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Sonettåkaren Johan Brusewitz från 
Strängnäs inför starten på årets upplaga 
av Kalldrage i Umeå.
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Hej. 
Läser med förtjusning reportaget om 

97 hästarn i Bakrutan1-2015.
Där ser jag en detalj som jag kan klar-

lägga.
På undre bilden från N.G.S. album på 

sid 25 ser jag 5 st grabbar varav den 
vänstra namnges som ”okänd”. Som vän 
till Gösta Karlsson och tillika kusin med 
”okänd” kan jag meddela att han heter 
Kjell Stafström och var arbetskamrat 
med Gösta och Lars-Erik Aronsson un-
der lång tid.
Kjell var också med Gösta som mek.vid 

några tillfällen.
Tyvärr gick Kjell bort samma dag som 

Gösta,och med dom en massa 2-takts 
kunskap.
Hoppas denna lilla upplysning kan glädja 

någon.
 
Tack för en fin tidning !!! 

Med vänlig hälsning
Gunnar Eliasson   Varberg

F. v. Kjell Stafström, Bengt Erik Ström, Sigvard Johansson, Gösta
Karlson och Nils Gunnar Svensson (Foto N.G.S.)

Angående 97-hästarn

Hej!
Läste i senaste Bakrutan om SAAB-taxin på 

Cuba. Motorn i bilen är med hög sannolikhet en 
trecylindrig fyrtaktsmotor från Subaru Trendy 
(hette Justy på andra  marknader.) Det var Suba-
rus sista motor som inte var en boxer. Jag har själv 
ett par sådana och det har slagit mig att motorn 
skulle passa ypperligt i en trubbnos!
 Motorn som fanns i 1200-kubiksutförande -88 

till -90 i Sverige är en lätt och pigg 12-ventilers 

Motor Saab-taxi på Cuba
motor med enkel överliggande kam och tvåports-
förgasare, den ger 68 hästar med katalysator. För 
den som har en trubbnos utan motor kan det 
vara en idé då man knappast behöver göra några 
större ingrepp för att montera den, inget som inte 
lätt kan återställas om man vill originalrenovera. 
Motorerna håller bra men japankarossen rostar 
bort så det går att hitta friska motorer.

Med vänlig hälsning 
Bertil Carlsson



Kom ihåg !

Glöm inte att skicka material 
till nästa Bakruta nr 3, i god 

tid innan deadline den  
 23 Augusti 2015 !  
  

RedVisst vill du bidra till att 
göra en bra klubbtidning 

ännu bättre!

Tveka inte med att höra av dig till  
Anders om du har

 artiklar, ideér eller andra uppslag så 
hjälper jag dig att få till något bra i 

tidningen av det. 

Mejla: bakrutan@saabklubben.se
eller slå en signal:

Anders 070 - 510 88 78
Red
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Klubbtidning för Svenska Saabklubbens medlem-
mar och trycks i 3 000 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 28 85

Artiklar till tidningen mejlas enklast i valfritt da-
taformat.Textfiler och bildfiler skickas åtskilda och 
bilder bör bibehållas som de är från kameran för 
att hålla god tryckkvalitet. Grundregel kan vara 

minst 1 MB stora!

Saabklubben eller redaktionen reserverar sig 
mot felaktigheter i inskickat och 

publicerat material.
Särtryck ur tidningen är tillåten under förutsätt-

ning att källan anges.
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En ny styrelse i Svenska Saabklubben

Bakgrund till den nya styrelsen

Det har stormat inom styrelserna för Saabklub-
ben de senaste åren. Även om vi har haft individu-
ellt skickliga och engagerade styrelsemedlemmar 
så har samarbetet inte alltid fungerat. Tid och 
energi har lagts på sådant som inte har varit till 
gagn för klubben. En splittrad styrelse har gett 
en splittrad klubb.

Saabklubben står inför flera stora och viktiga 
frågor de närmaste åren. Vi behöver en bra lösning 
för vår reservdelsverksamhet, vi ska arrangera 
den internationella Saabträffen 2016 (IntSaab 
2016) och vi måste börja ta tillvara på vår historik 
och kunskapen om de äldre bilarna. Samtidigt är 
vi nu även en klubb för alla modeller av Saab och 
behöver även anpassa oss därefter.

Vi är flera medlemmar som oroligt har sett på 
hur Saabklubben har styrts de senaste åren. Att 
få ihop en enhetlig och väl fungerande styrelse är 
ingen enkel uppgift. Vår valberedning har arbetat 
hårt och oklanderligt för detta, men i slutändan 
är det upp till oss medlemmar att stiga fram och 
ta ansvar.

Efter diskussioner några av oss emellan, i början 
av 2015, så visade det sig att det fanns en vilja till 
samarbete i en ny styrelse. Vi meddelade valbe-
redningen om detta och annonserade ett upprop 
i föregående nummer av vår medlemstidning, 
Bakrutan. Därefter sammanställde vi en styrelse 
som fick stämmans förtroende under årsmötet 
i Trollhättan 2015.

Tanken med den nya styrelsen

Vår styrelse ska arbeta öppet och transparent 
inför våra medlemmar. Vi vill tydligt visa vad vi gör 
och hur det är i linje med klubben och medlem-
marnas bästa. Som ett led i detta publiceras nu 
alla styrelseprotokoll på vår hemsida och är fritt 
tillgängliga där för våra medlemmar. Vi kommer 

fortsätta rapportera om vårt arbete, både här i 
Bakrutan och på vår hemsida och forum.

Varje styrelsemedlem har ett eller flera an-
svarsområden, med kortsiktiga och långsiktiga 
mål. Detta är områden som medlemmen ifråga 
brinner för, som den kan och vill utveckla för 
klubben. Styrelsen har givetvis ett gemensamt 
ansvar, men det individuella ansvaret borgar för 
fokus, engagemang och handling.

Arbetet inom styrelsen kan delegeras inom 
styrelsen samt till funktionärer, arbetsgrupper, 
lokalsektioner, medlemmar och externa resurser. 
Den styrelsemedlem som bär ansvar skall även 
rapportera utvecklingen inom sitt område.

Styrelsen ska präglas av kontinuitet och stabilitet. 
De personer som ingår i styrelsen kan samarbeta 
väl och kommer visa prov på detta här framöver. 
Vi vill att styrelsen ska vara en positiv gemenskap, 
som gör fler medlemmar intresserade av styrelse-
arbetet. Det ska vara roligt, både att vara medlem 
och att vara engagerad i Saabklubben.

Vår vision för Saabklubben

Till sist har vi även en vision för Svenska Saab-
klubben. Den utgår från våra stadgar, från vårt 
gemensamma intresse för Saab och vår överty-
gelse om att Saabklubben ska vara en heltäckande, 
engagerande klubb, för oss entusiaster.

“Saabklubben ska värna om alla modeller av 
Saab. Vi ska vara en framåtsträvande klubb med 
lokal, nationell och internationell närvaro. Vi ska 
bevara historik och kunskap om Saab för fram-
tida generationer. Våra medlemmar ska erbjudas 
reservdelar, träffar och andra medlemsförmåner.”
Mycket av detta är självklart, men vi vill sätta det 

i tryck och återkomma till det om igen. Det här är 
en vision som ska prägla och forma arbetet inom 
vår styrelse, både idag och för lång tid framöver.

Under Svenska Saabklubbens årsmöte 2015 i Trollhättan valdes en helt ny styrelse in 
i klubben. Denna styrelse består av flera gamla bekanta och några nya namn. Att en ny 
styrelse väljs in så här är inte helt vanligt, så vi vill berätta lite om bakgrunden till detta, 
hur vi ska arbeta, vår vision samt presentera den nya styrelsen.
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 Presentation av styrelsen

Svenska Saabklubbens nya styrelse Från vänster: Jonathan Sulo, Mats Berglind, Yngve Ekberg, Lars-Olof “Lollo” Uhlin, 
Karl Ask, Martin Bergstrand, Anton Björklund. Saknas på bilden gör Mattias Carlsson.

Karl Ask, ordförande.
Karl är 27 år och bor i Göteborg. Han har ar-

betat 8 år på SKF och varit engagerad i IF Metall, 
med förhandlingsvana. Nu läser han sin sista 
termin på arbetsvetarprogrammet på Göteborgs 
Universitet.  Har suttit i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen i Lerum, ledamot i styrelsen 
för Folktandvården Västra Götaland samt nämn-
deman i tingsrätten och hovrätten.
Karl har tidigare varit ordförande för Svenska 

Saabklubben.
Ansvarsområde: Verksamhetsutveckling och 

reservdelar.

Martin Bergstrand, vice ordförande.
Martin är överstelöjtnant i Flygvapnet med 

högre chefsutbildning i Försvarsmakten. Media 
och infoutbildad, strategisk personalledning, 
företagsekonomi, informationschef, utvecklings-
chef. Nationellt och internationellt arbete i olika 
miljöer. Ansvarar för större anskaffningsprojekt 
vid Försvarshögkvarteret.
Martin har varit ordförande i Svenska Saabregist-

ret/Saabklubben i 10 år, med 12 år i styrelsen samt 
varit webbmaster mellan 96-07. Är internationell 
kontaktperson för SSK, skapade SSK:s hemsida 
och ledde omformning av SSR till SSK.
Ansvarsområde: Internationella kontakter.

Mats Berglind, kassör.
Mats bor i Lanna utanför Örebro. Är en utbil-

dad processtekniker. Har arbetat som maskinist/
processledare på Supra Köping 82-90, maskinist 
Örebro Energi 90-03 och Servicetekniker GK 
Sverige AB 03-08. Är egenföretagare med Örebro 
Ventilation & Värme AB sedan 2008. Har suttit i 
styrelse för Lekebergs IF samt GK Sverige AB.
Ansvarsområde: Ekonomi och rally.

Anton Björklund, sekreterare.
Anton är 26 år och uppvuxen i Umeå, men nu 

bosatt i Stockholm. Driver egen byggfirma sedan 
3 år tillbaka. Har arbetat ideellt på dövskola i Etio-
pien under ett år. Har även andra ideella uppdrag. 
Anton har tidigare varit suppleant i Svenska 

Saabklubben.
Ansvarsområde: Information och Bakrutan.

Jonathan Sulo, ledamot.
Jonathan bor på Värmdö med fästmö och två 

döttrar. Har som egenföretagare byggt upp flera 
stora Internetföretag i över 15 års tid. Är idag 
marknadsansvarig på FS Data. Har mångårig 
erfarenhet av styrelsearbete, som ledamot och 
ordförande, i branschorganisation.
Jonathan är webbmaster för Svenska Saabklub-

ben sedan 2 år tillbaka.
Ansvarsområde: IT och marknadsföring.
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Lars-Olof “Lollo” Uhlin, ledamot.
Lollo är en 41-årig värmlänning som halkade in 

i Saabhobbyn för 15 år sedan. Har varit medlem 
i SSK sedan dess och har hjälpt till med reserv-
delsmottagningen en tid. Har arrangerat Lake 
Day-träffen i några år. Har arbetat som truck- och 
lastbilsmekaniker i 10 år, 10 år med reservdelar 
och verkmästare på Helmia samt 1 ½ år på 
Värmlandsmaskin service, till det blev arbetsbrist.
Ansvarsområde: Träffar.

Yngve Ekberg, suppleant.
Yngve bor i Huddinge med fru, hund och ett gäng 

bilar. Har vurmat för SAAB hela livet, är (nästan) 
född i en 92A-50 och har haft nästan alla SAAB-
modeller. Har 2 vuxna barn som är uppfödda 
med 2-taktsrök och har ett stort bilintresse idag. 
Arbetar på SEB sedan 44 år.

Yngve var ordförande i Svenska Saabregistret 
86-93. Är även kassör i större garageförening 
81- och kassör i Haninge MK 06-11.
Ansvarsområde: Historia och stipendiefond.

Mats Carlsson, suppleant.
Mats bor i en förort till Stockholm som heter 

Älvsjö och är pensionär sedan ett antal år tillbaka. 
Har arbetat på bank hela sitt yrkesliv och har 
stort intresse av ekonomiska frågor. Är ganska 
nogsam och vill gärna ha ordning och reda i bl a 
finanserna. Har aldrig ägt en Saab.
Mats var kassör, bokförare och medlemsregis-

terhållare i Svenska Saabregistret/Saabklubben 
1986-2010.
Ansvarsområde: Ekonomirådgivning.

Jonathan Sulo
För Svenska Saabklubbens styrelse

Saabklubben har ett nytt forum på hemsidan

Det nya forumet är integrerat, eller bättre sam-
mankopplat, med vår hemsida. Det innebär att 
man som medlem i Saabklubben nu kan logga in 
på vår hemsida med sitt personliga konto (från 
forumet) och därigenom ta del av vårt medlems-
material (färgrecept, medlemsrabatter, tidigare 
nummer av Bakrutan, Saabvisionen m.m.).

Inom kort ska vårt medlemsregister kombineras 
med forumet och hemsidan. Det kommer under-
lätta för vår medlemsansvarige och ge oss möjlig-
het att snabbare och enklare få in nya medlemmar. 
Därefter ska vår webbshop in i samma lösning, 
vilket kommer vara bra för vår reservdelsverk-
samhet, för våra kunder/medlemmar och de som 
arbetar med denna verksamhet hos oss.

I slutändan ska man som medlem i Saabklubben 
bara behöva logga in på en plats för att ta del av 
samtliga IT-tjänster inom klubben (till skillnad från 
tre platser, vilket har varit fallet tidigare). Under 
en tid kommer den gemensamma medlemsinlogg-
ningen (med uppgifterna från Bakrutan) givetvis 
att kvarstå.

Som med alla nya tekniska lösningar så skiljer sig 
vårt nya forum en aning från det tidigare forumet. 
Vi har gjort mycket för att forumen ska vara så 
lika som möjligt, men vi hoppas att ni har över-
seende med att allt inte fungerar exakt likadant 
som tidigare. Detta är ändå en utveckling till det 
bättre för Saabklubben.

Vi har en diskussionstråd om det nya forumet 
som ni hittar direkt när ni besöker det nya fo-
rumet (det är länkat högst upp i forumet). Ta gärna 
del av diskussionen där! Ni loggar in till vårt nya 
forum med samma användare som ni haft i vårt 
tidigare forum.

Och som alltid, när det gäller Saabklubbens IT-
tjänster, så får ni gärna kontakta mig vid frågor 
på webbmaster@saabklubben.se.

Jonathan Sulo
Webbmaster för Svenska Saabklubben

Efter åtskilliga månaders planering, tester och arbete så har Saabklubben nu fått ett helt 
nytt diskussionsforum på hemsidan. Men även om det är nytt så har vi fått med oss alla 
trådar, inlägg, användare och bilder från våra tidigare forum. Det var ingen liten uppgift, 
med bl a 200 000 inlägg och 6 000 användare, men det gick väldigt bra ändå.

Ni hittar vårt nya forum på denna adress: http://saabklubben.se/forum/
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Protokoll för Svenska Saabklubbens årsmöte I 
Trollhättan 20150314

Peter Bäckström från SAAB-museet hälsar alla välkomna.

§1 Årsmötets öppnande
T.f Ordförande Lars Mårtensson öppnar mötet. 

§2 Fastställande av röstlängd. 
165 medlemmar finns representerade på årmötet vid dess öppnande.

§3 Frågan om mötets behöriga utlysande.
Beslut fattas av stämman om att mötet är behörigt utlyst.

§4 Godkännande av dagordning. 
Utredningsgruppens frågor flyttas från punkt 15 till punkt 7. Beslut 
fattas av stämman om att godkänna den anpassade dagordningen.

§5 Val årsmötespresidium bestående av ordförande och 
            sekreterare för mötet. 

Beslut fattas av stämman  att Michael Törnros väljs till ordförande 
samt att Bram Janssen väljs som sekreterare. 

§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte 
             ordförande justera protokollet.

Stämman väljer Roland Widarsson och Dick Ström som 
justeringsmän för protokollet.

§7 Reservdelsutredningen
Utredningsgruppen presenterar sin utredningsrapport. Samma 
rapport fanns som bilaga vid bakrutan 1/2015. Nedanstående 4 val 
finns:

1. Avyttra hela reservdelsverksamheten till en extern kommersiell
aktör

2. Behålla reservdelsverksamhet i egen regi i nuvarande form
3. Behålla reservdelsverksamhet men förlägga densamma i ett av

klubben helägt reservdelsaktiebolag
4. Förlägga reservdelsverksamheten i ett delägt reservdelsaktiebolag

med bibehållen kontroll, dvs minst inneha 51% av aktierna

Bengt Gustafsson presenterar utredningsgruppens rekommendationer
tillsammans med Mats Lenngren och Bo Lindman. Utredningsgruppen
anser att det finns goda förutsättningen i att behålla verksamheten 
och att vara ledande på klassiska Saabar i världen.  Presentationen 
upptar en betydande del av årsmötets tid då det anses vara en 
omfattande och viktig fråga.

Efter presentationen följer en stund med frågor och svar till 
arbetsgruppen.



8

Kvalitetssäkring av utredningsarbetet och arbetsgruppens 
sammansättning över tid diskuteras kort av mötet innan några av de 
mer konkreta frågorna ställs: 

 "Kan vi ha tvingande medlemsskap för att handla, t ex NOS-
delar?"
- Det kan göras, men ej i altenativ 1

 "Har andra klubbars verksamhet hade betraktats, t ex SVIS?"
- Nej, inte i detalj. Man har sett till Skatteverkets regler för
verksamheten i första hand då dessa är lagar vi har att
efterleva.

 "Har alternativet med Franchise beaktats?"
- Nej, det fanns inte med i uppdraget från styrelsen. Det är nog
ej lämpligt för oss, utan passar mer den som vill expandera på
en stor marknad med lokal närvaro.

 "Har det gjorts några kostnadskalkyler för kostnadsmassan
kring att starta bolag? I utredningen anges behov av bl. a
juridisk expertis samt annan extern hjälp."
- Nej.

 "Är årets resultat typiskt för verksamheten?"
- Nej, vi har bara en kortare tids verksamhet att basera
siffrorna på. Lagret har heller inte rätt värde upptaget i
bokföringen då mycket av NOS-detaljerna ännu ej är
inregistrerade med ett korrekt värde. Detta kvarstår att följa
upp.

 "Alla alternativ verkar i princip behöva passera samma process
som inför alternativ 3 oavsett vägval för att få fram rättvisande
data (inventering, värdering, etc)?"
- Ja

Jan Karlsson uppfattar läget som att det har varit en peak i 
försäljningen och det kanske kan falla något, men hans bedömning är
att det kan landa på 2 miljoner SEK/år. Han flaggar även för att han 
behöver hjälp av extra personal då frivilliginsatser inte räcker till eller 
fungerar tillfredställande i en löpande verksamhet av denna storlek. 
Det är mycket att sätta sig in i för att förstå hur lager och 
nummerserier fungerar.
Mats Lenngren fyller i med att för att kunna öka omsättningen 
behöver vi anställa en person till.

Styrelsen har gjort bedömningen att den här frågan av väsentlig 
betydelse för medlemmarna och klubben. Eftersom relevant 
information i frågan varken vid årsmötet 2014 eller årsmöte 2015 har
delgetts medlemmarna i god tid eller/och på rätt sätt enligt stadgarna
behöver man ha ett möte med årsmötesstatus  där frågan röstas 
igenom slutligt. Därför beslutar stämman att ogiltigförklara 2014 års 
beslut om försäljning av reservdelsverksamhet och på förslag från 
årsmötet att skjuta fram beslutet om reservdelsverksamheten från 

årets stämma tills 2016 års stämma när mer ekonomiska data finns 
framme.

Eftersom styrelsen anser att Jan Karlsson behöver mer resurser för att
fortsätta reservdelsverksamhet på rätt sätt till 2016 års mötet frågar 
styrelsen om mandat till nya styrelsen att utreda möjligheten att 
tillsätta en extra resurs som hjälp till Jan Karlsson. Stämman 
godkänner.

Jonathan Sulo delger resultatet av den rådgivande röstning via 
forumet och mejl som har varit. 160 medlemmar röstade.

 95 st. väljer alt. 3

 54 st. väljer alt. 2

 4 st. väljer alt. 1

 7 st. väljer alt. 4

§8 Föredragning av styrelsens förslag till verksamhetsberättelse
och ekonomiskberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Lars Mårtensson går igenom verksamhetsberättelsen och stämman 
beslutar om att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
Magnus Höglund går igenom den ekonomiska berättelsen och 
stämman beslutar om att den ekonomiska berättelsen läggs till 
handlingarna.

§9 Föredragning av revisionsberättelsen. 
Magnus Höglund går igenom revisionsberättelsen för stämman som 
tar beslut om att det läggs till handlingarna.

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.
 Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§11 Val av styrelseledamöter
Stämman beslutar om att ha 6 ledamoter i nya styrelsen.
1.Fyllnadsval av ordförande för en tid av ett år.
Karl Ask väljs av stämman till ordförande på ett år.
2. Val av vice ordförande för en tid av 1 år
Martin Bergstrand väljs av stämman till vice ordförande för ett år
3.Val av kassör för en tid av två år.
Mats Berglind väljs av stämman till kassör för två år.
4.Val av sekreterare för en tid av ett år.
Anton Björklund väljs av stämman till sekreterare för ett år
5.Val av ledamot 1 för en tid av ett år.
Lars-Olof ”Lollo” Uhlin väljs av stämman som ledamot 1 för ett år.
6.Val av ledamot 2 för en tid av ett år.
Jonathan Sulo väljs av stämman som ledamot 2 för ett år.
7.Val av suppleant 1.
Yngve Ekberg väljs av stämman till suppleant 1 för ett år



8 9

årets stämma tills 2016 års stämma när mer ekonomiska data finns 
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 Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§11 Val av styrelseledamöter
Stämman beslutar om att ha 6 ledamoter i nya styrelsen.
1.Fyllnadsval av ordförande för en tid av ett år.
Karl Ask väljs av stämman till ordförande på ett år.
2. Val av vice ordförande för en tid av 1 år
Martin Bergstrand väljs av stämman till vice ordförande för ett år
3.Val av kassör för en tid av två år.
Mats Berglind väljs av stämman till kassör för två år.
4.Val av sekreterare för en tid av ett år.
Anton Björklund väljs av stämman till sekreterare för ett år
5.Val av ledamot 1 för en tid av ett år.
Lars-Olof ”Lollo” Uhlin väljs av stämman som ledamot 1 för ett år.
6.Val av ledamot 2 för en tid av ett år.
Jonathan Sulo väljs av stämman som ledamot 2 för ett år.
7.Val av suppleant 1.
Yngve Ekberg väljs av stämman till suppleant 1 för ett år

8.Val av suppleant 2
Mats Carlsson väljs av stämman till suppleant 2 för ett år

§12 Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år.
Ulrika Sjödén väljs av stämman till revisor för ett år.
Peter Toftborn har avböjt  omval och Erkil Svensson väljs därför av 
stämman till ny revisorsuppleant för ett år.

Val av valberedning om tre ledamöter varav en ledamot 
sammankallande.

Mattias Roswall, Jonas Åberg och Göran Sahlén väljs av stämman som
valberedning. Till sammankallande valdes Matthias Roswall.

§14 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
för det kommandeverksamhets/räkenskapsåret. 
Verksamhetsplanen presenteras av Bengt och godkänns av stämman. 
Magnus presenterar budget 2015. Stämman anser att budgetet är 

behandlat.

§15 Propositioner från styrelsen / Motioner från medlemmar.
Motion 1. Gällande videosändning
Svenska Saabklubbens Norrlandssektion anser att klubbens 
medlemmar ska kunna se och lämna återkoppling på årsmötet via 
videokonferens. 
Vi föreslår att videosändning av årsmötet skall införas från årsmötet 

2016.

Styrelsen, Norrlandssektionen 
Stämman beslutar att öppna möjligheten för videosändning av 
årsmötet och det skall kunna införas från årsmötet 2016.

Motion 2. Uppdatering/revidering av stadgar. T.ex. möjligheten att ta
del av årsmötesförhandlingar på distans och att kunna rösta likaledes
på distans.
Stämman ger styrelsen mandat att utse en oberoende grupp för att 
genomföra en översyn och i förekommande fall göra en revidering av 
föreningens stadgar för att komma med ett förslag till nästa stämma.

Motion 3. Det föreslås att årsstämman 2015 beslutar om arvodering 
av styrelsens medlemmar retroaktivt sen 2013 enligt motion från 
Mats Lenngren.
Stämman avslår förslaget.

Motion 4. Det har kommit in flera förslag för komplettering av 
klubbens logotyp/profil av bl.a. sittande styrelsen och Jonathan Sulo. 
Eftersom det blev rörigt med tekniken och presentationen beslutade 

§13.
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av styrelsens medlemmar retroaktivt sen 2013 enligt motion från 
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Eftersom det blev rörigt med tekniken och presentationen beslutade 

§13.

stämman att skjuta fram beslut om detta tills nästa stämman då fler 
medlemmar ges möjlighet att ta del av förslagen.

§16. Val av eventuell hedersmedlem. 
Inga inkomna förslag, frågan bordläggs.

Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år. 
Beslut fattas av stämman att medlemsavgiften skall vara oförändrad 
á 350 kr / år 

Fastställande av reseersättningar fram till nästa årsmöte. 
Beslut fattas av stämman att reseersättning skall vara oförändrad á 
18,50kr/mil 

§17. 

 §18. 

 §20. Saabklubbens stipendiefond.
Det har aldrig ansöks. Det uppmanas att söka stipendium.

§21. Övriga frågor.
Inga inkomna frågor

Tidigare styrelsen och avgående valberedningens medlem Bertil Stener 
tackas av.
Lars M berättar att man som tack för lånet av museets lokaler och 
deras service vid årsmötet har skänkt 5000SEK från klubben till 
museets fond.
Avgående styrelsen meddelar även att man beslutat att betala 
tillbaka det stödlån som medlemmarna frivilligt kunde ge till 
reservdelsverksamheten, eftersom ekonomin nu åter är på god fot.

§22. Mötets avslutande. 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

.................................................................

Vid protokollet

……………………………………………

Mötes ordförande

Bram Janssen Michael Törnros

.................................................................. ..............................................................

Justeras Justeras

Roland Widarsson Dick Ström



Sammandrag av styrelsebeslut den 14/3-15
Den nya styrelsen passade på att ha ett styrelsemöte efter årsmötet. Som utlovat ovan så har det 

fullständiga protokollet från detta möte publicerats för våra medlemmar på vår hemsida (http://saab-
klubben.se/medlem/protokoll/). Här är även ett litet sammandrag:

• Styrelsen beslutade utifrån beslutet på årsmötet att fortsätta utredningen av reservdelsverksam-
heten och se över vilka beslut som behöver fattas inför en eventuell bolagisering. Beredningsgruppen 
består av Bo Lindman som sammankallande, Mats Lenngren och Thomas Ramsell. 

• Årsmötet biföll en motion om att se över stadgarna. Styrelsen beslutade att en grupp bestå-
ende av Bo Lindman (sammankallande), Dick ström och Mats Lenngren skall bidra med förslag på nya 
stadgar till nästa årsstämma. Detta i samråd med styrelsen.

• Styrelsen skall undersöka möjligheten att sända årsmötet till medlemmar via Internet till nästa 
år. Det kan eventuellt vara möjligt att kalla till årsmöte på flera platser, med videosändning emellan, så 
att fler medlemmar kan vara med och rösta. Vi återkommer om detta.

• Den tidigare styrelsen presenterade en ny klubblogga som inte föll årsmötet i smaken. Den nya 
styrelsen ska arbeta bredare med klubbprofilen och förankra eventuella tillägg och/eller förändringar 
med våra lokalsektioner och medlemmar.

• Kring reservdelarna beslutade styrelsen att anställa Jan Karlsson till 151231 efter egen begä-
ran. Det skall även startas upp en reservdelsgrupp. Sedan har vår ordförande fått i uppgift att se över 
Jannes arbetsbelastning. Årsmötet gav mandat till anställning av ytterligare en person, hur det ska ske 
och dess utformning är likaså en uppgift.
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Reservdelskampanjer
Nytillverkat

Vi kan nu erbjuda tätningslister (Skraplist) 
mellan dörr och glasruta passande till Saab 
93,95,96 1956-1980.  

Observera att den vinklade delen av gummilis-
ten är vulkaniserad som originallisten och inte 
”limmad” för en bättre hållbarhet.  

Art.nr: 
711133 Gummilist, Vänster
711134 Gummilist Höger
Pris: 350:-/styck

Vi har nu återigen fått in i lager Fyllnadsbitar 
till nedre delen av dörrtätningslisten passande 
95,96 1972-1980, kan också användas till tidig-
are årsmodeller (1956-1971) efter lätt modifi-
ering. 
Vi har sedan tidigare dörrtätningslist i lager 
med art.nr: 739021 och 739022 som kan 
användas på samtliga Saab 93,95,96 1956-1980 
som fyllnadsbiten är avsedd för. 

Position nr: 19 på reservdelskatalogs-
bilden. 

Art.nr: 739018
Pris: 150:-/styck

Specialtillverkade bromsslangsfästen där brom-
srör och bromsslang möts i främre hjulhus för 
Saab 95,96 1969-1980  

Art.nr: 705705

Pris: 80:-/styck
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Dekorlist i svart utförande till fram och bak-
skärm passande till 99,90,900 1969-1991.

Position nr: 2 på reservdelskatalogs-
bilden. 

Art.nr: 694785

Pris: 250:-/styck

Gummilist till bakruta, limmad i rätt längd pas-
sande till 96 1960-1967 

Art.nr: 715162

Pris: 895:-/styck

Färgkodsskylt 95,96 1969-1980 finns att bestäl-
la med olika koder. Om ni inte finner koden till 
er lack i webshoppen maila reservdelar@saab-
klubben.se så ska vi hjälpa till att ta fram den. 

Art.nr: 705302-(Färgkod)

Pris: 60:-/styck

Avdragare för vattenpump till 99 2,0L 1972-
1981 och 900 1979-1980. Nästan ett måste för 
att vattenpumpsbytet ska bli lyckat.

Art.nr: 839264-1

Pris: 295:-/styck
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Kampanjerbjudanden

Dekorlist i svart utförande för framskärm och 
bakskärm 99,90,900 1969-1991, Levereras i 
sats om 4st.  

Position nr: 2 på 
reservdelskatalogsbilden. 

Art.nr: 694785-SA

Pris: 795:-/sats

Kampanjen gäller t.o.m 2015-05-30

Gör det själv handbok, 99 1969-1974 

Art.nr: 100669

Pris: 20:-/st

Kampanjen gäller t.o.m 2015-05-30

Gör det själv handbok, 99 1975-1982

Art.nr: 310904

Pris: 25:-/st

Kampanjen gäller t.o.m. 2015-05-30
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Låsplåt för låsning av skruvar till svänghjul 
93,95,96 1956-1968 2-Takt.

Art.nr: 709228

Pris: 80:-/styck

Nytillverkat

Beställningar Reservdelar
Du beställer enklast de delar du behöver från 

vår webbshop på: svenskasaabklubben.nordicshops.
com/index.html

Här kan du som medlem i Svenska Saabklub-
ben köpa reservdelar till din Saab, är du inte 
medlem så kan du köpa ett medlemsskap direkt 
i webshoppen, så tas avgiften med på samma 
reservdelsorder som du vill beställa.
Du kan också nå reservdelslagret per telefon: 

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

 Lagret finns på adress: Strandhemsvägen 3 656 
71 Skattkärr.

Hittar du inte den del du behöver så slå en 
signal då alla våra delar ännu inte är utlagda i 
webbshopen.

Bra att komma ihåg!
När ni betalar för reservdelar ni köpt av Saab-

klubbens reservdelslager så är det av yttersta 
vikt att ni anger fakturanummret som står på 
fakturanvår som referens. Annars får vår bokfö-
ringsbyrå stora problem med att hitta avsändaren 
av pengarna vilket i sämsta fall kan leda till att ni 
får en påminnels fastän ni har betalat.

 Fakturanummret står längst upp på fakturan.

Välkommen med din beställning!
Reservdelsansvarig för Svenska Saabklubben

Jan Karlsson

14 15

Öppettider på reservdelslagret
Direktförsäljning och telefonbetjäning Tisdag & Torsdag 13.00 - 17.00
använd telefonnr 073-036 94 80  Onsdagar  16.00 - 20.00

Semesterstängt V 29 - 32 Under denna tid är också webbshopen nerstängd!
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65 år sedan första Saaben  –  Historien, minnena och bilarna
Saab som vi en gång kände det är borta, även om vi i skrivande stund fortfarande kan 

köpa en helt ny Saab och även om vi fortfarande kan hoppas  på en pånyttfödelse av 
märket. För att sörja dess bortgång, hylla dess historia samt fira 65-årsjubileet för de 
serietillverkade Saabarna, är det dags för en rejäl genomgång av märket, från starten 
och fram till idag.
Svenska Aeroplan Aktiebolag grundades 1937 

för tillverkning av militära flygplan. Efter andra 
världskrigets slut, och därmed vid det kalla kri-
gets inträde, tog utvecklingen och tillverkningen 
av stridsflygplan fart. Men för att säkra fortsatt 
god försäljning valde man att också satsa på bil-
produktion. Man utvecklade således en ny folkbil 
och en prototyp stod klar redan vid mitten av 
1946.
Sommaren 1947 visades en uppdaterad proto-

typ upp för pressen. Det handlade om en liten 

fyrsitsig familjebil med en design som var starkt 
influerad av företagets flygplan. Karossen hade 
en mycket tydlig droppform och kunde liknas 
vid en flygplansvinge i profil, med den tjocka 
delen framtill och en avsmalnande bakdel, allt 
för lägsta möjliga luftmotstånd. Att formen blev 
som den blev ter sig naturligt med tanke på att 
Saabs vingkonstruktör utsågs till projektledare 
och att staben nästan uteslutande bestod av 
flygingenjörer.

Saab 92, den första Saaben.
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65 år sedan första Saaben  –  Historien, minnena och bilarna
I december 1949 påbörjades serieproduktionen 

av Saab 92 och alla 1246 bilar som rullade ut från 
fabriken i Trollhättan det första året var lackade i 
en buteljgrön kulör. Det allra första exemplaret 
står idag och myser på museet i Trollhättan med 
sitt runda, snällaansikte glysandes mot besökarna. 
Saab 92 hade modernt självbärande kaross, fram-
hjulsdrift och en tvåcylindrig tvåtaktare på 764 ku-
bik och 25 ystra hästkrafter. Lådan var treväxlad.
Tack vare vingformen blev luftmotståndet 

mycket lågt för sin tid med ett Cw-värde på 0.35, 
nästan gångbart än idag. Någon bagagelucka fanns 
inte i början utan baktill satt bara ett tanklock. 
Den praktiska luckan installerades dock till 1953 
års modell.

Uppföljaren Saab 93 kom 1956 och var inte mer 
än en uppdaterad version av 92:an. Modernise-
ringarna bestod i en ny front, starkare motor med 
tre cylindrar och 33 hk samt en del andra mindre 
detaljförbättringar. Saab 93 blev den första Saaben  
att exporteras till USA och ända sedan dess har 
den amerikanska marknaden utgjort den enskilt 
viktigaste för Saab efter den svenska.
En uppdaterad version kallad 93B introducera-

des 1958 vilket innebar hel vindruta istället för 
delad samt ytterligare en rad förbättringar på 
detaljnivå. Till den sista årsmodellen 1960 blev 
dörrarna slutligen modernt framhängda och 
ersatte därmed de Rolls Royce-mässiga själv-
mordsdörrarna.

Saab 93 med sin helt nya front. Här en uppdaterad 93B
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Saab 96

Saab 96 ersatte 93 under 1960. Förnyelsen 
bestod i en helt ny bakdel som skulle hänga med 
ända till modellens nedläggning 1980. En större 
motor på 841 kubik och 38 hk infördes också. 
Detaljförbättringar tillfogades i princip varje år 
men de större ingreppen kan härledas till 1964 
när 4-växlad låda blev tillval (endast 3-växlad 
tidigare) samt att nya runda (och ursnygga!) in-
strument infördes.
96:an fick en ny längre front 1965 och 1967 kom 

Saab 96 V4 med motor från Ford som komple-
ment till den trecylindriga tvåtaktaren som utgick 
ur programmet 1968. Den återstående V4:an fick 
1974 sitt sista yttre ansiktslyft med stora plast-
kofångare från Saab 99 som stod emot stötar 
betydligt bättre.
Den ursprungliga Saab-familjen bestående av 

Ovan Saab 96 i sina olika utvecklingssteg. Från vänster en tidig “trubbnos” med samma front som Saab 93, sedan 
en 96:a med den nya fronten som kom 1965, och därefter en sen V4 med de stora kofångarna som den såg ut till 
nedläggningen 1980. Till höger interiören i en V4 från 1969.

92, 93 och 96 fortlevde under hela 30 år och 
vid dess nedläggning 1980 var grundkonceptet 
förstås högst föråldrat. Det ska dock påmin-
nas att formgivningen var så framstående att 
luftmotståndskoefficienten var lägre än för de 
moderna efterträdarna 99 och 900, ett anmärk-
ningsvärt faktum för en bilmodell med premiär 
på 1940-talet!
Hur som helst hade de små päronhalvorna tjänat 

folkhemmet väl under alla år och självklart hade 
de varit högst delaktiga i Sveriges anseende som 
industrination. Berömmelse och glamour fick 
märket genom stora motorsportframgångar och 
den största bragden var nog vinsten för Saab 96 i 
Monte Carlo-rallyt i det tidiga 60-talet. Idag finns 
det inte så många kvar i drift men när man väl 
får syn på en lyser den verkligen upp gatubilden 
med sin unika uppsyn och sitt lugna dunkande 
från den lilla V4:an där framme. Har man riktig 
tur kan man tillåtas baxna inför det mustiga vrålet 
från en liten trepip!

Saab 99

1967 var en milstolpe i Saab-historien när en helt 
ny och större bil presenterades. Saab 99 innebar 
ett steg uppåt på statusstegen och till skillnad 
från Saab 96 var 99 en klassisk sedanmodell som 
kunde beställas med fyra dörrar (f.o.m.1970). 
Därmed hade man nu en riktig konkurrent till 
Volvos nya 140-serie såväl som till andra euro-
peiska familjebilar.
Med 99 infördes ett helt nytt designspråk som 

skulle följa märket under lång tid. Den bakre 
fönsterlinjen med formen av en hockeyklubba, 

En tidig Saab 99 i sitt ursprungliga utförande
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den rejält välvda vindrutan, den musselformade 
huven och det långt framdragna taket var alla 
egensinniga detaljer som gav 99:an dess starka 
karaktär. Med Saab 99 tog märkets ryktbarhet 
och popularitet rejäl fart hos den välutbildade 
övre medelklassen i USA och landet stod nu för 
den största delen av Saabs export.
99:an har sedan dess då och då figurerat i po-

pulärlitteratur såväl som Hollywood-filmer. Bland 
annat åker Stephen Kings karaktärer ofta runt i 
de här Saab-modellerna och kanske är det för 
att framhäva huvudpersonernas intellektuella 
ställning. 99 var särskilt populär bland läkare, 
författare, universitetslektorer och liknande yr-
kesgrupper i USA när det begav sig, även om det 
i kanske ännu högre grad gällde efterföljaren 900.
Serieproduktionen inleddes under 1968 som -69 

års modell. Motorn var en rak fyra med överlig-

gande kamaxel på 1,7 liter och 80 hk som kon-
struerats av engelska Triumph. 99 hade liksom den 
gamla 96 frihjul men en modern golvspak istället 
för rattväxel. Nytt på 99 var också placeringen av 
tändningslåset på golvet mellan framstolarna, en 
säkerhetsåtgärd som sades undvika knäskador vid 
kollision. Över huvudtaget innehöll 99 ett stort 
mått av säkerhetstänkande i sin grundkonstruk-
tion och banade väg för det fina säkerhetsrykte 
som kom att följa märket för alltid.

1971 försvann frihjulet, kanske på grund av de till-
förlitlighetsproblem som fanns. Det året infördes 
istället det innovativa spolar- och torkarsystemet 
för strålkastarna. 1972 kom de större, svarta 
stötfångarna för ytterligare förbättrad säkerhet 
vilka samtidigt gav ännu lite mer karaktär åt 99:ans 
design. Dessa gjorde för övrigt att bilen klarade 

Salta Saab 99 EMS, här från 1975 med USA-lysen. Kolla in den sportiga stripen, de ursnygga aluminiumfälgarna och 
den sportiga EMS-föraren!
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en krock i upp till 8 km/h utan att deformeras.
Sportiga 99 EMS med insprutningsmotor på 2 

liter och 110 hk kom 1972 och 1973 fick de flesta 
modeller denna nya Saab-utvecklade motor. Den 
unika halvkombi-modellen ”Combi Coupé” intro-
ducerades 1974 som med det fällbara baksätet 
blev utomordentligt praktisk utan att behöva vara 
en riktig herrgårdsvagn. 1975 fick 99 ny, bredare 
grill medan nya ”tjockare” bakljus infördes 1977.
Snabba 99 Turbo kom 1978 och den var en sen-

sation på så sätt att den var den första ”vanliga” 
bilen med överladdning. Både Porsche och BMW 
var före men inte i någon överkomlig, masspro-
ducerad eller vardagsvänlig bil som Saab 99. Saab 
erbjöd turbo åt massorna!

I och med lanseringen av Saab 900 1978 försvann 
insprutningsmotorn i bas-99:an och de utrusta-
des fortsättningsvis mest med förgasare. 1980 
flyttades tillverkningen till Saabs fabrik i Nystad 
i Finland. 99:an fick sitt slutgiltiga utseende 1983 
med ny grill och detta utseende hängde med 
till modellens nedläggning. Samma år begåvades 
99 även med ny motor, 5-växlad låda som tillval 
samt bredare däck. Modellen lades ner 1984 och 
ersattes av den oinspirerande och oälskade Saab 
90. Den var inget mer än en 99:a med bakdelen 
från 900 Sedan. Produktionen upphörde 1987 
och därmed var 99-historien slut efter hela 20 år.

Min barndom präglades starkt av Saab 99 ef-
tersom det var i en sådan jag växte upp. Först 
i en silverfärgad Saab 99 EMS från 1974 och 
sedan i en 99 GL, nyinköpt 1983. Den senare var 
2-dörrars och körsbärsröd, en högst ordinär 
99-komposition. Många var de timmar jag satt 
och drömde i baksätet under eviga långresor till 
när och fjärran när (oftast) släkt skulle hälsas på. 
Farsan höll plattan i mattan och Saab-fyran pep 
när trean kastades i vid omkörningarna. Jag lärde 
mig också att köra bil i den, alltför ung förstås, 
och vad tungstyrd och trögväxlad den var!

Saab 900

Ytterligare ett snäpp uppåt mot finare marker 
siktades med Saab 900 med introduktion 1978. 
900 var inte helt ny utan en kraftig omarbetning 
av 99 med ny front och 21 cm längre kaross, helt 
ny interiör samt en del andra smärre tekniska 
uppdateringar. 900 började säljas som -79 års 
modell och fanns till en början som 3- eller 5-dör-

Ovan Saab 99 Combi Coupé med premiär 1974. Med den kom också den moderniserade fronten.  Nedan: Saab 900 lanserades 1978
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rars Combi-Coupé. Ikoniska 900 Turbo fanns 
med från början med 2-litersturbon på 145 hk 
från 99 Turbo.
1980 fick 900 ny grill samt ett nytt bakljusar-

rangemang med dubbla ljus som gav mer pondus 
åt bakdelens design. 1981 kom en 4-dörrars se-
danmodell samt en uppdaterad motor med höjd 
kompression, den s.k. H-motorn. 900 Turbo-16 
lanserades 1984 med den nya fyrventilsmotorn 
från Saab 9000 Turbo på friska 175 hk, och 1986 
visades den glamourösa 900 Cabriolet som skulle 
ge Saab ett stort uppsving, särskilt på den ame-
rikanska marknaden.
900:n fick sin största facelift 1987 med ny front 

som gav en 5-procentig minskning av luftmotstån-
det. Detta var även sista året för förgasarmotorn 
i form av instegaren 900c med 100 hk. Därefter 
hade alla Saabar insprutning. 1990 kom lättrycks-
turbon 900 S med 145 hk och alla modeller fick 
16-ventilsmotorer 1991.

1993 lades den gamla 900:n ner och därmed var 
sagan om denna grundkonstruktion från 1968 
slut. Den hade ju stått till grund för två långvariga 
modellserier i 99 och 900, bilar som byggde upp 
Saabs varumärke och gav det dess unika ställning 
i bilhistorien av innovation, särpräglad design, 
världsledande krocksäkerhet och förstklassiga 
vägegenskaper. 
De flesta svenskar, åtminstone de som är över 

25 eller så, har någon sorts relation till Saab 900. 
Många har haft en i familjen när de växte upp 
eller som förstabil under studenttiden. Hos den 
äldre generationen var den ofta en trägen famil-
jefraktare, givetvis de inbitna Volvo-människorna 
undantagna!

Min egen barndom präglades förstås också av 
900:n även om min egen familj aldrig hade nå-
gon. Den fanns ju alltid där i gatubilden med sin 
egensinniga uppsyn. På de svenska vägarna kom 
den dock att uppfattas som en normalitet, som 
en självklar folkbil i folkhemmet.

För Saabens bruksegenskaper excellerade, med 
vägegenskaper och säkerhet som få andra vanliga 
bilar, flexibla utrymmen och en fantastisk förar-
plats med ergonomi i världsklass. Vidare var den 
enkelt men robust uppbyggd och därmed pålitlig 
och driftsäker. Plåten var tjock som elefanthud 
och trots att den rostade som alla samtida bilar 
tog det lång tid innan rosten tog kol på den.

Ovan Saab 99 Combi Coupé med premiär 1974. Med den kom också den moderniserade fronten.  Nedan: Saab 900 lanserades 1978
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Saab 900 Turbo, här i sportig tredörrarskaross. Även en 
femdörrars erbjöds, liksom en sedanmodell med 2 eller 4 
dörrar. Bilden visar sannolikt en -86:a strax före faceliften 
då den fick ett mer rundat utseende fram och bak.

Idag är de inte lika vanliga längre men visst rullar 
det många på våra vägar än, oftast med djupa spår 
av ett hårt liv bakom sig. Kundkretsen i utlandet 
var en helt annan, ofta med högre utbildning och 
bättre ekonomi än den svenska genomsnittskö-
paren. I USA har Saab 900 inte så lite professorbil 
över sig! Så sakteliga har 900 börjat uppnå klas-
sikerstatus men de flesta som utannonseras idag 
är synnerligen välanvända bilar som i princip inte 
kostar någonting alls. Hittar du en rostfri, hyfsat 

Den utsökt ergonomiska och snygga förarplatsen i Saab 900

lågmilad vagn i prydligt originalskick, slå till för 
guds skull – De är billiga de också!
900 i sin första generation 1979-93 har kall-

lats den sista riktiga Saaben och det ligger nog 
en hel del sanning i detta. Efterföljaren var en 
Opel-baserad produkt med tveksam kvalitet och 
sega köregenskaper och den större Saab 9000 
var jämförelsevis en ganska utslätad figur med 
en del italienska gener. Den var ju kontentan av 
ett samarbete mellan Saab och de tre italienska 
märkena Alfa, Fiat och Lancia.

Saab 900 Cabriolet, en succé och ett verkligt lyckokast 
för Saab, särskilt i USA
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Saab 9000

Saab 9000 innebar trots allt ett stort kliv uppåt 
och framåt för Saab, både genom att slå sig in i 
storbils-/prestige-segmentet och genom att inne-
bära en helt ny, modern teknisk bas med tvärställd 
16-ventilsmotor samt utrymmeseffektiv, aerody-
namisk design. Saab 9000 Turbo presenterades 
1984 och uppståndelsen var stor. Jag var nio år 
och alla talade om den nya bilen i bruksorten där 
jag växte upp – barnen på skolgården såväl som 
de vuxna i försvarsindustrins fikarum.
Bilen var en femdörrars halvkombi och kon-

struktionen delades som sagt med Fiat-koncer-
nens stora bilar. Titta själv, det går tydligt att se 
släktskapet mellan Saab 9000, Fiat Croma och 
Lancia Thema, särskilt i dörrar och taklinjens 
kurvatur. Alfa 164 skiljer sig mer, med en helt egen 
(och snyggare!) karossdesign signerad Pininfarina.
9000 hade alldeles utmärkta vägegenskaper 

med bättre balans och mer svängvillighet än den 
mer framtunga 900. Den stora Saaben kunde 
därmed köra i åttor runt den bakhjulsdrivna, 
stelaxlade Volvo 740 som också var ett premi-
ärlejon 1984. Utrymmena var klassledande och 
speciellt på bredden var 9000 spatiös. Vidare bjöd 
den snygga och toppmoderna förarplatsen på 
närmast perfekt ergonomi, en vid det laget Saab-
typisk kvalitet. Detaljkvaliteten var dock inte på 
tysk prestigenivå med knarrig plast och halvdan 
passform, och här hade även Volvo ett försprång.

Toppmodellen 9000 Turbo kom alltså först och 
det dröjde till 1986 innan den mer folkliga, tur-

bolösa 9000i visades. Förutom turbon saknade 
den toppmodellens lättmetallfälgar, den svarta 
bakspoilern och en hel del lyxutrustning. De 130 
hästkrafterna gav inga raketprestanda men räckte 
nog till för svenska familjeförhållanden.
9000 Turbo besatt dock fartresurser så det 

räckte och blev över, vilket bland annat en him-
lastormande provtur i en vinröd demobil skulle 
visa sig för en exalterad 9-årig undertecknad. 
Anekdoten kan du läsa om här: http://vansterfilen.
se/25-arsjubilaren-minnen-av-saab-9000-turbo/
Även Saab själva skulle bevisa turbons förmåga 

i prestanda såväl som pålitlighet genom det galna 
Talladega-projektet som kom att utmynna i ett 
uppmärksammat världsrekord 1986. FIA valde 
slumpmässigt ut tre produktionsbilar som skep-
pades till Talladegabanan i Alabama, USA. Utan 
modifieringar och med alla slit- och reservdelar 
i bagageutrymmet kördes de i 10.000 mil utan 
andra uppehåll än service och förarbyte.
Maxgas hölls hela tiden, dag och natt, i regn och 

solsken. Den bästa av de tre nådde efter knappt 
tre veckor en snitthastighet på 213,299 km/h 
och projektet fick stor uppmärksamhet i hela 
USA. Exempelvis ska dåvarande Chrysler-chefen 
ha ringt till banan varje dag för att höra hur det 
gick. En av bilarna står idag på Saab-museet och 
en i Talladegabanans egna museum. Vart den tredje 
bilen tog vägen har jag ingen aning om.

9000 avknoppades 1988 i en klassisk 4-dörrars 
sedan, 9000 CD, för att blidka de mer konserva-
tiva prestigebilsköparna i USA. Till -92 års modell 
kom en kraftigt uppdaterad halvkombi-version, 

Nedan från vänster Saab 9000 CD med sedan-kaross samt 9000 CS som var en kraftigt uppdaterad 5-dörrars 
halvkombi med premiär hösten 1991.
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9000 CS, som fick ny, lägre grill och ett helt nytt 
bakparti som åstadkom bättre vridstyvhet hos 
karossen, den främsta akilleshälen hos den ur-
sprungliga 5-dörrarsmodellen.
9000 fanns aldrig med någon diesel och under 

den allra största delen av dess levnad erbjöds 
enbart fyrcylindriga motorer. Det handlade ute-
slutande om riktiga Saab-konstruktioner med 
16 ventiler och dubbla överliggande kamaxlar. 
Motorn fanns i 2- och 2,3-litersutföranden, med 
och utan turbo och med effekter på mellan 125 
och 225 hk under årens lopp. En V6:a från Opel 
erbjöds under några av de sista åren men den får 
ses som en högst marginell parentes.
Det stora industriprojektet varade ända fram till 

1997 i och med nedläggningen av Saab 9000 CS 
och precis som gamla 900 förblev modellen en 

Saab 9000 från sin bästa sida. Form och funktion i 
utsökt symbios!

självklar del av vår svenska gatubild, med en mer 
eller mindre luggsliten 9000 i vartenda gathörn. 
Den blev en trogen vän för barnfamiljen såväl 
som för bankrånaren, poliskåren och landsortens 
ungdom med snus under läppen och turbotrim 
i blicken.

GM-tiden

1990 sålde Investor 50 procent av Saab Scanias 
personbilsdivision till General Motors, varpå 
företaget döptes om till Saab Automobile AB. 
Omedelbart började man planera för att utnyttja 
GM:s tekniska leksakslåda och den efterlängtade 
efterföljaren till 900-trotjänaren stod klar hösten 
1993. Chassiet baserades på dåvarande Opel 
Vectra medan drivlinan var Saabs egen.

Nya Saab 900

Nya 900 fick ett bra mottagande i början, den 
hade onekligen mycket Saab-karaktär i kaross- 
och interiördesign. Men sedan kom rapporter 
om trögstyrdhet och tungfotat vägbeteende samt 
alarmerande bristfällig kvalitet. Bilarna föll isär 
och Saab fick betala stora summor för massiva 
garantiåtgärder. När kvalitetsproblemen väl var 
lösta hade tiden dock sprungit ifrån den tungfo-
tade, ganska trånga mellanklassbilen.
1998 fick 900 en stor facelift och döptes om 

till 9-3. Nu hade man fått ordning på modellen 
och uppnått riktigt god kvalitet, men inget kunde 
dölja det faktum att det var en gammalmodig bil 

Andra generationens Saab 900 byggdes på ett moderniserat Opel Vectra-chassi. Kvalitetsproblem och tråkiga 
köregenskaper satte käppar i hjulen, men bilen blev betydligt bättre med åren.
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som egentligen inte hade något att sätta emot 
moderna mellanklassare som VW Passat eller 
BMW 3-serie. Den här generationen 900-/9-3-bi-
lar fanns som halvkombi med tre eller fem dörrar 
samt cabriolet. Någon vanlig sedan eller kombi 
erbjöds aldrig.

Andra generationens 9-3

En helt ny 9-3 visades 2002 och den var ny från 
grunden. Vid det laget hade Saab Automobile varit 
helägt av GM sedan 2000. Även nya 9-3 delade 
teknik med Opel Vectra men den här gången hade 
Saab varit med i utvecklingsarbetet från början. 
9-3 erbjöds som fyradörrars sedan och en popu-
lär SportCombi samt den självklara cabrioleten. 
En hel radda GM-baserade turbomotorer med 
bensin- såväl som dieseldrift erbjöds, trevliga 
kraftkällor allihop.
Den nya bilen var en betydligt mer uppsluppen 

mellanklassbil än tidigare med pigga, lätt över-
styrda vägegenskaper, goda utrymmen och en 
interiör med stark Saab-smak. 9-3 var en bra men 
inte anmärkningsvärd bil med ganska slätstruken 
design och nog var BMW:s evigt framgångsrika 
3-serie fortfarande en tydligt vassare bil.
Det var alltså denna 9-3 som fanns kvar i pro-

duktion när företaget gick i konkurs i december 
2011 och som nu har återuppstått under nya 

ägare! En ersättare till den numera tretton år 
gamla konstruktionen hade förstås behövts långt 
tidigare för att hänga med i konkurrensen men 
den blev alltså aldrig realiserad.

Saab 9-5

Ersättaren till stora 9000 presenterades 1997 
och precis som sin föregångare sattes stort hopp 
till den nya bilen. För som så många gånger förr 
var Saabs ekonomi i dåligt skick, men 9-5 togs 
emot väl. Den såg ut som en riktig Saab och 
hade ett betydligt bättre kvalitetsintryck än gamla 
9000. Dessutom hade man satsat på att förbättra 
komforten och 9-5 var mycket riktigt en av de 
allra bekvämaste bilarna i klassen.
Detta gick dock ut över vägkänslan något, som 

av många uppfattades som för mjuk för märkets 
sportiga image. Det allra bästa med 9-5 var dock 
att den höll ihop minst lika bra som de tyska 
konkurrenterna – Ett livsviktigt uppsving sedan 
900-debaklet!
9-5 fanns med Saabs egna fyrcylindriga turbo-

motorer samt en V6:a från GM med turboladd-
ning från Saab. 1998 dök den populära kombin 
upp och dieslar med både fyra och sex cylindrar 
fanns tillgängliga efter ett tag. Till 2002 års modell 
fick 9-5 en facelift med ny grill och nytt bakljusar-
rangemang, förbättrade vägegenskaper och något 

Helt nya 9-3 med premiär 2002 – En uppsluppen vagn att ratta och genomgående en bra bil. Men knappast någon 
större huvudvärk för tyskarna.
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finputsad interiör som främsta förändringar. Yt-
terligare en uppdatering kom 2006 med kraftigt 
förändrad front och akter samt en hel del smärre 
interiörförbättringar. Vid det laget var dock 9-5 en 
gammal bil och omsprungen av konkurrenterna 
flera gånger om.

Nya Saab 9-5 & tiden efter GM

Det dröjde till hösten 2009 innan en helt ny 
efterträdare dök upp. Nya 9-5 baserades på en 
GM-plattform som också står till grund för lyx-
bilen Buick Lacrosse, bland andra. Bilen visade 
sig vara alldeles utmärkt med tillräckligt bra 
kvalitetsintryck och tekniskt finlir för att ge sig 
in i premiummatchen mot de tre stora tyskarna 
utan att skämmas. Dessutom var den stora Saa-
ben riktigt kul att ratta vilket fick ett amerikanskt 
motormagasin att välja 9-5 före BMW 5-serie!

Men det var på håret att en ny 9-5 skulle få se 
dagens ljus. I och med den globala ekonomiska 
krisen 2008 beslöt sig GM för att avveckla Saab, 
som ju gått med förlust under flertalet år, men 
övertalades in i det sista att sälja företaget. I ja-
nuari 2010, efter många turer fram och tillbaka, 
såldes slutligen den svenska personbilstillverkaren 
till den lilla holländska sportvagnstillverkaren 
Spyker som slutförde lanseringen av nya 9-5, en 
livsviktig modell för att säkra en överlevnad.

9-5 SportCombi, som kanske var ännu viktigare 
än sedanen, visades i Genéve 2011 under mitt 
eget bevittnande men sorgligen hann den aldrig 
lanseras. Det samma gäller mellanstora suven 

Nya 9-5, en betydligt snyggare, bekvämare och mer 
välbyggd bil än gamla 9000.

Nya Saab 9-5 blev den sista nya Saaben innan 
konkursen, en alldeles utmärkt större permiumbil som 
kunde konkurrera fullt ut med sina tyska antagonister.

9-4x som precis hann börja sättas samman i 
Mexiko innan det tog stopp. Grava ekonomiska 
problem som uppstått genom brist på finansiering 
av det fortsatt blödande företaget satte stopp för 
tillverkningen i mars 2011 och konkursen var ett 
faktum i december samma år. Drygt 11 000 9-5:or 
ur den nya generationen hann tillverkas innan det 
tog stopp och därefter förlorades rättigheterna 
att fortsätta tillverkningen för en framtida ägare.

I juni 2012 såldes konkursboet så till det nybil-
dade NEVS (National Electric Vehicle Sweden) 
som är ett svenskt företag men med det mesta 
av ägandet placerat i Kina. NEVS är fortfarande 
ägare av Saab när detta skrivs och man har i 
väntan på nya modeller återupplivat den Saab 
9-3 som var i produktion innan konkursen, 
endast milt uppdaterad. Den är fortfarande en 
körglad och kompetent bil men  givetvis kraftigt 
ifrånsprungen av modernare konkurrenter. Man 
får alltså förutsätta att endast riktiga entusiaster 
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lägger en beställning på en Saab idag och model-
len kan knappast innebära någon räddning på sikt.

Utvecklingen av efterträdaren till mellanstora 
9-3 inleddes dock redan under Spyker-tiden, 
en helt ny konstruktion från scratch, och dess 
skalbara plattform var själva förutsättningen som 
möjliggjorde det förhållandevis stora intresse för 
Saab som de stora asiatiska spelarna trots allt 
visade, och fortsätter att visa idag. 

Nya 9-3 skulle således ha blivit en helt egenut-
vecklad Saab och med starkt utmejslat märkes-
DNA i formgivningen som vi inte sett maken till 
på mycket länge. Om ödet drar år rätt håll kan 
vi därmed få se en fortsättning på vår kära Saab-
saga. Låt oss aldrig tappa hoppet!

Text Filip Ericsson Foto Saab & Filip Ericsson

Så här skulle helt nya och självständigt utvecklade 9-3 
ha sett ut. Vilken enorm förlust om den inte tillåts att 
färdigställas!
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Historien om en röd Saab 9-5
 
I oktober 2014 så införskaffar jag mig en röd Saab 9-5 av 2001 års modell. Det var en 

hårt gången bil som rullat snart 33 tusen mil. Jag var  vid tillfället lite trött på min Volvo 
945, och tyckte att det skulle bli kul att ha en bil som har lite respons när man trycker 
ner gasen i golvet. Jag köpte bilen av en vän till mig som ville ha bra betalt för den men 
jag prutade ner priset til1 1500 kr. 

Jag misstänkte redan vid köpet att något var galet 
med motorn då den bara gick på tre cylindrar och 
det ka ju vara ett varsel om stora motorproblem.
Bilen bogserades hem de 3 km till huset med 

ett snabbt stopp på Statoil så jag kunde pumpa 
däcken.
 
Dagen efter gjorde sonen och jag en översyn 

och tvätt på bilen. Smutsig och skitig var bara 
förnamnet på bilen, som döptes till Liket och 
sedan skulle den igång. 
Liket fick ström via startkablar från en annan bil, 

grabben vred på nyckeln och jag banka på golvet 
vid bränslepumpen. Nu hoppar faktiskt motorn 
igång men lägger kvarteret i en blå dimma. Två-
takts rök älskar jag men jag tror inte att gran-
narna har samma värderingar.. En fruktansvärt 
blå dimma spred sig över omgivningarna men nu 
var inte det en Saab tvåtakt som vi startat upp 
utan en 9-5:a. Motorn gick fortfarande bara på 
tre cylindrar och så lägger pumpen av och allt är 
nu dött. Vi avslutar för dagen och nu fick Liket 
stå några dagar.
 
Under tiden ordnas en annan pump, av en vän 

till mig så operation pumpbyte kan göras med 
grabben som handräckning. Sedan var det åter 
dags att koppla på gamlingen med kablar, jag vid 
pumpen och grabben får vrida på nyckeln, Nu 
hoppar motorn igång utan protester men bara på 
tre cylindrar och utan rökläggning av kvarteret. 
Jag ringer en vän.
Vi tyckte oss mer eller mindre kunna konstatera 

att motorn var skrot. 
 

Tändstiften.
Ställde in mig att sälja Liket i delar då en annan 

vän dyker upp hemma. Vi resonerade lite och 
kom fram att varför inte byta tändstift?, vilket 
jag inte tänkt på. Sagt och gjort, vännen åkte iväg 
hem och för att hämta stift. Dessa byttes och nu 
fanns det ork i bilbatteriet så det skulle det bli 
väldigt intressant att se om man nu funnit felet. 
Ström på och motorn går runt och startar direkt 

på samtliga fyra cylindrar. Motorn går fullkomligt 
klockrent. Helt otroligt.
Givetvis var det nu läge för en provtur och mo-

torn levererade fullt ut de 185 hästkrafter som 
den var byggd för.
 

Sökande efter delar.

Nu bestämde jag att bilen skulle göras i ordning 
för besiktning och delar skulle anskaffas och ser-
vice utföras. Olja och filter byttes för man vet inte 
när tidigare ägare bytt. Skroten besöktes för för 
anskaffande av delar som sedan byttes på Liket.
Kvällarna tillbringade jag i garaget för att få i 

ordning på Liket inför besöket hos bilprovningen.

Träpanelen är monterad
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Resan till Höör.

Över Saabklubbens sida på fantastiska Facebook 
fann jag en rostfri bagagelucka till Liket så den 
resan planerades in. Grabben skall ju med på resan 
så direkt efter jobbet en fredag så tankades min 
trötta 945 inför 30 milsutflykten.
Två saker hade jag glömt inför denna resa ner 

till, enligt grabben: jordens ände, Höör. 
1, Jag skulle hämta min bästa vän runt kl 23,00-01 

på natten efter ett julbord. Vännen ringde när jag 
var halv vägs ner till Jönköping och påminde mig. 
Sa så klart att jag hinner i go tid, sade jag med 
fingrarna i kors.
2, Treans växel på Volvon som strulat.
 
Så det blir till att gasa. Och jag lovar traktorn 

fick gå hårt ner. 
Jag åkte från Tibro vid ungefär 16,20 och är 

framme hos säljaren kl 19,30. Fösta biten ner till 
Jönköping gick väldigt trögt men väl ute på E4 så 
var det bara till att ge gas. Och det var inte lätt 
å finna lilla Höör med tanke på alla svänga höger 
och svänga vänster där nere i Skåne.
Till slut var vi dock framme.
Affären gjordes upp och allt packades och så 

iväg hem men en annan väg, och det är nu som 
problemen med treans växel gör sig påminda. 
Efter en väg som vi körde hem fanns flera små 
samhällen och där får man inte köra fort. Att pas-
sera genom dessa orter med en växel som hoppar 
ur är inte kul. Jag fick antingen köra på tvåan eller 
fyra alternativt tvångshålla trean men det gick.
 
Någonstans efter E4 så åt vi “mat” på en Maxres-

taurang. Intill ligger både Mc Donalds och Burger 

King. Vi passade även på att tanka bilen igen för 
är det något en Volvo 945 gillar, så är det att ha 
en virvelvind i tanken.
Tittar på klockan och vi ligger exakt i tidssche-

mat. Jag pressar traktorn när vi kör ut på E4 igen, 
Efter en stunds småprat somnar grabben gott. Väl 
hemma så dröjde inte samtalet från min vän så 
jag bytte bara bil och hämtade honom, allt efter 
tids schemat.
 
Liket nu då, jo, Liket är besiktigad och klar och 

används nu dagligen. Och fungerar fantastiskt för 
att kostat 1500 kr. Bilen har kört ifrån några bilar 
efter vägarna och går väldigt fint. Och varje gång 
man fräser på med gasen så har man ett stort 
leende på läpparna.
Jag är supernöjd med bilen.

Det jag gjort med bilen är följande: inredning 
byttes mot en halvskinn från en -03, träpanel, aero 
fjäderben bak, hatthylla, olja och filter, yttertemp 
givare, bränsletankbanden och massa små saker. 
Jag gillar detaljer/tillbehör.
Det som står på tur är byte av kofångare fram 

och bak samt bagageluckan i samma färgkod som 
bilen.
Jag räknar med att det kommer bli många mil i 

denna Saab.
 

Med vänlig hälsning 
Fredrik,2435.

Svensk bilprovning gillade bilen
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Kalldrage i Umeå 

Starten gick i år på Bilbolaget Volvo i Umeå och 
slingan gick via slingriga och isisga skogsvägar till 
Gräsmyr där vi blev bjudna på fika under mel-
lanuppehållet. 
Efter fikat körde vi en slinga till Agnäs och 

passerade bland annat den inte helt okända Tall-

bergsbron som figurerat flitigt i Gevaliareklamen 
de senaste åren.
Bäste Saabförare och tillika andrapristagare i 

tävlingen blev  Anders Nordlander med startnum-
mer 10 och en Saab MonteCarlo från 1967. Per 
Öberg från Ärlandsbro med sin JubileumsV4 tog 
en delad fjärdeplats. 

Text och foto Anders Johansson

Lördagen den 21 februari kördes årets upplaga av veteranbilsrallyt Kalldrage i Umeå. 
Umeå veteranbilssällskap stod som vanligt för ett utmärkt arrangemang och tävlingen 
samlade i år ett knappt hundratal startande, av vilka 18 var Saab, vilket är fler än på 
många år. 

Stämmningsbilder från starten av Kalldrage och några av de Saab-bilar som körde dagens runda.
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Plac Startnr Namn Ort Fordon
2 10 Anders Nordlander Umeå Saab Monte Carlo
4 32 Per Öberg Ärlandsbro SAAB V4 Jubileum
16 24 Åke Rossander Lögdeå SAAB 96
27 80 Jan Sandström Nordmaling SAAB 2-Takt
40< 49 Peter Svensson Stockholm SAAB  Monte Carlo
40< 64 Maria Jakobsson Robertsfors SAAB  V4
40< 91 Andreas Bernhardsson Sävar SAAB  V4
40< 22 Tobias Gidlund Sävar SAAB 900
40< 16 Thomas Ramsell Burträsk SAAB 900 EMS
40< 54 Per Berglund Tavelsjö Saab 93
40< 21 Sven-Erik Vesterin Husum Saab 96
40< 43 Anders Långström Umeå SAAB 96 2-T
40< 20 Anders Johansson Umeå Saab 96 2-T
40< 15 Johan Johansson Umeå Saab 99
40< 35 Kent Granberg Röbäck Saab 99 GL
40< 37 Johan Brusewitz Strängnäs Saab Sonett
40< 11 Johnny Andersson Sävar SAAB V4
40< 41 Emma Nordström Lycksele SAAB V4

Resultatlista

Sven-Erik Vesterin med fru har glatt kommit överens om svaret på dagens första fråga.



Göteborgsträffar 2014

Detta blev en riktigt lyckad träff idag med nio 
bilar som träffades på Preemmacken i Sävedalen 
för uppsamling och därefter gemensam färd på 
vackra krokiga saab-vägar till Tollereds kraftsta-
tion där vi fick en mycket intressant genomgång 
av Saab-entusiasten Göran Gustafson, om kraft-

Tollereds kraftstation den 17 Maj

verkets historia. Vi bjöd även på kaffe, sockerkaka 
och bullar och vädret kunde inte vara bättre hel-
ler. Många roliga saabar var på plats, alltifrån Saab 
92 från 1950 och Saab Sonett III till jämförelsevis 
moderna 900-cabbar! Det får bli en liknande tur 
även nästa år!

Närmast i bild en Sonett III från 1970 som Göran Johansson körde ned från Falköping. Bakom denna ser vi Håkan 
Malmgrens högerstyrda 900 cab från ‘1991.

Nedan seer vi några av de bilar som sågs på parkeringen inför avfärd till Tollereds kraftstation.
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Kaffe och hembakade kakor bjöds det också på! På bilden syns bl a Håkan Malmgren, Göran Gustafson, Bernt 
Olsson, Rolf Ahlberg och Joel Berneklev.

Sedan blev det guidad visning av vattenkraftverket
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Alldeles för fort blev det säsongsavslutning 
för Saab Gothia, vi hade tur med vädret, för det 
regnade både innan och efteråt, men det var up-
pehåll under själva träffen. Det kom åtta saabar 

Säsongsavslutning den 24 Augusti

samt en del saab-folk som kom till träffen utan 
bil. Bra blandning på bilar och kul att se en topp-
ola också!

Text och foto Mats Kadmark
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Saab 96 UrSpecial ABC-96 
En ovanlig Saab konseptbil från Finland

Hej alla Bakruteläsare, från ert grannland Finland. Sedan 20 år har jag skrivit berättel-
ser om Saabar, mektips, reseberättelser samt tävlingsrapporter kring mitt rallytävlande 
med Blåvita fabriks V4:or för Finska Saab Klubbens tidning Saabisti. 

Nu är dags att skriva lite till Bakrutan och på detta sätt hjälpa vår systerklubb med tid-
ningsmaterial. Sedan många år har jag varit medlemn i dåvarande Svenska Saabregistret 
numera SSK och träffat många Saabentusiaster och fått Saabvänner runt om i Sverige, 
Danmark och övriga Europa. Många kontakter har också knutits tack vare Bakrutan, 
SSK:s forum, fina Saabfestivaler  genom åren med mera.
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Men nu till ämnet, nämligen en mycket ovanligt 
bil, som har haft stor betydelse för SAAB´s ut-
veckling och produktutbud. Det är inte många 
som vet ens här Finland, vilken märklig historia 
en trubbnos -62 (ABC-96) har bakom sig. 
Visst var det en liten bil med lite extra uttrust-

ning, men hela historian bakom bilen, ägaren, 
Saab`s tävlningshistoria och Saab:s produktions-
modell Saab Special (långnosen) hade sannolikt 
varit mer eller mindre okänd om jag inte träffade 
en ”gentlemans överenskommelse” år 1996. 

Historic Rally
Under det tidiga 90-talet var jag mycket sugen 

på att köra Historic rally, och letade efter en 
lämpligt Saab Sport till detta. Det var inte så 
lätt att hitta en sådan, bilen var dyr och sällsynt 
i Finland under efterkrigstiden på 60-talet. Som 
medlem i Finska Saab-klubben, lärde jag känna den 
store Saab profilen Rafu Huhta som ofta var med 
på klubbmöten tillsammans med Pertti Aronen. 
Pertti är mer eller mindre ”mr rallybesiktningen” 
i Finland, och i början av min rallykarriar var han 
med på besiktningarna inför tävlingarna. 
I samband med ett klubbmöte berättade han om 

sin trubbnos som var utrustad med Saab Sport 
tekniken. Jag frågade om bilen var till salu, men så 
var inte fallet. Nu tänker jag att vilken tur, annars 
hade jag troligtvis redan skrotat den på någon 
tävling. Vi gör i vart fall en muntlig överskommelse  
om att om han någon dag vill sälja bilen, så ska han 
först ta kontakt med mig. Jag hade hunnit glömma 
hela saken när Pertti ringde mig 2004. Ärligt talat 

ABC-96 veteranbestiktigades i samma garaget i Helsingfors som var bilens hemmagaraget I nästan 30 år. På bilden 
syns också Pertti Aronen, född 1930. Otroligt att vara andra ägare för så gammal Saab. Foto Matti Ouvinen
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hade jag nu varken tid eller behov för ytterligare 
en Saab, samt också nästan tappat motivationen 
för att köpa en äkta Saab Sport, eller rally 2-tak-
tare. Gör man en överenskommelse, så ska man 
i alla fall göra som lovat och Pertti gav mig ett 
pris som jag var nöjd med och sedan hämtade 
jag hem bilen.

I samband med lastningen, berättade Pertti mer 
om bilen. Han har varit mekaniker i Oy Importer 
AB som i sin tid var Saab´s importör i Finland 
– för både flygplan och bilar. Ägaren Carl-Otto 
Bremer var en mycket framgågnsrik tävlingsförare 
under slutet av 50-talet och början 60-talet. Pertti 
arbetade som huvudmekaniker i den lilla tävlings-
avdelningen och var ansvarig för att Carl-Ottos 
bilar; Ferrari, Mersedes Gullwing samt ett antal 
Saabar var i ordning. Med dessa fordon reste han 
runt Finland, Sverige, samt övriga Europa; Hanki-
rally, Jyväskylä rally, Monte- Carlo rally, Monaco 
Grand Prix med flera tävlingar. 
Vi besökte också Trollhättan med Carl-Ottos 

Saab Safir (rek nummer OH-ABC) i samband 
med leverans av nya reservdelar och kunskap 
från tävlingsavdelningen. 

På grund av många, många övertidstimmar i 
jobbet samt tävlingsresor fick Perti möjligheten 
att köpa en helt ny Saab 96 under våren -62.  
Affären gjorde upp dels med inbytesbil (fd Carl-
Ottos rally 93!), och dels med övertidsarbeten, 
och pengar. Carl-Ottos tävlingskarriar blev kort 
och framgångsrik men fick tyvärr ett abrupt slut 
några veckor senare i samband med en flygolycka 
där Carl-Otto krachade sin Saab Safir. 
Pertti hade nu betalat ABC-96:an helt å hållet 

under sommaren 1962.

Modifikationer
Med bilen, fick jag en hel del anteckningar, bland 

annat att Pertti redan den 8. Juni 1963 köpte en 
GT- motor samt en 4- växlad växellåda till bilen. 
Bilen var till en början en vanlig 3-vaxlad modell. 
Bilen var alltså inte ens ett år gammal när modi-
fieringarna började. Eller ”tuning” som man sagt i 
dag. Det hjälpte mycket när Perti var ansvarig för 
garantireparationerna. Alla möjliga godisbitar var 
lätt tillgånliga, så varför inte testa dom i egen bil ?

Sagt och gjort, bilen utrustades med godiset 
från Saabs tillbehörskatalog, extra fläkt till kylaren 
samt bakrutan, varvräknare, träratt, hastighetsmä-
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taren modifierades så att meterräknaren syndes, 
En Sport motor samt nya bromsar monterades.
Ordinare stötfångarhorn ersattes av horn från 
Fiat med mera. Många tillbehör  har monterats 
eller tekniska ändringar har gjort eftersom beho-
ven uppstått. Han ville först själv testa idér och 
tillbehör/tekniska modifieringar innan dessa sål-
des vidare till kunder ute i landet. Tills skrivande 
stund har jag hittat över 70 ändringar!

Erik provkörde!
En av de mest intressanta berättelserna är när 

Pertti berättade om hur han började fundera på 
hur man kan sänka priset för att skaffa en konku-
renskraftigt rallySaab som ett billigare alternativ 
än Sport:en. Hans ”tuning tvåtaktkit” var svaret 
på frågan. Som sagt hade han regelbundet kontakt 
med Saab´s tävlingsavdelning både direkt och 
i samband med tävlingar. Vid en av dessa, Han-
kirally eller Jyväskylä, visade Perti sin prototyp 
för Rolf Melde samt Erik Carlsson och frågade 
varför Saab inte gör en seriemässigt likadant bil, 
alltså en billigare ”folkSport” med enbart dom 
mest nödvändiga Sportdelarna som behövs? Dvs; 
separatsmord sport motor, 4- växlad växellåda, 
skivbromsar fram, 4-bults nav ?

Ovannämnda herrar tittade på bilen, en liten 
testkörning gordes och iden om ”Ur Special” 
mottogs väl.  Så väl, att när långnosen kom 1965 
såg en helt ny Saab model dagens ljus. Saab Special 
föddes, både i 96 och 95 uttförande, precis som 
Pertti hade visionerat. Saab Special är nuförtiden 
en relativt sällsynt bilmodell, och den marknads-
förs i stort sett bara utanför Sverige. I Finland 
köpte många privata tävlningsförare bilen som 
lämplig rally/banbil och vissa exemplar var också 
i bruk hos finska Polisen. 

Saab Special såldes också i Danmark, av troligtvis 
samma orsak som i Finland, höga import skatter 
för bilar. Ytterligare en marknad fanns i Tyskland, 
samt i USA. Tack vare tyska Saabkompisen Hubert 
Hanser har jag fått en kopia av en äkta Saab Spe-
cial broschyr på tyska. Hübbe har köpt en Special 
under 60-talet och har sparat originalbroschyren. 
Största synliga skilnaden är att den engelska ver-
sionen som jag köppte via ebay, är textad på ett 
annorlunda sätt.

Till vänster ser vi den tyska versionen av 
försäljningsbrochyren för Saab Spesial
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Registreringsnumret till 
en Chevrolet

Som sagt så köpte jag bilen 2004, men hade inte 
tid för den förän 2012 när jag hämtade den från en 
tillfällig uppställningsplats till hemmaverkstaden 
för renovering. Samtidigt startade jag en en blog 
till min hemsida under rubrigen ”96-62 renove-
ringen” om hur renoveringen gick, steg för steg. 
Totalt är 17 inlägg skrivna. Detta dels för nöjes 
skull, dels hoppas jag att det kan hjälpa andra en-
tusiaster att renovera sina fordon. Många frågor 
har här handlat om hur mycket Pertti ändrat bilen 
genom åren 1962-1980 när bilen var bruksbil.

När det var så blev dags att nyregistera bilen 
med de gamla legendariska regskyltarna ABC-96 
mötte jag den första riktiga motgången, skyltarna 
var numera registrerade till en Chervolet Lumina 
årsmodell -96! 
Varför, undrar jag, varför har någon köpt dyra 

specialskyltar till denna bilmodell?
Men vi Finland är egensinniga, och jag hade 

beslutat mig för att bilen ska återfå sina original 
Första teståktur våren 2013 fram och tillbaka till Lahti 
Classic Motorshow. Pertti och jag predvid bilen. 

Och sist men inte minst, vilken tur att 
Pertti inte sålde bilen för tidigt. 

Nu är den sparad!
Text och Foto

Tomi ”Tikkis” Tikanmäki
www.saabworks.fi

email: saabworks@gmail.com

Tomi är glad över sin nyinköpta Chevrolet Lumina

Carl-Otto Bremer I vit overall går I mål som segrare I 
Djurgårdsloppet 1959.

Carl-Otto och kartläsaren Juhani Lampi 
efter seger I 1000 sjöars rally eller 
Jyväskylärallyt 1960, den första av många 
rallysegrar I Saab 96.

nummerskyltar. Efter ett och ett halvt års jakt, 
hittade jag Luminan och den var nu till salu!
Troligtvis blev detta de dyraste nummer-

skyltarna inom Saab kretsarna, åtminstone  
i Finland. Men, princip är princip, och strax 
före jul 2014 fick jag möjlighet att göra regis-
teringsbesiktningen samt nyregistrering med 
original nummerplåtar. Hela renoveringspro-
jektet, möten med bilens tidigare ägare som 
har stark förbindelse med finsk motorsport, 
för Saab Motorsport, och Saab överhuvudta-
get, är denna bil väldigt speciell. Mycket mer 
speciell än en vanlig Saab Sport. 
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Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hittar 
en kod i anslutning till varje produkt. Rabattkoder-
na 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 rabat-
ten av från bruttopriset på fakturan. ( Du ser alltså 
inte rabatten förrän du får fakturan).Speedparts Swe-
den 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 mel-
lan 30% och 50%. Aktuella rabattsatser på vår hem-
sida.  www.bromsokrenovering.se
Södra Hildedalsgatan 7        Tel. 031-94 01 50 
417 05 Göteborg                Fax. 031-94 01 51 

Top n´Trim Shop i Helsingborg 
Top n´Trim erbjuder bland annat innertakstyg till 
Saab 99 och många olika typer av lister till din Saab. 
Saabklubbens medlemmar erhåller 15% på material. 
Top n´Trim Shop Rundgången 10  254 52 Helsing-
borg 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/  Beställnin-
gar görs till Dieter på telefon 08-52259844 alterna-
tivt 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.

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

Saabåterförsäljaren ANA Trollhättan 
AB lämnar 15% rabatt på Saab original tillbehör  

och reservdelar mot uppvisande av giltigt medlem-
skort i Svenska Saabklubben.
ANA Trollhättan AB Tel. 0520-47 27 00
Kardanvägen. 18, Box 921   46129 Trollhättan 

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

CardYourCar
CardYourCar erbjuder ett stort antal Saab-relat-
erade produkter. De har den officiella SaabsUnited-
shopen och är officiell återförsäljare av Hirsch. 
Saabklubbens medlemmar har 10 % rabatt på samt-
liga artiklar (förutom kampanjprodukter). För att ta 
del av rabatten, ange klub3df761dpa vid beställning

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

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

Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter 
från Furniture Clinic. Produkterna används för 
rengöring, fläckborttagning och reparation av 
läder, läderfärger m.m. Saabklubbens medlem-
mar erhåller 15 % rabatt vid angivande av kod 
“saabklubb” vid beställning: 

Rennsport Haus Sweden
Saabklubbens medlemmar erhåller 5-10% 
rabatt på det flesta delarna till SAAB om inte 
annan rabattsats står angiven.Beställningar görs 
via telefon eller mail. Glöm inte att ange ditt 
medlemsnummer. Hemsida: rennsporthaus.se
Email: info@rennsporthaus.se Tel. +46(0)73-
0921928
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Säljes
SAAB 9000 CSE -98 
A50 jubileum 2,3 t

Helt rostfri gotlandsbil med full servicebok.
Drygt 23 000 mil, svart skinn ACC mm
Tel 0708 50 20 08

Saabträff i Borlänge 23 maj 2015
Vi fortsätter med de populära försommarträffarna i Borlänge. För varje år har har antalet deltagare 

nästan dubblerats och 2014 var det omkring 50 ekipage. Allt från en av landets äldsta rullande 92’or 
och alla tänkbara modeller inklusive en SAABO till racebilar med både ljud och kraft.

I år bygger vi vidare på det som var bra sen tidigare men det kommer lite nyheter också. Spika da-
tumet i era kalendrar och håll koll på tråden för uppdateringar. Med det vi hört så räknar vi med att 
det kan bli en dubblering igen av deltagarantalet!

Calle / Henrik / Benny
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NYHETSBLAD NR: 1 / 2015 
Detta visar nya delar som jag hittat och jag kan 
nämna tätningar för behållaren till huvudbrom-
scylindern för V 4  71 - 80 som man ofta glöm-
mer när man renoverar.
Renoverar du en 3-vxl låda ? Jag har synkringar 
i lager.
Jag har åter igen temp.givare till Sport och 
Monte Carlo.
Har också fått hem skyddsplåtar ( belagda ) till 
V 4:as bromsskivor.
 
Jag har åter igen kamaxlar till V 4 i STD B 
utförande, också 7,2 7,4 7,6 slipning, har även 
fått tag på 6-fjädrars lamell till V 4 för er med 
trimmad motor.
Till 2 T  65 - 68 har jag ett par vattenpumpar.
Förgasare  V 4 FoMoCo  69-71, och V 4  72- 74.
Servoburk V 4 69 - 70, och 71 - 80.
Nedre bärarm 2 T / V 4  Vänster och höger.
Gångjärnsdelar 93 B, 93 F  2 T / V 4.
Nålventiler 2,0 till din 2 T. 
Alla delar är ( NOS ) nya originaldelar.
Plus mycket mer. 

Karl-Anders Carlsson

Köpes
Framstolar till Saab 99a gröna låg rygg
72-73 årsmodell
Anders 070-3722040
mail.andersisolberg@telia.com

MåndagsträffarÅrstaviken
Anders Läck som leder Automobilhistoriska 

Klubben, AHK har ju måndagsträffar vid Årstavi-
ken, ett par hundra meter bakom Eriksdalsbadet 
i Stockholm. Man åker ner dit från den lägsta 
Skanstullsbron. Varje måndagskväll har ett tema, 
typ Morgan, Volvo, Rolls Royce osv. även om det 
alltid kommer andra märken med de kvällarna. 
Anders och jag har kommit överens om, att 

måndagen den 20 juli är det Saabkväll. Det hela är 
väldigt opretentiöst; man ställer upp bilarna vid en 
parkering och snackar med likasinnade. Dessutom 
ligger en restaurang bredvid precis vid vattnet där 
man med fördel äter något gott

Jan-David Skaven



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
Trekantsgatan 6
418 75 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 träffsam-
ordnare.

Tidningsred

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

videovisning eller bara en träff bland Saabentusiaster. 

Saab Skånia
Träffar 2015

Maj 20 Träff Vikens hamn
Maj 21 Träff Billesholms folkets park
Maj 22-23 Marknad hos Ulf I Gryttinge
Maj 23 Saabmarknad i Saxtorp Inbjudan 
Maj 24 Tjoleholms Classic Motor
Maj 31 Klippans fordonsdag 
Juni 5-6-7 Saabfestival Trollhättan 
Juni 14 Ljuva 50-tal Brösarps station
Juni 17 Träff Vikens hamn
Juni 27 Ronneby Nostalgica
Juni 28 Sofiero Classic
Juli 11 Saabträff Nostalgicafeet Tomelilla 

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

Juli 18 Thulinträffen Landskrona 
Juli 22 Träff Vikens hamn
Aug 2-7 INTSAAB 2015 i Norge
Aug 15-16 Vallåkraträffen
Aug 19 Träff Vikens hamn
Aug 26 Sista onsdagsträffen Tykarpsgrottan
Aug 29 Lergökarallyt Ängelholm
Sep 12 FlynRide Ljungbyhed Årets enda!
Sep 13 Gula träffen Kyrkheddinge
Sep 15 Sista tisdagsträffen I Löddeköpinge
Sep 23 Träff Vikens hamn
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Vi träffs och pratar Saab på UVS klubblokal en onsdagskväll i månaden och nästa tillfälle blir onsdagen 
den 16 September 14 Oktober 11 November samt den 9 December. 
I vanlig ordning så kör Norrlandssektionen en rad träffar under sommarperioden som vi avslutar i 

Vännäs. Nedan får ni hela raden med träffar men kolla för säkerhets skull av på  vår hemsida www.
norrland.saabklubben.se att det inte skett några förändringar. De allmänna träffar och marknader 
som omnämns närvarar vi med minst ett kontaktombud för klubbens räkning.

Umeå Cityrunda   6 Juni  Kontakt Anders Johansson 070 - 510 88 78
Grunkor o Mojänger Överklinten 6 Juni  Kontakt Johnny Andersson 070 - 528 57 98 
Olofsfors motorträff   13 Juni  Kontakt Anders Linne  0700 - 80 37 31
Weels Nats Umeå   27 Juni  Kontakt Anders Johansson 070 - 510 88 78
Bjurholms Veterancruising  3 Juli  Kontakt Lennart Vilhelmsson 070 - 284 17 87
Ramsele Veterandag   11 Juli  Kontakt Thomas Ramsell 070 - 312 43 39 
Lycksele Motorvecka   18 Juli  Kontakt Johnny Andersson 070 - 528 57 98
Museets dag Vännäs   16 Augusti Kontakt Rune Danilsson 070 - 584 47 38

Under perioden mitten Juni - mitten av Augusti träffs vi också på Gammlia hembygdsområde i 
Umeå på onsdagskvällar 19.00  -  21.00
Preliminärt kommer vi också att ha en representant närvarande vid Sundsvalls marknad på Berg-
såker i Sundsvall den 30 Maj.

Säsongsavslutning för sommaren 2015 räknar vi med att göra i samband med minirallyt “Natt-
kröken” som Norrlands Motorhistoriker arrangerar i Umeå den 12 September

Norrlandssektionens  
Träffar sommaren/hösten 2015

Göteborgsektionens 
träffkalender 

sommaren 2015
9 maj lördag kl 13:30, Säsongspremiär! Utflykt till Hillefors grynkvarn i Stenkullen! Vi träffas vid 
Preem-tappen på Göteborgsvägen i Sävedalen kl 13:30 för gemensam färd till kvarnen. Svenska 
Saabklubben sponsrar kostnaden för guide. Karta till Preem hittar du här: http://kartor.eniro.se/m/
nxx3B och kvarnens hemsida här: www.hilleforsgrynkvarn.se

5-7 juni Saabfestivalen i Trollhättan; http://saabcarmuseum.se/event/saab-festival-2015/

12 augusti onsdag ca kl 18-21, Träff vid Barken Viking (allmän veteranbilsträff arrangerad av GMHK, 
http://www.gmhk.org/sv/kalender.html).

23 augusti söndag kl 14, Gustav Adolfs Torg – säsongsavslutning! Utflykt till Fritiofs garage i Partille/
Härryda, vi åker gemensamt dit! Kostnad 50:- per person men då ingår fika! http://www.fritiofsga-
rage.se/

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

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

44



Hej alla bilklubbar!
2015 kör vi vårt sjätte sportbilsevent. Våra teman har varit Tesla, E-type, Aston Martin, Lambo och 
Ferrari. Årets tema är Porsche.
Vi har haft besök av klubbar från Nyköping, Norrköping, De Tomaso, Opel GT och Miata. 
 
Den 15 augusti kör vi vårt numera traditionella Stadsrace. 32 bilar, som kör en bana mitt inne i 
Västervik två gånger på så lika tid som möjligt. Kortege genom Västervik, 130 sportbilar 2014, ut 
till Gränsö Slott, där vi intar en buffé.  Buffén är en av våra höjdare. I år var vi 235 personer, som åt 
och drack gott och njöt av presentation av ett antal sportbilar i bordshöjd, som BMW i8, Ferrari 
Dino och Ferrari F1 1960. 
Söndagen den 16  har vi vår utställning. 
Vi erbjuder er klubb att ha ert sommarmöte 
i Västervik. Ni kan bo ekonomiskt på Hotell 
Fängelset, Lysingsbadet eller exklusivare på 
Stadshotellet eller Gränsö Slott. 
På www.sportbilsdagen.se finns mer info. 

Hälsningar
 Torgny, Frogeye och Magnus, Lamborghini Islero.

Veteranfordonsträffar Holmen onsdagar 17-21
Vi har under två tidigare år haft lite fikaträffar på cafe Holmen i Mariestad precis vid Vänerns kant 
I år kommer vi ha lite teman på våra träffar och då den 26/8 svenska fordon 
Ni är ju alltid välkomna någon onsdag under sommaren men det vore extra kul om det dök upp 
lite mera svenska fordon då dessa är i minoritet.
 
Övriga träffdatum med teman är:
 
20maj         HDCS Harley Davidson club sweden
3 juni          Svenska Mustangklubben
17 juni        Corvette club sweden
1 juli            Skaraborgs sportvagnsällskap
5 augusti     Mc och mopeder
26 augusti   Svenska fordon
 
Vi kommer under rockhelgen 28-29/8 att ha en hotrod träff på lördagen kl 10,00
 

Med Vänliga Hälsningar
Tomas Sundler / Folkparksföreningen Mariestad ( i samarbete med Mariestads fordonshistoriska sällskap)

Saab Hallandia 
Träffar 2015

22/3  Björkäng Vägkrog
19/4  Jännaholms bilsalonger, Skånes Fagerhult
17/5  Vårrally
15/7  Krogsered

8/8  Sjönevads Marknad
30/8  Höstrally
12/9  Falkenberg Classic
18/10  Björkäng Vägkrog
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SAABMARKNAD
 I SAXTORP

INSLÄPP SÄLJARE 0800 MARKNADEN ÖPPNAR 0900

CA. 10 KM SÖDER OM LANDSKRONA PILAT FRÅN STORA VÄGEN VÄG 110
GAMLA OCH NYA DELAR TILL GAMLA OCH NYA SAABAR.

ÄVEN TILLBEHÖR OCH KURIOSA SOM BERÖR FORDONSHOBBYN.
INGEN UPPSTÄLLNINGSKOSTNAD.
KAFFE, SMÖRGÅS, LÄSK OCH KORV.

FÖR NÄRMARE UPPLYSNING, KARTA MM:
http://saabklubben.se/skane/index.html

KRISTER WIGREN 046-776016  BENGT ÅKESSON 0415-40222

VÄLKOMNA TILL SAXTORP!

LÖRDAGEN 23 MAJ 2015
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Lördag 23 maj har Svenska Saabklubben åter 
hyrt Mittsverigebanan!

Norrlands enda Banracing & Roadracing bana!

Vid Höga Kustens infart söder om Härnösand finner du 
Motorparken med Mittsverigebanan skyltad från E4:an. 
Den enda i sitt slag i Norrland och en given mötesplats 

för oss motorintresserade.

En krävande och teknisk bana, 2 km lång, 10 m bred med 
en nivåskillnad på 27 m. 

Vi vet att du kommer att värdesätta din körupplevelse 
och tiden du är på banan.!

Damma av rallyhandskarna och börja plugga kurvorna så syns vi där! Möjlighet till enklare 
backluckemarknad finns på parkering, så tag även med dina överblivna delar du vill bli av 
med!
Tid: 23/5 2015 - 08.00-17.00. 

För vidare information kontakta Thomas Ramsell på telefon 070 -  312 43 39 eller 
Anders Johansson på telefon 070 - 510 88 78 samt håll er uppdaterade  på Saabklubbens 
eller Norrlandssektionens hemsida.
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Planeringsarbetet med Saabfestivalen den 5-7:e juni fortsätter tillsammans med de 
Svenska Saabklubbarna och vi skulle vilja ge er lite information om evenemanget. Temat 
är ännu inte fastslaget men det kommer att handla om Saab-andan och det sätt som vi 
älskar att köra våra bilar och hur vi håller dem igång!! En extra krydda är ju det faktum 
att Saab 9000 har funnits 30 år på marknaden……och naturligtvis, Mr Saab själv, Erik 
Carlsson kommer att vara på plats!

Fredag 5 Juni
Aktiviteter i och runt Saab Bilmuseum, utställningen öppen, Saabföreläsningar. I konsthallen Trollhättan, 

200 meter från museet, kommer premiären på Rony Lutz utställning med hans röntgen-teckningar 
från Saabtiden och mycket mer att genomföras. Naturligtvis kommer Rony att närvara på festivalen 
i egen hög person!

Känner ni för en tur med er Saab på landsbygden runt Trollhättan? Nu är det som allra finast. På 
kvällen är det fritt program. 

Lördag 6 Juni
Kinnekulle Ring är med på Saabfestivalen igen! Ta med din Saab och prova den på en riktig racerbana, 

under ordnade omständigheter naturligtvis. Du som vill ta det lugnt med din bil runt banan kommer 
att få möjlighet till det med. Och vill du utforska den fantastiska naturen runt Kinnekulle så har du en 
utomordentlig möjlighet till det.

All verksamhet på banan är organiserad av den erfarna Saab Turbo Club of Sweden, stöttade av 
Svenska Saabklubben och Club Sonett Swedens funktionärer.

Till kvällen åker vi tillbaka Trollhättan och vi samlas i Trollhättans Folkets Park och äter en bit mat 
och pratar Saab……. 

Söndag 7 Juni
Den traditionella Söndagen med Saab Bilmuseum i centrum på Innovatumområdet. Utställning av 

Saabar, bedömning av de finaste bilarna i olika kategorier. Saab Bildelsmarknad, Saab-föreläsningar och 
mycket, mycket mer…..

Vidare info kommer på http://saabcarmuseum.se/event/saab-festival-2015/

Välkommna! 
Saab Car Museum

Preliminärt program:

48



Ett arrangemang i samarbete mellan 
Svenska Saabklubbens Norrlandssektion, 

tidningen Klassiker och 
Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum.

För ytterligare info kontakta Anders Linné på tel 0700-803731 
SSK Norrlands hemsida http://saabklubben.se/norrland/index.htm
Klassikers hemsida: www.klassiker.nu/ololfsforsmotor
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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

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

Telefonnummer till reservdelsverk-
samheten: 073-03 69 480 
Öppet för direktförsäljning över disk 

Hans Willebrand Tel: 0480-330 56

Ledamöter Lars-Olof “Lollo” 
Uhlin Tel: 070-922 35 67ledamot@...
Jonathan Sulo 070-5643040
ledamot2@saabklubben.se
Suppl. 1 Yngve Ekberg suppleant@...
Suppl 2 Mats Carlsson suppleant2@...

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

Forumansvarig: Emil Bengtsson 
Tel 070-536 21 85
              Redaktör Bakrutan: 

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@...

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@...

Tisdag & Torsdagar mellan 13,00-17,00 samt onsdagar 
16.00-20.00.Mejladressen är reservdelar@saabklubben.se
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Svenska Saabklubben 
Nissebo Lanna
719 93 Vintrosa

Svenska Saabklubbens 
styrelse 

www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2015: 350 kr
Familjemedlem:            100 kr

Ordf.: Karl Ask, 073-
7277647 ordforan-
de@saabklubben.se

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

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

Media

Reservdelar & Klubbshop

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

Användarnamn: 2015-02 
Lösenord: styrdon
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   0418-433610
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

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

Simon Wadström  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   0514-30125
Lars”Julle”Olofsson  0700-717575
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

Och du! Ring inte jättesent på kvällarna, 
utan försök att respektera husfriden.



6238 Anders Alvin Jönköping

6239 Joel Pettersson Mariestad

6240 Jesper Hellberg Hägersten

6241 Joel Malm Gråbo

6242 Pontus Ljungvall Sävedalen

6243 Karl-Gustav Andersson Bispgården

6244 Eric Englöf Österbybruk

6245 Sune Faurschou Köpenhamn

6246 Olav Magne Rönningen Starndman Sola 

6247 Peter Bergman Mullsjö

6248 Tommy Lindblom Stockholm

6249 Gustav Sjöbratt Göteborg

6250 Johan Öberg Sundsvall

6251 Håkan Fahlgren Skellefteå

6252 Björn Andersson Linköping

6253 Stefan Mårtensson Lysekil

6254 Boris Johansson Hyltebruk

6255 Gösta Nordström Hässleholm

6256 Erik Jönson Kvidinge

6257 Jakob Ahlin Göteborg

6258 Andreas Sillanpää Dala-Husby

6259 Mikael Hector Slutarp

6260 Kenneth Nilsson Kävlinge

6261 Daniel Nilsson Karlskrona

6262 Stig Erik Sundvall Norra Sorunda

6263 Carl Hedlund Kävlinge

6264 Lars Lindgren Fränsta

6265 Christoffer Nilsson Herrljunga

6266 Niklas Ericsson Simrishamn

6267 Sören Modig Luleå

6268 Simon Björk Boden

6269 Roine Österman Knivsta

6270 Kristofer Svanfors Hestra

6271 Mattias Malmberg Gnarp

6272 Anna-Maria Johansson Morgongåva

6273 Andreas Rosén Halmstad

6274 John Tofte Sunde

6275 Kurt Trolin Örbyhus

6276 Anders Jerregård Västerås

6277 Bonnet Herve Paris

6278 Mikael Gunnarsson Staffanstorp

6279 Mårten Engdahl Knivsta

6280 Göte Olsson Torsby

6281 Harshit Merchant Mimbai

6282 Egil Ulfsson Höganäs

6283 Leif Cavenius Avesta

6284 Niko Mäki-Kahma Seinäjoki

6285 Gustav Bergh Vetlanda

6286 Peter Karlsson Olofstorp

6287 David Zeike Fornåsa

6288 Henrik Revelj Ronneby

6289 Lennart Bergström Visby

6290 Kjell Karlsson Södertälje

6291 Marko Malm Boden

6292 Markus Olsson Malmö

6293 Peter Johansson London 

6294 Mikael Gustavsson Växjö

6295 Pelle Sääv Linköping

6296 Stefan Hillqvist Bondesson Grästorp

6297 Magnus Wiklund Norrfjärden

6298 Per Nilsson Jobs Nykvarn

6299 Mikael Bucht Luleå

6300 Daniel Andersson Vejbystrand

6301 Christian Adsäter Skurup

6302 Lennart Nilsson Oxie

6303 Urban Norberg Stigtomta

6304 Dietmar Gasser Pinkafeld

6305 Peter Veeke Roosendaal

6306 David Åström Vagnhärad

6307 Leif Hansson Nödinge

6308 Mikael Kopp Malmbäck

6309 Per-Åke Lindblad Mellansel

6310 Torbjörn Holmström Mora

6311 Malkolm Ranson Ingarö

6312 Tord Carlsson Tyringe

6313 Calle Ebercrantz Gäddede

6314 Sveneric Sondén Luleå

6315 Per-Henrik Näsmark Sollefteå

6316 Patrik Nilsson Västerljung

6317 Göran Nilsson Älmhult

6318 Robert Nyström Ludvika

6319 Lars Pettersson Eskilstuna

6320 Chris Hull Hampshire

6321 Reine Svensson Storfors

6322 Jörgen Forsvik Trollhättan

6323 Olof Andersson Askersund

6324 Daniel Larsson Trelleborg

6325 Ove Einebrant Vårgårda

6326 Gustav Eriksson Odensbacken

6327 Mikko Martikainen Ekolsund

6328 Ingvar Höglund Klintehamn

6329 Sölve Karlsson Nykil

6330 Michel Annink Värmdö

6331 Allan Åström Nordmaling

6332 Joakim Vahlberg Skellefteå

6333 Per Gustavsson Eksjö

6334 Per-Anders Borsch Hagfors

6335 Mikael Persson Habo

6336 Mårten Sundbärg Höör

6337 Kenneth Fridh Dals Långed

6338 Gustaf Olofsson Rönnestorp

6339 Toto Ingeman-Hansen Kgs Lyngby

6340 Benny Jansson Enköping

6341 Mikael Fjellstedt Vilhelmina

6342 Svante Lundqvist Täby

6343 Lennart Lindberg Gäddede

6344 Jonas Jonsson Tvärred

Anders Lönnquist Lingonbackarna 38 142 64 Trångsund

Ny familjemedlem
Johan Mäsak med dotter åkte till träffen från 
Varekil till avslutnigsträffen i Göteborg med en 
900CC från 1985 med Toppola!
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Nya Medlemmar Välkomna !




