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Foto: Leo Petersen

InnehållInnehåll

    3        2



 

Tredje generationens Saabentusiast torrbryter i en anrik Saab.
Harry heter den unge mannen i knät på pappa Tomas Ekberg 
Harrys farfar är ingen mindre än Yngve Ekberg, en av klubbens 
tidigare ordföranden.

föranden.

Bakrutan 3-21

Saabklubben växer så det knakar
- några ord från ordförandeposten

Jag heter Veronica Tingvall och är 
en passionerad redovisningskon-

sult.

Jag har fått äran att komma in i den-
na klubb som kanslist, det jag tackar 
varmt för.

Jag har varit verksam inom ekonomi 
i 4 år nu och har stor bakgrund av 
både service och administration.

Jag jobbar på Företagskonsulterna 
i Alingsås AB, på det nyöppnade 
kontoret där och bor i Älvängen med 
min lilla familj.

Vi hittar på saker både högt och 
lågt men favoriten är att åka ut och 

upptäcka nya fina platser som man 
kan ha picknick på eller bara njuta av 
en skön promenad.

Därför sitter vi ofta i bilen, något 
som min minsta tös absolut älskar.

Jag hoppas kunna ta hand om era 
ärenden eller frågor med den service 
som ni alla förtjänar.

Tack så mycket!
//Veronica Tingvall

Ny kanslist:

Telefonnummer: 
0520-411128 
Telefontider 
Måndagar 13-16 och Torsdagar 
8-12.

Mail: 
medlem@saabklubben.se

Medlemsärenden
tidningar mm

Välkommen Veronica

Rader från redaktör'n

Många vändor har det blivit. Det är inte 
ett vanligt litet flyttlass, jag har ju for-
don så att båda händernas fingrar går 
åt. Och en del annat jag samlat...

Problematiken ökar också när när två 
boställen på västkusten ska rymmas i 
ett hus i här.
 
När jag som bäst skulle börja med 
Bakrutan i augusti fick jag ena huset 
sålt! Det skulle tömmas vilket var ett 
jättejobb. Hela augusti och en del av 
september gick åt. Därför kom jag 
igång en månad senare med Bakrutan 
än jag planerat. 

"Om inget oförutsett inträffar" står det i 
manusstopp-tiderna.
Det inträffar många oförutsedda hän-
delser under sommar och höst för mig. 
Datahaveri gånger två. 
Kopplingsras mitt i flytten (en Volvo) . 
En släng av bröstcancer.

Blev det för personligt nu? Nej - men kan 
Lena Hallengren i regeringen gå ut med 
samma, så kan väl jag! 

Så det har verkligen varit några hinder 
ivägen. Det känns som jag varit inne i en 
torktumlare i sommar.
 
Jag tror inte att det kommer märkas så 
mycket ändå. Jag är i stort sett ikapp.. :-)

Jag har ett provisoriskt stå- skrivbord nu, 
där skärmarna står uppgillrade på lådor. 
Jag kan jobba med tidningen tills vidare.

Det går bra - precis som en Saab gör!

//Helena
Eder ödmjukaste red.

Mail: 
bakrutan@saabklubben.se

Ledare Bakrutan nr 3-2021

Nu är sommaren slut för i år och jag kan 
gladeligen se tillbaka på den som en 

uppstart för verksamheterna inom klubben 
igen. Nu får vi hoppas att det fortsätter så 
här även nästa år så vi kan återgå till full 
kraft. Tack till alla lokalsektioner eller privat-
personer som ordnat träffar och gjort olika 
aktiviteter.

För klubbens del hade vi två större träffar 
i somras. Dels den gemensamma träffen 

med Saab Turbo Club of Sweden och 
Club Sonett of Sweden på Kinnekulle i 
början av juli. Du kan läsa mer om denna 
träff på sidan 24. En rolig bild som jag tog 
på träffen gör mig trygg att det finns en 
återväxt inom klubben. Tredje generationen 
Saabåkare som kommer på träffar! Skicka 
gärna in mer bilder på flera generationers 
Saabåkare!

Den stora satsningen vi hade i år var en 
gemensam sommarträff med BMW Club 
Schweden. Det kan du läsa på sidorna 
8 - 19. 

Det var en väldigt lyckad och rolig 
träff, inte minst att kunna träffa andra 

människor inom rörelsen. Jag vill börja att 
tacka alla funktionärer (Skånesektionen 

inte minst) som ställde upp. Sedan alla 
medlemmar som kom och "gjorde" träffen, 
oavsett om du körde på banan eller ställde 
ut. Det var även en kul nyhet att vi hade en 
egen bancup.

Den stora fördelen med ett samarbete 
förutom de omedelbara ekonomiska 

är att vi delar och utbyter kunskap. Fördel 
är även att vi utnyttjar gemensamma 
krafter för att ordna träffar. Jag tror detta 
är framtiden för rörelsen, att vi arbetar 
gemensamt på olika vis. Jag vill tacka 
BMW Club Schweden för detta samarbete 
under 2021. Vi har även tagit beslut att vi 
kommer köra en dagsträff i augusti 2022 
tillsammans. Det kommer bli lite nyheter 
till nästa år så hoppas att ni kommer dit. 
Mer info kommer.

Men den största nyheten är att nu 
Svenska Saabklubben har passerat 

6000 medlemmar! Detta är så enormt 
stort, vi är nu en av de största klubbar-
na som är anslutna till MHRF. Jag vill 
tacka er gamla medlemmar som er nya. 
Varmt välkomna! Glad att ni väljer att 
gå in i klubben. Hoppas vi kan sprida 
ordet så vi växer ytterligare. 

Detta har gjort att styrelsen har tagit 
beslut att ta in en kanslist som kommer 
hjälpa till med administration och 
medlemshantering med telefontider. 
Se info i en egen ruta. Tveka inte att 
kontakta oss.

Karl Ask

6000 medlemmar
6000 medlemmar

O    herre je.. Flytta ska man inte göra i onö-
dan! Redaktionen har ny hemvist i Nynäs-

hamns kommun. Jag har flyttat 50 mil. 

Nuvarande ordöranden
Karl Ask på post.
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TÄVLINGSDAGSTÄVLINGSDAGS

2a pris Batteri starthjälp   

1a pris Polerkit     

Tack alla glada tipsare i 
nr 2.

Vi gratulerar 
1. Öved Clasén,Solhyddan  
Ledberg,58599 Linköping

2. Gunnar Andersson,Fröjd-
berget Kullvägen 100,770 14 
Nyhammar

3.SverkerDahl,Möllevägen 46 
D,23631Höllviken.

Verktyg 5

Ny tävling!
Var / till vad används dessa 
specialverktyg?
Skicka in ditt förslag med namn/adress till 
sibylla.gustafsson@gmail.com 

eller via post: 
Sibylla Gustafsson, Prästgatan 12, 576 94 Stockaryd. 

Vill ha ditt svar senast 20 december 2021.

Verktygsboden 
sponsrar med priser. 

Verktyg 1

 Verktyg 2

 Verktyg 3

 Verktyg 4

3dje pris Arbetslampa 

 Verktyg 8

 Verktyg 9

verktyg 10

Svar fortsättning
5.       Vad är en toppola?
Svar: En campingtillsats ursprungligen tillverkad för Saab 99 CC av 
Scando i Landskrona
Källa: wikipedia

6.       När blev Svenska SAAB 92 registret Svenska SAAB registret
Svar: 1985-11-17
Källa: boken 40 år tillsammans svenska Saabklubben

7.       När var det premiärvisning av SAAB 9–5?
Svar: 9 juni 1997
Källa: Motorhistoriskt magasin 1997 SAAB 50 år alla bilarna

8.       När var det premiärvisning Saab 95?
Svar: Maj 1959
Källa: Motorhistoriskt magasin 1997 SAAB 50 år alla bilarna

9.       Vem tillverkade de första SAAB 93-motorerna?
Svar: Heimkal i Stuttgart, ca 3000 St
Källa: Motorhistoriskt magasin 1997 SAAB 50 år alla bilarna

10.   Frihjul fanns på SAAB 95 och 96, men har SAAB 99 haft det?
Svar: Ja bilarna med Triumphmotor 1,7.
Källa: Motorhistoriskt magasin 1997 SAAB 50 år alla bilarna

11.   När infördes brytarlöst elektroniskt tändsystem?
Svar: 1984
Källa: Motorhistoriskt magasin 1997 SAAB 50 år alla bilarna

12.   Black panel innebär vad?
Svar: Med en knapp släcker man ner all instrumentbelysning 
utom hastighetsmätaren
Källa: Motorhistoriskt magasin 1997 SAAB 50 år alla bilarna

13.   När presenterades SAAB900?
Svar: Maj 1978 som my 1979
Källa: Motorhistoriskt magasin 1997 SAAB 50 år alla bilarna

14.   1981 kunde man köpa en SAAB 99 Petro i Finland. Vad var 
speciellt med den?
Svar: En specialvariant för fotogendrift
Källa: Motorhistoriskt magasin 1997 SAAB 50 år alla bilarna

15.   När blev Svenska SAAB registret Svenska SAAB Klubben?
Svar: Beslutades på årsmötet 2000, verkställdes på Saabfestivalen 
2001
Källa: 40 år tillsammans svenska Saabklubben

16.   När introducerades SAAB 9000?
Svar: På press och återförsäljarkonferens på Kolmården med start 
24 maj 1984
Källa: Motorhistoriskt magasin 1997 SAAB 50 år alla bilarna

17.   När introducerades Lancia A112 i Abarthutförande?
Svar: 1984 med 70 hkrs motor
Källa: SAAB ANA de första 50 åren

18.   I New York 1970 premiärvisades SONETT III i 2 utförande, lyx 
och standard. Lyx hade lättmetallfälgar. Vem tillverkade dom?
 Svar: Tunaverken i Eskilstuna, fanns endast på just 1970 års 
modell
Källa: Alla Saabs Sportbilar

19.   Pat Moss och Erik Carlsson startade i var sin SONETT i Coupes 
des Alpes 1966. Hur gick det för dem?
Svar: De fick bryta båda två. Eriks motor gick inte ren, man bytte 
tändstift flera gånger. Pats motor gick heller inte rent. Hemma 
gjordes bränsleprov på bägge bilarna, bensinen visade sig vara 
förorenad.
Källa: Alla Saabs Sportbilar

20.   2–5 garantin kom 1965.Vad innebar den?
Svar: 2 års fabriksgaranti på kapitalkrävande delar och 5års 
vagnskadegaranti

Källa: SAAB ANA de första 50 åren

 

 Verktyg 7

Verktyg 6

Här kommer svaren från förra omgången

1.       Vem var initiativtagare till Saab 92 registret?
Svar: Börje Eriksson
Källa: boken 40 år tillsammans svenska Saabklubben

2.       Vad var Tunnan?
Svar: Saab tillverkat flygplan, även benämnt Saab 29
Källa: Wikipedia

3.       Paddan, vad använde SAAB den till?
Svar: En 20 cm breddad SAAB 96, för att testa chassi, drivlina, 
motor till SAAB 99
Källa: boken Bilarna på SAABmuseumet)

4.       Vilket år blev Gm ägare till 50 % av Saab?
Svar: 1989  (1990 enl Wikipedia)
Källa: Teknikens värld Saab 1946-2011
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Resultatet i vårt första KM, kallat Saab 
Sport & Racing Cup, blev som följer:

1) Per Ola Persson, Saab 96 2-T, 7 poäng
2) Paul Edvinstam Saab 96 V4, 4 poäng
3) Rolf Johansson Saab 96 V4, 4 poäng
4) Lennart Petersson, Saab 96 2-T, 3 poäng.

Lite depåsnack runt Per-Ola Perssons Saab 96, 65, 
som till vardags tillhör toppgänget i 1000cc cupen i 
historisk racing, visade vart skåpet ska stå och tog 
hem segern i SSK:s första klubbmästerskap på bana.
”Saab Sport & racing Cup” 

BMW 2800-3,0 CS hör onekligen till märkets mest 
eleganta modeller genom tiderna 

När Svenska Saabklubben tillsammans med BMW Club 
Schweden arrangerade sin första gemensamma bankör-
ning, var det en härlig blandning Saab och BMW besökar-
na  fick njuta av på banan.
Till och med en Ferrari hade som synes smugit sig in 
bland deltagarna på banan...
Knutstorp.  

Nästan alla Saabmodeller var representerade vid pro-
va-på körningen på Rink Knutstorps underhållande 
banslinga.
Saab 9-5, Saab 9-3 och Saab 99 var bara några exempel 
på passade utmärkt på den kurviga och kuperade banan.
Knutstorp.  

BMW Club Schweden har en lång erfarenhet av att 
arrangera banträffar, vilket märktes tydligt, både hos 
arrangör och deltagare.
Mängden och variationen av BMW bilar på banan var 
imponerande. Här en snabb BMW M2 Competition i 
ledning.

BMW 02 Touring var den första ”Halvkombin” från 
den Bayerska tillverkaren. Kanske mer sportig än 
praktisk touch, vilket passade den smidiga och 
körglada 02-serien perfekt. Man var faktiskt till och 
med före Saab med halvkombikonceptet, då BMW 
lanserade Touring redan 1971.

BMW Z1 är en sällsynt juvel på våra breddgrader, men 
på Knutstorp hade man möjlighet att se den i BMW klub-
bens utställning.
Den producerad i högst begränsad upplaga åren 89-91 
och var den första Z-modellen från BMW.

Sommarträff Sommarträff 
Ring KnutstorpRing Knutstorp

Knutstorp-träffen med 
BMW-klubben var fak-
tiskt ett Kinder-ägg, 3 i 
ett.

Det var bakluckemark-
nad som är vanligt i 
Saabkretsar - liten men 
naggande god, en ban-
körningsdel och en 
utställningsdel.
Träffen var också lite histo-
risk. För första gången sam-

arbetade vi med BMW-klub-
ben, vilket vi troligen 
kommer att se mera av.

Detta var en tvådagarsträff.
På lördagen hade BMW-
klubben sin "utställning". Vi 
i Saabklubben hade möjlig-
het genom peoples choice 
att rösta på en trevlig BMW.

Det blev en av tävlingsbi-
larna som vann, en BMW M3 
CSL, ägd och körd av Johan 

Palmqvist.
Han lär aldrig glömma 
Saab-klubben. Som pris fick 
han en SAAB 96 modell i 
skala 1:43 på en fin platta 
med texten  2021, peoples 
choice, SAAB/BMWsommar-
träff.

/ Sibylla

Foto: Bo Lindman

ResultatResultat
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Lennart Petersson från Borensberg provade på 
banracing för första gången med sin rallyprepare-
rade Saab 96, från 1965. Det gav mersmak enligt 
Lennart som blev sugen att pröva på att tävla i 
1000cc Cupen.
Något som faktiskt bilen gjort tidigare, då förre 
ägaren Gunnar Johansson från Trollhättan på sin 
tid var en flitig deltagare i historisk racing med 
just denna bil 

Saab mot BMW? Krister Asköf i sin fina Gr 2 rally V4 mäter krafterna mot en betydligt 
modernare BMW ut på Ring Knutstorps start & målraka

Naturligtvis var Svenska  Saabklubbens ordförande Karl Ask på plats tillsammans med sin bror 
Olof. I Karls fina 900 Cab från 1989 provade de bägge bröderna på bankörningen.

Självklart bjuder en Saab Cab på körglädje även på bana. Men 
av säkerhetsskäl, så får caben vara uppe då. Blir ju dessutom 
bättre för aerodynamiken, även på en 9-3 2,0 T från 2008. 

Från sommarträffen på Ring Knutstor
p

    11        10



Bakrutan 3-21 Bakrutan 3-21

En Monte Carlogul 9-3 Cab lyser alltid upp tillvaron. Hetare än 
så här kunde man inte få en Saab 9-3 Cab 1999.

Mera Saab Sonett, här en fin Indiskt gul 
Sonett III, som kom med de ”Stötfång-
ande” stötfångarna till 1973 års modell, 
vilken var det näst sista modellåret för
Sonetten.

Ulf Vegehall Saab 900 us cab 
1996 vann 1990-99

T h och ovan
Danska Henrik Solgards po-
pulära 80-talare med rallyat-
tityd vinnare av 1980-89
T v
Sten-Arvid Larsson Sonett 68 
Klass 1960-69

T v
Henrik Zaar Saab 9-5 NG 2010 
Klass 2000 ->

Lördagens BMW-Peoples Choicevinna-
re Johan Palmqvist lär aldrig glömma 
Saab-träffen - fick en fin modell!

Peoples Choice 
OCH årsmodell 
klass 1950 - 59 
vann Wiktor Rössler 
med denna pärla

Ovan
Kjell Gustavsson vann 1970-80

Enligt många, den mest klassiska 96:an av alla, en Toreador-
röd ”Kortnos”. 1963 var första året med det omtyckta flygpla-
net i grillen. Det var inte ovanligt att även tidigare bilar fick 
denna ”facelift” av sina ägare när det begav sig.
Var lite enklare få sin bil se lite nyare ut då än nu...

Från sommarträffen på Ring Knutstor
p

UtställningUtställning På söndagen hade SAAB-
klubben sin utställning.
Bedömningen i år var inte 
alls som vanligt. 
Vi hade delat in i årsmodeller 
och inte modeller som det 
brukar vara. Och en peoples 
choice fanns också med, där 
BMWklubben hade möjlighet 
att rösta också.

Peoples choice vann Wictor 
Rössler med sin ljusgula SAAB 
93 B från 1959. 

Wiktor Rössler vann även i sin 
årsmodellsklass 1950 -1959.

Klass 1960-1969 vann Sten-Ar-
vid Larsson med sin Kermitgrö-
na Sonett från 1968. 

 

Klass 1970-1980 vann Kjell 
Gustafsson med sin Saab 96 
från 1970.

Klass 1980-1989 vann den 
danska Henrik Solgard Jakob-
sen med sin rallyinspirerade 
SAAB 99 från 1980.

Klass 1990-1999 vann Ulf 
Vegehall med sin Saab 900 us 
cab från 1996.

Klass 2000-- vann Henrik Zaar 
med sin Saab 9-5 ng från 2010.

Dessa pristagare belönades 
med var sin färggroda/färglika-
re med texten "utvald Saab".

Text: Sibylla Gustavsson 
Foto: Sibylla, Bo Lindman, Hen-
rik Zaar
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Väderleken över Skåne var 
stundtals rent apokalyptisk 
med både regn och kraftiga 
vindar. 

Men lagom till helgen mitt 
i månadsskiftet juli/augusti 
höll regnet upp och träffen 
på Ring Knutstorp kunde ge-
nomföras till växlande mol-
nighet och med sol i sinnet.  
 

Per-Erik Pilström, 
Lasse Engman, 
Karl Ask, Meta 
och Mats Jedmo 
reprenterar Svens-
ka Saabklubben. 

Wictor Rössler, Malmö, 
är tredje ägaren till en 
äkta Saab 96 Sport 
1964 imponerad från 
Schweiz. 

Saab 9000 Talladega 1990 i rätt färgsättning. 

T.v. Henrik Solgaard Jakobsen från Jylland, 
Danmark, med en tidsenlig Stig Blomqvist 
replica. Grundämnet är en 99 turbo från 
1980. 

Det var Svenska Saab-
klubben och BMW Club 
Schweden som tillsam-
mans stod som arrangör. 
Som vanligt när bilfolk 
kommer samman var 
atmosfären varm och 
familjär. 

Det fanns många fina 
och intressanta Saab och 
BMW att beskåda och 
flera av dess ägare pas-
sade också på att testa 
sin bil ute på banan.  

Mats Hansen, Alisia Tisnitsky 
och Olof Ask från Svenska 
Saabklubben hälsar välkomna 
till Ring Knutstorp.  

T.h. Gul som ett rapsfält. 
Monte Carlo gul är dock 
den rätta benämningen på 
denna Saab Sonett 1969. 
Micke Lindström bredvid.

Röd skön Saab 96 Delux 
1964. Köpt som renoverings-
objekt för 5 kronor! 

Från sommarträffen på Ring Knutstor
p

Sett bland publikenSett bland publiken

Text och foto
Leo Pedersen
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OG Saab 900 cabriolet är 
vanliga på Saabträffar. 
NG Saab 900 ovanliga. 
Fredrik Svensson axlar kul-
turansvaret med en årsmo-
dell 1997. 

Pilotinredning. Vilket ord! Saab 9000 CDE 
2.3t 1996. Jonathan Pershav äger flygma-
skinen i fråga.

Ovan
900 US cabriolet 1996. 
Nybesiktigad efter att 
ha stått avställd i tre år 
på grund av tidsbrist. 
Blankt papper. Ulf 
Vegehall från Kågerråd 
som faktiskt är upp-
växt vid motorbanan i 
Knutstorp. 

T.v. 
BMW bjöd även sina 
entusiaster på ögongo-
dis. 

Nedan
Orenoverad patina. Ägaren Andy Moser  Örkelljunga, 
avser att totalrenovera sin Saab 96 1975.

Saab 96 1970 med egen 
mini-Saabträff i framrutan. 

Ovan
Erik Friberg, Örkelljunga, med morfar 
Leif Friberg från Kvidinge. Saab 9-3 
2001 kontra Saab Sonett III 1973. 

Från sommarträffen på Ring Knutstor
p
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Huruvida någon tog tillfället i akt 
att göra ett älgtest har inte kommit 
redaktionen till kännedom.

Direkt från en fikterad semes-
ter kom Simon Olsson från 
Svalöv i sin Saab 96 1962

En nyans av brun. Saab 900 GL 
1980 med dubbla gälar i motor-
huven. Snälla, frestas inte att 
byta till en modern slät num-
merplåt.

Sixten Saasons mästerverk Saab 99 1969. Egon 
Gunnarsson från Falkenberg är den avundsvärda 
ägaren. 

NG Saab 900 
Talladega 1997. 
Notera det läckra 
typsnittet i emble-
met. Marcus Prakt 
Svensson, Kristian-
stad. 

Sportbilar ska vara röda. Saab 9000 Aero 1995. 
Michael Rasmussen från Annelöv är den sportiga 
ägaren.

Ovan
Många passade på att köra ringen i Knutstorp. Här 
en av de sista tillverkade Saabarna, en Saab 9-3 

T.v.
Madelene Bokander på Lucys Diner mättade över 
200 hungriga magar med krämig pastagratäng. 

Nedan
Saab 99 1983 Joachim Coucher från Nossebro 
körde banracing med sin välpreparerade Saab 99 
T16 1983. 
"Jättekul!" utbrast Joachim spontant efteråt. 

Bakrutan 3-21 Bakrutan 3-21

Från sommarträffen på Ring Knutstor
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Jag jobbade som copywriter på Törnbloms 
Reklambyrå mellan -72 och -74. 

På den tiden hade Törnbloms hand om all 
reklam för Saab. Som chef för redaktionen 
var Claes Bergquist, i egenskap av äldre  och 
mer erfaren copywriter. I samband med lan-
seringen av Saab 99 Combi Coupé, funderade 
vi på hur man kunde göra annonseringen mer 
uppmärksammad. 

Då fanns ju en rad ”herrtidningar” som: Fib 
Aktuellt, Lektyr m fl. Som alla hade ett mitt-
uppslag med en mer eller mindre avklädd 
flicka som dragplåster. Mittuppslaget hade då 
en extra flärp så hela bredden blev 50% större 
än ett vanlig uppslag. Om man kunde göra ett 
liknande uppslag, skulle man ju kunna visa 
med det unika för Saab Combi Coupe’.

Första bilden med bakluckan stängd och när 
man vek upp flärpen syntes bilen med luckan 
uppfälld. 

Nu var inte tanken att vi skulle annonsera i 
herrtidningarna, utan se om det gick att göra 
motsvarande upplägg hos andra tidningar. 
Tekniken fanns där ju redan, men vilken eller 
vilka tidningar kunde göra samma sak. 

Jag vill minnas att Teknikens Värld var först ut, 
eftersom  Teknikens Värld trycktes på samma 
tryckeri som en av”herrtidningarna”. Dessutom 
tror jag att vi fick ett bra pris, eftersom det var 
första gången man gjorde en annons på det 
viset! 

Det fungerade och världens första utvik-
ningsbil var alltså Saab Combi Coupé

Göran Kjellvander

P.S. Bakrutan efterlyser annonsen, om någon 
som sett den i något sammanhang? Den kan 
ha varit publicerad på flera ställen.

Så hände det! 
Umeå veteransällskap flag-
gar för Nattugglan återupp-
står igen efter 14 års frånva-
ro!!
Det här får inte missas under 
inga villkor.  Nu gäller det!   

Bilen är startklar, besiktad utan 
anmärkning. Besiktningsman-
nen tyckte det var kul att det 
kommer en sådan Saab 99 Turbo 
-79. 

En kartläsare med lång erfaren-
het som kartläsare måste bokas 
in för ändamålet. Ett samtal 
senare så var det klart. Kartlä-
saren är för övrigt syster till min 
fru. Till och med sonen vill också 
åka med. Lite förvånad blev jag, 
men det är bra. Fler som kan 
lösa kluriga frågor som dyker 
upp efter vägen.

Bara att boka in sig för Nattugg-
lan som tävlingen heter och 

sedan bara att vänta på 
startdagen. Ett mail dyker upp 
i datorn ett dygn före start. 
Då får man veta var starten 
går. Även målgången var på 
samma ställe.
Den här gången var det 
starten i byn Kasamarks skola 
som ligger ca 2 mil söder om 
Umeå.

Då var dagen kommen. Sam-
ling 18 för genomgång vad 
som gäller i tävlingen. Starten 
var 19,  det var 44 bilar som 
är 30 år eller äldre som ställde 
upp. Fyra av dessa som kom 
var Saabar.

Körsträckan var ca 8 mil på 
smala, gropiga och kurviga 
grusvägar samt fina asfalt-

vägar så det var varierat väglag 
som det ska! 

Man fick ett brev med karta och 
en svarstalong med 16 punkter 
på vilken alla svar skulle skrivas 
ner. Det var varierande resultat i 
slutändan, men vad gör det för 
det är bara kul att vara med!
Vid målgång var. det nattvick-
ning och prisutdelning.

Efter en trevlig kväll med många 
likasinnade så bar det hemåt 
sent på natten.
Ett stort tack till dom som har 
jobbat med Nattugglan. Myck-
et bra ordnat. Väntar redan på 
nästa Nattugglan 2022

Text och foto
Rune Danielsson

Nattugglan återuppstår efter 14 års frånvaroNattugglan återuppstår efter 14 års frånvaro

JAS JAS är namnet på denna är namnet på denna 
Saab-intresserade katt.Saab-intresserade katt.
Även om skenet bedrar är Även om skenet bedrar är 
det en riktig jägare som här det en riktig jägare som här 
tar sig en lur i en Saab95a.tar sig en lur i en Saab95a.

Jas bor på Lindskogsvägen , Jas bor på Lindskogsvägen , 
FlodaFloda

Foto Karl AskFoto Karl Ask

Insänt till Bakrutan
s brevlåda

Världens första (och enda) Världens första (och enda) 
utvikningsbil? utvikningsbil? 

Insänt till Bakrutan
s brevlåda

Äntligen så händer det!Äntligen så händer det!

Jak
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Saabutställarna röstade fram denna 
Volvo Amazon till Peoples Choice

Denna Saab från 1964 
har varit I trafik sedan -64 non 
stop. Ägs av Håkan MalmgrenBakrutan 3-21 Bakrutan 3-21

Eftersom 75 % av utställda 
bilar var Volvo så följer här ett 
axplock .

Lördagen den 18e Sep-
tember gick den efter-
längtade Saab / Volvoträf-
fen i Varberg av stapeln.

Träffen är ett samarbete mellan och 
här kommer det mycket "svenska".
Svenska Saabklubben, Svenska 
Volvo PV klubben, Svenska Volvo 
Amazonklubben, Svenska Volvo 
140 klubben
Svenska Volvo 480 klubben,-
Svenska Volvo c70 klubben,-
Svenska Volvo P1800 klubben.

Årets tema var att Volvo 850 fyller 30 
år samt att Volvo P1800 fyller 60 år.
Tänk på det ni som tyckte det var 
fräckt när Roger Moore körde sin 
P1800 i Helgonet.

Det brukar vara ganska blåsigt på 
Campus Varbergs hamn där träffen 
hålls, men just denna lördag var det 
som att vädergudarna var med oss 
med sol och fint väder samt många 
fina bilar.

I år var flertalet bilar Volvo, fördel-
ningen var gissningsvis 75% Volvo 

och 25% Saab.

Man slås av att det egentligen inte 
har betydelse vilket bilmärke man 
håller närmast hjärtat när man träffar 
så många trevliga
människor med bilar från det forna 
folkhemmet.

Som det alltid är vid bilträffar av rang 
så hölls det även här en omröstning 
om finaste bil.

plats, men Saabklubbens och Volvo-
klubbarnas intention är att träffen 
skall fortsätta i det goda samarbetet 
som vi har, dock på annan plats i 
Varberg. I nuläget vet vi inte på vilken 
plats detta blir.

På plats för Saabklubbens räkning var 
Mats och Margareta Jedmo
Oskar och Håkan Malmgren
samt Lasse Engman.
Stort tack för trevligt umgänge och 
att ni ställde upp för klubbens räk-
ning.

 
 
Text: Håkan Malmgren
Foto:  Lasse Engman
Bildtexter av redaktören

Volvon som vann var en toppreno-
verad Amazon combi och Saaben 
var en orenoverad enfamiljs 96a 
jubileum 1980 års modell
i ett strålande originalskick.
Ett särskilt tack till Västerports kök 
som tillhandahöll prisreducerad 
lunch till besökarna, mycket upp-
skattat.

Vår träff stöttar även Varberg för liv.
som är en ideell förening som job-
bar med att samla in pengar för att 
kunna överraska cancerdrabbade 
barn och deras syskon.

Mer info på deras hemsida www.
varbergforliv.se
under lek för livet.

Troligtvis var det sista året som Var-
bergsträffen kunde hållas på denna 

Mats Jedmo fångad framför 
attraktionen Saabo

Håkan Malmgren kommenterar den fina Saab som 
Volvoutställarna valde till Peoples Choice

En mängd snygga Volvorumpor

Peoples Choice gick till som så att 
Volvomänniskorna fick rösta på en 
Saab och Saabmänniskorna på en 
Volvo.

Saab 9-4 CX

Det välkända Saabtältet på plats gav både skugga inspiration

Amazon med attityd

Helgonet....

Träffreportage

En riktig finvädersträffEn riktig finvädersträff

Saab - Volvo träffen Saab - Volvo träffen 
i Varbergi Varberg
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Kinnekulle 3 juli 2021Kinnekulle 3 juli 2021

Bankörning lockade många Saabar Bankörning lockade många Saabar 

 

Tvåtaktare gör sig redo för banan

Bakrutan 3-21 Bakrutan 3-21

Svenska Saabklubben ordna-
de en solig dag på Kinnekulle 
med umgänge och bankör-
ning tillsammans med Saab 
turbo club of Sweden och 
Club Sonett of Sweden.

Längtan efter en träff hade 
nog inte varit större på många 
år. Detta var den första träf-
fen efter att pandemin bröt 
ut. Träffen lockade många 
medlemmar från varje klubb. 
Bankörningen var väldigt upp-

skattad med många åkare från 
de olika klubbarna.

I övrigt var den en marknad 
och en finbilsparkering, vilket 
gjorde att det blev en trevlig 
mix av olika bilar och folk. 

Alla som hälsade på i Saab-
klubbens tält fick vatten för 
att svalka sig och godis för 
att hålla energin uppe.

Saabklubben tackar för ett 
trevligt samarrangemang och 
hoppas på liknande samarbe-
ten längre fram.

Text o foto: Karl Ask

T v
Det var pådrag vid 
Saabbklubbens tält 
och Saabo hela 
dagen

Det var trångt på banan denna dag

Även många besökare tog med finbilar

En riktigt läcker 93a kom och ställde ut

Rallybilen bredvid var riktigt fin, den med

Gammalt och nytt på banan

Ett häftigt bygge visades upp

Depån på Kinnekulle Ring

Träffreportage
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Smålandsk utflykt Smålandsk utflykt 

Bilar som vilar i frid...Bilar som vilar i frid...

"Kyrkö mosse ligger utanför Ryd 
i Tingsryds kommun, Småland 
och är känt för "Åkes bilskrot". 
Platsen är även känd som "Bil-
kyrkogården". Bilkyrkogården, 
eller bilskroten, på mossen har 
en lång historia. Åke Daniels-
son, som kallades för "Åke på 
myren", föddes 1914 och dog 27 
november 2000; ägnade sig åt 
torvbrytning på mossen innan 
han 1940 drog igång bilskroten 
som en bisyssla. Verksamheten 
lades ner i slutet av 1980-ta-
let, och när Danielsson 1991 
lämnade mossen blev bilarna 
kvar. Skroten är skyddad under 
ett 49-årigt bygglov som vete-
rankrossanläggning utfärdat i 
slutet av 1990-talet. "

Vi åkte i samlad tropp från 
Stockaryd, tog en bensträck-
are. När vi kom fram dukades 
det upp kaffe och macka. 
Det var smaskens, som Pentti 
Varg skulle ha sagt.

Vi gick runt och kikade, fotade 
och utbytte idéer om vilka bilar 
det en gång varit. 
Det är spännande att gå runt 
och försöka gissa vilket märke 
det är, man ser mer och mer 
mossa på de gamla bilarna, här 
och var växer det upp träd i 
dem också. Tyvärr kan man se 
att en del blivit förstört sedan 
förra gången.

När alla var nöjda fortsatte vi 
mot "Saker och Ting" vid Knälls-
bergs kvarn, en liten antikhan-
del. 

Ägaren Jonas Waldemar tog 
emot oss. Han berättade 
lite grann om var vi hamnat 
någonstans ur ett historiskt 
perspektiv. Han hade dukat 
upp ett trevligt fikabord un-
der päronträdet.
När alla kikat, handlat och 
fikat var det dags att dra sig 
hemåt igen.

Med vänlig hälsning
Lasse Björk 

Bakrutan 3-21 Bakrutan 3-21

I början av sommaren var vi 
ett glatt gäng på drygt 15 per-
soner som besökte den gamla 
Bilkyrkogården på Kyrkö Mos-
se i Ryd. Den är värd ett be-
sök, personligen har jag varit 
där flera gånger och man kan 
se hur Moder Natur sakta men 
säkert återerövrar de gamla 
bilarna.
Här kommer lite text från 
Wikipedia :

Insänt till Bakrutan
s brevlåda

Utflykt till Bilkyrkogården på Kyrkö Mosse
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Kakslottsträffen 
2021

För tredje gången ordnade Björn Gille 
från Nykvarn en Saabträff vid Kakslot-
tet, eller Taxinge slott, som det egent-
ligen heter. Slottet kallas så för att de 
har en stor buffé med bakverk. Den 
första gången, 2018, kom det ett 20-tal 
bilar. 2019 kom det omkring 90 styck-
en, 2020 blev träffen tyvärr inställd, 
men i år skulle den bli av igen.

Stockholmssektionen gjorde sin vana 
trogen en uppsamling vid Shellmacken 
bredvid Botkyrka kyrka 8.30, denna 
lördag 7 augusti. Åtta Saabar samlades 
och åkte karavan till Södertälje, där 
ytterligare två bilar anslöt. Vi var nu ett 

följe med en 93:a, tre kortnos 96:or, 
två 95 V4, en 99, en og 900, en ng 900 
cab och en 9-3. 

Vi kom fram lite för tidigt, men åkte 
upp till slottet och blev anvisade par-
kering på gräset i slottsparken. Sedan 
blev det en hel del snack och tittande 
på bilar, 112 Saabar hade tagit sig till 
träffen, trots hotande utlovat dags-
regn, fantastiskt! Regnet kom ungefär 
när träffen skulle börja, vid 10-tiden, 
först lite duggregn, men efterhand 
blev det betydligt blötare. Klockan 
11.00 öppnade så äntligen fiket, då 
var kön sedan länge ringlande över 
gårdsplan, det dracks kaffe och te 
och åts bullar, kakor, tårtor och andra 
sötsaker. 

När vi tyckte att vi fikat färdigt 
gick vi tillbaka till träffen och kom 
lagom till prisutdelningen. Det var 
inga dåliga priser Björn hade skakat 
fram, varsin buckla till tre bilar i oli-
ka kategorier och ett rengöringskit 
tror jag, lite småsaker, ett present-
kort och inbjudan att åka med en 
racerbil på bana. Dessa priser gick 
till en rejält sänkt blå 9-3 kombi, en 
900 cab och till Tommy Erikssons 
fina 93-58. Tommy vann priset för 
träffens tuffaste bil, ett bra val tyck-
er jag. Tyvärr var det svårt att höra 
vad som sades i regnet, så vad de 
andra fick pris för vet jag inte, fina 
var de i alla fall. 

Hört och hänt:Hört och hänt:

Saabträff Taxinge Slott
Saabträff Taxinge Slott

Efter prisutdelningen började folk röra 
sig hemåt, förståeligt med tanke på 
vädret, himlen hade öppnat sig totalt.
Alla var trots vädret mycket glada och 
nöjda med hela arrangemanget som 
jag hoppas fortsätter komma varje år, 
ett mycket trevligt initiativ. 

Hemresan skedde i ösregn men helt 
utan problem.
Text Anders Dahl
Bild Lars Grevald
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I mitten av augusti var det 
dags för en ny smålandsut-
flykt.
Denna gång styrde vi kosan mot 
Rydaholm och Smålands bil-, 
musik- och leksaksmuseum.
Vi samlades i Stockaryd och åkte 
de lite mindre vägarna till Ryda-
holm. När vi kom fram smakade 
det bra med lite fika.
Väl inne på muséet fick grundar-
en Ingemar Ahlqvist ordet. Han 

berättade om varför det blev ett 
bilmuseum. När han växte upp 
hade hans föräldrar inte bil och 
Ingemar skulle ha bil när han blev 
stor. Det är en av anledningarna 
till detta bygge.
Han berättade lite grann om de 
många fina exklusiva bilarna i 
huset. Trots han jobbat som Saab-
försäljare i många år fanns det 
dock ingen Saab i skala 1:1.
Vi gick sedan en egen vända 
bland bilar, trampbilar, musikap-
parater (tex positiv) och upp-
byggda miljöer. Det tog en god 
stund. 
Han hade även ett hus med pry-
lar som var till salu. Sibylla hittade 
en Iteraplastcykel (den vilhelmi-
natillverkade floppen) som var till 
salu. Med lite stuvande kom den 
med hem till Stockaryd.
Några av oss avslutade dagen på 
Suzis Café med en utsökt ham-
burgare.

Lasse o Sibylla

Hej! 
Vi är klar med all rost å de mesta i 
inredningen så nu håller vi på att 
renovera motorn. 

Den har nog gått ganska långt 
skulle jag tro. Alla lager var dåliga, 
men vi fick tag på alla lager å delar 
vi behöver på Saabklubben för bra 
pris. 

Vi saknar lite klädsel bak i bilen så medan 
vi försöker hitta den så har vi klätt bagage-
rummet med heltäckningsmatta.
Det blev ganska fint men dock inte original. 
Men nöjd med resultatet ändå. 

Mvh Samuel

Smålands bil-, musik- och leksaksmuseum

Bakrutan 3-21 Bakrutan 3-21

Utflykt till RydaholmUtflykt till Rydaholm

Renovering i smedjanRenovering i smedjan
I förra numret berättade Samuel 20 år, 
om renoveringen av en Saab 95 från 
1977 som han gör med sin kompis som 
är 18. 
Här kommer en liten hälsning som 
berättar om fortsättningen.

Insänt till Bakrutans brevlå
da
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Hört och hän
t:

Äntligen Gotla
nds Saaben 30

 år
Äntligen Gotla

nds Saaben 30
 år

Gotlands Saaben 30 
år – ett år försenat.

I juli 2020 skulle Gotlands Saaben 
firat sitt 30-års jubileum. Tyvärr 
satte coronan stopp för det, liksom 
för mycket annat. I våras råkade jag 
se att de planerade att ha jubiléet 
i juli i år istället, om det gick. Jag 
tog kontakt med Fredrik Palmér på 
Gotland och frågade hur det skulle 
bli, han visste inte riktigt, men 
om några skulle komma över från 
fastlandet så skulle det i alla fall bli 
någon sorts träff lördagen 10 juli. 

Jag pratade ihop mig med Elias 
Jonsson och Christoffer Göthe, som 
gärna ville hänga med. Några dagar 
senare hade även Magnus Johans-
son anslutit. Vi bokade biljetter och 
kollade med Jacob von Quanten, 
som nyligen flyttat till ön, om vi fick 
bo hos honom, och det gick bra. 
Fler ville hänga med, och till slut 
var vi 10 personer i 7 bilar, de andra 
bodde på olika ställen. På lördagen 
var det dags att åka till träffen. Vi 
Stockholmare träffades i Roma, 
åt lunch och körde i karavan till 
Gangvide farm i När. Vi parkerade 
våra bilar och självklart satte vi upp 
våra flaggor, här kommer Svenska 
Saabklubbens Stockholmssektion!
27 bilar deltog i träffen, allt från 
kortnos 96:a till ng 9-5, de flesta 
bilarna i väldigt fint skick. Inte ofta 
man ser en näst intill rostfri 900 tur-
bo från 1984, med över 30000 mil 
på mätaren, hemma i Stockholm. 

Vi gick runt och pratade med Saabfolket 
och hade allmänt trevligt.
Tyvärr missade jag det mesta när de vi-
sade upp Gutnisk 5-kamp varpa, stång-
stötning, dragkamp över ån, mm som 
de kör på Stångaspelen. Väldigt synd 
tycker jag, men dragkampen såg jag. 

Efter ett tag gick vi och köpte glass 
och när vi satt och åt den kom ägaren 
till Gangvide farm och frågade om vi 
var ditresta, och det var vi ju. Då ville 
han bjuda oss på en båttur på Närsån. 
Vi tackade självklart ja till erbjudandet 
och klev ombord. Det var en fin tur i det 
stilla vattnet, med träd som hängde ut 
över vattnet. När vi kom tillbaka fick vi 
våra hamburgare med potatissallad som 
det bjöds på, gott var det! Tyvärr hade 

många av bilarna åkt medan vi var 
på båttur. Bluesbandet Fair Dinkum 
spelade för en decimerad publik. Vi 
hade i alla fall en väldigt trevlig dag 
och om träffen kommer att ordnas 
varje år i fortsättningen, som utlovat, 
så kommer vi mer än gärna tillbaka. 

När vi Stockholmare tackat för oss 
och lämnat träffen åkte vi tillsam-
mans till Närsholmens fyr, där vi tog 
lite foton i den ganska kraftiga vin-
den. Småvägar är ju roligast att köra, 
så vi rullade vidare på dem hemåt 
och efter vägen lämnade några bilar 
karavanen innan vi landade hemma i 
Atlingbo, där vi öppnade något gott 
att dricka och grillade. 
Elias och Christoffer åkte hem redan 
på söndagskvällen pga jobb, medan 
några andra åkte måndag eller tisdag. 
Magnus och jag hade dock bestämt 
oss för att stanna till fredag och hann 
åka runt överallt, från Fårö i norr till 
Hoburgen i söder. Jag passade också 
på att hälsa på några vänner som 
flyttade till Gotland i våras och på 
Fåröfärjan stötte jag på ett helt gäng 
gamla kompisar, mycket trevligt! 

Vi passade också på att bada i Blå 
Lagunen som för dagen hade en vat-
tentemperatur på 26 grader, härligt! 
Även Lummelunda fick ett besök, 
men bara på utsidan den här gången, 
Snäck kollade vi in och Tofta, men där 
var det överbefolkat, vi vände redan 
på parkeringen. Många loppisar 
besöktes, men helt utan napp på 

roliga saker, utom en Saabskylt med 
ca måtten 180x180 cm, tufft att få in i 
Sonetten.

På Coopparkeringen i Visby var det 
en Volvoförare som började hojta när 
han såg Sonetten. 
-Jag har litteratur till en sån där hem-
ma, är du intresserad? -Självklart sa 
jag. Ett par dagar senare var jag ägare 
till en verkstadshandbok på svenska 
och en reservdelskatalog på engel-
ska, båda till sonett.

När vi stod i kön till färjan kom ett 
härligt ekipage, en hundkoja med 

husvagn, som var nästan lika låg 
som bilen, men taket var dock höj-
bart. Dörrarna öppnades och ut kom 
4 glada Gävlekillar, föraren säkert 
omkring 1.90 cm, de andra var inte 
heller små. De hade åkt från Gävle 
till Småland och vidare till Gotland. 

Vi hade en härlig vecka på Gotland 
och det var inte så roligt att behöva 
lämna ön. Varje gång jag är där, blir 
jag sugen på att flytta dit
Till slut vill jag verkligen rikta ett 
stort TACK! till Jacob von Quanten 
för att vi fick våldgästa dig! Bättre 
värd får man leta efter, och jag tror 

att jag talar för oss alla 4.
Jag vill också rikta ett tack till Fredrik 
Palmér som såg till att träffen blev av. 
Härligt jobbat!

Text och bild Anders Dahl
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Håll även koll på vår 
Facebooksida: 

Svenska Saabklubben/Stockholmssektionen eller 
Saabklubbens forum.

Det händer att vi lägger upp träffar där med kor-
tare varsel, eller kompletterande information till 
våra befintliga träffar.

Hoppas vi ses!

Bakrutan 3-21 Bakrutan 3-21

Roadtrip med lussefika söndagen den 12/12.

Samling klockan 10.00 på parkeringen till Dande-
ryds kyrka. Därefter kör vi ca 9-10mil på trevliga 
vägar och med målgång på hemlig plats.

På destinationen kommer det att finnas en restau-
rang som har både fika och lättare varm mat till 
självkostnadspris.

Tanka upp er Saab ( eller något annat) och häng 
med på en roadtrip genom södra Roslagen med 
lussefika i anrik bruksmiljö!

Ingen anmälan, så det är bara att dyka upp.

Välkomna

Stockholmssektionen

Sektionsnytt
Sektionsansvariga

Norrland
Thomas Ramsell, 070-312 43 39

norrland@saabklubben.se

Stockholm
Urban Trued, 070-647 08 14
stockholm@saabklubben.se

Gotland
Fredrik Palmer, 073-0320902

fredrik.palmer@edu.gotland.se

Göteborg
Mats Kadmark, 073-672 30 72

gothia@saabklubben.se

Trollhättan
Roland Widarsson 072-7329566

trollhattan@saabklubben.se

Blekinge
Micke Lindström 0793-338216
micke@saabsonettsweden.se

blekinge@saabklubben.se

Skåne
Bengt Åkesson, 0415-402 22

skania@saabklubben.se

Träffsamordnare

Uppland
Lars-Åke Karlsson, 018-36 77 06

Hallandia
Mats-Ove Fredlund, 070-698 93 

52
hallandia@saabklubben.se

Gästrikland
Martin Agstam, 026-12 96 26

I övrigt samma träffsamordnare 
som sektionsansvariga.

Träffar Saab Hallandia

Nu har vi startat upp träffarna 
efter ett uppehåll på ett och ett 
halvt år.

Vi började med en träff i september 
med en körning från Falkenberg till 
Karlstorpsstugan vid norra infarten 
till Halmstad. Det var endast fem 
bilar som var med och körde på 
små och slingrande vägar i Hallands 
inland. Vid målet så bjöds det på 
nygräddade våfflor och kaffe.

Oktoberträffen startades i Tvååker 
och avslutades på Björkängs väg-
krog utanför Varberg.
Vägen gick förbi Stigs mc- och 
motormuseum som vi stannade vid 
och tittade på en mängd 
olika mc, mopeder, motorer och 
nostalgisaker. Kan verkligen rekom-

menderas om ni besöker trakten. 
Det ligger utanför Rolfstorp.  Vi var 
denna gång sju bilar som körde och 
avslutade med fika på Björkäng.

Vi behöver fler medlemmar i klub-
ben så hör gärna av er. Står både 
kontakt och mailadress i Bakrutan. 
Vi planerar att starta upp med träff 
i Mars 2022 för att göra upp ett 
träffprogram.
Så häng med från början!!!

Saab Hallandia

Ännu ett evenemang från 
Stockholmssektionen

Välkomna på fikaträff på Säby gård, Järfälla.

Söndag 21 november kl. 13:00.

Kom med gammal Saab, nyare Saab eller något 
annat. Det viktiga är att du kommer. 
Säby gård har allt ifrån fika till mackor och enklare 
maträtter i en mysig miljö.

Men vid minsta sjukdomssymptom stannar du 
hemma.

Säby gård ligger precis bakom Bauhaus i Barkarby.

//Magnus Dufva
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Köp & Sälj
Säljes
Saab 9-3 SE, CC 2003, lättryckstur-
bo 150 Hk, sista årsmodellen av en 
klassisk Saab
Gått 18.300 mil lugn körning näs-
tan bara på landsväg. 

Alla servicar gjorda, drar nästan ingen 
olja  Mycket fin interiör – delvis läderkläd-
sel. Osedvanligt fin lack för att vara röd, 
(stått under carport och avställd inne på 
somrarna när vi kör andra fordon) dock lite 
rost vid bakre hjulhus/skärm. Fast dragkrok. 
Tak-lastbågar finns. Fina 16 tums som-
mardäck på al-fälg (5-6 mm), gamla men 
välmönstrade dubbdäck på plåtfälg. 
Bytt på senaste tiden:
Nya fjäderben fram, relativt nya länkarmar, 
en ny p-ända
Ett par nya bromsok, nya bromsrör av kop-
par, nyrenoverad handbroms (nya backar 
och vajrar)
Nytt rör till styrservo
Ny bakre ljuddämpare, ny muff och nytt 

Säljes Unik Saab 900 Cab 1994

Jag har en ganska unik Saab Cab, den har 
gått 93 mil och är av en årsmodell som 
inte finns.
Det är 900 NG karossen som kom som 
Cabriolet till årsmodell -95, denna bil är 
en årsmodell -94 och har Cassinummer 
003 dvs den tredje tillverkade cabben av 
denna karosstyp.

Jag ville bara kolla om det finns något 
intresse att ta hand om denna bil då jag 
har fått utrymmes problem.
Jag vet inte så mycket om priset på en 
sådan här bil så det blir väl högstbjudan-
de som tar hem den oavsett vilket pris 
det blir.
Hör av er vid intresse på 0706695009.
Bilen finns i Västerås.

mellanrör

Ny generatorrem och bytt generator (begag-
nad ok)
Omlödd infopanel, allt funkar
Relativt ny bensinpump (gått c:a 3000 mil 
sedan byte)
Ny motorantenn finns (ej monterad)

Bytta bakfjädrar
Besiktigad i mars, inga anmärkningar. 
Några kända fel: Tempgivare yttertemp visar 
fel, strålkastartorkare ur funktion. AC:n fung-
erar nog inte. (Vet ej eftersom bilen bara körs 
på vinerhalvåret)

Per Drougge, medlem 1310.  070-7758415

Att annonsera fungerar, prova själv!
Mejla Köp & Sälj, bakrutan@saabklubben.se

Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

Påskrundan annandagen 5/4.

Vi startade vid Viggenplanet i Ronneby, som van-
ligt 10 – 15 bilar i olika modeller. Barmark sedan 
länge men kallt aprilväder. 

Färden gick norrut till fårbönderna Charlotte och 
Peter i Eringsboda. Intressant att se hur det är hos 
dem. Efter att vi kelat färdigt med lammen och 
köpt lite skinn bar det vidare till Holmsjö där vi 
tände grillen och värmde oss med korv och kaffe. 

Sedan vidare på slingrande vägar via Gullabo till 
Flymen. Där körde vi skilda vägar hemåt för att 
värma oss. 

I Krösnabanans spår 24/4.

För fjärde året körde vi från Nättraby till Rävemåla, 
delvis på den gamla banvallen. I Tving blev det 
ofrivilligt stopp när brytarna gav upp i Hasses 

66:a. Lyckligtvis hade någon nya med sig, så vi var 
snart på rull igen. 

Efter några stopp vid statinerna (f.d), var vi snart 
vid Hembygdsparken, där var våfflorna goda som 
vanligt. På hemvägen hann vi även med ett lop-
pisbesök. 

Loppisrunda 23/5.

På allmän begäran ordnade jag en loppisrunda 
i Södra Småland. Första stoppet blev i Gullabo. 
Därefter Emmaboda, Eriksmåla och Skruv. 

Jag tror att de flesta av oss fyndade något, Dock 
dåligt med Saabdelar. Detta kommer vi nog att 
köra igen, väldigt uppskattat var det.

Blekingesektionen våren 2021

Rallydäck och Turbofälgar 
 4 st. fulldubbade gamla rallydäck. B.E. 
Goodrich 5.20 x 15 på 96 fälgar. Hur 
kul som helst på is-underlag.  1500 kr

 4 st. 900 -81 turbo originalfälgar 15 
tum,  ”Turbinfälgar”. 1500 kr.  

Finns även 2 st. 92 fälgar, original 
röda. 150 kr/st. Foto saknas
t finns för avhämtning i Vara.
Bästa hälsningar
Sören Karlsson
070-51 799 61
sorenkarlsson@hotmail.com
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Säljes: Dörrar 
höger + vänster till Saab 99 
årsmod -79 2 dörrars. Ekono-
miplåtar till nederdel dörr ingår 
till varje.
Pris: 850 :- / styck

Hans Olofsson
Tel 070 3972325  Säter
Mail: hassesmaskin@hotmail.
com
medlem nr9629

Säljes
SAAB 93 Vector sportkombi, 
årsmodell 2007, diesel, ljusbrun, 
automatväxel, AC, läderklädsel, 28 
300 mil, rost runt hjulhus och lite 
här och där.
Säljes pga vi inte behöver två bilar 
längre.
Ge ett bud så får vi diskutera, då 
jag vill att bilen ska komma i rätta 
händer.

Maila mig 
jan.erik@ergomore.se

Säljes: 

Saab 99 1982, 2-dörrars, fyrväxlad, 
lyxigt hörapparatbeige, bra kaross, 
behöver småfix, 

Saab 900 Talladega i delar, snygg 
inredning, bra framskärmar, 

Saab 9-5 sedan 1999, en bil med 
potential, mkt påkostad men med 
motormissljud, 

framstolar i svart skinn o elstyr-
ning till 900 o 9-3 cab o 3-d ny-
skick, huvar, framskärmar, dörrar 
o baklucka till 900 OG, EMS-fälg, 1 
st 92.a fälg, ny cabpåse till 900/9-3 
cab beige, framskärmar långnos 
o V4-69-70, fina bakaxlar 99-900 
till 87, drivknutar V4, massor med 
småplock,
bakaxel Saab 96, en dragkrok 96 
långnos, en till 95 med plåtstöt-
fångare, fin blå framstol 99-77, 
bakspoiler 99-900 CC i bra skick, 
vinterhjul till 95-96 på V4 fälgar

Köpes: 
Kassettstereo till 9-3 OG som är 
urgift med Tech 2,   bra bakaxel 
till  Saab 9000, bakrutejalusie 9000 
CC, 

0768-039352, eller 
saabmartin@telia.com, 
föredrar mailkontakt

Saab 900 GL 1984

Entusiast-/samlarbil i gott skick
13 250 mil, 5 vxl
Besiktad 21-06-17 med beröm 

godkänd
Nytt senaste 350 milen:
bromsok (+belägg)
drivknutar
dubbade vinterdäck

två sommardäck
och lite annat
25 000 kr

Karin, tel 073 42 41 037

Köp & Sälj
Att annonsera fungerar, prova själv!

Mejla Köp & Sälj, bakrutan@saabklubben.se
Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

Saab v4-76 opalgrön 
säljes
Ett riktigt bra objekt där mycket är 
gjort. Karossen är uppsvetsad. Alla 
skärmar är nyligen lackerade. Mo-
torn och lådan är renoverade. Även 
en hel del i bromsväg, mm. 
Det är den sista biten kvar att 
plocka ihop.
Bilen finns i Lerums kommun utan-
för Göteborg. 

Köp & Sälj

Säljes:
Komplett inredning till Saab 9-5 passar 
1999-2010.
Helskinn, mkt fint läder. Elstolar med minne 
förarstol. Värme även i baksäte.
Finns i GBG. Säljes till medlem i Saab-klub-
ben för endast 1500 kr. Övriga 2500 kr.
robert.orbelin@gmail.com 0708-648164

MVH Robert Orbelin

Att annonsera fungerar, prova själv!
Mejla Köp & Sälj, bakrutan@saabklubben.se

Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

Bud kring 35 000
Anders, 0708-334142

Säljes
Reservdels bilar  alt. Renoverings-
objekt 
1 st. Saab 99 årsmodell 1984 ca 
19000 mil
1 st. Saab 90 årsmodell 1986 ca 
26000 mil 
1000 kr st. 
Tel. 070 555 16 11  Rune

KÖPES
Dörrklädsel, svart, förarsida till 
SAAB 99 årsmodell 1969.
E-post: hakan.holmberg1@gmail.
com

Med vänlig hälsning
Håkan Holmberg
Systems elteknik
T +46 10-722 6317
M +46 70-595 3656
Mail: hakan.holmberg@wsp.com

Säljes: Saab 900, 1987 (M88)

Välvårdad och fin mörkröd tvådörrars sedan. Fin grå inredning. Går som klockan och har 20 000 mil på mä-
taren. Fick bilprovningens ”Extra fint skick”-märke tre gånger i rad! Jag har ägt bilen i tio år och då har den 
alltid stått i varmbonat garage och endast körts fåtalet mil under somrarna. Bra däck och bromsar. Väldigt 
lite rost (vänster framskärm och några stänk här och där), fin i länkarmsinfästningar m.m.
Pris: Högstbjudande
Kontakt: christian@hefti.se

    39        38

Säljes
Diverse Saab 95 kromdelar 
mycket nya delar, Kofångare 
bak, diverse lister, bakljuskop-
par.
- ” - Saab 96 kromdelar Bagage-
luckehantag aluminium, diverse 
nya kofångar-delar böjar samt 
mittskenor.
Både fram och bak, samt horn, 
lyktsarg rektangulär ny, 2 St nya 
skärmlister 720 mm X 14,5 mm 
Lås sidoruta Saab sport.

Mvh Mats Andersson 2205
Lärkgatan 20, 34260 Moheda Tel. 
0706634162

Saab,9000 cse, 
17,500 m 
2äg. besikt.21 07 21.obs.ingen 
rost.hel o ren in och utvändigt 
utr.löstagbart drag, acc,larm, c 
lås, farth. rostfritt avg.system.bra 
sommar o vinterdäck på alufälg. 

Svar end.på tel.076 027 0140
Pris 27000 kr.
Jerry Nordén. (Falköping) foton 
kan smsas.
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Reservdelslagret

Adress
Svenska Saabklubben
Strandhemsvägen 3 

656 71 Skattkärr
reservdelar@saabklubben.se

Besöksinformation
Direktförsäljning sker efter 

överenskommelse via telefon eller mejl

Telefontider
Tisdag - torsdag 08.30 - 16.30

Lunchstängt 12.00 - 13.00
Telefonnummer 073-03 69 480

Reservdelsråd
Martin Bergstrand

Bo Lindman

Materialförvaltare
Håkan Larsson, Tibro

Telefonnummer 0504-100 22
klubbshop@saabklubben.se

Övrigt
Organisationsnummer 867200-6502
https://saabklubben-reservdelar.se/

Befattningshavare
Jan Karlsson

Reservdels/Lageransvarig

Helena Karlsson
Order/Lager

Niclas Karlsson
Reservdelsrådgivare/Lager

Johannes Mukka
Lager

Viktig Information från 
reservdelslagret

Jan Karlsson
Helena Karlsson

Niclas Karlsson

Johannes Mukka

Reservdelslagret kommer att hålla 
stängt för inventering mellan 15/12 
t.o.m. 22/12. 

Om du behöver ha reservdelar innan 
jul så vill vi ha in din beställning senast 
14/12 2021. 

Du kan som vanligt lägga in din be-
ställning i webshoppen under tiden vi 
inventerar, delarna kommer att levere-
ras så snart inventeringen är klar.

Vänliga hälsningar från oss på SSK 
reservdelar AB. 

Julklappstips från reservdelslagret 
Saab pussel 100-bitars.

Måttet blir 700X420 mm när det är färdiglagt.

Ett kvalitetspussel från kärnan. 

Art.nr: 580068

Julklappspris: 139:- 

Ord.pris: 159:- 

Hälsningar från personalen:

Martin Stenlund, Arjeplog, 0961-61 733

Sibylla Gustafsson, Stockaryd, 070-982 07 16

Erik Ljungqvist, Skillingaryd, 072-2156513

Karl Ask, Floda, 073-727 76 47

Simon Wadström, Tibro, 070-156 53 37

Magnus Riley, Trollhättan, 0707-231321

Bertil Maununen, Vintrosa, 019-31 45 23

John Jonasson, Saltsjö-Boo, 08-71 52 429

Lars Söderlund, Hägersten, 072-276 27 44

Martin Bergstrand, Uppsala, 0703-135029

Lennart Holmgren, Sandviken, 026-25 70 

Claes Hedlund, Sundsvall, 070-553 83 30

Björn van Kints, Tällberg, 073-6247523

Rune Danielsson, Umeå, 070-584 47 38

Lars Julle Olofsson, Ås, 070-071 75 75

Psst! Vi behöver fler besiktningsmän i vårt avlånga land, är du 
intresserad? Prata med försäkringsansvarig och besiktnings-
man Michael Rasmussen i Annelöv 070-009 65 40.

Här hittar du
Svenska Saabklubbens egna besiktningsmän

Du bokar din besiktning på mhrf.se/ansok  
Där väljer du också besiktningsman som får din förfrågan  via sin mail och kan 
acceptera eller tacka nej  Det finns besiktningsmän på många orter. Om ingen 
nedan finns just där du bor kan du boka från någon annan klubb. Alla besiktnings-
män kan du hitta på mhrf.se/besiktningsman. Eventuell pappersansökan skickas till 
Saabklubbens försäkringsansvarig vid MHRF  
Michael Rasmussen Billebergav 9, 261 94 Annelöv tel 070-009 65 40

MHRF-försäkringen
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Detta är Svenska Saabklubben
Styrelse 2021

Ordförande
Karl Ask, Floda 
ordforande@saabklubben.se

Vice ordförande
Martin Bergstrand, Uppsala, 
viceordforande@saabklubben.
se

Sekreterare
Anton Björklund, Huddinge 
sekreterare@saabklubben.se

Kassör
Lars Söderlund, Hägersten 
kassor@saabklubben.se

Ledamot
Håkan Malmgren, Floda 
ledamot@saabklubben.se

Ledamot
Sibylla Gustafsson, Stockaryd
ledamot2@saabklubben.se

Suppleant
Yngve Ekberg, Huddinge 
suppleant@saabklubben.se

Suppleant
Bo Lindman, Ljungsbro
suppleant2@saabklubben.se

Adress och info
Svenska Saabklubben
Lindskogsvägen 8
44833 Floda
www.saabklubben.se
info@saabklubben.se

Ansluten till MHRF.

Klubbmästare
Sibylla Gustafsson
Håkan Malmgren
klubbmastare@saabklubben.
se

Materialförvaltare
Håkan Larsson, Tibro
Telefonnummer 0504-100 22
klubbshop@saabklubben.se

Medlemsansvarig
Anna Gunnarsson
Frejagatan 13
543 31 Tibro
medlem@saabklubben.se

Valberedning
Jan Hagnell, sammankallande
Mathias Roswall
Göran Sahlen 

Webmaster 
Magnus Jakobsson 
webbmaster@saabklubben.se

Forumsansvarig: 
Mats Jedmo
 forum@saabklubben.se

Moderator forumet:
Jan Hagnell
Mårten Strandmoe

Medlemsskap 2021
Fullt medlemsskap ett år 350 
kr
Familjemedlem 100 kr
Foreign membership magazi-
ne  included, SEK 500
Foreign membership magazi-
ne not included, SEK 250

Medlem blir man på
https://saabklubben.se/
bli-medlem/

Modellombudsmän

Saab 92/93 inkl. GT
John Jonasson, 0707-863208

Saab 96 TT GT MC & Sport
Lennart Holmgren, 070-
6675845

Saab 96 V4 MC & De Luxe
Lejf Blomberg, 070-312 7938

Saab 95 TT & V4
Mattias Roswall, 0143-13 922

Saab Sonett
Hans Eklund, 070-21 27 222

Saabo
Erik Randa, 08-64 64 999

Saab 99
Magnus Dufva, 070-5817158

Saab 900
Michael Rasmussen, 070-009 
65 40

Saab 9000
Mikael Pettersson, 0708-
737537

Saab NG 900 
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab OG 93
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab NG 93
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab OG 95
Niklas Zita, niklas.zita@gmail.
com

Modellombudsmän forts

Saab NG 95 & 94X
Jonas Åberg, 070-3053996

Tech-2
Daniel Mattsson, 070-846 13 
28 
daniel@dmat.se 

Reservdelslagret
Adress
Svenska Saabklubben
Strandhemsvägen 3 
656 71 Skattkärr
reservdelar@saabklubben.se

Besöksinformation
Direktförsäljning sker efter 
överenskommelse via telefon 
eller mejl.

Telefontider
Tisdag - torsdag 08.30 - 16.30
Lunchstängt 12.00 - 13.00
Telefonnummer 073-03 69 480

Medlemsärenden och kansli
Veronica Tingvall
Telefonnummer: 0520-411128 

Telefontider Måndagar 13-16 
och Torsdagar 8-12.

Mail:
medlem@saabklubben.se

Vilka vi är
Vi är en aktiv förening som främjar Saabs bilar och tillbehör, 
grundad 1976. 
Saabinnehav är inget krav för att vara medlem, allt som behövs 
är ett intresse för Saabar.
Det är omkring 6100 medlemmar i klubben just nu. De flesta 
av våra medlemmar äger Saabar av alla modeller från de allra 
äldsta tvåtaktarna, modell 92A, till den senaste modellen av 
9-5. Vi är en klubb för alla modeller oavsett ålder på fordonet.

Ett rullande kulturarv
I vårt mål står det att vi vill kunna köra våra Saabar på mor-
gondagens vägar oavsett modell, snart är alla Saabbilar ett 
rullande kulturminne. Detta är vårt främsta argument till varför 
vi finns. Med detta mål jobbar vi på många fronter, bland annat 
genom opinionsbildning genom Motorhistoriska Riksförbun-
det, MHRF, men också genom att ta fram värdefulla reservdelar 
i egen regi och anordna bilträffar. 

Genom att vara medlem hjälps alla åt att bevara Saabs rörliga 
kulturarv så framtiden också får uppleva dessa bilar.

Lokal anknytning
Det finns idag ett antal lokalsektioner anslutna till Svenska 
Saabklubben. Dessa är Skåne, Norrland, Stockholm, Göteborg, 
Gotland, Blekinge, Trollhättan och Halland.

Här är samtliga funktionärer i Svenska Saabklubben. Kontakta 
gärna dessa om du har frågor inom respektive område.  
Vänligen notera och respektera att våra funktionärer arbetar 
ideellt, så svar kan givetvis dröja

Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter från 
Furniture Clinic. Produkterna används för rengöring, 
fläckborttagning och reparation av läder, läderfärger 
m.m. Saabklubbens 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 angiven.Beställningar görs via telefon eller mail. 
Glöm inte att ange ditt medlemsnummer. 
www.rennsporthaus.se, info@rennsporthaus.se, Tel. 
+46(0)73-0921928

Ekman Bil&Båt AB på Värmdö
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt, vid 
uppvisande av giltigt medlemskort.

Maptun Performance AB
Maptun utvecklar och tillhandahåller uppgraderad 
mjukvara samt trim- och originaldelar till nyare mo-
deller av Saab. Medlemmar erhåller rabatt vid regist-
rering 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 
Saabklubbens färgrecept. Saabklubbens medlemmar 
erhåller 10 % rabatt på köp för över 500 kr. Ange ditt 
medlemsnummer vid beställning.

Nätterdals Blästring & Ytbehandling
Vi tillhandahåller tjänster inom blästring, elförzink-
ning och pulverlackering. Blästringen utföres i skåp 
med bland annat glaskulor. Vi tar emot och returnerar 
delar per post om så önskas. Till Saabklubbens med-
lemmar lämnas 20% rabatt på blästringsarbete mot 
uppvisande av medlemskort eller medlemnsnummer.
natterdalsblastring@gmail.com, facebook.com/nat-
terdalsblastring

eSID.se
Klubbmedlemmar erhåller 10 % rabatt på tillbehöret 
eSID2 till Saab 9-3 2007-2014. De köpes enklast via 
klubbens webbshop där rabatten redan är avdragen.

Top n'Trim Shop i Ängelholm
Top n'Trim erbjuder bl a en del lister, innertaksmate-
rial, sufletter mm till din Saab. Saabklubbens med-
lemmar erhåller 10 % på material. Ange kod "saabtts" 
i webshoppen. Top n'Trim Shop Metallgatan 21 C, 
26272 Ängelholm Tel. 042-20 09 69 
www.topntrim.se

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

Sonettclub
Saabklubbens medlemmar har rätt att handla nytill-
verkade delar ur Sonettklubbens reservdelslager.
http://www.sonettclub.se/

ColorGlo
Har du slitage, missfärgningar eller skador på inred-
ningen i bilen, båten eller soffan?
Vi är specialister på restaurering, reparation, färgning 
och rengöring av de flesta typer av inredningsmate-
rial, som till exempel skinn, plast, tyg och vinyl.  Alla 
medlemmar får 15 % på alla jobb hos Colorglo i Sve-
rige.

Speedparts i Ingelstad
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 webbshop och 
bockar i rutan för klubbtillhörighet och vilket med-
lemsnummer du har i Saabklubben så dras rabatten 
av från bruttopriset på fakturan. ( Du ser alltså inte 
rabatten förrän du får fakturan).Speedparts Sweden 
AB, Tel. 0522-665220  Fax. 0522-665221  Riksvägen 26, 
355 72 INGELSTAD  www.speedparts.se

Nordic Tuning i Norrköping
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt på 
verkstadsjobb och originaldelar, en fri felsökningstim-
me vid trim (steg 1, 2 & 3) samt 30 % rabatt på Valvoli-
ne motorolja lösvikt, vid uppvisande av medlemskort. 
Detta gäller hos Nordic Tuning i Norrköping.

Medlemsförmåner

Vi har plats för fler samarbeten, 
vill du synas här? Kontakta 
styrelsen!

Medlemsförmåner
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www.saabklubben.se/klubbshop
KLUBBSHOP

Bilöverdrag

1450:-

Väst

799:-

T-shirt

199:-

Dekaler
60-350mm

19:-
Från

Returadress / return to: Svenska Saabklubben
c/o Företagskonsulten Göteborgsvägen 16A 441 32 Alingsås Sweden

Bakrutan 3-21
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