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Hej ! 

Som ni alla säkert känner till har det hänt 
en del i klubben den sista tiden. Saabklubben 
är i stort behov av ytterligare intäkter  för att 
täcka den enorma förlust som gjordes under 
föregående verksamhetsår, och ett flertal åt-
gärder har behövt vidtagas för att trygga klub-
bens fortlevnad. 

Saabklubben är en ideell förening och det in-
nebär att du som medlem är en viktig del i verk-
samheten. Föreningen och verksamheten finns till 
för alla medlemmar. Samtidigt bygger Saabklub-
bens fortlevnad på medlemmarnas engagemang, 
goda vilja och ideella insatser. Som ni kan läsa i 
tidningen så föreslog extra årsstämman en extra 
förstärkning av kassan. Hoppas att ni tänka er 
att göra detta så vi kan fortsätta att trycka denna 
tidning och tillverka nya delar! 

Vi kan dock komma med den glädjande nyheten 
att reservdelsförsäljningen nu är igång! Janne 
sliter som ett djur för att få det fungera.

Ibland funderar jag på vad det är som driver mig 
i detta samlande av bilar och delar? Min fördel 
(eller nackdel) just nu är att jag studerar och därför 
inte har möjlighet att köpa en massa bilar eller 
delar. Men jag har märkt att det är lätt att byta 
fokus. Tidigare var jag mer kräsen med vad jag 
köpte. Som alla andra Saab-ägare vill man ha det 
bra och billigt, men den ekvationen är inte alltid 
så lätt att få ihop. Så när jag fick ett mail om att 
det fanns en gratis 900 turbo från -82 i närheten 
kom suget efter en ny bil. Det var ju ändå ett tag 
sedan jag köpte en ny… Kanske var det dags igen? 

Redan innan jag hade sett den så började jag 
planera hur jag skulle motivera inköpet, hur den 
skulle transporteras och förvaras. Var gick min 
gräns för hur dålig den fick vara? Tankarna i bilen 
på vägen dit rusade iväg: ”Hmm, en kompis är 
med så man kan kanske köra hem den om den 
startar?” Ett batteri var med! Egentligen är det 
lustigt hur man tänker och sätter gränser innan 
man ser en bil. Ännu bättre är det att man aldrig 

följer de gränserna man satt upp innan. När man 
väl ser bilen tänker man: ”Äsch, så illa är det väl 
inte, det löser sig alltid”. Och det säger jag med 
alldeles med för många bilar och dessutom med 
alldeles för mycket jobb på dem… Men när vi väl 
såg bilen så gick tankarna snabbt till  ”Denna skall 
jag rädda!”.  Men efter en stund tog jag förnuftet 
till fånga. Jag har aldrig sett så torrspruckna däck 
eller så rostiga dörrar. Motorn startade inte hel-
ler, men det var bara p.g.a. bränslepumpen. Nej, 
denna gång segrade förnuftet och jag bestämde 
mig för att förmedla bilen vidare. Men jag kan 
ändå  ångra mig lite för att jag inte tog hem den… 
Ibland är man nog inte riktigt klok när det gäller 
dessa underbara Saabar!

Hoppas att hösten ger er många fina mil i era 
Saabar!

Karl Ask
Ordförande Svenska Saabklubben

Framsidan: Nytt och gammalt i god blandning 
precis som i klubben numer.

Foto Anton Björklund

Ordförandens
 sida



2 3

Klubbtidning för Svenska Saabklubbens medlemmar 
och trycks i 2 600 exemplar vid  SIBtryck i Norsborg.

Ansvarig utgivare: Karl Ask.

Skriv till Bakrutan!

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

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

Artiklar till tidningen mejlas enklast i valfritt data-
format.Textfiler och bildfiler skickas åtskilda och bilder 
bör bibehållas som de är från kameran för att hålla god 
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Svenska Saablubben har, på grund av brister i den ekonomiska redovisningen under 2011 och 
2012, hamnat i en likviditetsbrist. Det betyder helt enkelt att det saknas tillräckligt med pengar 
för klubbens verksamhet. Vår nya styrelse har anlitat en extern redovisningsbyrå för att bringa 
ordning i räkenskaperna. Enligt denna redovisningsbyrå har klubben gjort en förlust på runt 
500 000 kr. Detaljer runt detta kan ni läsa mer om i nr två och tre av årets Bakrutan.

Förstärkning av kassan i
 Svenska Saabklubben

 
Svenska Saabklubben har inte hamnat i 
obestånd. Det betyder att klubben fortfa-
rande kan betala sina räkningar. För att 
klubben ska kunna fortsätta bedriva sin 
ordinarie verksamhet, med bland annat 
klubbtidningen "Bakrutan", reservdels-
försäljning och våra bilträffar, behöver vi 
emellertid genomföra en likviditetsförstärk-
ning. Klubben behöver helt enkelt få in mer 
pengar i kassan för att täcka förlusten.
 
Under Saabklubbens extra årsmöte i Troll-
hättan så diskuterade och beslutade med-
lemmarna en plan för detta. Årsstämman 
beslutade att:
 
”ett frivilligt ekonomiskt bidrag om 250 kr 
(eller mer om man har möjlighet) för år 
2013 betalas in på plusgironr  476 52 46-6. 
Märk inbetalningen med "bidrag"och ditt 
medlemsnummer. 
 
Alternativt 
 
”ett lån till klubben om 350 kr, med återbe-
talningsklausul (enligt protokoll), betalas in 
på kontonummer plusgironr  476 52 46-6.  
Märk inbetalningen med "lån"och ditt med-
lemsnummer. Klubben avser att återbetala 
lånet under våren 2015, vilket kommer ske 
genom en reservdelscheck. 

Vi vill gärna att ni betalar in bidrag/
lån innan den 15 November 2013 !
 
Om du har frågor kring detta så kontak-
ta gärna vår styrelse direkt, förslagsvis 
via e-post till styrelsen@saabklubben.
se. Du är även välkommen att diskutera 

detta i vårt medlemsforum på http://forum.
saabklubben.se/ . Lösenord för inloggning 
till medlemsforumet finns i senaste numret 
av Bakrutan.
 
Vi får avslutningsvis beklaga att Svenska 
Saabklubben har hamnat i denna olyckliga 
ekonomiska situation. Styrelsen ser just nu 
över hela klubbens verksamhet för att se 
till att den är så ekonomiskt hållbar, effektiv 
och lönsam som möjligt. Eftersom att detta 
är en situation som inte ska få uppstå igen 
så anlitas numera en bokföringsbyrå som 
månadsvis lämnar rapport till styrelsen om 
det ekonomiska läget.
 
Det är styrelsens förhoppning att alla med-
lemmar i Svenska Saabklubben solidariskt 
väljer att bidra till vår likviditetsförstärkning, 
så att vi kan fortsätta bedriva vår ordinarie 
verksamhet. Vi ser väl bland annat alla 
fram emot ett julnummer av Bakrutan och 
framtagning av nya delar till våra bilar! 
 

Vänliga hälsningar,
 

Styrelsen för Svenska Saabklubben,
 augusti 2013

Eftersom at t 
trycket av en 
blilaga med in-
betalningskort 

kostar och de flesta 
betalar via internet så har vi slopat 

det riktiga inbetalningskortet denna 
gång. Behöver någon ett så hör av er så 
skickar vi!
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Nevs Saab Car No 1

Första Nevs-Saaben har lämnat linan
Fredagen den 20 September inträffade det som inte hänt på två och ett halvt år: En färdig bil läm-
nade linan i Saabfabriken.
– Ja, vi har i dag byggt den första bilen. Den har fått serienummer ett, men den kommer aldrig att gå 
ut till försäljning, säger Mikael Östlund, presschef på Nevs. Bilen är en del i planen för återuppta-
gen produktion i Stallbackafabriken. Den är byggd på precis samma sätt som Saab Automobiles 
bilar och den innehåller inte heller alla komponenter som kommer att vara i de färdiga bilarna. Det 
här är bara en första provbil, sammanlagt kommer flera tiotal bilar att byggas innan produktionen 
startar.

4
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Rätt man på rätt plats!
Jag kommer med glädjebud till er. I helgen (20/7) var jag på styrelsemöte och invigning av 

Svenska Saabklubbens lager i Skattkärr, utanför Karlstad. Vi hade för avsikt att börja med 
styrelsemötet vid 11 tiden men det blev förskjutet i ungefär en timme. Dels för att vi var en 
kvart sena, resten av minuterna för att vi gick från hylla till hylla guidad av vår ciceron tillika 
reservdelsman Jan Karlsson.

Det har allt för länge varit ett aber att beställa 
delar från Saabklubben i princip ända sedan Rolf 
Jensens bortgång.  Diverse turer hit och dit med 
olika lösningar har bara resulterat i skulder och 
missnöjda medlemar. Jag kan härmed säga att 
den tiden är över. Från och med nu glömmer vi 
det förflutna och tittar framåt. På Jensens tid hade 
Saabklubben omkring 1000 artiklar. Nu, fem år 
senare - även om du kanske tror att ingenting 
har hänt - kan Saabklubben erbjuda dig omkring 
6000 artiklar.
Efter rundturen samlades vi kring bordet för att 

försöka få någonting gjort – mer än att impulsköpa 
bildelar. Vi, som bestod av kassör Magnus Hö-
glund, ordförande Karl Ask, jag Anton Björklund 
vikarierande sekreterare, Jan Karlsson som redan 
är presenterad och  Åke Sandkvist ledamot – satt 
en god stund och spånade på hur klubben skall 
få in mer likvider i omsättning för att få allt att 
gå ihop. Kort sagt, Få såväl 96:an som 900:an att Text Anton Björklund. Foto Peter Eriksson

snurra. Jag vet inte hur mycket jag får säga men 
det är fina grejor på ”linan” som väntar på att 
komma ut till konsument. Detta känns hoppfullt 
och jag är övertygad om att ni kommer återfå 
förtroendet för lagret om ni inte redan gjort det.
Det lönar sig att ta en flukt även för dig med de 

nyare modellerna, själv köpte jag skivor till min 
9-3a och det var klart billigast. Även om du redan 
kikat in på hemsidan så rekommenderar jag dig att 
göra det igen, du kan ju faktiskt hitta något som 
du nödvändigtvis bara, måste, ha. 
Finansiell kollaps, ekonomisk nedsättning, 

börsras, valutakris, bubbel-sprickor, etc. Politik-
erna får kalla lågkonjunkturen vad de vill men Vi, 
alla, som en del av klubben ska känna oss stolta att 
kunna ha en anställd som arbetar för klubben och 
bilarnas överlevnad i en samtid med ett rådande 
hårt arbetsklimat i Sverige!

Janne Karlsson i samspråk med Anders Johansson i reservdelsreceptionen
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Jan Karlsson är det nya namnet att lägga på min-
net. Många känner säkert honom redan, men för 
den som inte träffat denna goa värmlänning så kan 
jag berätta lite. Här har vi en passionerad män-
niska som brinner för Saab och dess överlevnad. 
Vi börjar med det mest väsentliga, en redogörelse 
över bilinnehavet. 

Entusiastfordon?
Saab 96 De Luxe 1964, Polarvit
Saab 95 Kombi 1968, Husarblå
Saab 99 2drs, 1971, Silvermink
Saab 99 2drs 1973, Ambragul
Saab 900 Turbo 5drs 1987
 
…Och bruksbilarna?
Saab 99 4drs 1984
Saab 900 3drs 1991 
Saab 9-3 5drs 2002 
Saab 9-3 Aero 2002

Fem snabba frågor

Favoritverktyget?  Motorlyften
 
Framtidsvisioner? Att lyckas med att få 
reservdelsförsäljningen i Saabklubben att blom-
stra och bli hållbar för en lång tid framöver.
 
Snyggaste Reservdelen då? 
Utan tvekan, Saab Sports Instrumentpanel. 

Vilket är ditt bästa Saabminne?
När Saab var med och tävlade i rally, fram-
förallt med Stig Blomqvist, Per Eklund och Ola 
Strömberg. Glömmer aldrig 99 EMS 16V och 
Turbobilarna, då var det fart i rallyskogarna. 
 
Ett mindre lyckat minne?
Utan tvekan, när tillverkningen av Saabs bilar 
lades ned. 

Jan Karlsson på bild utanför lagret. Med den mest 
modesta skylt jag sett. 

Demoobjekt från växellådsfabriken har fått 
hedersplatsen vid fikabordet. Mer tveksamt är väl 
om Janne får tid att studera dem.

6
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Nyheter och erbjudanden från 
Saabklubbens reservdelsverksamhet.
Vi kan nu erbjuda Saablubbens medlemmar följande reservdelar som är nytillverkade:  

881233 Vevhusventilationsslang V4 1967-½77 
alla med enkelportsförgasare.  

728234  Vevhusventilationsslang V4 ½77-1980 
alla med dubbelportsförgasare.

Nya klädselpåsar Saab Original till 2 st fram-
stolar, grå/svart tyg, blå galon. Art.nr: 782851 
sitsklädsel, 782582 ryggstödsklädsel. Är till tidig 
95,96 modell 1960-1961. Säljes som en komplett 
sats. 4.995:-.

Ett unikt erbjudande:Bromsdelar till 92-96 modellerna. 
90:- 90:-

Vevhusventilationsslang

Slutväxel 7:38

2,500:- 
784739  Slutväxel 7:38 för 3-växlade växellå-
dor 2TT

Värmekran Saab 96 V 4

1 200:-Värmekran Saab 96 V 4 65-80
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Mer delar kommer in under hösten bl.a. ett 
utökat sortiment vattenslangar till 93-99 model-
lerna.

Alla delar finns att beställa i Saabklubbens web-
shopp förutom klädselpåsarna, dem får ni skicka 
ett mail om eller beställa per telefon. 

2,500:- 

Slutväxel 8:39 V4

784739  Slutväxel 8:39 V4

Sportavgassystem 99 CC 

886031  Bränslepump V4   

Bränslepump V4    
 

450:- 

1550:- 
065-K1 Sportavgassystem 99 
CC 1974-1975

Ni når Saabklubbens reservdelslager per tfn: 
073-0369480 Tisdagar-Fredagar mellan 12:30-
16:00 eller per mail: reservdelar@saabklubben.se

Välkomna. 

Vänliga Hälsningar: Jan Karlsson för Svenska Saab-
klubbens Reservdelsverksamhet

Olja och Oljefilter Hel-
syntet 5W30

1942003-S  Olja och Oljefil-
ter Helsyntet 5W30 Long Life 
Dexos 2  325:-

Bromssköld 900 88-93

435:-
910088 Bromssköld 900 88-93  
Fram

782805-S   Kolvsats 70,5 mm, 
Saab 2TT

782807-S   Kolvsats 71,0 mm, 
Saab 2TT

782808-S   Kolvsats 71,5 mm, 
Saab 2TT

Kolvsatser

4 750:- per sats

705001  Tryckplatta 2TT 
995:- 

Tryckplatta

275:-/par

Kampanjvara:

Blinkersglas fram passande 900 1979-1986 
alla med svart dekor. Erbjudandet gäller t.o.m. 
2013-10-30
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Tällbergsträffen
Såhär efteråt når jag tänker på träffen i Tällberg minns jag den som en trevlig dag. Jag hade 

varit nervös inför arrangemanget då vi undrade om det skulle komma några besökare, eller om 
det skulle bli enbart vi som arrangerade träffen, som skulle komma.

Denna träff har varit välbesökt när Indianturbo 
arrangerade den, men har nu legat nere i några år. 
Vi var tre som diskuterade att ta upp denna träff 
igen. Benny, Henrik och jag bestämde till slut att 
vi skulle genomföra träffen den 31 augusti med 
start i Insjön.
Vädret var lite mulet men det höll uppe i alla 

fall. Vi hade bestämt att samling skulle ske på 
Hjultorget i Insjön men dagarna innan blev vi 
informerade om att det var Insjödagarna och 
att torget var avstängt. I sista minuten flyttade 
vi samlingen till en närliggande parkering efter 
riksväg 70. Det kom elva bilar dit. Tyvärr var 
det två som avvek direkt då de var uppbokade på 
annat håll, men det var kul att de kom förbi för 
att hälsa. Vid halvelva-tiden började vi rulla mot 
Leksand och Statoil-macken där vi skulle hämta 
upp de som kom från norr. Vi rullade sakta längs 
riksväg 70 och svängde upp på mötesplatsen bara 
för att konstatera att de som skulle komma inte 
fanns på plats.
Nu styrde vi nosen mot Tällberg via den fina tu-

ristvägen Leksand -Tällberg. Det är en ringlande 
fin väg med mycket skog och Siljan till vänster om 
oss, så man hade en fin utsikt hela tiden. Framme 
i Tällberg så parkerade vi vid restaurang Åker-
blads, där kunde vi räkna in tio bilar och totalt 

13 personer. Vi riggade för femkamp. Grenarna 
bestod av straffskott mot bandymål, bollkastning i 
hinkar av olika storlek, pilkastning modell större, 
kast med ringar och den hemliga lådan. Där skulle 
de tävlande gissa på innehållet och det ställde till 
det för en del. Många funderade en hel del på in-
nehållet. Den innehöll en hammare, ett ljusvred 
från 9000, sidoblinkers, vagnsbult, och en propp 
(hemmasäkring). Om två tävlande hade nått 
samma resultat i tävlingen var utslagsmomentet 
kast med enportsförgasare från en V4, i avsaknad 
av turbo. 
När tävlingsmomentet var avklarat var klockan 

ett och det var dags att stärka sig med mat. Vi åt 
en underbar lunchbuffé på Åkerblads, bestående 
av laxpaté eller rostbiff med potatisgratäng. Då 
kom ovädret. Himlen bokstavligen öppnade sig 
och regnet vräkte ner. Så vi bestämde oss att åka 
vidare till Vidablick  i Rättvik. Vi fortsatte på 
den fina turistvägen som kommer ut i den lilla 
byn Kullsbjörken, precis innan Rättvik. Här hade 
regnet upphört och vi rullade sakta in till Rättvik 
och Vidablick. Där njöt vi av kaffe och kaka samt 
den utsikt som fanns. Vädret var tyvärr disigt så 
utsikten över Siljan var väldigt begränsad.
Nu var det dags att ta hand om prisutdelningen i 

de olika klasserna.Längst resande deltagare kom 

Med sjön Siljan i bakgrunden står träffdeltagarna uppställda på parkeringen utanför Vidablick.
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från Västerås i sin 9000 Aero. Högsta Mätarställn-
ingen hade Peter Altzar från Borlänge med 40400 
mil på sin 9000 2,3T. Äldsta bil var en SAAB 95 
1975 från Orsa. People’s choice blev en jämn 
kamp mellan två Viggen, nämligen Larrys 9-3 
Viggen och Cab-Manges 9-3 Viggen cab. De fick 
dela på priset.
Priserna som delades ut var skänkta av Veho Bil 

i Falun och Autoexperten i Falun. Tack till dessa 
sponsorer! Efter att vi fikat klart var klockan 
nästan fyra och vi började dra oss mot Borlänge 
igen via de fina småvägarna. I Borlänge skildes 
våra vägar åt.
Sammanfattningsvis var intrycket från denna 

dag att vi träffade trevligt folk och hade tur med 
vädret, då det var uppehåll när vi var ute. Jag vill 
tacka alla deltagande för denna träff och hoppas 
att vi ses nästa år och många år framåt.

Text och foto Carl-Magnus Björk

Camilla Björk undersökert innehållet i den hemliga 
lådan.

En trevlig dag avslutades med en lika trevlig 
middag.

Stilstudie på femkampsvinnaren som häar kastar 
dart.
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MHRF + Svenska Saabklubben = sant

”Klubben får 
35

kr per 
försäkrad
bil och år”

Som bekant är Svenska Saabklubben ansluta 
till MHRF. MHRF står för Motorhistoriska 
Riksförbundet och bildades år 1969, då var 
det enbart 13 intresseklubbar anslutna. Idag 
är 171 intresseklubbar ansluta till MHRF. 
Sedan 1975 har MHRF erbjudit en försäkring 
för medlemmar i intresseklubbar (likt Svenska 
Saabklubben) i sammarbete med försäkrings-
bolaget Folksam.
Man kan kortfattat säga att en MHRF-försäkring 

är en specialförsäkring för entusiastfordon och 
samlarfordon som bygger på att fordonen inte 
används i dagligt bruk. Försäkringen i sig är 
förmånligt för den enskilde försäkringstagaren. 
Idagsläget kan man försäkra fordon som är i trafik, 
lagerförsäkra fordon samt renoveringsförsäkra 
fordon som är under renovering.
Svenska Saabklubben betalar idag en kostnad 

varje år till MHRF för att få vara anslutna och 
ha möjlighet att entusiastförsäkra sina fordon, 
kostnaden för att vara ansluten till MHRF är ca 
50.000kr per år. MHRF har även en kontinuerlig 
kontakt med myndigheter och miljöorganisa-
tioner, vilket har lett till exempel att fordon över 
30 år idag är skattebefriade samt bara 
behöver besktigas vartannat år. I gengäld 
för att vi i Svenska Saabklubben försäkrar 
våra entusiastbilar hos MHRF får Svenska 
Saabklubben 35kr per försäkrad bil och 
år. Idag har Svenska Saabklubben ca 300 
bilar försäkrade hos MHRF. Med tanke på 
medlemsantalet så är det förhållandevis få 
försäkrade bilar. 
Försäkringen i sig har förvisso vissa krav, som 

att man måste ha en bruksbil (alternativt visa att 
man enbart brukar sin bil som entusiastfordon), 
brandsläckare och batterifrånskiljare monterat på 
bilen, att bilen står i garage när den är förvarad och 
slutligen att man är medlem i en förening ansluten 
till MHRF. Att Svenska Saabklubben idag enbart 
har 300 MHRF-försäkrade bilar är något vi vill 
ändra på, vi måste öka antalet försäkrade bilar. 
Dels gynnar det klubben likväl den som försäkrar 
sin bil i MHRF.
För att MHRF-försäkra sin entusiastbil tar 

man lättast kontakt med någon av klubbens 
besiktningsmän. Vid detta skede är det ett yp-
perligt tillfälle att ställa eventuella frågor till 
Svenska Saabklubbens besiktningsmän rörande 

besiktningen dem skall 
utföra på fordonet som 
skall försäkras. Därefter 
går man in på MHRFs 
hemsida och skapar ett 
konto, väljer att teckna 
en försäkring och lägger 
in information om bilen, 
bilder (det finns tydliga 
instruktioner i hur man 
går tillväga) samt vem 
av Svenska Saabklub-
bens besiktningsmän 
som skall utföra besik-
tningen. Besiktnings-
mannen får då ett mail 
om att han har en besik-
tining att utföra. Ni möts 
senare upp, besiktnigns-
mannen går igenom ett 
protokoll samt för ante-
ckningar om bilens skick 
samt skriver in detta i 
er försäkringsansökan 

fö r  MHRF-
försäkringen.
Därefter ham-
nar ärrendet 
hos MHRF:s 
kansli, som i 
vissa fall tar 
kontakt med 

försäkringstagaren för 
komplettering av bilder 
eller frågor.

Fördelarna med att ha sin bil försäkrad i MHRF 
är många. Dels är försäkringskostnaden väldigt 
låg, klubben får 35 kr per försäkrad bil per år, 
MHRF har som målsättning att laga bilar istället 
för att likt ”vanliga” försäkringsbolag skrota dem 
vi eventuell olycka även om reparationskostnaden 
överstiger bilens värde.
Tidigare var MHRF väldigt noga med strikt 

originalskick, detta har det nu ändrats på. I dag-
släget kan man även MHRF-försäkra bilar som 
är tidstypiskt stylade och modiferade. 

Text och foto Lars Söderlund
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Lördagen den 11 maj var det dags för en träff borta hos Karlskrona-gänget igen. Även i år 
skulle det bjudas på möjligheten att köra en liten rallyslinga på avlyst grusväg.

Jag och Dennis pratade ti-
digt om att slå följe bort till 
Blekinge, men när det bör-
jade närma sig verkade det 
som att Dennis och hans bror 
Jimmy skulle tvingas hoppa 
över denna gången eftersom 
båda bilarna de tänkt deltaga 
med fortfarande stod mer el-
ler mindre demonterade.

Efter allt strul som jag haft 
med min -66:a och all hjälp 
jag fått av bröderna, bestäm-
de vi oss för att göra ett rejält 
arbetsryck och fokusera på 
att få ihop åtminstone den 
ena bilen. Några sena kväl-
lar, med svetsning, skru-
vande, luftning och grillning 
senare kördes den grå V4:an 
till besiktning, och klarade 
sig igenom utan anmärkning.

Lördagen kom, och jag 
och min son Montana mötte 
upp Dennis och Jimmy i Ör-
kelljunga vid halvåttatiden. 
De hade bestämt sig för 
att spara på bil och hörsel 
genom att ta sin bil på släp, 
vilket ju senare visade sig 
vara ett lyckat beslut.

Väl på plats blev det 
välkomsthälsningar, presen-
think, massor med SAAB-
snack och körning. Fram-
emot slutet av dagen körde 
Anders Källkvist ut i spåret, 
följd ett par minuter senare 
av Jimmy i den grå V4:an. 
Efter första varvet var Jimmy 

Saabträff i Carlscrona
(så stavades Karlskrona förr)

nästan ikapp, och jag gjorde 
mig redo för att köra en sista 
gång, när de kommit i mål 
några minuter senare. Anders 
dök upp som planerat, men 
Jimmy kom inte. Några mi-
nuter passerade innan Anders 
och Dennis bestämde sig för 
att köra ut i spåret och leta, 
och en liten stund senare 
ringde Dennis upp och sa att 
Jimmy rullat bilen, men att 
han mådde bra. Vi lastade ett 
par bilar fulla och körde ut för 
att hjälpa till.

Tja, mycket riktigt låg ju 
bilen på taket, men det tog 
inte många minuter att få den 
på rätt köl igen. Tyvärr hade 
den fått sig en knäck, och gick 
inte att köra från platsen, utan 
den fick stå kvar, och vi stack 
alla iväg för att få lite mat i 
oss. Sedan hämtade vi släpet 
och lastade bilen och började 
vår resa hem. På en bensin-
mack i Tingsryd mötte vi upp 
ett gäng som varit ute och 
kört Svenska Rallyt samma 
dag, och de kom fram och 
snackade lite rallyminnen och 
klappade om den lilla sårade 
SAAB:en.

Nu står bilen hemma hos 
Jimmy i väntan på att fixas 
till. Lite knackande och skru-
vande så är den nog snart ute 
på grusvägarna igen.

Foto: Anders Källkvist
 Text Per-Erik Philström
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För snart tvåhundra år sedan skrev den tyske romantikern Heinrich Heine en dikt som blivit 
tonsatt av och berömd genom Robert Schumann: 

Det var i maj när göken gol…

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

I den undersköna månaden maj, 
när alla knoppar brister
öppnades mitt hjärta 
och kärleken strömmade fram

I den undersköna månaden maj, 
när alla fåglar sjunger
förklarade jag för henne  
min längtan och min saknad

Och det verkar som även motorentusiasterna längtat efter 
och saknat ett lämpligt tillfälle att få damma av sina vinter-
slumrande åkdon och få samlas och njuta av vårsolens glans. 
Snön låg länge i år och när den väl vikt undan dröjde det in-
nan den verkliga vårvärmen infann sig. Så när det i strålande 
sol bjöds in till Saab-dag i Harlösa utanför Eslöv i Skåne den 
första lördagen i maj slöt närmare fyrtio saabar av skiftande 
ålder upp. Äldst i församlingen var Thomas Nilssons 92 från 
1955 och sedan var så gott som varje modell representerad, 
en sex-sju stycken av vardera tvåtakt, V4, 99 och 900, de 
sistnämnda såväl med som utan hus på ryggen.  
Motorträffarna i Harlösa är en mans ide och verk. Jan-Erik 

Andersson, Cortina-klubben, flyttade till Harlösa för några 
år sedan och tyckte att gröningen vid den gamla stationen 

Bibbi Falk bredvid 
Wheeler Dealer-bilen. 
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Så var det dags för norrlandssektionens första träff 2013, som hölls i Burträsk i strålande sol 
med lätt bris. 

Avrostningsrunda i Burträsk
Umeå-gänget började sin resa med att sam-

las vid tiotiden på Ersboda i  Umeå. Det var 
slutligen sju saabar som i samlad trupp åkte 
de nästan fem milen till Botsmark. På park-
eringen vid den lokala livsmedelsaffären där 
blev det depåstopp för att deltagarna skulle 
kunna sträcka på benen och köpa glass och 
dricka för att släcka törsten i värmen. Under 
tiden anslöt ytterligare några saabar till trup-
pen. Byborna i Botsmark tittade med stora 
ögon på raden av saabbilar på parkeringen.

Depåstopp i Botsmark

(numera bibliotek) kunde passa för motor-
träff. Lördagsträffarna går nu på sitt tredje 
år, men det är första gången som varje träff 
hade ett märkestema. Alla bilar av intresse 
var välkomna, men de fem första lördagarna 
i maj till september präglades av respektive 
Saab, Opel, Ford, Volkswagen och Volvo.
Och det var ingen tvekan om att Saab behär-

skade scenen denna lördag. På hela området 
runt det gamla hotellet radade Saab Skånia 
upp sina vagnar och dominerade gatubilden. 
Vi kunde bland många fina bilar se Kjell 
Månssons prisbelönta 99 men även en TV-
kändis. Bibbi Falkkom med den 96-73 som 
renoverades och såldes vidare i kabelkanalen 
Discoverys motorprogram ”Wheeler Deal-
ers”. 
Därmed var träffsäsongen igång! Lindarna 

runt den gamla stationen och hotellet i Har-
lösa stod ännu utan grönska men solskenet 
och rader av blänkande bilar gav en försmak 
av sommarens gammelbilsaktiviteter.

Mats Abelson 

titta på bilarna. Resultatet av tävlingen var av 
ganska varierande resultat för deltagarna. Men 
det gjorde mindre när det är så trevligt att träffa 
likasinnade i bilhobbyn, oavsett fabrikat eller 
antalet hjul. 

Det var några fordon som stack ut ur mängden. 
En Saab V4 var försedd med växelspak på golvet 
och en sextonventils turbomotor i motorutrym-

När tiden var mogen fortsatte den utökade trup-
pen de återstående drygt fyra milen till Burträsk 
Camping där avrostningsrundan startade efter 
lunch med litet rally inne i samhället. Rallyt 
innehöll ett antal kluriga frågor. Under tiden 
tävlingsresultatet sammanställdes så fanns det 
möjlighet för att köpa fika på Café Arresten på 
campingen förutom att mingla runt och prata och 
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met. Kylaren och batteri återfanns i skuffen. En 
pippigul V4 Cab med suflett och öppningsbara 
dörrar var ett snyggt bygge som passade utmärkt 
i det fina vädret. 

Efter avslutad träffen kurrade det i magen. Det 
var dags att uppsöka den lokala restaurangen för 
en bit mat och kaffe med kaka som avslutning. 
De drygt nio milen till Umeå drabbades inte av 
några haverier. Den enda driftstörning som inrap-
porterades var en  trilskande bränslepump under 
rallyt. Undertecknad var också med men med fel 
årsmodell på sin Saab 9-3. Visserligen var det 
skönt med AC denna varma dag även om de andra 
körde med KD (korsdrag) i bilen.
 
Vi riktar ett stort tack för arrangörerna som ord-

nade träffen i Burträsk. Bra jobbat!
      

Text Rune Danielsson Foto Anders Johansson  

Träffens luleåbesök bestod av xxxxxxxxx

Efter träffen passade några av oss på att göra ett 
besök hos sektionsordförande Tomas Ramsell.

Pippigul långnos V4 som är hemmacabbad och ägs 
av

Huvudparten av träffens Saab:ar uppställda på rad
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Vi är en grupp gamla rally-rävar som nu om somrarna brukar köra de vägsträckor som en gång 
användes för olika klassiska rallytävlingar. 2011 återupplevde vi Dalslandsloppet och förra året 
följde vi Bergslagsrallyt. I år var det dags för Östgötarallyt. Vi körde efter Midnattsolsrallyts 
programblad där specialsträckorna är med. Det blev totalt tio sträckor.

Kul-tur med rallynostalgi

Egentligen borde rally förbjudas – det är full-
ständigt beroendeframkallande. Nackhåren står 
i givakt. Pulsarna dunkar. Knogarna vitnar runt 
rattkransen. Leendet går från öra till öra. En Saab 
Sport är som gjord för svensk grusväg. Nu saabar 
anamma skulle det köras!
Efter att i Tidaholm ha gått igenom roadbooken 

hade nog cyklat i innerkurva.
Nu var vi på väg till Rolf och Anita Erikssons 

torp utanför Mariestad för övernattning. Men först 
var vi tvungna att tanka. Bilen är en social magnet 
och många vill prata minnen.
- Jag har också haft en Saab Sport, men det var 

ju bara en list på dörren, sa en. Kan det ha varit 
en V4 han hade?
Väl framme vid torpet grillade vi och drack 

Saab-öl. Vi berömde Saabarna. Resan blev totalt 
80 bekymmersfria mil på fyra dagar i vackert 
väder.

Text och bild Uno Persson

Vi som deltog var Leif Blomberg, Saab Sport –64
Conny Peder Bergåker, Saab Sport –64
Margaretha och Uno Persson, Saab Sport –65
Anita och Rolf Eriksson, Saab 96 – 64
Björn Blomberg, Saab 96 - 65

åkte vi mot Jönköping och körde den klassiska 
sträckan ”Öland, söder om Gränna”. När vi sedan 
passerade genom Grännas smala gator hamnade vi 
mitt i studentexamensfirandet. Det togs lika mån-
ga kort på våra fem Saabar som på studenterna.
Vi fortsatte utefter gamla Riksettan till Sver-

iges äldsta motell Vida Vättern från 1952. Där 
åts lunch med vacker utsikt. Sedan gick färden 
mot Österbymo där det var tre sträckor, bland 
annat ”Födekulla”. Det är en klassisk midn-
attssolssträcka, väldigt krokig och kuperad på 
smal, allmän väg. Då förflyttas man till förfluten 
tid och man vill inte tillbaka till nutid.

Vi övernattade första gången i Mariannelund. På 
morgonen kände vi att frukosten hade en bismak 
av tävlingshets. Dagens etapper inleddes med att 
de fem Saabarna färjades över sjön Sommern till 
Torpön. I den vackra trakten körde vi sedan fyra 
sträckor varav en notad. Den slopade vi emeller-
tid då vi inte ville följa noterna. Det stod ”Lyft S 
Y” vilket betyder ”Lyft, sten i ytterkant”. Sedan 
ställde vi in siktet på Vadstena där det blev ett 
krogbesök innan övernattning.
Den tredje dagen åkte några av oss till Skän-

ninge motordag där Östgötaklubben ställt ut sina 

Saabar då det var 
nationaldag och Mo-
torhistoriska dagen. 
Resten av sällskapet 
for till Motala motor-
museum. Där fanns 
bland annat en mont-
er med anledning av 
Vätternrundan. Där 
kunde man se en 
cykel med vilken en 
italienare cyklat de 
trettio milen på re-
kordtiden 6 timmar 
22 minuter. Han hade 
två hjälpryttare men 

Programblad av gammalt 
snitt.
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En solig junidag samlades drygt 50 fordon vid anrika Olofsfors bruk utanför Nordmaling. 
Bruket,  som härstammar från 1700-talet, var i över ett århundrade en stor järnproducent och 
viktig del i att göra Sverige till en framstående järnexportör. 

Olofsfors Saabträff

Grusplanen utanför brukets förrådsbyggnader  
var för dagen nypreparerad och det kändes 
välkomnande och högtidligt att rulla in med 
våra Saabar där. Inte nog med att arrangörerna 
bjöd på strålande väder hela dagen, de hade 
också ordnat en utställning av Saabprylar, kor-
vförsäljning, tipsrunda och inte minst en guidad 
tur av bruket och brukssamhället.
Av de ca 40 Saabarna som närvarade vid 

träffen röstades Jörgen Nybergs midnattsblå 
96a fram till träffens finaste. Av det tiotal  
”icke-Saabarna” som också deltog under dagen 
röstades Gunnar Abrahamsson gröna Mercury 
fram till vinnare.
 
När vi på eftermiddagen puttrade hemåt igen 

var det med ett leende på läpparna. Med mäng-
der av fina saabar och en väl organiserad dag 
hoppas vi att detta blir en årlig tradition!

Text William Gidlund Foto Anders Johansson

Jörgen Nybergs Saab 96 2t -64 blev av publiken 
utsedd till träffens finaste bil bland ett totalt 50-tal 
fordon
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Ovan: Dagens träffgeneral Anders Linné hade 
förutom ett antal “riktiga” bilar på plats också 
ställt upp sin samling modellbilar och annan 
kuriosa runt saabhobbyn för allmänt påseende.

18
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Brudparet heter Anna (f. Forzelius) och Per Närstad  Vigseln skedde i Stigsjö kyrka strax utan        för 
Härnösand under sommaren 2012  med bröllopsmiddag på S:t Petrilogen inne i centrala Härnösand.
Notera bevakningen av SÄPO i bakgrunden. Det ar naturligtvis i första hand bilen de bevakar. Bilen 
är min SAAB 93 2T 1958. 

Ingemar Forzelius Härnösand

Bröllopsbilden

Att förverkliga en dröm
Lars Thuring i Staffanstorp har tryckt upp en 

liten trycksak om sin 2-taktsrenovering som  vi 
fått låna till tidningen och ett utdrag börjar på 
nästa sida och det tackar redaktionen för! 

Slutresultatet och de som deltagit ser vi till höger.

Renovering av tvåtaktare
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besöktes med befarat resultat –nästan sönderro-
stade. Dock fanns en bil i Hyltebruk som skilde 
sig från mängden. Rostsökning påbörjades i 
karossen varvid ägaren utmanade mig med om 
jag kunde hitta ett rosthål större än en enkrona 
så skulle jag få köpa bilen för just en krona.  
Tyvärr (eller lyckligtvis) hittade jag inte ens 
ytrost, så karossen var i extremt bra skick, men 
bilen behövde renoveras mekaniskt.  Bilen 
köptes. Dock inte för en krona.

Från början köptes bilen ny 1964 i Gnosjö av en 
man i 50- årsåldern och såldes efter ca 35 år till 
den andra ägaren i Hyltebruk som hade bilen i 
ca 10 år. Det innebär att jag är den tredje ägaren 
av bilen. Bilen har rullat 7500 mil totalt vilket 
innebär ca 200 mil/år i snitt.
Startskottet för renoveringen gick den 8 augusti 
2011 då jag tillsammans med några grannar lyfte 
ur batteriet. En av grannarna hade renoverat 
en bil från grunden och gav mig rådet att låta 
kvalitet i arbetet gå före tidplan. Detta blev en 
paroll för mig som jag många gånger återkom 
till. Speciellt vid motgångar, som det fanns 
många exempel på under projektet, kändes det 
viktigt att ha parollen i minnet.
Jag hade trots detta en tidplan. Den 1 april 1964 
(en onsdag) rullade bilen av bandet på SAAB i 
Trollhättan. Tidplanen för projektet var att  
renoveringen skulle vara klar senast 1 april 2014 
det vill säga exakt då bilen fyller 50 år. 
Under de närmaste två månader efter start-
skottet rensades bilen på all utrustning utom 
innertaket och instrumentpanelen. Innertaket 
blev kvar i bilen då experterna varnade mig för 
att det kunde vara svår att montera igen. 

Alla människor har drömmar. Drömmar som kan vara olika svårt 
att förverkliga. Min dröm var att hitta en SAAB 96 av årsmodell 
1964 och renovera till nyskick i originalutförande. 
Den första bil jag ägde var just en SAAB 96 -64 
som jag som artonåring köpte 1969 för 2500 kr. 
Bilen var då 5 år gammal och kostade ny ca 
10.000 kr. Efter en kort tid upptäckte jag, till min 
stora besvikelse, rosthål i golvet. Efter att den 
värsta chocken lagts sig påbörjades lagningen 
av rosthål, vilket gav mig anledning att lära mig 
gassvetsning. Under ett antal år hade jag mycket 
roligt med bilen bland annat i rally. Dock tog 
rallytävlingarna hårt på den redan rostiga och 
försvagade karossen och till slut höll bilen på 
att dela sig på tvären. Då insåg jag att det var 
dags för skroten. Rallytiden fortsatte ytterligare 
några år men nu i en V4 från 1968. Efter det har 
det varit många nya SAAB:ar  och långt mer än 
totalt 100.000 mil körda. 
Med detta rostproblem i minnet var jag osäker 
på om min dröm gick att förverkliga. 

Jag insåg således att det inte var helt lätt att 
hitta en bil med någorlunda bra kaross. Jag 
gick systematiskt tillväga och tog kontakt med 
Transportstyrelsen som levererade en lista 
till mig med 782 stycken SAAB 96 -64 som då 
fanns i Sverige. Men hur skulle jag välja? Jag 
bor utanför Malmö och var inte direkt intresse-
rad att åka Sverige runt för att titta på rostiga 
SAAB:ar. Jag skickade ut 100 brev till de som 
bodde i södra delen av landet. Av dessa svarade 
15 stycken, varav hälften inte hade ingen bil till 
salu men tyckte det var ett trevligt brev och gillade 
att prata SAAB. Helt plötsligt var vi båda inne i 
en detaljerad diskussion om skruvar och  
muttrar i de olika årsmodellerna. Samtalen var 
roliga och jag tänkte att det var några riktiga 
nördar som ringde ända tills jag insåg att jag 
själv var en av dem. 
De bilar som verkligen fanns och var till salu 
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Lars Thuring, 070-629 43 12 Mail: margaretha.thuring@telia.com

Jag vill rikta ett speciellt tack till följande organisationer och personer som starkt bidragit till att 
drömmen kunde förverkligas:

Hans Svedinger • SAAB klubben • Christer Wingren • Ann-Sofie Reuter • Dan Salomonsson • 
Hököpinge billack • Olofssons Smedja • Veteranshopen • EBOS motor • Däckia • Rydsgårds  

varmförzinkning • Bengt Hägersten • Kenneth Nilsson • Wim van Brouwershaven • Sting 
Produkter • Eriks klassiska SAABar •Karl-Anders Carlsson • KÅGE reklam AB

Under demonteringen togs mängder med 
bilder för att hålla koll på hur allt hängde ihop. 
Backup togs regelbundet av alla filerna. Kom-
ponenter lades i lådor, påsar och boxar med  
tydlig märkning. Varje dag avslutades med 
städning av utrymmen, rengöring av verktyg 
och därefter tillbaka till verktygstavlan. Detta 
är några ingredienser i mitt projekt som kallas 
kvalitetssäkring. Kvalitetssäkringskraven for-
mulerades inför projektstart och dokumen-
terades. 
Från sena hösten 2011 till våren 2012 pågick 
renovering av komponenter. Komponenterna  
demonterades ytterligare, rengjordes, blästrades, 
lackades i två steg, identifierade behov av re-
servdelar och till slut återmontage till hel kom-
ponent. Återigen packades de färdiga kompo-
nenterna in i plast och lades i avpassade lådor i 
väntan på montering på bilen. Märkningen av 
lådor övergick från svart tusch (orenoverade) 
till grön färg (klar för montage i bil).

En intressant utmaning i projektet var special-
verktyg. En del verktyg hade jag faktiskt kvar 
från min första bil. Några gick att köpa i bilva-
ruhus. Återstående verktyg fick jag själv tillver-
ka. Exempelvis till framhjulslager, styrväxel och 
växellåda. Konstruktion, tillverkning och tester 
var en för mig stimulerande del i projektet. 
Ett hot som blev allt större var att hitta reserv-
delar. Mitt gamla nätverk från rallytiden väcktes 
till liv. Detta innebar att jag kom i kontakt med 
personer som jag inte pratat med på 20-30 år 
vilket i sig var riktigt roligt. Nytt kontaktnät 
etablerades via både internet och inte minst 
SAAB-klubben. Alla har varit väldigt hjälp- 
samma och stark bidragit till att jag till slut  
lyckades få tag på alla delar, utom en viss 
speciell list. Listen är dörrlisten, som består av 
en tygklädd stålspiral med gummilist och clips. 
Många av de som jag kontaktade hade själva 
letat efter listan utan framgång. Till slut insåg 
jag att som enda möjlighet var att väva tyget 
från början.

Efter en del letande fick jag kontakt med en 
väverska på Österlen i Skåne. Hon vävde några 
provbitar som vi studerade. En av svårigheterna 
är att bedöma hur tyget såg ut när det var nytt. 
En av oss godkänd provbit skickades till SAAB 
museet i Trollhättan för jämförelse med de väl-
bevarade bilar som finns där och svaret blev  
”så nära som man överhuvudtaget kan komma”.  
Genast påbörjades vävningen av två stycken 55 
mm breda och 2700 mm långa tygbitar. 

Hela listan på ca 200 åtgärder och reservdelar 
var nu i hamn inklusive tyglisten. Under tiden 
har karossen med dörrar, skärmar och huv 
lackerats. All lackering bland annat kaross, styr-
växel, motor har lackerats i originalkulör.
Under april 2013 påbörjades återmontaget av 
alla delar med förhoppningen att den skulle 
vara klar till bilens 50 årsdag (20140401). 
Bilen var den klar den 29 juli 2013 vilket var 
tidigare än planerat och efter 1800 timmars roligt 
arbete. Bilen är nu i så bra skick att det troligtvis 
bara finns ett fåtal liknande bilar i världen av 
den årsmodellen.
Projektet avslutas  och därmed var drömmen 
förverkligad.
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Lars Thuring, 070-629 43 12 Mail: margaretha.thuring@telia.com

Jag vill rikta ett speciellt tack till följande organisationer och personer som starkt bidragit till att 
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Hököpinge billack • Olofssons Smedja • Veteranshopen • EBOS motor • Däckia • Rydsgårds  

varmförzinkning • Bengt Hägersten • Kenneth Nilsson • Wim van Brouwershaven • Sting 
Produkter • Eriks klassiska SAABar •Karl-Anders Carlsson • KÅGE reklam AB
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Religion, legend, verklighet
Saabfestivalen 2013 - en reseskildring

”The most universal characteristic is the bird’s abil-
ity to resurrect. Living a long life (the exact age can 
vary from five hundred to over a thousand years), the 
bird dies in a self-created fire, burning into a pile of 
ashes, from which a phoenix chick is born, represent-
ing a cyclical process of life from death. Because it is 
reborn from its own death, the phoenix also took on 
the characteristics of regeneration and immortality. ” 
(Källa: http://www.newworldencyclopedia.org/)

Saab-sammanhang brukar man ofta höra 
ord som salig, helig mark, Mekka, anda, 
frälst och så vidare. Den sekulariserade 

tiden är över, i ett modernt mångkulturellt sam-
hälle tillåts det mesta. Någonting måste man väl 
tro på?

På fyra år hinner det hända rätt mycket i ditt 
liv, i människornas liv. En och annan bil har väl 
passerat i din ägo under de åren. Det var fyra år 
sedan jag sist var i Trollhättan med syftet att träffa 
likasinnade. Individer med intresset för detta 
bilmärke som vi håller så kärt. Det är ett bilmärke 
som väcker så många känslor – nu pratar jag 

faktiskt inte främst om oss som redan är frälsta, 
utan snarare om majoriteten av Svenska folket. 
De som kör bilar av andra märken. Har det inte 
varit så att de flesta antingen varit av den åsikten 
att Saab varit ett skitmärke som bara kostat oss 
skattebetalare pengar, eller precis just tvärtom? Att 
Saab var någonting värt att rädda? Det har varit 
två läger under några år (läs sedan Saab började 
tillverka bilar) här i Sverige. Runt fikabordet, i 
matkön, på bilträffarna, ja, överallt, och det är få 
personer som har varit likgiltiga.  Om bilen är bra 
eller dålig, om föraren är saabfrälst eller inte spelar 
mindre roll. Den rackarns bilen väcker känslor!
Det är en otroligt härlig känsla att glida närmare 

och närmare Trollhättan i festivaltider. Det får mig 
att tänka på den där Loreen-låten som alla vid 
det här laget hört en miljon gånger. Det är Saab-
bilar överallt, det ryker, det laddas, det glids och 
”he lev om” som man säger i Västerbotten. Jag 
känner tillhörighet, jag känner stolthet, och del i 
något större. Här är det på sin plats med en liten 
nördvarning, okej, ganska stor sådan. Men äh, det 
är ju därför vi är där!
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Fredag.
Vid sextiden på morgonen lämnade jag och Lars 

Söderlund Västertorp  i varsin gul bil. Alabaster 
respektive Monte Carlo. Samling vid pumpen i 
Jakobsberg, runt sjuslaget. Då hade Lars hunnit 
hämta upp en resekamrat och jag hade förklarat 
vad en Saabfestival var för Fylking i radion.  
Initiativtagaren (Greven på forumet)  till hela 
karavanen kunde dessvärre inte medverka men 
han hade gjort en fin rutt som vi i princip lyckades 
hålla ända ner till Trollhättan. Att göra målet en 
del av resan, eller hur det nu var. * 
En röd tvåtaktare, en gul respektive röd V4 samt 

min 9-3 var de bilar som vi körde. Glasspaus avn-
jöts i någon del av Köping, och redan där var det 
någon som hade lessnat på brummandet, rykandet 
och stolarna, men vi fortsatte allesammans. Själv 
hade jag farthållare, elmanövrerade skinnstolar 
och taklucka. Kändes rätt gött.
Resan fortgick längs de vackra landsvägarna 

som spred ut sig över ett landskap täckt av kloro-
fyll. Avstånden mellan bilarna blev större och 
tempot avtog. Vi gled. Njutning.
Nästa stopp blev i Arboga. Någonstans blev det 

fel för vi hade tuggat asfalt på E18 i någon mil 
och hela poängen med karavanen var ju att åka 
småvägar. Så medan vi snackade ihop oss om en 
omlagd färdrutt fylldes ett expansionskärl med 
Water Wetter, (ett sorts hokuspokus-additiv i ky-
larvattnet som minskar risken för överhettning) 
tydligen var det inte bara varmt för oss mänskliga. 
Vi körde vidare på vägar man normalt annars 
aldrig skulle köra på. Fälten byttes ut mot skog 
och här gick tempot genast upp, turbon fick ladda 
i krökar och uppförsbackar. Rödvita kåkar susade 
förbi. Livet i byarna såg ut som det troligtvis alltid 
gjort: någon tjock man satt med bar överkropp i 
en tältstol mitt på gräsmattan med en öl i handen. 
På något vis uppskattar jag det livet. Varför ändra 
på ett vinnande koncept?
Lunchen åt vi på en pizzeria. Inte så fantasilöst 

som man kan tänka sig eftersom utsikten var över 
Sveriges största sjö. Sedan körde vi sista biten till 
Trollhättan och det var där ”Euphoooooriaaa!”  
kom in i bilden. Väl där hade karavanen oförklar-
ligt upplösts. Efter ett kort besök hos den lokala 
glasbanken var vi redo för Festival. På museet 
var det full rulle och bilar stod överallt. Det rådde 
mingel-stämning över hela området. 
Klockan slog arton och det innebar årsmöte. 

Jag tycker dock att uppslutningen kunde varit 
bättre!  På Svenska Saabklubbens årsmöte blev 
det fastställt att Svenska Saabklubben numera är 
en klubb för alla Saabar. Alla. 
Precis som för fyra år sedan skulle vi sova i ett 

gammalt soldattorp. Soldattorpet i skogen. Ett su-
permysigt torp, problemet var bara att vi inte kom 
ihåg var det låg. Fembilarståget råkade visst köra 
lite galet. Vända var lättare sagt än gjort men vi 
lyckades med den bedriften också. Till slut var vi 
framme och vi körde igång grillen direkt. Såsom 
hunger är bästa kryddan så är ock mattheten bästa 
huvudkudden…     
                 *“Den mätta dagen, den 

är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.”

Karin Boye I rörelse, (Ur härdarna,1927)
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Lördag. 
Likt en gammal Saab troget vaknar till liv efter 

en vintervila så gjorde också vi. Jag hade fått 
höra ordet konbana av lite folk jag samtalat med 
kvällen innan. Detta fick inte missas, nu skulle 
den gule få jobba. Klockan 10 var jag på helig 
mark, utanför Saabs huvudentré som man så ofta 
sett på nyheterna. Denna underbara dag fanns det 
inga moln på himlen, heller inga dåliga nyheter 
som kunde dra ner humöret. Nej, detta var en dag 
präglad i sann saabanda. Det stavas körglädje. 
Och vilken dag det blev!

Det hela var väldigt snitsigt uppstyrt. Bilar i alla 
olika modeller stod i kö för att delta 
i konbanan. Det gick ut på att få så 
jämn tid som möjligt på två race. 
Ett väldigt rättvist sätt att tävla då 
en tjugosexhästars 92A kunde köra 
bättre än en Steg 4 Viggen. För den 
skull var det inte många som lättade på gasen 
utan gav vad det tål – mig inkluderad. Helt rätt.

Detta manövertest var starten på ett tio mil långt 
bilrally - eh, mer typ tipsrunda - som utspelade sig 
till en del i Västergötland men främst i Dalsland. 
Jag var co-driver och Magnus Rosvall (en god 
vän från Åstorp) var Solberg. Jag vill rikta en stor 
applåd till arrangörerna, rutten var fenomenal. 
Fast frågorna kunde möjligtvis varit av lite bättre 
kaliber. Vad Elvis har på smörgåsen är knappast 
relevant i ett Saab-rally ej eller av särskilt hög 

”Den hade 
stannat där på

 999 999”

intressekvot, tror jag. Resan varade som sagt i 
omkring tio mil och vägarna var enbart landsvä-
gar. Det var s-kurvor i ek-skogar med rödvita hus 
dekorerade med snickarglädje. Det var gula raps-
fält och stundtals klippor och berg. Min farmor 
berättade en gång att Dalsland kallas ett Sverige 
i miniatyr. Och det kan jag ju såhär i efterhand 
bara instämma i. Det var verkligen vackert! Och 
det kändes så härligt att få visa upp vårt vackra 
hemland för alla våra långväga gäster! 
När vi kommit i mål så avslutades det med race 

nummer två på konbanan, och efter det var det 
fri lek. Vem som vann vet jag fortfarande inte, 
inte var det vi.

Det berodde på några små tekniska 
detaljer var jag skulle spendera nat-
ten, eller snarare var jag inte skulle 
spendera den. Således åkte jag och 
Mange för att hämta upp mina gre-

jor. De som åkt vägen över slussen och vidare 
mot Hjärtum vet vilka underbara vägar där finns. 
Svängarna är svåra att passera på rätt sida vä...
lagen.  Magnus tyckte att det gick lite fort när det 
släppte på alla fyra däck. Hmm. 
Tillbaka i Trollhättan så parkerade vi bredvid en 

till synes anonym silverfärgad 9-5 med holländska 
skyltar. Ni vet vad jag menar. FEL. Vi hade precis 
satt in kursen mot korvkiosken för kvällsvarden 
då Magnus påpekar den smått udda inredningen 
bilen hade. Bredvid bilen stod en man vid namn 
Sjef Kuipers, som visade sig vara bilens ägare. 
Han höll på med att stöka om lite grejor när vi 
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steg fram och pekade på hans dörrsidor.
 - Is that Saab Original?
 - Well yes, I believe so, the car is completely 

original.
Hmm, tänker du kanske. Hmm, tänkte vi också. 

Det vi såg var alltså att ovanpå dörrsidorna fanns 
en väldigt exklusiv (och snygg) trädekor som gick 
ihop med resten av träpanelen runt brädan. Det 
liknande tillbehöret som fanns till någon version 
av 9000. Varken jag eller Magnus har sett detta 
innan och bara detta var lite anmärkningsvärt. 
Tyvärr glömde vi ta bild på detta. Men det kom-
mer mer…
Sjef, som var en mycket trevlig och stilig man i 

sina bästa år var inte så intresserad av att prata om 
bilens dörrsidor, de var liksom lite ointressanta 
i sammanhanget. Sjef bor i Holland och driver 
en Saab-hemsida där han säljer bilar. I sin tjänst 
kör han mycket, han har haft sin 9-5 i många år. 
Som mest blev det väl dryga tusen mil i månaden. 

Fram ur bagaget kom diverse plakat som visade 
den hissnande mätarställningssiffran 1,073,000 
KM. Det var 24 april. Förra året! Det var smått 
otroligt så jag fick sätta mig bakom ratten och 
vittna mätarställningen själv. Den hade stannat där 
på 999,999. Numer kör Sjef bara på trippmätaren, 
och han vet väl inte direkt exakt hur långt bilen 
gått men den rullar på. Anmärkningsvärt är också 
att motor och växellåda är original . En turbo har 
han bytt men det var också allt. Oil sludge, you 
say? Not a chance! När Sjef kammat sig stilig i 
håret fick vi till slut ta en bild på honom och tacka 
för den trevliga pratstunden.

Kvällen spenderades på byns camping och där 
var det hålligång minsann.  Testosteron-nivå max, 
tvåtaktsrök likt engångsgrillar på Hultsfredsfesti-
valen och massor av trevligt folk. Jag såg några 
grabbar stå vid sina snyggt uppställda 900or med 
huvudena nere i ett motorrum surrandes som 

man kan göra. En och en halv timme gick vi 
förbi igen och då stod de kvar på samma ställe. 
Härliga tider.
Till den ljuva aftonens solnedgång inmundi-

gades självklart GT-drinkar.  Mot tolvslaget 
sökte jag och Magnus oss in mot staden. Där 
gick vi back. Trollhättan (sorry) måste vara 
en av de tråkigare städerna jag besökt i den 
aspekten. Var var alla..? Klockan var omkring 
tolv och det var knappt en själ ute. Var hela 
byn på banketten som vi missat…? Nederlag. 
Nåja, hellre en saabkompis i en tom stad än tio 
volvoraggare på rad. 
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på mig. De ville inte säga mycket 
om bilarna i sig utan höll sig mer 
på det ”visionära” planet. Detta 
var för mig höjdpunkten på hela 
festivalen. När bilder på gamla 
innovationer kom fram fick jag 
rysningar i hela kroppen. Det 
pratades om generna i Saab, 
Saab som ett premium-märke, 
turboladdning, innovationer, 
körglädje.  Gåshud! Detta kan bli 
hur - bra - som - helst. Efter ap-
plåder och frågorna från publiken 
tog Erik Carlsson spontant ordet 
som sade att han tror på Saab och 
att NEVS kan göra något gott 
av detta. Någonstans här slutade 
festivalen för min del, med hop-
pet uppe. 

Inspirations-packad.
Fulltankad och full av tankar.
En proppfull bil med delar. 
Här ifrån tar vi det till nästa steg. 
Oljeblandat, turboladdat, fyrhjulsdrivet, eldrivet. 

Nu ska vi överbevisa svenska folket att Saab 
är inget man räknar bort i första taget! GM må 
ha vunnit striden om gripen. Men de vann aldrig 
striden om Saab.

Frågan är. Tror du på Saab?
Trots allt, nästa generations plattform heter ju… 

Just det.

PHOENIX!

“Rinasce piu gloriosa”
”Och den stiger ånyo fylld av ära”

Iaktagelser av Anton Björklund

Söndag
I söndags ottan vaknar jag av ett hiskeligt tvåtak-

tsljud utan ljuddämpare, det lät som det. I min 
värld var klockan typ två på natten, iklädd endast 
kalsonger och skor var jag halvvägs ut genom 
dörren för att ge vederbörande en tillsägelse. Jag 
reflekterade mitt i steget över att det var väldigt 
ljust ute för att vara två på natten. Aha - folk var 
igång med att packa ihop och städa. Vissa hade 
redan åkt.
Kring museet var det smockfullt med bilar och 

finbilsparkeringen var stängd sedan länge, även 
om det var än fler fina bilar utanför. En del in-
tressanta bilar dök upp:  en tusenhästars 9-3, en 
modifierad 96 med NG 9-3 chassi, 
93 GT 750, några stycken Saab NG 9-5 Combi. 

Men den jag föll för mest var en Saab 95 -63 De-
livery Van.  Det var en härlig blandning av nytt 
och gammalt, ungefär som en påse med lösgodis. 
Det fanns något för alla.  

Inne på museet snubblade folk runt och köpte 
glass, muggar, SSR-hattar och tittade på bilar. Vid 
elva-tiden öppnades dörrarna till seminariehallen. 
Där skulle NEVS presstalesman Mattias Bergman 
hålla ett seminarium om NEVS och dess framtid 
som biltillverkare.  Salen fylldes. 
Folk stod längs väggarna och i en timme var 

det enda som hördes Mattias röst. Den liksom 
låg där i luften, den gick nästan att ta på, den där 
Saab-andan. Mattias och Nevs (National Electric 
Vehicle Sweden) gjorde ett väldigt seriöst intryck 
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Dalecarlia Saab meeting 2013 arrangerades för tredje året i rad av Benny Östh och Henrik 
Sundberg. Träffen tilldrog sig lördagen den 20 april och började på förmiddagen i Borlänge. Vi 
kunde räkna in ett tjugofemtal bilar vid Carlia Bil, vilket är rekord för denna träff. Vädret var 
strålande, om än lite blåsigt, så bättre väder kan man inte tänka sig. Med tanke på att fredagen 
var regnig och blåsig var det fler än jag som fick bråttom att tvätta finbilen på lördagsmorgonen.

Säsongsupptakt i Dalarna

Väl på plats kunde vi till vår glädje konstatera 
att alla sorters Saabar var på plats, från Saab 92B 
från 1955 till 9-5 från 2006, men även en racebil, 
en NG900 med över 800 hästkrafter i motorn. 
Saabs historia var verkligen väl representerat. I 
Borlänge bjöds det på korv med bröd och kaffe 
med kaka. Vi fick chans att mingla lite och prata 
med likasinnade. Vid halvtolvtiden åkte vi i kara-
van mot Falun, och i täten fanns Saab 92:an följ 
av ytterligare ett par tvåtaktare. Därefter följde 
resten i stigande årsmodell.

Karavanen på 20 bilar åkte motorvägen i makliga 
60 km/h. Folk tittade och vred på huvudet när vi 
kom, särskilt när vi kom in i Falun. Man såg att 
de som var ute och gick tittade och pekade när 
de såg den första tvåtaktaren, och sen en till för 
att sen upptäcka att det var ett helt koppel med 
saabar. Det var riktigt kul att se deras miner. Väl 
inne i Falun blev det samling uppe vid Carlia bil 

Tommy Andersson Saab 92 B -1955 blev denna 
gång peoples choise.
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återigen. Där inleddes omröstningen i “Peoples 
choice”. Även de tre övriga kategorierna Längsta 
resväg, Högsta mätarställningen och Äldsta bil 
skulle utses. Här serverades fika med kaffe och 
smörgås. Prisutdelningen skedde vid halvtvå-
tiden. Så här fördelades priserna: Peoples choice: 
Tommy Andersson med sin saab 92B 1955. 
Äldsta bil: Lars Kotilainen i en Saab 93F 1960 
(eftersom man inte kunde ta hem mer en ett pris 
per bil).  Längsta resväg: Magnus Emilsson från 
Märsta i en NG900 Cab. Högsta mätarställning: 
Peter Altzars 9000 CSE 1990 hade 38350 mil på 

mätaren. Sedan gjorde sig hungern påmind så det 
blev avfärd mot Främby Udde för lite mat.  Där 
bjöds det på currykyckling med ris. Samtalen runt 
bordet var intensiva.

Sammanfattningsvis ansågs dagen som en 
mycket trevlig träff. Ett stort tack riktar vi till 
Benny och Henrik. Ett tack går också till  Erika 
och Carlia bil  som bjöd på kaffe och mat samt 
priserna till våra vinnare.

Carl-Magnus Björk

Lars Kotiainen Saab 93 F 1960 blev denna gång 
äldsta bil då den närvarande 92:an redan fått pris.

Rademotor i Saab 900 800 hp.

Peter Altzar med en 9000 CSE från 1990 noterades 
för högsta mätarställning, 38350 mil.

Träffens gladaste måste nog ha varit Elin Holmsten-
Olofsson med mamma  Lisa
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Lite banåka med Porschen har hunnits med. 
Förra helgen gick till marknad på hemma-
plan och nu är det dags att förbereda sig inför 
Norrköpings marknaden om en vecka. Så raskt 
över till Max&Ville, denna gång får det bli en 
lite kortare verision än vanligt. Dnna gång tänkte 
jag leta efter grönfärgade SI, grönt står för SAAB 

MAX & VILLE SAABMEKANIKER SOM UPPLYSER.

Då sitter man här som vanligt i stor tidsnöd! Varför blir det alltid så? Det fina sommarvädret 
har väl gjort sitt till, man vill ju knappt vara inomhus, inte ens i verkstaden. Det blev ca hundra 
cabmil under semester i Tyskland, alla med taket nere. 

90. Finns inte många, kanske var den fulländad 
från början, vem vet?

Det första är från juni 1985 och gäller oljeläck-
age ur skruvhålen som var avsedda för 9000 
motorfästet.
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Under 1985 så fick alla motorer en ny märk-
plåt för motornummret, så även SAAB 90.

Vi hoppar fram till oktober 1985, då var det problem med felak-
tiga oljetrycksgivare, kampanjplåten skall vara märkt i ruta C 5 
om detta är gjort.
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Vi avslutar även denna gång med en medlem ur 
elefantklubben.
Sigfrid Olsson på Orvangsbil i Arvika blev 

nominerad 9 november 1967 för sina goda PR 
egenskaper.

Detta får vara allt för denna gång, ännu så finns 
det tid att nyttja våra gammelbilar innan vintern 
slår till igen. Ha det så gott under hösten så hörs 
vi igen.

Häsningar Max&Ville

Vid tangenterna  Michael Rasmussen
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Fototävling 
Ny chans att få med din bil i almanackan !

Delta i vår fototävling och du har chansen till att få din bild i nästa års 
klubbkalender!

Sedan i fjol vet vi att ni klubbmedlemmar sit-
ter på en stor bildskatt. Kameraslutarna går ofta 
varma på träffar och utflykter och det kan bli 
många bilder på ett år. Så varför inte skicka en 
eller flera som bidrag i vår tävling om bilder till 
nästa års kalender? 

Kraven på bilden du skickar är att den är i färg, 
högupplöst (bästa .jpegkvalitet brukar räcka; 
bildstorleken brukar då ligga någonstans 1-2MB). 
Motivet ska vara tydligt Saab-anknutet men det 
måste inte vara en bil rakt-upp-och-ner. Om det 
är en person eller en bil som dominerar på bilden, 
tänk på att du frågar vederbörande att det är okej 
att hon/han/bilen är med på bild i kalendern
Inskickade, ej utnyttjade, bilder till fjolårets täv-

ling är automatiskt med även i år så dessa behöver 
ni inte skicka in på nytt.

Tävlingen pågår fram till den sista November 
så fundera inte för länge innan ni skickar in 
era bidrag!

Skicka era bilder till mejladressen 
bakrutan@saabklubben.se

Red  

Nya registreringskyltar från och med 2014
Transportstyrelsen har i samband med upphandlingen av ny skyltleverantör gjort en översyn 

av det svenska systemet för registreringsskyltar och skyltarnas utseende. 

Bland nyheterna finner vi en ny tävlingsskylt, en 
mindre MC-skylt samt att möjligheten att beställa 
skylt utan EU-symbol försvinner. Dessutom inför 
man också en så kallad fabrikatskod på de nya 
skyltarna. Varje fordon har i vägtrafikregistret en 
fabrikatskod som är knuten till fordonet. Denna 
fabrikatskod, som med två eller tre tecken visar 
bilens fabrikat, kommer från och med nästa år 
att finnas synlig uppe till vänster på skyltarna. 
Exempelvis kommer Volvo-bilar att ha ”VOL” 
som fabrikatskod tillsammans med fordonets 
chassinummer. Med detta vill Transportstyrelsen 
öka säkerheten och försvåra falskskyltning.

– Det har varit viktigt för oss att lyssna på vad 
omvärlden har för åsikter om skyltarna, för det 
är något som engagerar många. Både införandet 
av en tävlingsskylt och en mindre MC-skylt är 

önskemål från intresseorganisationer, säger Karim 
Barsoum, sakkunnig inom fordonsområdet på 
Transportstyrelsen

Ovan ser vi ett exempel på den nya skylten med 
fabrikatskod. Nedan den personliga skylten som 
blir det enda alternativet för dem som vill slippa 
EU-märkningen.
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Hej, hei, hello, hallo, salut, hi, ciao!
The Swedish  Saab Club has quite a number  of mem-

bers across the world. But it sometimes feels like we are 
excluding all You foreign members from the magazine 
since  You probably don’t speak Swedish. You are just 
as important to us as any other member of the club, 
and we do at least want to give you something back. 
Therefore, we will furthermore have a section written in 
English where we will post news and articles that we find 
interesting. If you want to write an article youtrself, we 
will be more than grateful for your contribution!

I visited the Saab festival in Trollhättan this summer. It 
was a mixed crowd of people and Saabs -  rusty and not 
rusty, old and new.

You could find everything from old Saab 92s, all the 
way to the newest 9-5 Sport Wagon. I must say that I 
wasn’t the only one who was drooling over that one... 
The Neo Brothers contributed with two of their unique 
creations, a Saab Scorpion   race car and the breathtaking 
500HP Saab 96ss, from which Eric Carlsson  pulled  the 
blanket off in front of the crowd. The Annual Meeting 
for the Swedish Saab Club  was also held in Trollhättan, 
where it was voted that the club is now a club for all 
Saabs, new  and old.

At the festival, I met people who came all the way from 
Israel. It’s so nice with this ”Saab family” of ours. We are 
connected, we are Saab, no matter where we live. 

I also hope that you will be able to find some good spa-
re parts for your Saab in our club webshop, since we’ve  
now got the business up and running  again. Finally, I 
want to give you a warm  ”Välkommen!”.  Better late 
than never, right?

           September 15, 2013, Anton Björklund, Editoral staff 

Made In Sweden
Many Saab fans do believe that SAAB 2.0 could end like 

MG/ROEWE. I mean the parts are build in China, and as 
car kits assembled in Sweden for the European Market 
and maybe the US.

Well I cannot talk about the future, or what will hap-
pen to the China build Saabs, when NEVS starts building 
cars in China, but for the present NEVS has decided to 
contract local suppliers rather than cheaper(?) suppliers 
from China.

Today a SU fan has sent us link to a small article from 
the Swedish newspaper DT.

This article tells the story of a small supplier in the 
Swedish region of Dalarna, that had some problems last 
winter, but that now with a contract from NEVS has a 
much brighter future.

MCM is a rather small sheet metal machining company 
based in Mora, in the region of Dalarna, north of Stock-
holm. According to their website in 2007 they were app-
roaching the 40 million SEK in total sales, and now they 

NEVSnews
got a contract from NEVS over 12 million SEK.

We have heard before, that the NEVS 9-3 might be 
100% GM free, and this shows what it means. MCM had 
to start from scratch to produce this parts, which meant 
to produce 17 different tools just for the production of 
those parts. And they even had to get help from another
company in Mora to get those tools produced in time.
This is the part MCM is manufacturing for NEVS.

Anybody knows where this part can be found in a 9-3?

August 9 2013, Saabsunited.com

Pre-production has started
Today at 12:50, a team of three reporters from SU 

met with NEVS at the Saab main gate in order to witness 
something very special. The first car ever produced by 
NEVS!

At 13:22 Central European Time the first pre-produc-
tion car of the NEVS chapter in the Saab history book 
left the production line. At an internal event hosted by 
the NEVS management and with some specially invited 
guests, SU being one of these, people gathered at the 
end of production-line and witnessed this historic event. 
A silver colored Saab 9-3 sedan had its engine started 
and systems tested before it left the final station of the 
production line and was rolled off with admiration by 
the spectators. A lot of people had gathered in the final 
assembly building and everyone felt that the Saab-spirit 
truly was alive.

Mattias Bergman talked about the effort of getting to 
the point of where NEVS are right now and how grateful 
he is for all the work that everyone has made.

After that Stig Runesson took over and talked about 
the emotions that this moment and the restart of the 
factory brought, a factory is supposed to sound and smell 
a certain way. Stig pointed out that this kind of job of 
restarting the factory will only happen once, probably 
never again.

18 September 2013, Saabsunited.com

Pictures belongs to Saabsunited.com

SAABS
UNITED

Redaktionen har ordet
Hej där!

Vi i redaktionen är glada att presentera ännu 
ett nummer av Bakrutan. Du kanske ser att 
det har skett några förändringar. Både på det 
visuella liksom det redaktionella planet. På 
årsmötet på Saabfestivalen blev det beslutat 
att en redaktion skulle bildas för Bakrutan, så 
här är vi!  Därför är detta vår första tidning vi 
gjort som en redaktion.

Vilka är vi då? Jo, vi är Anders Johansson i Umeå 
som varit med sedan tidigare. Lars Olofsson Ås, 
Östersund. Anton Björklund, Stockholm., och 
Rolf Ahlberg, Mölnlycke. Vi bor på olika orter i 
Sverige och detta ser vi som en stor tillgång. Vi 
skall jobba hårt för att ni ska få en så bra tidning 
som möjligt och vi är övertygade om att vi kan 
lyckas med ert stöd! Vi är givetvis intresserade av 
vad ni tycker och tänker om tidningen, antingen 
kan ni skriva på forumet eller i brevform. Då kan 
vi lägga upp någon sorts ”ordet fritt” i nästa num-
mer. Det kan gälla förändringar, något som saknas 
eller inte saknas, layouten i tidningen, något som 
känns fel eller helrätt. Vi vill att ni ska känna att 
ni kan bidra. Det är viktigt!

Svenska Saabklubben har fått en ny styrelse, 
en ny snygg hemsida en fungerande reservdels-
försäljning och en del andra förändringar.

I tidningen har vi gjort en rad förändringar och 
den största är att vi drar ner på antalet sidor delvis 
för att dra upp på kvaliteten framför kvantitet 
men främst för att spara pengar. Upplägget är i 
stort sett detsamma som förut, tidningen bygger 
på medlemmars bidrag men redaktionen kommer 
också bidra med reportage.

Som ett led i förändringarna har vi även lagt till 
en sida på engelska för våra utländska medlem-
mar, vi vill att alla ska kunna få ut något av tid-
ningen. Det kommer bli en återkommande del där 
vi kommer ta upp något om NEVS, då Svenska 
Saabklubben numer är en klubb för alla Saabar 
har vi ett ansvar gentemot medlemmarna, men 

också en möjlighet att locka potentiella kunder 
till de nya bilarna som bokstavligen är på gång 
i detta nu.

Jag fick ett sms idag där det fanns en länk till en 
hemsida där det stod  “Pre produktion startad!”. 
Informationen var knapphändig, det fanns en bild 
på en till synes vanlig 9-3 men med ett undantag. 
Ett helt nytt emblem prydde huven. En viktig de-
talj. Detta är början på NEVS - eran. Deras första 
förproduktions bil rullade av linan idag
13.22 bevittnad av en speciellt inbjuden skara 

med bland annat regeringsrepresentanter. “Många 
hade samlats för den slutgiltiga monteringen av 
bilen och alla hade känt att Saab-andan var vid 
liv.” skriver Saabsunited.com. 
Vidare skriver de; “Vi är oerhört tacksamma 

för att ha blivit inbjudna till detta annars helt 
interna möte på Saab och som den enda form av 
media dela denna viktiga händelse med Saab-fans 
runt om i världen. Att  NEVS beslutade sig för 
att bjuda in oss visar verkligen på viljan inom 
NEVS-ledningen att innefatta vikten av att detta 
är en entusiast-baserad gemenskap.”

Nu följer tester och kalibreringar av bilen. Och 
vi följer självklart allting med spänning. Vill du 
läsa vidare så är saabsunited.se  hemsidan du 
skall besöka.

Jan Karlsson har haft en sommar full av försäljn-
ing av reservdelar, men även vila hoppas vi..? 
Hursomhelst är det väldigt roliga nyheter och 
försäljningen verkar hålla i sig, på marknaden i 
Norrköping sålde klubben delar för 40,000. 
“Vissa delar hinner nästan inte komma in in-

nan de är sålda” säger Jan. Med massor av nya 
kylslangar till 93-99 som är på gång så kommer 
det verkligen sätta snurr.

Vid pennan Anton Björklund.
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Svenska Saabklubbens  extra årsstämma.

Trollhättan 2013-05-31
§1 Extra årsstämmans öppnande.

§2 Fråga om mötet är behörigt utlyst.
Stämman svarar JA.

§3 Godkännande av dagordningen.
Stämman godkänner dagordningen med före-
slagna ändringar.

§4 Val av årsstämmespresidium 
bestående av Ordförande och Sekreterare.
Karl Ask väljs av stämman till ordförande och 
Lars Söderlund väljs till sekreterare för mötet.

§5 Val av justeringsmän tillika 
rösträknare.
Martin Bergstrand och Johannes Stenling väljs 
till justeringsmän tillika rösträknare.

§6 Val av hedersmedlem.
Hans Willebrand väljs av stämman enhälligt till 
hedersmedlem. Hans Willebrand har de senaste 
åren lagt väldigt mycket tid på reservdelar och 
dess tillgänglighet för Svenska Saabklubbens 
medlemmar. Karl Ask lämnar över diplom och 
en modellbil till Hans Willebrand.

§7 Föredragning av verksamhetsberät-
telsen och den ekonomiska berättelsen.
Karl Ask går igenom verksamhetsberättelsen 
samt lade till vissa kommentarer
och beskrivningar i vad som skett.

Kassör Magnus Höglund föredrar den ekono-
miska berättelsen.
Bengt Gustavsson frågar om förluster under 
2012 samt om tidigare kassör. Bengt får svar 
av Magnus Höglund gällande en post på 138’kr 
samt en kostnad för Logparts på 200’kr. Posten 
på 138’kr kommer från utlägg som saknar veri-
fikat från balansräkningen mellan 2010-2012. 
Posten har under räkneskapsåren 2010-2012 
förts med, och belastar år 2013 då dessa utlägg 
utan verifikat betalas. Denna på grund av att 
man ej gjort en korrekt balansräkning. Kost-
naden för Logparts å 200’kr är administrativa 

kostnader Logparts haft, de rör sig om porto, 
uppmärkning, packning och övriga kostnader, 
dock ej hyra av lager. Även denna kostnad 
betalas detta räkneskapsår och belastar således 
årets resultat. 
Efter diskussion togs beslut om att lägga verk-
samhetsberättelsen och den ekonomiska berät-
telsen till handlingarna.

§8 Föredragning av Revisionsberättels-
en.
Magnus Höglund går igenom Revisionsberät-
telsen samt meddelar stämman att komplett 
bokföring för 2012 saknas då det fattas verifi-
kationer. Magnus meddelar även stämman att 
Revisionsrapporten för 2011 ej är fullständig. 
Magnus Höglund hänvisar till Revisionsberät-
telse 2012 där auktoriserad revisor Peter Toft-
bom med stöd av redovisningskonsulten Cecilia 
Paulsson skrivit kommentarer till Revisions-
berättelsen 2012 samt att de, ej föreslår ans-
varsfrihet gällande räkneskapsåret 2012

Per Lundqvist frågar ang bokföringen för 2011.
Magnus Höglund svarar att revisorn fick tre 
veckor på sig, men dröjde till september. Balan-
sräkningen är nu i balans.
Svaret accepterades av Per L

Anton Björklund frågade vart pengarna som 
saknar verifikationer tagit vägen. Magnus Hö-
glund svarar att inga oegentligheter har konstat-
eras. Det tyder endast på dålig bokföring.

Leif Hemström frågar hur tidigare styrelse 
drabbas på grund av att de ej får ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2012.
Magnus Höglund svarar att föreningen har ett 
år på sig att gå till tingsrätt och ställa tidigare 
styrelse till ansvar.

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrels-
ens medlemmar för räkenskapsåret 2012.
Årsstämman beslutar att tidigare styrelse ej får 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012, enligt 
revisorns yrkande i revisionsberättelsen.
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§10 Presentation av den nya organisa-
tionen inklusive reservdelsverksamheten.
Karl Ask presenterade den nya organisationen 
och reservdelsverksarnheten.

Dick Ström ställer frågan om vem i sty-
relsen som är reservdelskontakt. Hans-Göran 
Nåhlberg meddelar att det är han som är re-
servdelskontakt.

Martin Bergstrand frågar om gruppen övervägt 
om klubben skall driva reservdelsverksarnheten 
i ett separat bolag istället för en del i klubbens 
verksamhet, samt vad som händer om klubbens 
reservdelar drar ner klubben ekonomiskt samt 
hur länge klubben har anställningsstöd för Jan 
Karlsson. Hans-Göran Nåhlberg svarar att stöd 
till Jan Karlsson finns i 12mån med möjlighet 
till+ 12 + 12 mån med successivt fallande 
ersättningsnivå.
Hans-Göran Nåhlberg svarar även att en kontin-
uerlig uppföljning av reservdelsekonomin kom-
mer att göras för att säkerställa att reservdelarna 
ej drar ner klubben ekonomiskt.

Mattias Roswall frågar om valen av revisorer 
samt om det skall vara en eller två revisorer.
 
Hans-Göran Nåhlberg meddelar att det blivit en 
felaktighet i protokollet från mars 2013 an-
gående revidering av revisorns arbete.

Anton Björklund frågar om gruppledare i träff- 
eller redaktionsgrupperna. Anton får till svar 
att en gruppledare väljs av varje grupp och att 
styrelsen ej utser dessa gruppledare. Anton 
Björklund önskar en samordnare för detta.

§11 Antagande av den nya organisationen 
inklusive godkännande av de nya stagarna.
Karl Ask redogör de nya stadgarna. Både or-
ganisationen och de nya stadgarna godkänns av 
årsstämman.

Anna Gunnarsson frågar angående § 12 i stad-
garna, utträde ur Saabklubben. Anna Gunnars-
son får till svar att styrelsen har delegerat rätten 
till funktionären att bevilja utträde.

Martin Bergstrand frågar om Saabklubbarna 
som ingår i det kommande internationella re-

servdelsarbetet kan köpa delar av Saabklubben 
med föreslagna stadgar.
Karl Ask och Hans-Göran Nåhlberg svarar, om 
nej, hemställs om en beredning som möjliggör 
att det kan ske. Styrelsen får i uppdrag att se 
över detta, styrelsen även i uppdrag att undersö-
ka hur reservdelar skall tas fram internationellt 
mellan internationella Saabklubbar.

Mattias Roswall frågar angående tidigare inter-
netforums integrering i det nya forumet så att 
det enbart blir ett forum, där all information går 
att finna.
Karl Ask svarar att detta arbetar tillförordnad 
webbmaster Jonatan Sulo med. Förfrågan om 
att spara en statisk kopia på det gamla forumet 
ställs, vilket godtogs. Jonatan Sulo förklarade 
hur han tänkte gå tillväga.

§12 Förslag till verksamhetsplan på kort 
och lång sikt.
Förlaget till verksarnhetsplan på kort och lång 
sikt antogs av stämman.

§13 Förslag till bndget.
Förslaget till budget godkändes av stämman.

Per Lundqvist frågar om likviditetsförstärknin-
gen är inlagt i budgetförslaget. Magnus Hö-
glund svarar att så inte är fallet.

§14 Fastställande av medlemsavgift för 
2014.
Medlemsavgiften för 2014 blir oförändrad, 
alltså 350:-kr, vilket fastslogs av stämman.
Förslaget om likviditetsförstärkning tog även 
upp. Stämman beslutade om att genomföra 
förslag tre. Vilket kommer att presenteras i 
“Bakrutan nr 3 2013” där även inbetalningskort 
för detta kommer att bifogas. Styrelsen hade 
tagit fram två likviditetsförslag, medlemmarna 
hade ytterligare ett. Beslut fattades om att göra 
en kontrapropositionsordning. Förslag ett mot 
förslag 2. Där röstade stämman för förslag 2. 
Nytt förslag mot förslag 2, där vann det nya (läs 
förslag 3) förslaget och beslut fattades om detta.
 
Martin Bergstrand frågar om hur många som 
förväntas betala solidariskt? Magnus Höglund 
förklarar att detta är svårt att sia om, dock 
förväntar sig styrelsen att samtliga klubbm-
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edlemmar kommer att betala den extra årsavgif-
ten.

Anna Gunnarsson frågar hur den extra årsavgif-
ten kommer att administreras samt påtalar 
risken att många medlemmar kanske väljer 
att gå ur klubben. Karl Ask meddelar att dem 
som betalat den tidigare årsavgiften är fullgoda 
medlemmar samt att i och med likviditets-
förstärkningen så kommer medlemsansvarig få 
hjälp att administrera detta.

Christan Haugsen frågar om det är möjligt att 
efterskänka den extra årsavgiften till klubben.
Magnus Höglund svarar att detta går att göra.
Lars Mårtensson frågar om det är möjligt att 
utforma inbetalningsblankett som omfattar flera 
förslag.
Karl Ask svarar att detta går att genomföra.

Mattias Roswall frågar om hur klubben binder 
upp sig gentemot medlemmarna, och om 
skulden avskrivs om utbetalning ej går att 
genomföra.
Magnus Höglund svarar att skulden går att 
avskriva om klubben ej har råd att genomföra 
en utbetalning via reservdelscheck till dem som 
betalat den extra årsavgiften.

Dick Ström frågar om detta innebär, i realiteten 
en extra årsavgift i förskott. Magnus Höglund 
svarar JA.

§15 Fastställande av antal ledamöter isty-
relsen.
Stärmnan fastställer att styrelsen skall bestå av 
5 ledamöter.

§16 Val av styrelse.
Karl Ask väljs av stärmnan till ordförande ett år 
framåt. Magnus Höglund väljs av stämman till 
kassör 2 år framåt.
Hans-Göran Nåhlberg väljs av stämman till 
vice ordförande 1 år framåt. Lars Söderlund 
väljs av stärmnan till sekreterare ett år framåt.
Åke Sandqvist väljs av stämman till ledamot ett 
år framåt.

Valberedningens representant Lars Mårtensson 
presenterade Bram Jansen som suppleant som 

valdes av stärmnan till suppleant ett år framåt. 
Anton Björklund föreslog sig själv som sup-
pleant och valdes som suppleant ett år framåt.

§17 Övriga frågor.
Inga övriga frågor ställdes.

§18 Mötet avslutas.
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Svenska Saabklubben 
Tegelvägen 7
723 48 Västerås
415 22 Göteborg
Svenska Saabklubbens 

styrelse 

www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2013: 350 kr
Familjemedlem:            100 kr

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

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

Media

Reservdelar & Klubbshop

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

Användarnamn: 2013-03 
Lösenord: ”93Aero”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Karl Ask

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

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

MHRF-besiktningsmän:

Sektionsansvariga:

Svenska Saabklubbens ”modellombudsmän”
Till dem kan du som medlem vända dig då du har frågor om respek-tive 
Saabmodell eller har funderingar som rör lacker och lackering.
Modell                     Ombudsman        Tfn
Saab 92/93 inkl. GT                     John Jonasson      08-71 52 429
Saab 96 TT inkl. GT, Sport och MC     Lennart Holmgren  026-25 70 15
Saab 96 V4 inkl. MC,De Luxe               Leif  Blomberg        0502-450 42
Saab 95 TT /95 V4                           Mattias Roswall 0143-139 22
Saab 99                     Magnus Dufva       08-38 45 64
Saab 900                    Michael Rasmussen 0418-43 36 10
Saab 9000                     Magnus Höglund   021-80 30 26
Saab Sonett                    Hans Eklund          0514- 272 22
Saabo                    Erik Randa              08-646 49 99
Lack/lackering                                 Patric Henriksson 0290-70203
Och du! Ring inte jätte sent på kvällarna, utan försök att respektera 
husfriden.

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

Simon Larsson         070 - 156 53 37         
Karl Ask                    0737 - 277 647
Michael Rasmussen 0418 - 43 36 10
Magnus Höglund        070 343 06 46
Claes Hedlund            070-553 8330
Patrik Hermansson      0521-623 26
Lars”Julle”Olofsson  070-273 78 07
Lars Söderlund           072-276744

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

Ytterligare info finns på vår hemsida!

Träffgrupp

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

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

Webbmaster:
Jonathan Sulo 
webmaster@saab  
klubben.se

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

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

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

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

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

Forumansvarig: Emil Bengtsson 
Tel 070-536 21 85
Redaktion Bakrutan: 
Anton Björklund Tel 0730-302 151
Rolf Ahlberg Tel 070-346 09 23
Lars”Julle” Olofsson 070-273 78 07

Mejl: bakrutan@saabklubben.se

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

Trollhättan:
Roland Widarsson
Tel 0521 - 22 30 33

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

Gotland
Björn Askengren
Tel 0498 50038

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

Hallandia
Mats-Ove Fredlund
Tel 070-698 93 52

Annonser Yngve Ekberg
08-774 28 85

Saab Stockholm:
Jonathan Sulo
Tel 070-564 30 40 
stockholm@...
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Nya Medlemmar Välkomna !
5440 ANDERS OLSSON ÅMÅL

5441 JAN-PETTER FOSSUM LARVIK

5442 MATS HEDIN TOTEBO

5443 VOLKSWA-
GENHISTOR-
ISKA

C O LARS ERIKS-
SON

TÄBY

5444 NED RIZVANOVIC VÄSTERÅS

5445 NOBUKI MORIWAKI KYOTO-SHI 
KYOTO-FU

5446 MAGNUS ANDERSSON NÄTTRABY

5447 KNUT EVEN ISAKSEN MOLDE

5448 INGULV BRAA TRONDHEIM

5449 MARTIN MÅNSSON STOCKHOLM

5450 JAN SJÖBECK TRELLEBORG

5451 MAGNAR HAPNES TAU

5452 KENNERTH LARSSON NÄTTRABY

5453 CHRIS-
TOPHE

DURAND MIRAMAS

5454 KJELL SÖDERENG SALA

5455 ROBIN STJERNLÖF FILIPSTAD

5456 MATHZ ANDERSSON ANGERED

5457 UNO UDÈN SUNDSVALL

5458 SONNY DAHLBERG ÅKERSBERGA

5459 BENNY NORBÄCK TIERP

5460 OVE NORDLUND ALFTA

5461 GÖRAN HANSSON HÄRRYDA

5462 ABRAHAM JANSSON NORA

5463 MIKAEL SAHLÉN HUSUM

5464 MATTIAS NILSSON KUMLA

5465 BENGT LUNDÉN VARBERG

5466 LENNART RENBJER SPÅNGA

5467 SUNE OLSSON ÖDSMÅL

5468 JAN ANDERSSON GRÄSTORP

5469 JAN HAMBERG BILLEBERGA

5470 ANNE-
MARIE

LUNDMARK KARLSKRONA

5471 CHRISTER ÖBERG RAMDALA

5472 ANDERS OLOFSSON UMEÅ

5473 BIBBI SVENSSON KARLSHAMN

5474 JOHANNES STENLING STOCKHOLM

5475 BERT-OVE WALLNER HEDESUNDA

5476 ANN ELIASSON TYRESÖ

5477 MICHAEL PERSSON SOLLENTUNA

5478 STEPHEN BROADHEAD 
MALBRAD SA

HUDDERS-
FIELD YORK-
SHIRE

5479 JAN-ERIK WESSEL FUNÄSDALEN

5480 HANS OLSSON VÄSTERVIK

5481 OLA PERSSON BORENSBEG

5482 NICLAS SVENSSON VÄRNAMO

5483 BENGT ANDERSSON KATRINE-
HOLM

5484 ALBIN ALMEGÅRD FORNÅSA

5485 HÅKAN ÅNGSTRÖM LYCKSELE

5486 CECILIA VEDIN KUNGS-
BACKA

5487 OSKAR NYBERG ROSSÖN

5488 MARKUS FRIBERG

5489 MAGNUS ERIKSSON LÖDERUP

5490 MARTIN OLOFSSON TROLLHÄT-
TAN

5491 OVE ÅGREN BROMMA

5492 HENRIK HULTGREN SUNNE

5493 JAN GUNNARSSON ÖREBRO

5494 BERNT KÅGSTRÖM KÅGE

5495 GÖRAN KARLSSON SPÅNGA

5496 HÅKAN PERSSON SOLNA

5497 JAN-ERIK SVENSSON ALVESTA

5498 JOAKIM NYBERG JÄRNA

5499 NIKLAS HELLSTRÖM KALMAR

5500 KRISTER NORD VÄLLINGBY

5501 STURE CARLSSON VÄNERSBORG

5502 BERNT LINELL FINSPÅNG

5503 JOHAN KJELLMAN KÄVLINGE

5504 MATS BERGLIND VINTROSA

5505 BENGT BOOGH GÄVLE

5506 HENRIK EKDAL HALMSTAD

5507 CLAES CHARPENTIER VÄXJÖ

5508 PER-OLOV ALEXIS KRISTIAN-
STAD

5509 DAVID BARROW WIDNES 
CHESHIRE

5510 ANDREAS RÖNNBÄCK SOLLEFTERÅ

5511 ANDERS HERMANSSON LULEÅ

5512 KJELL ANDERSSON RÅDA

5513 LEIF PEDERSEN SKÖLDINGE

5514 LENA HULTMAN ÖRNSKÖLDS-
VIK

5515 RUNE ERIKSSON NORDMAL-
ING

5516 FREDRIK AXELSSON SÖDERTÄLJE

5517 EVA NILSSON MATFORS

5518 HÅKAN LANDAHL LERUM

5519 BENGT FRICK TROLLHÄT-
TAN

5520 JOHN SIMISTER HERKHAM-
STED HERTS

5521 PER KARLSSON MÖLNDAL

5522 YLVA ELZÉN UPPSALA

5523 JOHAN LILJA BERGSHAMRA

5524 DANIEL PEDERSEN VÄRNAMO

5525 OLA ANDERSSON KÅGERÖD

5526 JOHAN OLOFSSON ÖSTERSUND

5527 LARS HEDENSTRÖM NORBERG

5528 TOBIAS PETERSSON LINKÖPING

5529 JAN-ERIK KESSLER KARLSTAD

5530 TOMMY CELING ÄRLA

5531 JOACKIM HANSSON UDDEVALLA

5532 PETER PETTERSSON TROLLHÄT-
TAN

5533 LENNART LARSSON DALSJÖFORS

5534 ERIK KARLSSON UTTRAN

5535 BO CEDERBERG ÖSTERSUND

5536 HÅKAN KARLSSON SOLLENTUNA

5537 KAI NILSSON VÄXJÖ

5538 PER-OLOF MOLIN HELGUM

5539 MAGNUS HÖRLING MALMÖ

5540 HANS ARVIDSSON TROLLHÄT-
TAN

5541 ERIK ARENSTRAND VARGÖN

5542 MARIUS MIHAIILOVICI S SANDBY

5543 ROSE-MARIE KARLSSON-
HOLM

MÖLNDAL

5544 ODDBJÖRN AASNESS OSLO

5545 DAVID CHARLOT-
TENBERG

5546 MONA STRAND VÄNNÄS

5547 MATTIAS ÅKESSON TECKOMA-
TORP

5548 LEIF NILSSON SUNDSVALL

5549 TOMMY PETTERSSON STOCKHOLM

5550 SÖREN KOCH JEGERSPRIS

5551 ROLF ANDERSEN FRÄNSTA

5552 GUNILLA ÖSTERMAN FRÖSÖN

5553 ANNA NYBERG BROMMA

5554 JACOB HÖGBORN ULRICEHAMN

5555 EVA ERIKSSON TRELLEBORG

5556 LINUS OTTOSSON LJUNGBY

5557 VEGARD FORSETH ÖSTRE GAUS-
DAL

5558 HERBERT DELFS VALLENTUNA

5559 HERMAN APPELGREN ED

5560 BJARNE JÖNSSON TORNA HÄLL-
ESTAD

5561 EMIL LILJENGREN VÄSTRA 
FRÖLUNDA

5562 ROBERT GRIPENLO GULDSMED-
SHYTTAN

5563 LARS-EVERT HANSSON SÖDRA 
SANDBY

5564 GÖSTA PETTERSSON ELDSBERGA

5565 TOBIAS PETTERSSON GÖTEBORG

5566 GÖRAN HEDQVIST KRISTINE-
HAMN

5567 KENTH MATTSSON NÄTTRABY

5568 BERNT WALTHER BJURÅKER

5569 PETER SVENS FALUN

5570 KRISTOFFER SJÖSTRÖM ÄLVSBYN

5571 BJÖRN MICHELSEN SÖDERTÄLJE

5572 DANIEL PORSER MÄRSTA

5573 JIMMY KARLSSON ESKILSTUNA

5574 CHRISTER GRAHN MOTALA

5575 ROLAND SKARP FALUN

5576 CHRISTER JOHANSSON TVÅÅKER

5577 CHRISTER ÅMAN ENKÖPING

5578 FILIP SÖDERBERG OXELÖSUND

5579 JAN HOLMKVIST JÄMJÖ

5580 ANTON PERSSON LIDKÖPING

5581 STEFAN MARKLUND ÖSTHAMMAR

5582 GUSTAV GLAV VALLENTUNA

5583 PER ODVAR NYBORG SANDVIKA

5584 ANDERS JOHANSSON VARBERG
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Köp & Sälj
SAAB 900T-16  1990, Automat, 3-D, silver-
metallic, drag, abs, 33.000mil, välvår-
dad, ytterst lite rost, ej vinterkörd 
sedan vintern 1999, bes ua juli-2013. 
Kamkedja bör bytas, dokumentation och 
verkstadshandböcker finns.
Pris: diskuteras.
Dan Bergström, 0292-50456, 0730-

465465, Tärnsjö i Norra Uppland 
 
SAAB 95 75B, opalgrön, avställd sedan 

2001, senaste bes 1999. Dragkrok, m + k 
värmare. Delvis bytt bromssystem inför 
bes 2009 som aldrig blev av. Har gått i 
Jämtland sina första 20 år. Rost i bakre 
skärmar + infästning vä bak + ev lite på 
förargolvet. Som jag minns är motorrum 
OK. Säljes med nästan oanvänt Simons 2” 
som är monterat. Vxl låda funkar bra men 
skavcyl har fått dåligt tryck. Säljes 
med lös standardmotor då det nu sit-
ter en trimmad 1740 i som inte följer 
med. Vill du provköra går det bra in-
nan jag lyfter ur motorn för den är i 
trafik (förs + skattad). Pris som den 
står 1.500:- och hämtas med släpkärra. 
Reg CSP080.
SAAB900i-86 röd 3D automat, avställd 

i några år, ca 22.000mil, ytterst lite 
rost, bara hjulhuskant hö nedre fram 
vad jag kan se. Väldigt fin ljus in-
redning, ny topp som vid provstart rök 
vitt (felaktig toppackning) för ett år 
sen. Tappade sugen då och säljes nu 
för 2.000kr inkl fina Ronalfälgar med 
splitter nya däck (bara däcken gick på 
2.500kr. Hämtas med släpkärra.Regnr 
MLN438.  
Yngve Ekberg, Huddinge, yngve.ekberg@

gmail.com eller kväll 08-774 28 85

Säljes:

VARNING!
I Bakrutan nummer två 2013 fanns en artikel 

om elektrolys. Där påstods att man med fördel 
kan använda rostfritt stål. 

Det ska man INTE göra. Rostfritt stål inne-
håller krom som kan fällas ut som 6-värt krom, 
vilket är cancerframkallande. Använd därför 
vanligt kolstål som offeranod.

Redaktionen beklagar den felaktiga informationen.

5537 KAI NILSSON VÄXJÖ

5538 PER-OLOF MOLIN HELGUM

5539 MAGNUS HÖRLING MALMÖ

5540 HANS ARVIDSSON TROLLHÄT-
TAN

5541 ERIK ARENSTRAND VARGÖN

5542 MARIUS MIHAIILOVICI S SANDBY

5543 ROSE-MARIE KARLSSON-
HOLM

MÖLNDAL

5544 ODDBJÖRN AASNESS OSLO

5545 DAVID CHARLOT-
TENBERG

5546 MONA STRAND VÄNNÄS

5547 MATTIAS ÅKESSON TECKOMA-
TORP

5548 LEIF NILSSON SUNDSVALL

5549 TOMMY PETTERSSON STOCKHOLM

5550 SÖREN KOCH JEGERSPRIS

5551 ROLF ANDERSEN FRÄNSTA

5552 GUNILLA ÖSTERMAN FRÖSÖN

5553 ANNA NYBERG BROMMA

5554 JACOB HÖGBORN ULRICEHAMN

5555 EVA ERIKSSON TRELLEBORG

5556 LINUS OTTOSSON LJUNGBY

5557 VEGARD FORSETH ÖSTRE GAUS-
DAL

5558 HERBERT DELFS VALLENTUNA

5559 HERMAN APPELGREN ED

5560 BJARNE JÖNSSON TORNA HÄLL-
ESTAD

5561 EMIL LILJENGREN VÄSTRA 
FRÖLUNDA

5562 ROBERT GRIPENLO GULDSMED-
SHYTTAN

5563 LARS-EVERT HANSSON SÖDRA 
SANDBY

5564 GÖSTA PETTERSSON ELDSBERGA

5565 TOBIAS PETTERSSON GÖTEBORG

5566 GÖRAN HEDQVIST KRISTINE-
HAMN

5567 KENTH MATTSSON NÄTTRABY

5568 BERNT WALTHER BJURÅKER

5569 PETER SVENS FALUN

5570 KRISTOFFER SJÖSTRÖM ÄLVSBYN

5571 BJÖRN MICHELSEN SÖDERTÄLJE

5572 DANIEL PORSER MÄRSTA

5573 JIMMY KARLSSON ESKILSTUNA

5574 CHRISTER GRAHN MOTALA

5575 ROLAND SKARP FALUN

5576 CHRISTER JOHANSSON TVÅÅKER

5577 CHRISTER ÅMAN ENKÖPING

5578 FILIP SÖDERBERG OXELÖSUND

5579 JAN HOLMKVIST JÄMJÖ

5580 ANTON PERSSON LIDKÖPING

5581 STEFAN MARKLUND ÖSTHAMMAR

5582 GUSTAV GLAV VALLENTUNA

5583 PER ODVAR NYBORG SANDVIKA

5584 ANDERS JOHANSSON VARBERG

5585 DANIEL RITTER HÄGERSTEN

5586 ROLF LUNDIN SÖDERHAMN

5587 MARIA HOLMA KIRUNA

5588 JOHAN ECKERDAL KNIVSTA

5589 JOHNNY MANN LAPPFJÄRD

5590 JOHAN WESTERLUND GÖTEBORG

5591 ANDREAS KARLSSON MÄRSTA

5592 MATS BJÖRK SKOGHALL

5593 BJÖRN FLODIN UPPSALA

5594 JANNE PUTKINEN RÖNNINGE

5595 JOHAN SPÅNBERG LULEÅ

5596 JOHAN BIRATH YTTERBY

5597 ÅKE SVENSSON LJUNGSBRO

5598 CHRISTER ASKLÖV ÅTVIDABERG

5599 LARS AXELSSON LINDESBERG

5600 FIGGE BERGLUND GÄVLE

5601 JONNY BERGER SKJAK

5602 CHRISTER FJÄLKEBRANDT UMEÅ

5603 CARL-GUS-
TAF

FRANK OCKELBO

5604 JOHANNA SPÅNGBERG UPPSALA

5605 ÅKE SVENSSON VALLENTUNA

5606 BJÖRN SVENSSON HALMSTAD

5607 JOHAN BIRATH YTTERBY

5608 LARS LARSSON LEKSAND

5609 LENNART FREDRIKSSON SKELLEFTEÅ

5610 GUSTAV LANSTRUP INGARÖ

5611 CHRISTER ASKLÖF ÅTVIDABERG

5612 TORVALD FORSMAN KRAMFORS

5613 THILO BUBEK TOMASJORD

5614 ALAN MITCHELL LONDON-
DERRY 
NORTHEN 
IRELAND

STIG LUNDMARK KARLSKRONA

PHILIP HAGBERG ÅRSTA HAVSBAD

Nya familje-
medlemmar!  

Glädjande utveckling av 
medlemsantalet!

Sedan utgivningen av förra numret av 
Bakrutan så noterar klubben 170 nya 
medlemmar vilket är en ökning med ett 
knappt 50-tal jämfört med samma period i 
fjol.
Klubben har i skrivande stund 2 628 

medlemmar
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Klubbsh  p
Svenska Saabklubben klubbshop är NI alla välkommna att 

beställa ur. Samtliga priser är plus frakt.
Beställ enklast via mejl “ klubbshop@saabklubben.se

Pikétröja med logga storlekar S-XXL  
Marinblå.    Pris 180:- 

Pikètröja med tygmärke storlekar S-XXL 
Vit Beställningsvara Pris 270:-

Väst med logga i tyg stl XS-S, M-L, XL-
XXL Svart Best.vara Pris 425:-

T-shirt med logga - storlekar S-XXL 
+ vissa centilångstorlekar Marinblå 
T-shirt   Pris  120:- 

Tygkasse med tygmärke Pris  100:-
Badlakan tygm. 130x170 Pris  150:-

Mugg Svart 
m. guldtryck 
Pris  100:-
Vid köp av 
fyra  
Pris  300:-

Ryggsäck med logga
tygmärke Svart Pris 300:-
Väska med logga
tygmärke  Pris  300:-

Usb-minne 2 GB Pris 150:-
Usb-minne 4 GB Pris 200:-

Dekaler små in & utsida Pris 10:-
Dekaler stora utsides Pris  15:-

Saabklubbens 
almanacka 
2013-14  
20:-
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20 %
-15 %

Medlemspriser
Halva priset!Rabatt...

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

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

Swedol
Hos marknadsledande Swedol kan proffsen inom 
bygg-, entreprenad-, åkeri- och industrisektorn – 
och andra som väljer proffskvalitet – handla vad 
de behöver. Här finns: elartiklar, verktyg, arbet-
skläder, fordonsdelar & tillbehör, hydraulik, lyft 
& last och förbrukningsvaror.

För att handla uppger du som medlem “Svenska 
Saabklubben” i kassan. Kontantköp på detta konto 
får då göras mot uppvisande av giltigt medlem-
skort. Rabatten, 10%, gäller på hela sortimentet 
utom rödmarkerade priser (se katalog) samt redan 
nedsatta artiklar (kampanj, rea).”

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

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

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 klubbtillhörighet och vilket 
medlemsnummer 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
Schillers väg 4 Fax. 0522-665221
451 55 Uddevalla www.speedparts.se
 
BromsokRenovering i Kållered AB
Saabklubbens medlemmar erhåller rabatter på 
mellan 30% och 50%. Aktuella rabattsatser på 
vår hemsida.  www.bromsokrenovering.se
Södra Hildedalsgatan 7     Tel. 031-94 01 50 
417 05 Göteborg               Fax. 031-94 01 51 

Top n´Trim Shop bilsadelmakeri i Helsing-
borg Top n´Trim erbjuder bland annat inner-
takstyg till Saab 99 och många olika typer av 
lister till din Saab. Saabklubbens medlemmar 
erhåller 15% på material. Top n´Trim Shop Rund-
gången 10  254 52 Helsingborg Tel. 042-20 09 69 
www.topntrim.nu

Förenade färg Svenska Saabklubbens medlem-
mar får rabatt på allt ”flytande” med 30% och på 
tillbehör med 20%. De har en kopia på Saabklub-
bens färgrecept för att vi ska få så exakta kulörer 
som möjligt. De har för närvarande samarbete med 
återförsäljare på ett tiotal orter runt om i Sverige. Se 
vidare på: http://www.forenadefarg.se/  Beställningar 
görs till Dieter på telefon 08-52259844 alternativt 
mobil 0739-604777. Man ska också bekräfta sin 
beställning på mail dieter.haggstrom@forenadefarg.se 
med vad man beställt, sitt namn och adress förstås 
samt medlemsnummer i Saabklubben.

Rabatt på övernattning på Scandic Hotels 
Se MHRF hemsida för mer information: www.
mhrf.se
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Evenemang
 

.

Lokala träffsamordnare 
Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare

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

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

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

Saab Stockholm
Jonathan Sulo
070-564 30 40

Gästrikland 
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Norrlandssektionen
Thomas Ramsell
070 - 312 43 39

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

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

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

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

Tidningsred

Saab Skånias 
träffar vintern 2013-14

Vi fortsätter med träffarna på Bialitt andra torsdagen i månaden kl 1800. Träffarna kan in-
nehålla föredrag, videovisning eller bara en träff bland Saabentusiaster. 

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

Norrlandssektionens  
träffar vintern 2013-14

Träffdags på UVS klubblokal

Nu är sommarens aktiviteter över och vi får se fram emot en lite lugnare verksamhet under 
vinterhalvåret. 

Vi träffs och pratar Saab på UVS klubblokal en onsdagskväll i månaden med början onsdagen den 
25 September och fortsätter sedan den 16 Oktober,  20 November och 18 December

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

Klippet på motstående sida är slutresultatet från en 
enkät på Auto motor & Sport /Vintage hemsida under 
sommaren och publicerat i augustinumret av  Vintage. 
Länk till enkäten fanns på vår hemsida under ett par 
sommarveckor.

Red

 Bakre omslaget: Vem har inte suttit och fikat i 
kombiutrymmet på en Saab? Den här något mer 
stationära varianten fotograferades i Lycksele i 
somras.

Foto Johnny Andersson



46 47

Genom träffar och rallyn, reservdelsförsäljning, 
försäkringsfördelar, internetforum och den egna 
tidningen Bakrutan håller Svenska Saabklubben in-
tresset för Saab vid liv. Klubben har utvecklats från ett 

register för Saab 92-ägare men 
är numera öppen för samtliga 
Saabmodeller och antalet 
medlemmar uppgår till cirka  
2 500. Besök www.saabklub-
ben.se för mer information.

GM får mycket stryk, för deras behandling av modellpro-
gram, produktutveckling, licenshantering och varumär-
kesvård. Någon pekar på galenskapen i att låta marknads- 
och eftermarknadsverksamhet hålla hus i Nyköping när 
fabriken låg i Trollhättan. Men kanske är det så enkelt 
som någon uttryckte det: ”Det finns för många idioter i 
världen som inte förstått tjusningen med Saab.”

Viktigaste rådet till National Electric 
Vehicle Sweden, som har tagit över 
Saabfabriken: Glöm inte historiken! 
Saabandan måste få leva kvar, med 
sin innovationskultur och sina unika 
produkter. Se till att affärsplaner och 
prognoser är realistiska och att mark-
nadsföring och distribution fungerar 
och är konsekventa.

VILKET ÄR DITT BÄSTA 
RÅD TILL NEVS? VARFÖR GICK SAAB 

OMKULL TILL SLUT?

 Arvet från flyget, 7%
 Ingenjörernas unika lösningar, 52%
 De snygga formerna, 27%
 Praktiska, slitstarka bilar, 5%
 Tvåtaktsröken, 9%

Nästan ingen framhåller Saabs goda var-
dagsvärden. Nej, det är ingenjörskunskap 
och formfulländning som får medlemmarna 
på fall. Och kanske en gnutta oljerök.

 Päronhalva, 14%
 99 eller 900 og, helst en CD förstås, 39%
 Saab Lancia 600 GLE, 0%
 9000 Talladega, 7%
 Det blev ju så bra med GM. En 900 ng, 0%
 Nya 9-5, i unikt kombiutförande, 34%
 Saab 35 Draken, 7%

Även om den senaste, och snöpligt nedlagda, Saab 
9-5 i kombiutförande lockar många är det 99 och 
900 av den första generationen (”old generation”) 
som får Saabisternas munnar att vattnas.

99 ELLER 900 OG

39%

FORMERNA

27%

PER GILLBRAND

36%

GENERAL 
MOTORS

82%

Dött lopp mellan rallystjärnan Carlsson 
och konstruktörssnillet Gillbrand. Och 
formernas egen Sason är dem hack i häl. 
Tre populära gubbar!

Varken Wallenbergarna eller Mr Muller 
har någonting att hämta i skräckkabinet-
tet. General Motors råder i det närmaste 
ensamma som ondskans hantlangare.

 Sixten Sason, 27%
 Erik Carlsson på taket, 36%
 Per Gillbrand, 36%

VAD LOCKAR MEST 
HOS SAAB?

VILKEN SAABMODELL 
SKULLE DU HELST VILJA HA?

VEM VAR BÄST

 Wallenbergarna 7%
 General Motors 82%
 Victor Muller 11%

VEM VAR SÄMST

SVENSKA 
SAABKLUBBEN
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