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Bakrutans facelift

Redaktionens ord, Anton Björklund, bakrutan@saabklubben.se

Redaktionens ord

Du håller just nu i ett helt nytt 
nummer av Bakrutan. Som du 
kanske redan upptäckt ser den 

ganska annorlunda ut från tidigare tid-
ningar, både formatet och den grafiska 
profilen är ny. 

Webb-tidning
Nytt för i år är också att den här tidning-
en just nu finns som webb-tiding. Alltså 
inte bara som tidigare en PDF utan fullt 
blädderbar, anpassad för dator, läsplat-
ta, telefon, mm. I denna webb-tidning 
finns en rad användbara funktioner som 
klickbara länkar, sökfält för specifika 
ord, enkel manövrering, osv. Kolla in 
den! Förhoppningsvis kommer vi kunna 
introducera ett nytt medlemskap också 
där man kan välja om man vill ha sin 
tidning bara på webben, då för ett redu-
cerat medlemspris.

Grafisk profil
Vi tänker oss också passa på att väs-
sa och förtydliga Saabklubben grafiska 
profil. Flera goda ansatser och försök 
har gjorts på flera olika håll över tiden 

i klubben, men grafisk profil är också 
lite av en färskvara. Tanken är att försik-
tigt renodla och uppdatera profilen, där 
målet att man ännu tydligare ska känna 
igen sig i allt från hemsida, klubbtidning, 
foldrar, mäss och träffmaterial och artik-
lar i klubbshopen och liknande. Mer av 
corporate identity alltså, som det ibland 
kallas.

Nya återkommande artikelserier i 
tidningen
För att göra tidningen mer samlad från 
nummer till nummer tänker vi introdu-
cera några återkommande artiklar. Detta  
gör vi dels för att materialet inte ska bli 
allt för spretigt, för att spara oss en del 
arbete, men sedan tror vi också det finns 
ett värde i ”igenkänningsfaktorn”. Vet vi 
ungefär vad vi ska samla in gör det vårt 
arbete lättare. Eftersom vi alla är nya i 
redaktionen så kommer vissa föränd-
ringar ske direkt nu och andra under 
årets gång, vi hoppas också att ni har 
överseende med att allt inte är perfekt i 
början. 
Några av artikelserierna är med redan i 

det här numret. 

Filmisen
Här lyfter vi fram en filmSaab som gjort 
sig känd på teve eller filmduken.

Intervjun
Vår målsättning är att under året inter-
vjua fyra stycken intressanta profiler 
som gjort avtryck i Saabs historia. 

I sökaren
En  historisk Saab-bild, skicka gärna in 
förslag på bilder!

Återblicken
Det finns väldigt mycket bra material i 
tidigare Bakrutor, vi gräver i arkiven för 
att hitta guldkornen.

Ledaren
Ledaren kommer skrivas av olika 
personer i styrelsen från nummer till 
nummer.

Vi hoppas att du kommer tycka om den 
nya tidningen!
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Reflektioner och nyheter

Ledare, styrelsen@saabklubben.se

Presentation av er kassör

Vi i styrelsen hoppas att du fått 
njuta av en skön jul och ett fest-
ligt nyår. Även om många av oss 

ställer in älsklings-Saaben i garaget så här 
års, är vi ju samtidigt många som upp-
skattar Saabs redan sedan starten upp-
skattade vinteregenskaper. Oavsett vilket, 
så har vi snart en späckad säsong framför 
oss att ta del av.

Vi tänkte börja året att berätta lite om 
vad som hänt under hösten och vintern 
i klubbarbetet.
Eftersom du nu håller senaste numret av 
Bakrutan i handen, så passar väl det bra 
att börja med denna. Anders Johansson 
som i många år lagt ned ett uppskat-
tat och gediget arbete med att få till vår 
klubbtidning har tidigare flaggat för sin 
önskan att få trappa ned arbetet med 
Bakrutan.
Efter alla års slit är det Anders högst 
välförtjänt att få växla ned och förhopp-
ningsvis få mer tid att själva njuta av 
klubblivet och Saabägandet. För att visa 
klubbens uppskattning för det arbete 
Anders lagt ned för oss alla, så kommer 

vi bjuda ned Anders till årsmötet den 10 
mars och dessutom föreslå honom ett he-
dersmedlemskap i Svenska Saabklubben. 
För att vi även i fortsättningen i sam-
ma goda anda som tidigare ska kunna 
ta del av vad som händer i klubben och 
annat Saabrelaterat, så har vi nu fått en 
redaktionsgrupp under ledning av An-
ton Björklund, som kommer att förse oss 

med spännande läsning och reportage. 
En närmare presentation av dem finns på 
sid 18.
Men för att de ska kunna fortsätta i An-
ders goda stil, så kommer redaktionen 
att precis som förr vara beroende av att 

ni medlemmar och sektioner bidrar med 
både nyheter om vad som är på gång och 
vad som hänt med anknytning till vår 
hobby och Saab. Så fortsätt skicka in era 
alster till Anton och hans gäng, så vi får 
ta del av era upplevelser! 

En av nyheterna kan vi avslöja redan här 
och det är att vi i styrelsen avser att turas 
om att skriva dessa rader på ledarsidan. 
Dels för att dela på arbetet, men också för 
att ni medlemmar bättre ska lära känna 
alla i styrelsen. 
Först ut är alltså jag, Bo Lindman, sedan 
snart ett år tillbaka eder kassör. Jag har 
som utövare av historisk racing och lång-
distans racing tidigare inte varit så synlig 
i klubbsammanhang av tidsskäl, men när 
den tidigare styrelsen frågade mig om jag 
kunde vara behjälplig  i reservdelsutred-
ningen för ett par år sedan, så insåg jag 
att det är kul och givande om man kan 
bistå med något i en klubb som man varit 
medlem i under inte så få år vid det här 
laget. Något som jag inte har haft anled-
ning att ångra. En härlig klubb och ett 
gott samarbete i styrelsen ger mycket till-

Lite av gran-
de finale 

blev segern 
vid Le Mans 
Classic 2008

’’

04 05

Fo
to

:  
Pe

te
r S

im
on

s



baka i hobbyn.
Numera så är jag inte så aktiv i den his-
toriska racingen. Lite av grande finale 
blev segern vid Le Mans Classic 2008 
tillsammans med Göran Dahlen och 
Fredrik Tornerhielm, men det hela bör-
jade tidigt 90-tal med en Saab 96 gr 2 i 
historisk racing och ledde till att jag till-
sammans med Lennart Nilsson i Kil drog 
igång 1000cc Cupen, som ju också blev 
en riktigt Saab-klass. Utöver historisk 
racing som jag hoppas kunna återuppta 
med ex. Sigge Johansson och Generalen 
Erikssons Quantum Mk IV, så blev det 
nästan 10 år som teamchef och förare i 
Swede Team Motors Saab 9-3 SC, med 
benäget stöd från både Saab Automobi-
le och Saab Sverige. Till vardags är jag 

diversearbetare med eget konsultföre-
tag inom servicemarknadsutveckling i 
bilbranschen, samt VD på deltid för ett 
företag som har exklusivare sportbilar 
som sitt fokus. Också jobbar jag ibland 
på Flygvapenmuseum på Malmen både 
med visningar och i verkstan med reno-
vering av mer markbundna Saabar t.ex. 
Bor i Kexchokladstaden Ljungsbro strax 
utanför Linköping. Nog om mig nu…

Vad händer mer i klubbarbetet då?
Vi har i Magnus Jakobsson, fått en ny 
webmaster, som lovat hjälpa oss med att 
förvalta och vidareutveckla hemsidan.   
Vi vill passa på att rikta ett stort tack till 
Johannes Stenling som på ett förtjänst-
fullt sätt varit tillförordnad webmaster! 

Magnus har skrivit några rader om sig 
själv på sidan 20.

Dessutom arbetar vi för fullt med att få 
igång en ny webshop för reservdelsverk-
samheten. Vi hoppas att denna ska vara 
på plats i slutet av kvartal 1. Ambitionen 
är att den ska bli både bättre, modernare 
och mer lättnavigerad. De smakprov pro-
jektgruppen kunnat ta del av ser lovande 
ut.

MHRF
En annan nyhet är att Svenska Saabklub-
ben numera är representerade i Motor-
historiska Riksförbundet, MHRF. Det är 
vår ordförande Karl Ask som tagit plats 
i MHRF styrelse. Något som vi  är över-
tygade till gagn för både SSK och MHRF. 
Vi önskar Karl lycka till även i det styrel-
searbetet. 
En intressant reflektion i sammanhang-
et är att SSK numera är en så stor klubb 
att vår balansomslutning, inklusive re-
servdelsverksamheten är större än riks-
förbundets. Det ställer självklart vissa 
krav på oss i klubben att allt fungerar 
och följs upp som det ska. Därför håller 
vi i arbetet med den nya webshopen på 
att ser över vårt ekonomisystem, vilket 
vi räknar med kommer att ersättas av ett 
nytt, mer flexibelt system som också till-
låter oss länka det på lämpligare sätt mot 
webshopen, vilket kommer spara tid och 
pengar åt klubben.

Reservdelarna
Reservdelsverksamheten fortsätter sin 
stadiga tillväxt, med ökande volymer och 
mer försålda delar, både i Sverige och 
internationellt. Mer nytillverkning är på 
gång, liksom andra intressanta nyheter 
vi får återkomma till under året. Helena, 

Niklas och Janne gör och har gjort ett 
riktigt kanonjobb för att utveckla reserv-
delsverksamheten, därför är det extra ro-
ligt att de nu också kan flytta in i de nyre-
noverade kontors och butiksutrymmena 
i Skattkärr. Samtidigt frigörs välbehövlig 
lagerplats för alla nya och äldre delar som 
är på väg in. Det osäkra läget vi hade för 
några år sedan beträffande vägval och 
framtid för klubbens reservdelsverksam-
het är nu glädjande nog bara ett minne 
blott. 
Och ändå har vi nog bara sett början på 
en spännande resa i detta!

Tack!
Avslutningsvis vill vi i styrelsen passa på 
att tacka alla lokalsektioner för fina insat-
ser för att på bästa tänkbara sätt visa upp 
och marknadsföra Svenska Saabklubben 
över hela Sverige, från norr till söder och 
öst till väst!
Detta arbete är bland det viktigaste hela 
vår klubb och utan sektionerna vore vi 
betydligt mer anonyma och knappast 
den stora klubb vi idag är.
 
Med det återstår bara att önska god fort-
sättning på det nya Saab-året!
Vi ses väl på årsmötet i Trollhättan den 
10 mars?

Text och foto Bo Lindman 
Svenska Saabklubbens kassör 

Visst blir man sugen på att se fler bilder och läsa fler historier om bilen? 
Vilken tur då att det kommer ett reportage om bilen i nästa nummer!
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I SÖKAREN

Man kan höra vad som är på väg långt inn-
an man ser något. Det där riktigt vassa 
tvåtaktsljudet som bara en perfekt filad 
750-motor kan utforma med ett lika fint av-
stämt avgassystem. Gränsen till ett mu-
sikinstrument är så hårfin att den knappt 
går att höra. Vissa av oss kallar det för 
musik. 
 

Så kommer det där ögonblicket alla väntat 
på. 
Crescendot i konserten. 
Tiden står stilla en kort sekund.
*Klick* 
Och så över lika snabbt som det där klick-
et, med ett fint dammoln som entourage.

Svenska Saabklubben ihop med Svenska Volvoklubben, Volvo 
Museum och Saab Car Museum bjuder åter in till succén 
Svenskbilsträffen på Sveriges nationaldag den 6 juni för att 
uppmärksamma svensk fordonsindustri.

Alla med ett svenskbyggt fordon oavsett märke och storlek 
hälsas välkomna.
Träffen kommer att starta vid Saab Car Museum Trollhättan 
kl 09.00 med mingel, fika och museibesök för att med start 
vid 11 tiden, försiktigt åka en rallyslinga till Volvo Museet vid 
Arendal Göteborg, där det ges tid för ytterligare mingel, en 
lunchsallad och museibesök så länge som Ni känner för detta. 
Vi kommer troligen även kunna bjuda på intressanta föreläs-
ningar i år. 

Anmälan sker i 2 steg
1. Inbetalning av anmälningsavgiften på 220:- per person över 
15 år och 120:- för de under 15 år.

För detta ingår det morgonfika, lunchsallad med dryck samt 
inträde på respektive museum.
Till: Bankgiro 5074-8029 eller Swish 123 539 84 17.
OBS! Märk inbetalningen med mailadress och med namn eller 
mobilnummer för lättare identifiering.

2. På mail till kassor@svenskavolvoklubben.se

Viktigt är att i mailet skriva telefonnummer, namn, antal vux-
na respektive barn 15 år eller yngre samt om Ni kommer i en 
Volvo eller Saab eller annat svenskt fordon.

Sista anmälningsdag önskar är 31 maj.
Varmt välkomna till en mycket trevlig sammankomst.

//Karl Ask, Peter Bäckström, Sören Nyeboe, Johan Rudbäck 
och Jonas Fogelström.

Svenskbilsträff 6 juni Sveriges nationaldag
Inbjudan och anmälan

Vi har kommit överens med Orio som säljer Saab Original-
delar till de nyare Saabmodellerna om ett samarbete som 
innefattar följande: 
Du som medlem kan beställa reservdelar till din nyare Saab 
genom Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet och 
därmed erhålla 10-15 % rabatt på delarna och samtidigt få det 
skickat fraktfritt till dig.

Mejla eller ring till oss på reservdelslagret och beställ det ni 
behöver. Meddela oss gärna ert registreringsnummer på bilen 
du ska ha reservdelarna till. 

Vi ser till att beställa delarna direkt från Orio till er. 
Leveranstid 3-4 dagar.
Faktura på de beställda reservdelarna får ni via mail/brev från 
Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet. 

Som medlem sparar du pengar på att inte behöva betala frak-
ten och genom rabatten på reservdelarna. 

Mailadress: reservdelar@
saabklubben.se
Telefon: 073-036 94 80

Köp era originaldelar via Saabklubben

08 09



Förväntningarna var skyhöga när den nya kombin av nya 9-5 
skulle presenteras på bilmässan i Geneve mars 2011. Saabs 
modellutbud var inte bara större och mer moderna än förut, 

SportCombins tilltalande formspråk har alltid varit ett starkt 
försäljningsargument, speciellt på den europeiska marknaden. 
Faktum är att Saabåterförsäljare runt om i världen rapporterade om 
ett markant ökat intresse från deras klientel. Bilpressens recensio-
ner var positiva så chanserna för att SportCombin skulle bli en stor 
succe för Saab var stora. Det visade sig speciellt på förbokningslis-
torna som snabbt fylldes på.

Ett sant samlarobjekt
Tyvärr så infriades aldrig löftet om SportCombin som skulle rädda 
bilmärket då Saab Automobile AB hann gå i konkurs innan pro-
duktionen av ”651”, som den kallades på internspråk, verkligen 
satte igång. I månaderna efter presentationen hann bara en hand-
full förseriebilar byggas.  Totalt blev det 35 bilar som byggdes. 
Med Saab i konkurs december 2011 hade många anhängare av 
märket gett upp hoppet att få överhuvudtaget se en 9-5 SportCom-
bi, och ännu minder var hoppet att någonsin kunna äga någon.
Ett år efter att bilmärket upphört förändrades den situationen 

Text och foto: Michèl Annink, Jonas Åberg
Översättning: Anton Björklund

Vad bygger man när man desperat vill ha 
en Saab 95NG SportCombi, men det inte 

finns några att köpa? 
Man bygger en själv såklart!

Det tog två Saab-entusiaster och ett litet 
team nära två år att gå från galen idé till 

presentationen av deras ”Griffin”.
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något. Konkursboet auktionerade 
nämligen ut 68 väldigt ovanliga Saabar. 
Bland annat var Saab 9-3 Independence 
Edition Cabriolet med där, 9-5 sedaner 
från 2012 och en del 9-4X-bilar.  Men 
mest uppmärksamhet från anhängare 
och media fick förstås de 18 st Sport-
Combi-bilarna som såldes. Trots ”Får 
ej användas i trafik”skyltarna som var 
uppsatta blev alla bilar sålda. Toppmo-
dellen såldes för ca 475,000 kr. Två ytter-
ligare auktioner följde året därpå, vilket 
lämnade en total på 27 SportCombis ute 
i världen. Resten blev demonterade eller 
försvann som delar från krocktester.

Riktiga Saab-anhängare
Som dedikerade Saab-fantaster har 
Jonas Åberg och Ola Persson ägt och 
kört många olika bilmodeller över åren. 
Idag är de båda stolta ägare över en liten 
Saab-samling. Jonas fokus har mest legat 
på de tidiga modellerna medan Olas har 
legat på de nyare. 
Vid sidan av deras passion för bilmär-
ket är bilmodellen som enar dem den 
senaste versionen av 9-5an. De är båda 
aktiva i klubben Swedish Saab 9-5NG 
och Jonas kör en Diamond Silver 2011 
2,0t BioPower Aero medan Olas bil är en 
Granite Grey 2011 TTiD4 Aero. 
Båda har fortsättningsvis uppgraderat 
sina bilar, allt ifrån Hirsch-paket till Olas 
unika ombyggnation till en ”9-5X”.

Va? En 9-5NG CombiCoupé?
På en regnig septemberkväll 2015 satt 
Ola och Jonas och chattade med varan-
dra på Messenger.  Diskussionen hade 
kretsat kring ”tänk om”-scenarior som 
de hade haft en tid om lika 9-5NG-mo

deller. Idéer kring en cabriolet och en 
kombi hade också varit på bordet men 
blev senare ratade då CombiCoupén 
verkade lättare att bygga.

En SportCombi ändå…
Bygga en bil är ingen liten uppgift. Det 
är troligen mest utmanande när man gör 
en bil från grunden, men det är också en 
stor uppgift när man ska bygga om en 
existerande bil till någonting helt nytt. 
Då de båda jobbat med liknande projekt 
under årens gång kände dock Jonas och 
Ola sig självsäkra på att de skulle klara 
uppgiften. SFRO, som är organisationen 
för ombyggda amatörfordon, kontak-
tades för att få deras konstruktionsrit-
ningar godkända.  Efter några överlägg-
ningar så godkände SFRO planerna den 
29e september.  Men på villkoret att alla 
svetsar i stål skulle kunna vara besikt-
ningsbara på en auktoriserad Saabverk-
stad för att försäkra sig om att det var 
korrekt utfört. 
Och så var projektet i rullning, Ola bör-

jade söka efter en donator redan samma 
dag.

Projektet tog dock en liten oväntad väg 
i december. ”Vi behöver en bil med mer 
utrymme där bak än en Coupé. Kan 
ni inte bygga en kombi istället?” hade 
Jonas fru Lotta frågat. Vilket satte igång 
en lång diskussion om det var genom-
förbart och konsekvenserna av detta 
alternativ. Men Ola och Jonas var snabbt 
övertalade så projektplanen riktade 
istället in sig på en SportCombi! Kon-
struktionsritningarna behövde markant 
revideras, andra delar blev nu tvungna 
att hittas och framförallt så behövde 
SFROs godkännande stå fast.  Ingen lätt 
uppgift, speciellt när man tar i beräkning 
att SportCombin som Saab själva byggde 
ej hade varit så mottaglig hos SFRO.

Samma men (väldigt) olika
Sent i december 2015 köpte Jonas och 
Lotta en Opel Insignia Tourer. En dag 
gick Jonas på garageuppfarten och 
tittade på bilarna parkerade bredvid 
varandra, han upptäkte då att linjerna 
på bilarna var olika, men ändå inte. Då 
slog det honom att man kunde använda 
karossdelarna från en Insignia Tourer 
istället för en 9-5 OG kombi som de 
först hade tänkt. Således följde många 
timmars planerande.
Michèl Annink – ägare av den vita origi-
nal 9-5 SportCombin som ses på bild – 
blev kontaktad i april för att få de exakta 
mått från hans bil som de behövde.
Det visade sig att Insignians bakre 
fönster var mycket rundare än de hade 
förväntat sig, så de var tvungna att 
finna en speciallösning för sidorutorna. 
Eftersom ingen av originalrutorna skulle 
passa denna unika Saab.

Ja!
Flera karossdelar inhämtades från 
skrotar så i maj kunde byggandet av 
prototypen sätta igång i Jonas verkstad 
i Trelleborg. Många långa kvällar med 
avgjutningar, sågande, svetsande och 
inpassning följde därpå.  När projekt-la-
get i sena september kom för att granska 
bilen hördes ett enat ”Ja!” i verkstan. 
Resultatet imponerade dem så mycket 
att all möjlig tvivel som tidigare plågat 
gruppen var som bortblåst. Den här 
bilen MÅSTE bara byggas!

Gruppen av bilbyggare blev större för 
att garantera att uppdraget skulle kunna 
slutföras till belåtenhet. Trots allt skulle 
ju många andra saker än bara kaross-
delarna lösas, såsom elsystemet och 
inredningen. Fler delar köptes och en 
välutrustad begagnad 9-5 NG TTiD 
Vector köps in som donatorbil. SFRO 

Kan du bygga den här? 

TORS 21:20

Ja, jag vet inte, möjligen...
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kontaktades igen med den reviderade 
konstruktionsritningen och godkännan-
det kom i princip i samma stund. Nu 
kunde det riktiga arbetet börja!

Det riktiga arbetet
Efter mycket förberedelser började 
kapandet i donatorbilen den 15e novem-
ber med många veckor av karossarbete 
till följd. Längs med vägen togs också 
beslutet att lägga till ett panorama-tak. 
I januari 2016 träffas projekt-laget igen 
i Trelleborg där de såg att mycket arbete 
hade gjorts. Bland annat så hade bak-
luckan passats in så också en ny ram för 
kombi-designen. De nya medlemmarna 
till projektet var Oskar och Joel Persson 
samt Philip Salonen, och de började 
med att demontera interiören, rutorna 
och fronten på donatorbilen.

Ett stort hinder
Att bygga om bakdelen från sedan 
till sportcombi var en stor utmaning, 
Men det kanske största hindret var de 
bakre sidorutorna. Då karossen var 
custom-made krävdes specialtillverkade 
fönster. Inga tillgängliga sidorutor på 
marknaden tycktes passa. Skulle detta 
hinder sätta stopp för hela projektet?
Hjälp kom genom en vän till Jonas, Peter 
Westlund, en expert på modell-lera 
som bland annat jobbat på Saab Cars, 
Porsche och Volvo. Med hjälp av Peter 
kunde ”linjerna” på rutorna bestämmas. 
Sedan tillverkade Ola dessa sidobakru-
tor i akrylplast.

Karossarbetet blir färdigt!
Tidigt i mars hade bygget kommit så 
långt att en besiktning från SFRO kräv-
des för att komma vidare. Taket var det 
enda som saknades men i stort sett allt 

annat hade funnit sin rättmätiga plats. 
Lyckligtvis kom godkännandet knappt 
två veckor senare och Jonas färdigställ-
de karosseriarbetet. Nu hade bilen fått 
panorama-taket.

Jet Black blir till Ice Pearl
Förutom alla tekniska detaljer laget hade 
stått inför, skulle de också enas för en 
kulör på karossen. Färgen på donatorbi-
len var egentligen i gott skick men den 
hade ändå varit tvungen att få en hellack 
för att bli riktigt bra. Jet Black var ju ett 
alternativ men något extra hade varit 
att föredra. Inledningsvis hade planen 
varit att lacka den i samma kulör som 
Saab AeroX:n som står på museet. Den 
där ljusa silvergrå färgen. Efter ett besök 
på museet gjorts för att få färgprov på 
lacken så bestämde de sig för att välja 
en annan kulör istället, de gillade den 
helt enkelt inte. Laget kände starkt att 

det skulle vara en modern färg, och en 
färg som Saab själva använt på sina bilar. 
Beslutet föll till slut på Ice Pearl Metallic 
(färgkod 330, känd från 9-4X). Själva 
målningen av bilen gjordes av specalist-
firman Moses Bil & Lack i Tollarp,

Återmontering och ”Griffin”-upgrade-
ring
Den återuppståndne nu vita blanka bilen 
transporterades till Olas ställe i Borens-
berg i slutet av april. Nu började arbetet 
för Joel, Oskar och Philip att återmon-
tera alla detaljer. De mesta av interiören 
stoppades tillbaka då de var i bra skick, 
men en del nya detaljer fick också mon-
teras.  Speciellt i bakdelen. Många av 
bilens slitagedelar byttes vid detta skede 
så att bilen skulle uppnå toppskick. 
Laget ville också göra något extra med 
bilen, och bestämde sig för att upgradera 
bilens Vector-paket till en Griffin. Saab 

Intervju med byggarna

Detta är så coolt, jag vill ha en! 
Kan du bygga en till mig eller 
dela en detaljerad ”hur man 
gör”plan?
Projekt-laget har för nävarande inga 
sådana planer.

Vad är planerna för bilen? Kom-
mer den användas till vardags?
Bilen är ett samlarobjekt och kommer 
få särbehandling. Förvänta er att se den 
på utvalda Saabträffar i framtiden.

Varför använde ni delar från 
Opel Insignia istället för 9-5 NG 
SportCombi?
För det första. Orginaldelarna är väldigt 
svåra att få tag på och vi ville inte lägga 
ytterligare bördor på ägarnas axlar av 
original-bilarna. För det andra, SFRO 
krävde att det användes en Sedan-do-
natorbil. Vi stod inför problem med 
måtten som gjorde att vi fann andra 
lösningar. Insignia Tourer visade sig vara 
den närmsta träffen.

Om jag skulle vilja läsa mer om 
original SportCombin, var kan 
jag finna detta?
På http://9-5sc2012.com

Så, vad händer här näst? Kom-
mer ni bygga en CombiCoupé 
eller en cabriolet?
Vem vet..!

Foto: Oskar Persson
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använde ju Griffin som sitt lyxpaket 
för modellerna som var på väg att sluta 
tillverkas. Laget kände att det var inte 
mer än rätt att utrusta bilen med detta. 
Således letades en väldigt ovanlig fronts-
poiler från en 9-5NG 2012a. Pricket över 
iet blev Griffin-logotypen på bakluckan. 
Nu var bilen äntligen färdig!

Slutbesiktning
SFRO godkände bilen 18e maj och 
därefter följde en sedvanlig bilbesikt-
ning och en inregistrering den 5e juni. 
Men givetvis var ju den ”riktiga” slut-
besiktningen på 2017 års Saabfestival i 
Trollhättan där bilen fick mycket upp-
märksamhet från besökarna. Massor av 
bilder togs på Griffin tillsammans med 
sitt foster-syskon (ch. Nr. 4000017). 
Ett och halvt års hårt slit gav verkligen 
resultat!

Saab 9-5 SportCombi är bilen 
som aldrig blev av, trots toppche-
ferna Jan Åke Jonssons och sena-
re Victor Mullers ihärdiga arbete 
att få den sista viktiga pusselbiten 
i hamn i det som kallades ”det 
nya Saab”. Kombimodellen skulle 
erövra de stora tjänstebilsmas-
sorna. Men av detta blev intet.

Totalt tillverkades officiellt 35 
stycken Saab 9-5 SportCombi i 
Stallbacka-fabriken, sex av dem 
gick åt under projektets utveck-
ling i olika utmattnings- och 
krocktester, kvar finns endast 27 
bilar.

Kratöverföring
Motorn fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
manuell.

Fjädring/hjulställ
Skruvfjädring. Fram fjäderben med 
undre triangellänk och krängnings-
hämmare. Bak multilänkaxel.

Styrning
Kuggstångstyrning med servo. Vänd-
cirkel 11,5 meter.

Bromsar
Ventilerade skivor fram och bak. 
Låsningsfritt system.

Hjul
Fälg 18,0 tum, däck 245/45 R18.

Mått/vikt (cm/kg)
Axelavstånd 284, längd 501, bredd 
187, höjd 148 (med antenn 152), 
spårvidd f/b 159/159. Tjänstevikt ca 
2 080, maxlast ca 450, max släpvikt 
1 800. Tank 70 liter. Bagagevolym 
(VDA-liter) 527-1600 liter.

Kortfakta om byggherrarna
Jonas och Ola träffades i Saabsta-
den Trollhättan på den första Saab 
9-5NG-träffen i september 2014. Det 
visade sig att de hade mycket gemen-
samt och trots att Ola hade svårt med 
att förstå Jonas distinkta Skånedialekt så 
klickade dem direkt.

Jonas: 44 år gammal och uppvuxen på 
Österlen. Hans blodgrupp har alltid varit 
Saab, hans far jobbade även som mekani-
ker på en Saabverkstad i Ystad.
Jonas har alltid varit fascinerad över 
99 och 900 Turbon men som nybliven 
tonåring bestämde han sig för att han 
kunde göra den ännu bättre och desig-
nade två nya 99or. En 2-dörrars och en 
4-dörrars. Han började jobba med en 
sportig 2-dörrarsbil år 1991 och bilen 
stod färdig 2000. Den fick första pris på 
Vallåkraträffen som var (och är fortfa-
rande?) Skandinaviens största bilträff. 
Sedan dess har Jonas ägt och jobbat med 

flera Saabar. Till vardags jobbar han som 
aluminium-svetsare och mekaniker. Mest 
på större kommersiella fordon.

Ola var en idrottsman i sina unga dagar 
men blev en entreprenör och har utveck-
lat en stor passion för bilar, i synnerhet 
för Saab. Ola tycker verkligen Saab står 
ut från mängden bilmärken och pekar på 
Saabs vision som något unikt. Sedan är 
de förstås roliga att köra också.
Han köpte sin första Saab 2009 på en se-
mester, en helt ny 9-3 Vector XWD. Det 
var bilen som satte allt i rullning. Det tog 
inte länge innan bilen började uppgra-
deras och utrustas. Efter det fortsatte det 
som det så ofta gör. Tillsammans med 
hans söner Joel och Oskar började famil-
jens bilsamling växa starkt.
Ola uppskattar verkligen unika och 
ovanliga bilar eftersom de drar så mycket 
uppmärksamhet. Som även visas i hans 
unika Saab 9-5X och nu även 9-5NG 
SportCombi Griffin. 

Bilmodellen som skulle rädda Saab

Foto: Trond-Arve HjelleFoto: Nichlas StrandbergFoto: Andreas Bengtsson
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Mitt första möte med vår nu f.d. 
redaktör Anders Johansson 
var på en bilparkering i ut-

kanten av Umeå.  Det var i slutet av maj 
så snön måtte väl precis ha släppt sitt 
fasta grepp om asfalten till alla biltokiga 
norrlänningars stora glädje. Parkeringen 
var full med Saabar och andra veteranbi-
lar och där stod jag 17 år och vilsen. Lite 
som en ung pojke som tappat bort sina 
föräldrar på leksaksavdelningen, förtjust 
i alla leksaker men högst oklart vem jag 
skulle vända mig till.  En bilträff blir ju 
mycket roligare om man känner någon. 

Jag hade ett drygt halvår tidigare köpt 
min första bil, en cardinalröd Turbo -78 
med rensat vattenpumpsdrev. Så mitt 
Saabintresse låg fortfarande i sin linda. 
Under vintern och våren hade jag för-
sökt renovera bilen efter bästa förmåga 
och kunskap men hade inte fått igång 
den till träffen, vilket i och för sig inte 
gjorde något för jag hade inget körkort 
vid den tidpunkten heller.  Jag kan med 
stor säkerhet säga att den bilen rullat bra 

mycket längre på trailer de nu tolv åren 
jag haft den än vad den rullat för egen 
maskin. Vilket nog säger mer om mig än 
om bilen.

Men nu ska jag inte prata om min första 
bil – även om det inte är helt oväsentligt 
i sammanhanget. 
Den första mannen som klev fram på 
den där träffen presenterade sig som 
Anders. I och med det öppnade sig min 
Saabvärld lite mer. Mycket mer skulle 
det visa sig längre fram.  Hans röda 64a 
stod parkerad med huven uppe med en 
skara människor runt omkring som det 
så ofta gör när någon öppnar en huv på 
en tvåtaktare. Jag var ju självklart också 
nyfiken och sällade mig till den växande 
skaran intressenter. 
Det var det första mötet och där etable-
rades någon sorts sammanhang för mig. 
Under sommaren skulle jag träffa ho-
nom fler gånger och jag fick bland annat 
låna verkstadshandboken till 99an, då 
jag själv bara hade en halvbra svarttum-
mad Haynes-bok. Anders som då var 

ordförande i Norrlandssektionen bjöd in 
mig till veckoträffarna som brukade äga 
rum på våning ett i UVS kansli. Det var 
en trevlig tid, kanske var det även där jag 
lärde mig dricka kaffe…
Elva år senare kan jag nu reflektera över 
hur betydande en hälsning kan vara för 
någon.  Som jag skrev tidigare så blir en 
träff roligare om man känner någon. Tar 
vi inte själv modet / ansvaret att hälsa på 
en okänd  kanske vi förlorar den medle-
men. 
Under den här tiden var jag även rätt ak-
tiv skribent på forumet som fullständigt 
blomstrande av roliga trådar.   Någon 
kanske känner igen mitt användarnamn 
Lustgasen. Idag är jag tyvärr inte lika 
aktiv. I vilket fall som helst så växte mitt 
intresse för bilmärket allt större och 
lojaliteten blev och är fortfarande väldigt 
stark. 

Elva år senare kan 
jag nu reflektera 

över hur betydande 
en hälsning kan vara 

för någon’’
Hösten 2012 tog jag min bil och mitt 
släp och flyttade till vår huvudstad där 
jag nu fortfarande bor tillsammans med 
min sambo och vår ettåriga flicka. Jag 
hade startat min byggfirma i Umeå ett 
halvår tidigare så jag åkte ned med blott 
ett uppdrag planerat men har sedan dess 
inte varit arbetslös. Jag arbetar främst 
och helst med renovering och räddning 
av gamla hus. Byggnadsvård brukar det 
kallas. Men jag är inte en sån där som 
är iklädd svart filthatt och blåvitrandig 
timmermansblues med en timmerbila 
på axeln. 
På somrarna håller jag även på med 
målning, då främst med linoljefärg, 
slamfärg och tjära. Ni vet väl att man 
kan rostskyddsbehandla en bil med 
linolja? 
Kanske har ni sett ett tv-program som 
gått på SVT 1 vid namn Det Sitter i Väg-
garna, då har ni sett lite av det jag gjort 
”bakom väggarna”!

Okej, gamla hus och gamla bilar. Men 
det här med redaktör då?
Jag har sedan 2012 jobbat lite vid sidan 
av Anders med att skriva enstaka artik-
lar till Bakrutan. Sedan dess har jag haft 

någon sorts dröm om att ta över arbetet 
med tidningen. Jag och en vän till mig 
gjorde tex allt tryckmaterial till INT-
SAAB2016, parallellt med det arbetet 
jobbade vi även med jubileumsboken 
som kom sommaren 2016. Har även 
skrivit tre artiklar till den alldeles nyss 
utgivna ”Stora Boken om Saab”, som jag 
rekommenderar er att köpa. En recensi-
on av den kommer i nästa nummer!

På den lilla fritid en egenföretagande 
småbarnspappa med diverse styrelse-
uppdrag nu kan ha, gillar jag att skriva 
och fotografera därför hoppas jag att det 
ska komma till nytta här. 
Som tur är kommer jag inte att jobba 
ensam. Till min hjälp har jag två andra 
skribenter, Björn Johansson från Tjörn 
som kommer bidra med artiklar och 
fotografering.
Lars Söderlund från Stockholm är min 
andra granne (bokstavligen), han kom-
mer bidra med texter och artiklar.

Men! Vi vill gärna bli fler. Ju fler vi är 
desto större variation på tidningen får 
vi.  Främst skulle vi behöva någon som 
kan korrekturläsa material.

Sedan behöver vi ju förstås DIN hjälp. 
Även tips på vad ni kan tänkas vilja läsa 
i tidningen. Mycket ”gratis” finns i gamla 
nummer så man behöver nödvändigtvis 
inte uppfinna frihjulet igen, kanske man 
kan ta upp något gammalt tema? Knep 
och knåp? Bak-rutan, med bakning av 
Saabkaka? Eller något helt annat.

Några av er vet kanske också att jag även 
är sekreterare i styrelsen sedan några 
år tillbaka. Men jag står alltid utanför 
beslut som gäller arbetet med tidningen. 
Jag vill gärna sitta kvar i styrelsen och 
arbeta med tidningen och hoppas att ni 
kan ha förståelse och fortsatt förtroende 
för det. Det känns så roligt att vi fått en 
styrelse som verkligen funkar tillsam-
mans och hjälper och stöder varandra! 
Med en fungerande styrelse kan vårt 
tjänande för er medlemmar bära frukt. 
För att använda ett religiöst uttryck. 

Slutligen vill vi på redaktionen rikta 
ett stort tack till Anders för det arbetet 
du lagt ned på tidningen under åren. 
Hoppas du får tid över nu till att kanske 
bygga ihop den där A-modellen du har i 
garaget?  Nej, jag ska vara tyst. Inte kasta 

Den nya redaktionen

Bakrutan, bakrutan@saabklubben.se

Anton, Lars och Björn
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sten i glashus…

Lars Söderlund
34 år gammal, bilfantast sedan barns-
ben, det som verkligen gjorde mig till en 
Saabfantast var en silverfärgad, 5-dör-
rars og900 GL från 1984. Det var bilen 
jag växte upp med, och som aldrig svek 
familjen. När mina föräldrar sålde den, 
så grät jag.

Jag har fru och två barn, och arbetar 
idag med trafiksäkerhet inom offentlig 
sektor. Jag är styrelsesuppleant i Stock-
holmssektionen av Saabklubben, tidigare 
varit sekreterare i moderklubben samt 
besiktningsman för MHRF-försäkringen 
åt klubbens medlemmar. Jag har sålt av 
mitt bilbestånd något, och i garaget finns 
för tillfället en ledig plats för en Saab, i 
samma garage står en Saab 99, 4-dör-
rars GL från 1983 som jag håller på att 
renovera. Har tidigare haft tvåtaktare, 

V4, 90, 99 och og900. Vill gärna tillbaka 
till tvåtakt, så har du en kortnos till salu, 
hör av dig.

Björn Johansson
Jag har alltid haft ett stort bilintresse 
men hjärtat har alltid klappat mest för 
Saab och jag brukar ofta åka till oli-
ka bilträffar. Därför valde jag att som 
gymnasiearbete skriva boken Bilar som 
berör.
Mitt bilintresse har alltid funnits så 
länge jag kan minnas för nästan alla 
bilmärken. Men Saabintresset har alltid 
varit störst även om vi inte alltid har haft 
Saabar. En tidpunkt för när jag började 
gilla Saab mer än andra bilmärken är 
svårt att säga. 
Andra intressen förutom bilar är foto 
och att spela datorspel. En liten rolig sak 
jag var med om för några år sen var att 
jag var med i Teknikens Värld. På grund 
av att en kompis som har en 9-5 Aero 
och att den hade varit med i ett test i 
Teknikens Värld. Så jag, ägaren till 9-5 
Aeron och bilen kom med i ett reportage 
som heter backspegeln som handlade 
om bilar som tidigare har varit med i 
Teknikens Värld.
Min vision för tidningen är mer olika 
sorters Saabar till exempel ombyggda 
Saabar och mer nyare Saabar. Men även 
mer blandade reportage och intervjuer 
t.ex. med tidigare Saabanställda.

Saabklubbens nya webbmaster

Magnus Jakobsson
Jag har varit webbmaster sedan novem-
ber 2017. Bor i Vikingstad strax utanför 
Linköping. Jobbar i Norrköping som 
digitaltryckare och IT-ansvaring på 
Norrköpings Tryckeri. Jag gjorde min 
första webbsida 1995. 
Mitt stora intresse är fotografering och 
då främst bilar och motorsport. Som 
kuriosa där kan nämnas att första mo-
tortävlingen jag besökte var invigningen 
av Mantorp Park (den invigdes 1969). 
Mitt motorsportfotgraferande hittar ni 
på webbplatsen www.svenskmotorsport-
foto.se och magnusjakobsson.se. Om 
ni surfar runt lite där så hittar ni en del 
bilder på gamla racing och rallysaabar.

Har ni frågor och funderingar eller om 
det är något som inte fungerar så är det 
bara att maila till webmaster@saabklub-
ben.se

En gång är ingen gång, två är en vana 
och tre är en tradition.  
Det har nu blivit en årlig tradition 

med en marknad i Göteborg tillsammans 
med Svenska Volvoklubben och GMHK. 
Det är i ett garage på Volvos område för att 
kunna vara snö-och-regnoberoende. 
Denna dag lyste solen med sina varma strå-
lar och det blev uppfriskande kyligt i gara-
get. I år var det rekord med över 40 säljare 
och många Saabsäljare! Vi beräknar att det 
kom över 600 bilar och besökte marknaden 
så det var otroligt kul. Det var så många att 
serveringsvagnen fick slut på många varor, 
men det kan vara också att bullarna och 
hamburgarna var så goda. 

Vi vill tacka alla säljare, besökare, funk-
tionärer och det goda samarbetet mellan 
klubbarna. Utan er hade det inte blivit av. 

Ni som missade denna marknad kommer 
få ny chans och nästa datum är 6 oktober 
och sedan 26 januari 2019. Såklart finns 
även marknaden i Skattkärr!

Text och bild Karl Ask

Välbesökt marknad under tak i Göteborg 180127
Rekord!
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Filmisen ACTION!

Filmisen, bakrutan@saabklubben.se

Psst! Klippet finns på YouTube, sök bara på filmtiteln. 
Vill du tipsa om en filmsaab? Kontakta redaktionen!

I actionkomedin If Looks Could Kill får vi följa den 18-åriga 
studenten Michael Corben som festar mer än vad han stu-
derar på college. Således är hans betyg usla och för att få ett 

slutbetyg innan terminsslutet måste han bli godkänd i franska. 
Passande nog ska franska kåren på skolan åka till Frankrike 
över sommaren och detta blir hans sista chans om han ska få 
sin examen.
Men på flygplatsen händer något... 
CIA-agenten som förstås också heter Michael Corben ska ock-
så åka - gissa var- till Paris såklart. Men  agenten blir lönnmör-
dad av mamman till den hemska Augustus Steranko vars plan 
är att stjäla allt guld i Europa för att använda till att trycka upp 
egna mynt. Något oklar plan kan tyckas.
Eftersom all information såsom ålder och längd osv. om agen-
ten hemlighållts så misstas den artonåriga festprissen för att 
vara den hemliga agenten när han checkar in. Och blir därför 
oförklarligt satt i första klass i planet mot Paris.

Vid ankomsten blir han genast bortförd av den brittiska un-
derrätelsetjänsten. Michael försöker förklara för dem att han 
inte är den agenten de söker men lyckas förgäves med det. När 
han fått se alla coola high-tech prylar han ska få använda (ex-
ploderande tuggummi, röntgen-glasögon och en Lotus Esprit) 
går han med på att spela med. 

Till en början leker livet 
som agent men det blir 
snabbt läskigt när Steranko försöker få honom 
dödad och tar hans vänner som gisslan. Och vad kör skurken 
då? En svart Saab 900 Turbo förstås.

Hela biljakten börjar i en trång stad med kullerstenar. Michael 
blir utan att han märker det förföljd av Saaben. En kvinnlig 
agent, Mariska, (i en Nissan 300 ZX) försöker få han uppmärk-
sammad på detta och kör bredvid Lotusen, signalerar att veva 
ner rutan. Michael kan ingenting om bilen och trycker på alla 
möjliga reglage och knappar i bilen som lyckligtvis fäller upp 
skölden precis när Saabens regplåt bytts ut till ett maskingevär. 
Han lyckas även skjuta ut en fallskärm vilken landar på Saaben 
och skymmer sikten. 

Jakten går vidare och ute på landsbygden får Saaben blodvite. 
Mariska försöker nu få Michael att stanna vid vägkanten men 
lyckas inte med det, istället skjuter han iväg en raket bakåt vil-
ken spränger Saaben i bitar. Scenen slutar med att han stannar 
vid vägkanten efter att han råkat ”inaktivera bilen”. Han slår 
på instrumentbrädan i frustration och vad säger bilens dator? 
”Window down.”

If Looks Could Kill (1991)
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Varför MHRF?

Varför är Saabklubben medlem i MHRF och betalar en 
ansenlig summa varje år för detta? Den frågan får jag 
ibland.

Svaret kan låta enkelt men samtidigt konstigt, de kämpar för 
vårt intresse. Det finns ingen annan organisation som bevakar 
våra frågor om att gårdagens bilar skall kunna köras på dagens 
och morgondagens vägar. Vi i Svenska Saabklubben ägnar ju 
oss åt bilar som tyvärr inte tillverkas längre. Det gör ju att Saab 
av alla genom åren förekommande modeller är fordonshisto-
riska och kanske en ännu viktigare del av vårt rullande  och 
industriella kulturarv idag och därför angeläget att bevara.
Då kan människor i framtiden se vilka fina bilar som tillverka-
des Trollhättan med ett fokus på den tekniska utvecklingen i 
framkant, som ju blev ett av Saabs adelsmärken.
Alla ni som renoverar och håller Saabarna rullande gör en vik-
tig kulturhistorisk gärning för att bevara och visa upp dessa bi-
lar i de sammanhang de en gång byggdes för. Samtidigt gör ni 
alla en insats som även gör att vi antränger vår gemensamma 
miljö lite mindre. Det jag tänker på, är naturligtvis att ni åter-
använder era  Saabar inte bara bilen i sig, utan även återbruket 
och renoveringen av reservdelar där det är möjligt. Denna as-
pekt missas oftast  i dagens miljödebatt. Tillverkningen är det 

enskilt största utsläppet för  en 
bil. Teknikens Värld rapportera-
de om detta 2016. Inom många 
andra områden pratas det hela 
tiden om vikten återvinning, 
det bör vi även lyfta fram i diskussionen kring våra  bilar.

Men vad har MHRF gjort för att lyfta fram dessa frågor? 
Jo de är en viktig och respekterad remissinstans som svarar på 
remisser och ger förslag på hur lagarna bör utformas. De fick 
bland annat igenom skattebefrielsen för veteranfordon äldre 
än 30 år och nu senast att veteranfordon skall vara undantag-
na ur miljözon 1 och 2 som det ser ut nu i förslaget. Men här 
är faran ännu inte helt över. I värsta fall kan det bli jobbigt att 
utöva vår hobby om det blir stora områden av miljözon 3, i 
t.ex. Stockholm och Göteborg, då bara elbilar eller vätgasbilar 
får köra i miljözon 3.

Besiktningsbefrielse
Nyligen beslutades det från myndighetshåll om det besikt-
ningsbefrielse för bilar äldre än 50 år, under förutsättning att 
bilen har en godkänd kontrollbesiktning inom den senaste 
24-månadersperioden när undantaget ska börja gälla. Detta 

MHRF, Karl Ask, karl.ask@mhrf.se

Nyheter från Motorhistoriska Riksförbundet

gäller från och med maj i år

Mest imponerande är att man fick igenom detta trotts att 
bilprovningsbranschen var emot förslaget. MHRF har lyckats 
påvisa att de äldre fordonen inte har många fel och inte några 
som påverkar risken för olyckor. Dessutom är veteranfordon-
sägarna  noggranna med sina bilar. Samhället har nu visat oss 
ett stort förtroende  för oss och vi måste nu visa att vi klarar 
av detta. Är man osäker på funktionen på sitt fordon kom-
mer man kunna åka in och kontrollera hela eller delar av sitt 
fordon även efter maj i år. Har du till exempel  renoverat alla 
bromsar kan du åka och bara kontrollera dessa.

MHRF är inte alltså bara en mycket bra vetranbilsförsäkring, 
även om det också är en viktig del av förbundet. Här kan vi 
i de MHRF-anslutna klubbarna  få en försäkring som har 
ett bevarandesyfte. Om något händer skall man i möjligaste 
mån återställa  fordonet då det har ett betydande  kulturhisto-
riskt värde.  Dessutom stöttar man såväl MHRF och Svenska  
Saabklubben om du har en sådan försäkring via oss. För varje 
MHRF-försäkring som en medlem tecknar så får Saabklubben 
35 kr per år från MHRF, så alla vinner på detta!

Vi har nu sett vad som kan hända om vi inte har några som 
kämpar för oss och det är Grekland där man helt plötsligt änd-
rade lagarna där veteranfordon inte får köras på allmän väg, 
inte ens till träffar! Då riskerar man 3000 euro i böter! Nej, vi 
behöver MHRF för att bevaka våra intressen mot myndigheter 
och politiker. 

 Feb 4. 2018 Karl Ask

För varje MHRF-försäkring 
som en medlem tecknar så 
får Saabklubben 35 kr per 

år från MHRF, så alla vinner 
på detta!’’
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Svenska Saabklubbens egna 
besiktningsmän

Lennart Holmgren, Sandviken, 026- 25 70 15

Martin Bergstrand, Uppsala, 018-36 91 56

Lars Söderlund, Hägersten, 072-276 27 44

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

Bertil Maununen, Vintrosa, 019-31 45 23

Patrik Hermansson, Grästorp,  0514-30 125

Simon Wadström, Tibro, 070-156 53 37

Karl Ask, Kungälv, 073-727 76 47

Hans Willebrand, Ljungbyholm, 0480-33 056

Erkki Svensson, Nässjö, 0380-37 06 16

Psst! Vi behöver fler besiktningsmän i vårt avlånga land, är 
du intresserad?  Prata med Michael Rasmussen i Annelöv! 
0418-43 36 10 eller 070-009 65 40

Martin Stenlund, Arjeplog, 0961-61 733

Rune Danielsson, Umeå, 070-584 47 38

Lars Julle Olofsson, Ås, 070-071 75 75

Claes Hedlund, Sundsvall, 070-533 83 30

Lördagen den 19e maj 2018 ska ni boka in för en trevlig dag 
vid Svenska Saabklubbens reservdelslager i Skattkärr. 
Försäljning från såväl klubbens nydelslager som begagnatlag-
ret. Mycket förmånliga priser på utvalda delar, både på nytt 
och begagnat!

Vi kommer att ha mycket delar till försäljning i Saabklubbens 
outletlokal så ta med er bra transportfordon och släpkärror då 
det är en hel del tyngre och skrymmande delar såsom motorer, 
växellådor, dörrar mm.

Beställ gärna delar som ni är i behov av i förväg genom vår 
webshop eller per mail/tfn så kan ni hämta 
ut dem på plats, gäller i synnerhet er som har många artiklar 
ni vill köpa. 

Betalningssätt som ni kan använda er av är: kontanter, Swish 
och kortbetalning.

Om ni vill sälja delar själva så är ni välkomna att  göra det, 200 

kronor är kostnaden och den betalas på plats. 
Vi har inte obegränsat med utrymme på gården så vi vill ha in 
er anmälan senast den 30e april, om ni vill vara säker på att få 
en säljplats. 

Bokning görs per mail: reservdelar@saabklubben.se 
eller per telefon: 073-036 94 80 

Vi kommer att köra igång grillen vid 11-tiden där ni  kan köpa 
hamburgare, kaffe, saft och kaka. 

• Kl 08.30 öppnar vi för säljare
• Kl 10.00 öppnar vi för besökare
• Kl 16.00 stänger marknaden

Plats: Strandhemsvägen 3, 656 71 Skattkärr

Välkomna!
SSK Reservdelsverksamhet

Saabklubbens stora 
reservdelsmarknad

19/5
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Jag fick frågan om jag ville skriva lite 
om min renovering i Bakrutan, gär-
na det. Några få av er har kanske läst 

min renoveringsblogg så för er blir det 
lite repetition men så får det vara.
Så här börjar historien.

Nån gång i juli 1991 tog min vän Leif 
den första bilden på mig och bilen, jag i 
bylsig jeansskjorta. Den är tagen utmed 
väg 45 nånstans mellan Åsarna och 
Östersund. Jag har just hämtat drömbi-
len och körkortslös som jag var fick Leif 
agera chaufför. Även om den här delen 
av Jämland är Saabtäta trakter hörde 
bilen hemma i Sundsvall, eller ägaren 
gjorde det, bilen stod i sommarstugan 
om jag minns rätt. Att detta var början 
på en resa med en bil som nu pågått i 
halva mitt liv var svårt att tänka sig då.
Saab 93f med chnr 69270 fick sin regist-
reringshandling på Saab den 3/12 1959 
och förste ägaren, Lars Ekman, blir ägare 

den 11/12 enligt pappren, han ägde 
bilen till 1966 och sen följde en Einar 
Karlsson som ägde bilen i 10 år då såldes 
den till Sundsvall. Några ägare senare är 
det slut på körandet och i augusti 1979 
blir bilen avställd och det är den än dag.

Så dålig kan den ju inte ha 
varit då den undgick skrotdöden. Nån-
stans från då och till jag köpte den borde 
bilen övergått från gammal halvdålig 
bruksbil till kul småfrän veteranbil i 
kommande. Då jag köpte den i juli 1991 
var den i mina ögon den fräckaste bil 
som fanns. Jag hade varit såld på Saab 
sen 70-talet och samtidigt, nån gång 
runt 1978, kom 50-talsnostalgin och la 
sig som ett permanent monterat filter på 
livet. Så en bil från 50-talets sista dagar 
var den perfekta bilen enligt mig. Tyvärr 
så var erfarenheten av bilrenoveringar 
ringa så många misstag kom att begås 
under de kommande månaderna.

Långdistansförhållande
Saab 93F 1960

Medlemsbilen, Henric Tungström, henric.tungstrom@telia.com

Att detta var 
början på en 

resa med en bil 
som nu pågått 

i halva mitt liv var 
svårt att tänka sig då

’’

Väl hemma började renoveringen 
sommaren 1991. Alternativet att behålla 
bilen i nåt slags ursprungsskick tror jag 
inte fanns. Idag hade jag kanske diskute-
rat annorlunda. Då skulle det helrenove-
ras, säkert stärkt av Teknikens världs re-
novering av en Saab 92, för visst var det 
då? Jag kopierade artiklar jag missat på 
bibliotekets svartvita kopiator och läste 
om och om igen. Minns till och med 
att jag hade modet att ringa upp Claes 
Johansson vilken ledde TV:s projekt. Att 
jag varesig hade kunskap eller ekonomi 
för en helrenovering slog mig inte för 
än efter ett tag. Vår hyresgäst Kåre var 
van bilrenoveringar och hejade på och 

hjälpte till. Samtidigt gick jag med i 
Svenska Saabregistret och fick kontakt 
med kunnigt Saabfolk från norr till 
söder, från Umeå, Arvidsjaur till Sand-
viken och Stockholm. Jag var på Ume-
åsektionens höstmöte och fick uppleva 
många fina tvåtaktare. Justa reservdelar 
som nya blanklister till skärmar, mattor, 
ratt, kederlister och bromsar köptes från 
Sandviken för priser som idag upplevs 
som skänkes. Jag minns bilen då kostat 
mig 3000 kr varav inköpspriset var en 
tusenlapp. Många delar målades upp och 
las på hyllan, gott så.
Bilen revs i bitar och skickades på bläst-
ring och kom tillbaka med inneskärmar 

bak och fjäderfästen  så där dåliga som 
dom kan vara på Saab 93, helkass helt 
enkelt. Diverse rostkunnigt folk kontak-
tades men ingen ville ta på sig jobbet till 
en vettig peng. Nånstans här började jag 
se projektet som orimligt, ekonomiskt. 
Det här var en tid då en hyfsad 93:a gick 
att köpa för under 10 000, ja under 5 
000kr om man letade lite. Jag beslutade 
mig för att sälja. Ett dumt beslut skulle 
det visa sig.
Den 15:e februari 1992 sålde jag bilen, så 
här efteråt känns det som en dålig dag i 
mitt Saabägarliv. Bilen köptes av far/son 
boende 15 mil norrut. Alla reservdelar 
skickades med, verkstadshandboken 

På Hotell Palace i Stockholm presen-
terades bilmodellen 93F den 7e okto-
ber 1959. 93F stod kort och gott för 
framkantshängda dörrar. De tidigare 
självmordsdörrarna eller det mindre 
PK flickfångedörrarna slopades.
Till detta fick även bilen stänkskydd 
bak.

Men modellen blev väldigt kortlivad 
och ersattes redan den 17e februari 
året därpå av den helt nya modellen 
Saab 96.

Trots, eller kanske på grund av, dess 
kortlivade modellkariär så är det 
många som håller F:en för den snyg-
gaste Saaben som någonsin tillverkats.

Saab 93F 1960
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också.

Min önskan om Saab 93 hade inte 
avtagit utan fler 93:or och andra 
tvåtaktare köptes in under åren 
utan att jag kände mig nöjd, jag 
saknade den grå 93f:n, andra bi-
lar blev som en sämre ersättning 
och jag kände nåt slags miss-
lyckande i att jag inte fullföljt 
renoveringen. Far/son som köpt 
bilen kontaktades då och då 
med återköpstankar men dom 
hade fortsatt renoveringen och 
ville avsluta  den.
Men för att göra en lång histo-
ria kort; påhejad av min Saab-
vän Daniel skrev jag under 
hösen 2016 ett brev angående 
Saab 93F till ägaren och vips 

var bilen min igen, 24 år och 7 
månader senare. 

Rosten var lagad, tack och 
bock, annars såg bilen ut som 
då jag sålde den. Alla nya 
delar jag köpt följde med 
och andra delar låg i samma 
lådor som vid försäljning-
en, skruvar i min sedan 
länge bortgångna mormors 
medicinburkar, lustig 
känsla, som om livet går 
runt på nåt sätt. Nu jäklar 
ska bilen renoveras och 
jag känner mig betydligt 
bättre förberedd än vad 
jag var 1991. Så efter ett 
tomrum på ett kvarts-
sekel fortsätter renove-
ringen.
Så står jag vid bilen 
igen efter nästan 25 

år. Lite sammanbiten men nöjd. Far/son har 
lagat rost och jag får tillbaka alla delar med 
köpet. Väl hemma vill jag ha bilen på hjul så 
snabbt som möjligt och några veckor med 
jobb ger resultat. Underredsbehandlad och 
hjul sitter på med nya och renoverade delar. 
Det känns som renoveringsobjektet blivit bil. 
En bra färgfilm från Saab 1960 ger bra svar 
på vilka delar som ska lackas och i vilka 
kulörer samt hur underredsbehandlingen såg 
ut på fabriken, underbar film, måste ses. An-
skaffning av delar har börjat i stor skala i takt 
med egen inventering av vad som finns och 
inte. Jag försöker också lägga upp en plan om 
när saker ska fixas, motor, lack, inredning, 
elsystem mm mm. Planen kommer nog 
spricka många gånger...

Vem är den där Henric Tungström?

Första Saabminne?
Svårt, men min styvfar leasade en röd Saab 99 
CC 1975 då han arbetade på företaget Data-
SAAB. Vi hade ny Saab varannat år.

Vad gör du annars på dagarna?
Arbetar på länsmuseet i Östersund som muse-
ipedagog, en slags blandning mellan guide och 
skådespelare.

Det bästa med Saab 93F?
Designen, 93:an är den vackraste Saaben enligt 
mig, med bakhängda dörrar är den ball men då 
dörrarna hängs i framkant fulländas designen.

...Och det sämsta?
Att så många andra tycker det är synd att dör-
rarna inte hänger i bakkant.

Vad står mer i garaget?
En moped, Husqvarna från 1961.

Nu ska vi hem!

Så var den äntligen tillbaka framför samma hus som för 25 år sedan.



Redan när jag köpte min första bil 
hade jag flera gånger kollat på 
flera olika Saab modeller och att 

min första bil blev en bil av ett annat 
bilmärke är en slump. Men under alla 
timmar jag lade ner på att kolla efter 
min första bil fastnade jag för Saab 9000 
mer specifikt turbo modellerna. Sen 
tiden efter jag köpte min första bil fort-
satte jag att kolla efter olika 9000 men 
jag hittade aldrig någon förrän flera år 
senare. För jag är ju en Saab-entusiast så 
min drömbil att äga var att någon gång 
ha en Saab 9000. Så för fem år sen köpte 
jag en Saab 9000 Aero från år 1994.

Men låt mig ta det från början. Det hela 
började med att jag och en vän åkte och 
kollade på en vanlig vit 9000 från 1997. 
Men det blev inget av med den bilen. Så 
vi pratade med en Saab-entusiast och 
mekaniker, som vi känner lite, om han 
visste om någon Saab 9000 som är till 

salu. Han berättade att en vän till honom 
som också är Saab-entusiast kanske 
var intresserad av att sälja sin bil. Vi 
ringde och bestämde en tid för att kolla 
på bilen. Några dagar senare åkte vi 
och kollade på den och provkörde den. 
Sedan tänkte jag i några dagar och några 
veckor senare åkte vi och köpte den. 
Förutom bilen fick vi också med många 
delar bland annat en extra uppsättning 
fälgar och en helt ny taklucka så när vi 
åkte hem med nyköpet var hela bagaget 
fullt med delar.

Bilen är också ganska unik för den har 
all extrautrustning förutom traction 
control och automatlåda. Dessutom 
har den träpaneler som bara kom till 
prototypstadiet men inte längre. Det 
som också lockade var att bilen hade full 
historik. Första ägaren var en brand-
chef i Dortmund i Tyskland som köpte 
bilen ny och sedan kom den till Sverige 

ungefär vid millennieskiftet. Strax efter 
det kommer förra ägaren in i bilden för 
bilen var nära att skrotas på grund av 
att den hade stått nära en brand och fått 
brand sot på sig. Så förra ägaren räddade 
bilen från att skrotas och lät sin gamla 
jobbkompis lacka om bilen. Sedan körde 
han 8 000 mil med bilen innan jag köpte 
den. Men sedan jag köpte den har jag 
bara njutit av att äga en av många bilar 
på min drömbilslista. 

Text och foto Björn Johansson

Min drömbil
Saab 9000 Aero 1994

Medlemsbilen, Björn Johansson, bjorn@ljudkonsult.se

              Vissa drömbilar kan 
              vara svåra att finna, 
andra kan vara så dyra att 
man aldrig har råd att köpa 
dem.  
Sedan finns de dem, som fort-
farande är någons drömbil där 
man kanske egentligen inte 
vet varför.

’’
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Kan du berätta om din tid på Saab?
Efter att Birgitta Samuelsson varit hem-
mafru i några år började hon på DATA-
SAAB år 1973 och flyttare senare över 
till tekniska avdelningen. En av hennes 
chefer tyckte att hon skulle börja som 
ingenjör. Så hon började läsa till ingen-
jör på kvällarna och blev klar några år 
senare och bytte tjänst till att jobba med 
exteriöra detaljer. Jobbet var ett väldigt 
varierat så de gick ofta runt mellan olika 
avdelningar. Den ena dagen kunde hon 
vara i produktionen och andra dagen 
var de kanske med och kollade på ett 

krocktest. Men basen var den tekniska 
avdelningen.

Hur länge jobbade du på Saab? 
Birgitta jobbade 30 år på Saab och sluta-
de år 2003 när hon gick i pension. 

Vilka bilar var du med och utvecklade? 
Från Saab 99 och alla modeller fram till 
ng 9-3 men 9000 var den roligaste. 

Vad gjorde att du stannade kvar på 
Saab så länge? 
Att var det rättvist oavsett kön och hon 
tyckte att hennes chefer var bra. Det 
gjorde också att hon aldrig kände att 
hon kanske skulle gå till någon konkur-
rent som till exempel Volvo.

Vad jobbade du med på Saab? 
På tekniska avdelningen med utveck-
ling av exteriöra detaljer mer specifikt 
backspeglar. De sista åren fram till 

pensionen med kostnadsbesparing men 
det tyckte hon inte om för hon tyckte 
att det stjälpte mer än det hjälpte och att 
hon inte fick släppa fram det som hon 
själv alltid ville. Det bästa med att jobba 
på Saab var att det var ganska fritt och 
högt i tak och att de ofta fick ta beslut på 
själva avdelningen. Men om det kostade 
mer än en viss summa var de så klart 
tvungna att gå till chefen.

Fanns det något som var mindre bra? 
Det som var lite negativt var att tiden 
innan den nya byggnaden som tekniska 
satt i från år 1985. Då satt vi i byggnader 
som påminde om byggnadsbaracker 
som var ganska sunkiga och äckliga till 
exempel var det ofta råttlort när vi kom 
till jobbet på morgonen. Men sen när 
den nya byggnaden var färdigbyggd år 
1985 fick vi egna rum och det var ljust 
och fräscht. Men några år senare tog de 
bort att vi hade egna rum för att istället 

Hemmafrun som 
blev ingenjör

Intervju med Birgitta Samuelsson

Intervjun, bakrutan@saabklubben.se
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Foto: DataSAAB

ha öppna kontorslandskap för de behöv-
de mer plats för olika grejer. Men det 
spelade ingen roll för Birgitta.

Vilken Saab tyckte du bäst om?
Saab 9000, för den var som en nystart 
för Saab. Birgitta tycker att den var rym-
lig och väldigt bekväm att åka i tack vare 
stolarna och ACn. 

Var den avdelningen där du jobbade på 
med i ett tidigt stadium i utvecklingen 
av bilarna? 
Från början till slutet av utvecklingen av 
bilen men även facelifts och vissa efter-
marknadssaker som airflow-paketen.

Fanns det några skillnader före GM 
ägde Saab och efter? 
Några stora skillnader var att friheten 
och att det var högt i tak försvann. Mes-
tadels på grund av att många chefer var 
tyska och inte ville ha eller var vana vid 

friheten de hade på Saab. En annan sak 
som skilde var att de kunde få mail mitt i 
natten från GM i USA och de ville oftast 
inte vänta på svar. En annan sak som var 
negativ var att efter GM tog över kän-
des det som att lite av entusiasmen och 
intresset bland de anställda försvann när 
de plötsligt skulle spara in på olika saker. 
Så många idéer kom aldrig fram när GM 
ägde Saab och de gick också över till 
Engelska som koncernspråk. Dessutom 
var de tvungna att köpa många delar ge-
mensamt med GM och vi ”trodde också 
att GM skinnade Saab på pengar för när 
vi räknade på det kunde vi inte få det att 
gå ihop”.

Fick du låna prototyper? 
Birgitta fick låna prototyper ibland för 
till exempel bilsemestrar och då fick de 
bensinen betald av Saab för det var ett 
sätt för dem att testa bilarna under långa 
sträckor.

Hur var det när de hade bilar ute of-
fentligt innan de hade släpptes? 
I början är de så klart kamouflerade 
men jag fick låna 9000 innan den hade 
visats upp. Då skulle bilen stå på avskil-
da platser så att den inte blev upptäckt 
så lätt men det var några som upptäckte 
den ändå. Men det finns andra exem-
pel på när det var svårt att hålla bilen 
hemlig till exempel när de utvecklade 
9-3 viggen och skulle testa kylningen 
med det spoiler paketet viggen har. Då 
började bilen att koka utanför fabriken 
och det kom många nyfikna. Då var det 
svårt att hålla den hemlig för bilen hade 
ingen kamouflering eftersom de skulle 
kunna testa kylningen med spoiler-pa-
ketet. Birgitta sammanfattar sin tid på 
Saab med att hon tycker att det var ett 
roligt och händelserikt jobb.

Text Björn Johansson

D23 utgjorde Data-
saabs sista generation 

av centraldatorer.
I förgrunden skiv-

minnena. Bilden 
ljuger dock: I verklig-

heten är det en D22 
som är skyltad som 

D23.
Ett skivminne hade 

en kapacitet på 8 MB 
per aggregat.

Foto:DataSAAB
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Stilikon

På den internationella bilutställ-
ningen i New York premiärvisas 
just nu Saab 9-3 Viggen, den nya 

högprestandaversionen av Saab 9-3. 
Grundstenarna för den nya modellen är 
en vidareutvecklad 225-hästars 2.3liters 
turbomotor, omfattande aerodynamiska 
karossförändringar och ett sportigare 
chassi. Sammantaget gör detta Saab 9-3 
Viggen till en exklusiv och snabb spe-
cialmodell som konstruerats för att ge 
körupplevelser utöver det vanliga.

Höga prestanda
Nya Saab 9-3 Viggen är utrustad med 
Saabs senaste fyrcylindriga turbolad-
dade motor i högeffektutförande. Ur en 
cylindervolym på 2.3 liter tar man ut 
225 hk vid 5500 varv. Ett mycket högt 
vridmoment – 342 Nm – är tillgäng-
ligt hela vägen från 2500 till 4000 varv 
vilket ger resurser för säkra och snabba 
omkörningar. Toppfarten är 250 km/
tim och 0-100 km/tim går på 6,8 sekun-
der. Sammantaget är Saab 9-3 Viggen 

en av marknadens snabbaste och mest 
komfortabla långfärdsbilar med sportiga 
egenskaper.

Omfattande standardutrustning
Till standardutrustningen hör bl a 5-ek-
rade 17-tums lättmetallfälgar med däck 
i dimensionen 215/45 ZR 17, automatisk 
klimatanläggning (ACC), farthållare, 
färddator, elmanövrerade fönsterhissar, 
elmanövrerade och eluppvärmda yttre 
backspeglar, elektrisk manövrering av 
förarstolen, fjärrmanövrerat centrallås 
med elektronisk startspärr och av Svens-
ka Stöldskyddsföreningen godkänt larm.
Saab har gett nykomlingen ett namn 
med rötterna i Saabs flyghistoria – Saab 
9-3 Viggen- Vilket hänsyftar på Saabs 
legendariska flygplan 37 Viggen. Det 
deltaformade emblemet med bilens mo-
dellbeteckning på båda framskärmarna 
anspelar på den dubbla deltavinge som 
är typisk för just flygplanet Saab 37 Vig-
gen. Samma symbol förekommer även 
i dörrtrösklarna, på motorns ventilkåpa 

och i sätenas ryggstöd.

Avancerad aerodynamik
Den aerodynamiska utformningen av 
Saab 9-3 Viggen är påfallande. Den 
har en markerad profil, med ett inte-
grerat och djupare luftintag i fronten, 
konturformade dörrtrösklar, en bakre 
stötfångare som dragits runt flyglarna 
samt en kraftig bakspoiler, vilket sam-
mantaget ger ett aggressivt, sportigt 
utseende. Men dessa designändringar 
är inte bara kosmetiska, utan delar av 
ett finstämt aerodynamiskt paket som 
förbättrar väghållningen. Lyftkrafterna 
har minskats med mer än 50 procent 
jämfört med 9-3 i basutförande och luft-
motståndet har minskat med 8 procent, 
vilket ger ett Cd-värde av 0,31- vilket är 
mycket lågt för en högprestandamodell 
av den här typen.
Den nya karossen finns i fyra olika 
färger, bl a Lightning Blue, som tagits 
fram endast för Viggen. Under karossen 
finns ett speciellt avstämt chassi som 

Bakrutan, bakrutan@saabklubben.se

Vi bläddrar i nr.  2 - 99

VIGGENVIGGEN

uppgraderats för att ge föraren möjlig-
het att utnyttja bilens prestanda fullt ut. 
Till modifieringarna hör kortare fjädrar, 
nya stötdämpare, större 17-tumshjul 
och modifierad styrväxel – alla faktorer 
som är viktiga för den sportiga körupp-
levelsen hos Saab 9-3 Viggen. De större 
bromsskivorna är ventilerade fram och 
försedda med slitsar som ger snabbare 
bromsverkan och förbättrad pedalkäns-
la. Även inredningen har utformats åt 
det sportiga hållet. Den är övervägande 
svart men accenterad med skinn i olika 
färger i dörrar och säten. Både förar- och 
passagerarsätet har anpassats för att ge 
en bra sittställning och hög komfort, 
med djup skålning som ger bra sidostöd. 
Den läderklädda ratten och instrument-
plattan i silvergrå finish bidrar till det 
sportiga intrycket.

Hög säkerhetsnivå
Säkerheten i Saab 9-3 är väl tillgodo-
sedd. Förutom bilens väl utvecklad 
körsäkerhet är Saab 9-3 Viggen utrus-
tad med en imponerande uppsättning 
detaljer för bästa möjliga krocksäkerhet, 
inklusive airbag för förare och passage-
rare fram. Saabs unika dubbelverkan-
de sidoairbags för bröst/huvudet och 
SAHR. Saabs aktiva nackskydd.

Specialistteam bakom SVO
Saab 9-3 Viggen har skapats av ett litet 
specialistteam inom Saab Automobile, 
kallat Special Vehicle Operations (SVO). 
Teamet har koordinerat arbetet hos de 
utomstående företag som varit involve-
rade i projektet. engelska TWR har bi-
dragit vid konstruktion och utveckling, 
medan Valmet Automotive i Finland är 
ansvariga för tillverkningen. I den finska 
fabriken tillverkas redan tidigare Saab 

9-3 Cabriolet. 
”Vårt mål har varit att producera en mo-
dell i begränsade volymer – ca 2500 bilar 
per år – som tilltalar förare med sportiga 
ambitioner, men samtidigt behålla de 
värderingar som varumärket Saab står 
för.” säger Peter Leonard, ansvarig för 
SVO-verksamheten.
”Vi ville också hitta något nytt som 
anknyter till vår tekniska historia- speci-
ellt flygteknologin – alltså det som varit 
inspirationen för alla Saabs bilar in i 
våra dagar. Vi fastnade då för att använ-

da namnet Viggen från flygplanet Saab 
37 Viggen när det gällde att beteckna vår 
hittills mest potenta Saab 9-3.” fortsätter 
han.
”Jag tror att vi lyckats med att skapa en 
äkta Gran Turismo, med ett individuellt 
utseende, fantastiska prestanda i mellan-
registret och övertygande väghållning. 

Samtidigt vill vi erbjuda en bil med 
mycket hög komfort som tilltalar alla 
passagerare – även på långa dagsetap-
per.” avslutar Peter Leonard.

Saab 9-3 Viggen kommer att finnas 
endast i mycket begränsad omfattning 
på den svenska marknaden. Sedan 
serieproduktionen startat under våren 
beräknas endast ett 25-tal bilar komma 
till Sverige före sommaren, mer par-
ten av produktionen är avsedd för den 
amerikanska marknaden. Även under 

hösten blir tilldelningen till den svenska 
marknaden begränsad.
Saab 9-3 Viggen kommer att finnas i tre 
versioner. 3-dörrars Coupé (349.000 :-) 
, 5-dörrars (354.000 :-) och Cabriolet 
(463.000 :-).

Text och bild: Saab Automobile AB
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Saab

Saabar i polisutförande var förr en 
vanlig syn på svenska vägar. Men 
det fanns också andra blåljusor-

ganisationer som också använde dem. 
Bilintresserade Malmöbor kanske minns 
den gulrödvita Saab 9000 som tjänst-
gjorde som akutbil under nittiotalet. 
Den gick under beteckningen M 991. 
Efter mailkontakt med Lars-Owe Göthe 
framkommer följande fakta.

I samhällets tjänst
Bilen kom att utgöra Malmös första rik-
tiga akutbil. Kenneth Thulin, dåvarande 
ambulanschef drev tillsammans med en 
chefsöverläkare igenom projektet som 
startade 1993. Bilen hyrdes från till en 
början från VISAB. Kenneth stod även 
för den yttre designen på bilen. 
Bilen var placerad på Heleneholms 
räddningsstation i centrala Malmö. Den 
larmades tillsammans med ambulans 
ut på alla prio 1 uppdrag i Malmö . 
Personalen i bilen utgjordes av narkos-
sjuksköterska och ambulanssjukvårdare. 
Den medicinska utrustningen utgjordes 
av läkemedel samt instrument för att 
kunna upprätthålla fria luftvägar. Perso-

nalen hade möjlighet att söva patienter 
på plats. Uppdragen kunde utgöras av 
akuta sjukdomsfall, överdoser samt 
misshandel och olyckor.
1996 utbyttes bilen mot en Nissan Ter-
rano då personalen önskade ett fordon 
där de kunde sitta högre i stadstrafiken. 
Denna bil fick då överta numret 991 
och Saaben märktes om till 848. Under 
denna beteckning användes den som 
reservbil till Terranon samt som övrig 
transportbil för läkare till icke akuta 

uppdrag. Terranon ersattes 2001 av en 
Mercedes ML 270 varpå Saaben avveck-
lades.

Förutom Saaben så köptes en Volvo 745 
in som organtransportbil. Denna fick 
benämningen M990. En slagning på 
transportstyrelsen sida visar att bilen 
fortfarande finns kvar om än avställd.
2006 avvecklades akutbilen, samtidigt 
skedde en kompetenshöjning med sjuk-
sköterskebemanning inom svensk 

90000
En berättelSe om en vardagshjälte
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Utalarmering av ambulans sker i en fyrgradig skala prio 1-4. Vid prio 
1 är uppdraget brådskande och under dessa uppdrag får larmanordning 
såsom ljud och ljus användas för att påkalla fri väg, vissa tra-
fikregler får också överträdas. Vid prioritering 2-4 följs gällande 
trafikregler.

ambulanssjukvård efter krav från Social-
styrelsen.

Det var registreringsbeviset som fångade 
mitt intresse och gjorde att jag beställde 
utdrag från dåvarande Vägverket för att 
få del av bilens historia. En historia som 
ledde till artikeln om Malmös första 
akutbil. Trots att bilen var såld till privat-
person var den fortfarande registrerad 
som utryckningsfordon med larmanord-
ning. Detta uppmärksammades inte av 
Bilprovningen eller Vägverket förrän jag 

2004 skulle registreringsbesikta den för 
dragkrok.

Min bakgrund
Första gången jag åkte i en 9000 var jag 
i trettonårsåldern. En kompis föräldrar 
hade hämtat ut en ny 9000 turbo, blå 
eller grå metallic. Registreringsnumret 
började med O varför det bör ha varit 
1989. Mina föräldrar hade en Volvo 343 
och jag minns hur jag förundrades över 
att Saaben kunde vara så tyst och rymlig, 
och vilken komfort den erbjöd. Därefter 

dröjde det till 1997 när en kompis köpte 
en 88 års 9000 turbo. Nu var det jag som 
ägde en 343: a. Jag skulle provköra hans 
inköp, gasade och släppte kopplingen 
som jag var van för att få igång Volvon. 
Saaben spann loss…
Några veckor senare åkte vi till Örebro i 
denna 9000, en stor upplevelse komfort-
mässigt. En sån här bil skulle jag också 
ha. Annonser började granskas men 
intresset avtog ganska snart. Ekvatio-
nen student och bilköp fungerade inte 
särskilt bra. 

Malmös nya akutbil redo för utryck-
ning. Här står den parkerad utanför 
räddningsstationen i Heleneholm, 
Malmö.
Registreringsplåtens siffror är målfo-
tonära det nya akutnummret som kom 
i bruk 1 juli 1996. Visste du att det är 
samma nummer i hela Europeiska 
Unionen?
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Objektsökande
Sju år senare blev det emellertid dags. 
Jag ville ha en automat med 2,0 motor 
utan turbo, enklast möjliga för 
att hålla eventuella reparationskostnader 
nere, den enda lyxen skulle utgöras av 
ac. Årsmodellen skulle vara från 90 talet 
då dörrarna fick bättre rostskyddsbe-
handling. Maxbudget sattes till 30 000 kr 
Det fanns många objekt att välja mellan 
men allteftersom ovanstående krav lades 
in minskade antalet träffar på begag-
natsajterna. Jag sökte från sommaren 
2003 tills jag fick napp i februari 04. En 
Saab 9000 CC, årsmodell 92 fanns på en 
bilfirma i Karlstad. Mätarställningen var 
27 500 mil. För objektet begärdes 19 500: 
-. Den var besiktad 3 månader framåt. 
Annonsen var utan bild. 
Jag valde att avvakta några dagar inn-
an jag ringde, ville fundera på saken. 
Via telefon fick jag sedan svar på mina 
frågor om rost i dörrarna. Det skulle inte 
vara så farligt. Det var fredag, resan till 

Karlstad bestämdes till måndagen därpå, 
den 9 februari. 

Köpet
Det var en härlig vinterdag, molnfritt 
med strålande solsken och kallt, rik-
tigt kallt, 20–25 minusgrader, men vad 
gjorde det. Vi åkte i min Volvo 440, en 
bil med ett värmesystem dimensionerat 
för en jumbojet. De 22 milen avverkades 
och vi kom fram. 
I värmen inne i bilhallen står en vit 
9000 CS ren och nytvättad. Inte CC 
som det stod i annonsen. I denna stund 
fick jag svårt att hålla min glädje inne 
men gjorde mitt bästa för att möjliggöra 
prutningsförsök i ett senare skede. CS 
betyder nämligen 200 kg mer i tillåten 
släpvagnsvikt. 
Bilen provkördes, farthållaren funkade 
inte, den främre spoilern saknades och 
en baklykta var spräckt. Detta och något 
mer diskuterades när priset gjordes upp. 
Bilen släpptes för 15 500: -. Tydligen 
lyckades jag hålla prutmasken. Jag var 
jättenöjd med affären och färden påbör-
jades hemåt. 

Hemfärd
Efter någon mil blev jag tvungen att 
stanna. Hur jag än använde fläkten så 
envisades vindrutan med att imma igen. 
Det luktade också glykol. Det var väl 
inte…. jo det måste vara värmepake-
tet! Under stoppet noterades också att 
motorn gick ojämnt. Vid det här laget 
ångrade jag köpet en kort stund och 
funderade på om vi skulle åka tillbaka 
med bilen. Tanken slogs bort och jag 
bestämde mig att åka hemåt. Värmen 
stängdes av och hushållspapper lades 

över defrostermunstyckena för att hin-
dra glykolblandad luft att lägga sig på 
vindrutan.
Den gnistrande kalla vinterdagen var 
inte lika angenäm att genomlida i en 
bil med avstängd värme. Speciellt som 
varma kläder saknades. 22 mil i iskyla 
och så småningom, allteftersom kvällen 
nalkades, även i mörker. Jag och min 
medföljande kompis växlade mellan 
bilarna för att slippa bli helt nedkylda i 
Saaben.Hemkommen körde jag in bilen 
i garaget för genomgång. 

Renoveringen
Vid inköpet hade jag gjort en beräkning 
av reservdelsinköp för 5000 kr. Någon-
stans hade jag läst att när budget görs 
för bilrenoveringar ska alla tänkbara 
inköp beräknas och summan ska sedan 
multipliceras med 3. Svaret ska då visa 
den faktiska kostnaden. Multiplikatio-
nen utförde jag inte, men i efterhand 
tror jag formeln måste varit framtagen 
på vetenskaplig grund då slutsumman 
stämde överens med detta räknesätt. Det 
var fler saker än det jag noterat som var 
dåligt på denna bil. 
Nåväl, skam den som ger sig. Bilen 
ställdes av i några månader och fixades 
till. Besiktningen klarades med nöd och 
näppe på grund av högt HC värde. Jag 
körde den sedan ett år, när den plötsligt 
började gå på tre cylindrar efter kallstart. 
Fenomenet visade sig bero på sprucken 
topp. Vid demontering av toppen hitta-
des även orsaken till det höga HC värdet 
som utgjordes av felmonterad kamkedja. 
Efter denna reparation rullade både bil 
och mil på under flera år utan behov av 
större reparationer.

Det är jag som är ägare till bilen!

Bilen idag
Bilen är i skrivande stund fortfarande 
min bruksbil, mätarställningen passe-
rade 49 000 mil i oktober 2017. Den är 
karossmässigt i gott skick. Mekaniskt en-
visas den med att läcka glykol vid fyrans 
cylinder trots byte av topplockspackning 
2016. En Saabmekaniker sa att utmattat 
topplock kunde ge dessa symtom på 
långmilare. 

I samband med att jag köpte bilen kan 
sägas att den delvis kommit tillbaka till 
den verksamhet den påbörjade då jag 
jobbar inom ambulanssjukvården i Da-

larna. Min nuvarande chef har dessutom 
tjänstgjort på denna bil när den gick 
som akutbil. 
Än idag finns små rester kvar av den 
stripning som fanns när bilen var ak-
utbil. På motorhuven går det när bilen 
är ren också att urskilja var den blåa 
stjärnan Star of Life suttit klistrad.

Text och foto Jesper Yvell, Gagnef

Star of Life

Den mest vedertagna symbolen för 
utryckningsfordon i världen.
I mitten ser vi en ormstav som är den 
symbol som är mest förknippad med lä-
kekonst och medicin. Den ser man ofta 
på sjukhus, apotek och medicin.

Dess uppkomst tvista de lärde om, men 
den mest accepterade teorin om symbo-
len kommer av att ormar associerades 
med läkekonst i det gamla Grekland. 
I läketempel tillägnade åt Asklepios 
befann det sig ofta Eskulapsnokar vilka 
precis som Eskulapstaven har fått sitt 
namn efter Asklepios. 

Dock var det i antikens tider i många de-
lar av världen inte ovanligt med magisk 
ormdyrkan med ett förmodat centrum i 
Egypten, då ormar sågs som en symbol 
för kraft, livsenergi och virilitet.

Såhär ser bilen ut idag!
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SektionsnyttSektionsansvariga
Norrland

Thomas Ramsell, 070-312 43 39
norrland@saabklubben.se

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

Gotland
Björn Askengren, 0498-500 38

gotland@saabklubben.se

Göteborg
Mats Kadmark, 073-672 30 72

gothia@saabklubben.se

Trollhättan
Roland Widarsson 0521-22 30 33

trollhattan@saabklubben.se

Blekinge
Anders Källquist, 073-838 16 99

blekinge@saabklubben.se

Skåne
Bengt Åkesson, 0415-402 22

skania@saabklubben.se

Träffsamordnare
Uppland

Lars-Åke Karlsson, 018-36 77 06

Hallandia
Mats-Ove Fredlund, 070-698 93 52

hallandia@saabklubben.se

Gästrikland
Martin Agstam, 026-12 96 26

I övrigt samma träffsamordnare 
som sektionsansvariga

Skåne

Vi fortsätter med träffarna på Bialitt, andra torsdagen i månaden kl 
18.00. Träffarna kan innehålla föredrag, videovisning eller bara en 
träff bland Saabentusiaster.

• 12 april  Månadsträff Bialitt m miniloppis
• 1   maj Första tisdagsträffen Löddeköping
• 10 maj Månadsträff Bialitt m miniloppis
• 26 maj Marknad i Saxtorp, vidare info finns på hemsidan

Gothia

Träffkalender 2018:

• 5 maj Lördag. Säsongspremiär! Utflykt till Aeroseum i Säve! Vi 
träffas på Biltemas parkering (nära Backaplan) kl 12 för gemen-
sam färd till muséet (entréavgift 100:-). Vägbeskrivning hittar du 
här: goo.gl/7XNRyx och mer information om muséet: www.aeroseum.se

• 6 juni Svenskbilsträffen Göteborg/Trollhättan, mer info kommer

• 8 augusti Onsdag från ca kl 18. Saab Gothia ansvarar för onsdagsträffen vid Mar-
itiman, behöver 3-4 funktionärer med gula västar som kan hjälpa till och dirigera 
bilarna. Hör gärna av dig om du vill hjälpa till.

• 26 augusti Söndag kl 14, Gustav Adolfs Torg – säsongsavslutning!

Övrigt: Veteranbilsträffar vid GöteborgsOperan/Maritiman varje onsdag hela som-
maren för alla bilmärken!

Norrland

Efter branden i vår samarbetsklubb UVS lokal förra vintern så står vi tillsvidare lokallösa och har 
därför tvingats ställa in våra ordinarie träffkvällar. Löser sig detta problem så tar vi genast upp dem 
igen så håll koll på vår hemsida där vi lägger upp senaste infon: http://norrland.saabklubben.nu/

Motorträff i Olofsfors Bruksområde 16e Juni, mycket uppskattad träff. Träffen börjar 10,00.

Hälsningar styrelsen

Halland

Kolla aktuell info på 
http://hallandia.saabklubben.se/
Ta gärna med familjen, kompisen eller någon annan som 
är nyfiken.

Vi önskar er alla välkomna till årets träffar.
Styrelsen

Blekinge

• Mars  Samåkning till årsmötet i  
Trollhättan

• 21 April  I krösnabanans spår 
Samling i Nättraby 10:00

• 2 Juni     Flyg o bilträff på Emmabodabanan 

Med vänlig hälsning, Kenth Mattisson 0735-211556

Dalarna

SAAB/SAABO-träff 29/6-1/7 2018 i Hedemora vid Hamre-
banan

Träffen är i planeringsstadiet, så mer info kommer
framöver i Bakrutan och på vår Facebooksida (där
det uppdateras fortlöpande vartefter aktiviteter/tider fastställs).

Alternativ för att hitta oss på Facebook:
https://www.facebook.com/events/1933258140332880/
eller sök på Saab/Saabo-träff alternativt använd vår QR-kod:

Det går även bra att ringa för mer info:

Krister Karlsson 0702-488289
Jörgen Palm 0767-801054
Välkomna!
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För årsmöteshandlingar vänligen gå in på webadress: https://saabklubben.se/arsmote-2018/ 
Lösenord: saab-Lampa.22

Plats: Saab car museum i Trollhättan

När: Lördagen den 10 Mars 2018 med början kl 12.00

Sedvanlig marknad hålls efter mötet. Vi gör som vanligt en kontroll av medlemskapet vid insläppet till mötet, så ta med ditt medlemskort eller 
ditt medlemsnummer! Årsmöteshandlingar kommer att tillgängliggöras på vår hemsida under ”medlemmar”, senast två veckor innan mötet.

Dagordning årsmöte

1. Fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsstämmoprotokollet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Godkännande av: 
 a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017.
 b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 2017.
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018
10. Behandling av inkomna motioner
11. Propositioner från styrelsen.       
12. Val av a) Ordförande för en tid av 2 år
  b) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter.
  c) Resterande ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
  d) Val av revisor jämte revisorsuppleant för en tid av 1 år.
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande 
  tillika sammankallande.
 Beslut om ev. hedersmedlem.
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2019.
14. Fastställande av reseersättningar fram till nästkommande årsmöte.
15. Saabklubbens stipendiefond.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutning

Välkomna!
önskar Styrelsen

Kallelse
Svenska Saabklubbens årsmöte 2018

Stockholm

Det här händer hos SSK:s Stockholmssektion under våren.
Vi träffas på tisdagar jämna veckor från klockan 18.00 och framåt.
Varannan gång på Daisys, Strömsätravägen, Sätra, och varnnan gång på Burger King, Kottbygatan, Akalla

Träffar i Sätra 6/3 3/4
Träffar i Akalla 20/3, 17/4

Vi kommer anordna Söderturen den 5e maj.
Det kommer mer info längre fram, men notera datumet redan nu så att du inte missar det.
Vi kommer även att åka gemensamt till några andra träffar i sommar.

• Automobilhistoriska Klubben anordnar träff i Årstaviken 25/6 med Saab-tema, mycket uppskattat förra året!
• Ulva Kvarn (Saabtema) 3/7
• Tändkuleafton vid Stegsholms gård 13/7
• Nyköpings hamnträff (Svensktema) 8/8
• Vi kommer även att besöka Nifsta och Trosa, datum kommer.

Dessa datum är dock inte spikade! Vi återkommer med datum i nästa Bakruta samt på hemsidan och Facebook.
Vår målsättning är att vi blir ett gäng bilar som åker gemensamt från Stockholmsområdet och till träffen.

Våra veckoträffar vid Årstaviken drar igång i början av maj. Samling från kl 18:00 och framåt.

I Stockholmsområdet brukar vi dessutom besöka Bil&bulle som är på olika platser. Det brukar vara skön stämning och många 
olika fordon. Gemensamt är dock att det alltid är lördagsmornar mellan kl 6-8.
• Skeppsholmen 21/4
• Sjöhistoriska 26/5
• Långholmen 9/6
• Hellasgården 7/7
• Bergianska 11/8
• Karusellplan, Drottningholm 8/9 

Besök gärna vår hemsida för mer information: http://stockholm.saabklubben.se/
Eller vår Facebooksida: svenska saabklubben/stockholmssektionen
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Pang i byggetReservdelslagret

Adress
Svenska Saabklubben
Strandhemsvägen 3 

656 71 Skattkärr
reservdelar@saabklubben.se

Besöksinformation
Direktförsäljning sker efter överens-

kommelse via telefon eller mail

Telefontider
Tisdag - torsdag 08.30 - 16.30

Lunchstängt 12.00 - 13.00
Telefonnummer 073-03 69 480

Materialförvaltare
Håkan Larsson, Tibro

Telefonnummer 0504-100 22
klubbshop@saabklubben.se

Medlemsskap
Helårsprenumeration 350 kr

Familjemedlem 100 kr
Foreign membership with 

magazine SEK 500
Foreign membership without magazi-

ne SEK 200
Plusgiro 476 52 46-6 för medlemsskap

Övrigt
Bankgiro 375-7812 för reservdelar

Organisationsnummer 867200-6502
www.saabklubben.se
info@saabklubben.se

Reservdelar, reservdelar@saabklubben.se

Evenemang som Saabklubbens reservdelsverksamhet kom-
mer att delta på under 2018. 

Observera att vi endast tar med förbeställda reservdelar till de 
olika evenemangen, vi kommer endast att ha med ett mycket 
begränsat utbud av annat förutom förbeställda reservdelar. 
Så beställ i tid via webshop, telefon, mail för att vara säker på 
att få era önskade delar levererade. 

• 10e mars årsmötet 2018
• 19e maj, Saabklubbens reservdelsmarknad i Skattkärr (Se 

separat annons)
• 1a juli Saab och Saaboträff Hamrebanan i Hedemora
• 2a september besöker vi Östgöta Saabklubbs reservdels-

marknad i Norrköping
• 6e oktober marknad i Göteborg

Nyheter från reservdelslagret

Saabklubbens reservdelsverksamhet har växt och växt, 
inte bara i lokaler och personal utan i allt annat. Ar-
betsplatserna på lagret har inte hängt med utan Janne, 
Helena och Niclas har suttit på lagerytan. 

För att förbättra deras arbetsmiljö så tog styrelsen i hös-
tas beslut om att bygga en kundreception, arbetsplatser 
och ett fikarum. Efter att vi fått in tre offerter valde vi 
Väse bygg som utförde bygget på rekordtid. 

Nu börjar det bli klart med flytten och hoppas att ni 
medlemmar som besöker oss känner er välkomna och är 
stolta över klubbens reservdelsverksamhet. Kaffet finns 
alltid varmt för er!

/Karl Ask

Greppvänligt!

Sport och Rallyratt i 
modern tappning
900 1998 9-3 1998-2003 
9-5 1998-2005 Modifie-
rad sportratt, med bra 
grepp, Slät/ perforerad 
läder, röd trådsöm.

Trimma bilen!

Saab Sport o Rally 
Special 2 Drevsats, 
komplett,begagnad men 
i mycket bra skick, 
Fabriksny mellanväx-
el. 

Litteraturgodis!

Vi har fått in ett 
stort antal originalaf-
fischer, reklambroschy-
rer, instruktionsböcker 
och annan litteratur. 
Kolla på hemsidan!

3295 :-

8000 :-

250 :-
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Saab 2-takt: dörrar i hyfsat skick, mo-
torhuv, långnosmotorer och lösa block 
och förgasare, drivaxel 65,startmotor, 
generator, fördelare, 

Saab V4: motordelar, motorer en 1500 
cc och en 1700 cc, osäkert skick,   2 nya 
original framskärmar som även passar 
sport och MC-850,1500:-/st,  drivaxlar 
och knutar, fälgar 41/2” 1977-80, 100:-/
st, 1 st sonettfälg stål,300:-,  nya avgas-
delar mellanrör, bakre dämpare, fina 
bärarmar, tillbehörspoiler ny i GRP utan 
fästen, gummimattor,  beggade skär-
mar, beggad långnoskrom, fin frontplåt, 
tändspolar, tänddelar, NGK BP 6ES, 
dörrsidor, broschyrer nya 1974-1980, 
balansaxel, handbromswire, baklucke-
handtag i rostfritt, 
Saab 90, 99 och 900 OG: Framskärmar 
nya och finbeggade, motorhuv och bak-
lucka cc,drivlinor,turbospoiler baklucka, 
400:-,  ny matta lejonbrun 1975-76, 300:-
, bärarmar, 4 stycken ATS-fälgar 51/2” 
ovanliga,  blå framstol 1977, dragkrok, 
stötfångare, fina dörrar till 4-och 5 
dörrars,blå, vita, beige, gröna,  600:-/st, 
gummimattor olika färger, skyddsplåt 
original 900, 300:-/st, turbofrontspoiler 
fint skick 900 KN, 2500:-, broschyrer 
1979-1990, Gör det själv bok 99,ny,  
100:-,  Minichampsmodeller 900 och 9-3 
, stor radiostyrd 900 OG modell ”ny” 

500:-
Sonett 3:
Minichampsmodell i Burnt orange 200:-
Saab 9000: framskärmar CSE röda och 
grön, 6-800:-/st,  dörrar röda och grö-
na,700:-/st,  huvar, 500:-/st,  baklucka, 
700:-/st,  drag
krok, svart skinninredning, stötfångare 
CSE, diverse småplock, broschyrer och 
verkstadshandböcker original
Saab 9-3: Två svarta elstyrda framstolar i 
nyskick, passar även 900 cab och 900 ng, 
1500:-
Hela bilar: Saab 9000 CC 2,3 i GLE, låg-
milare med skinn och taklucka i samlar-
skick 24.000:-, 
Saab 900  cabriolet 1994 , USA-import, 
20000 mil, vettigt bruksskick, scara-
begrön, bra cab, kan hämtas efter 15 
maj,53.000:-, 
Saab 9-3 OG cab 2000, turbo, 18000 mil, 
automat, MHRF-försäkrad, bra bruks-
skick, 17”, snygg grönmetallic med svart 
cab och beige inredning, 47.000:-  
Saab 9000 i 2,0 1986 vit, hyfsad bil med 
lite småfix, endast 2.000:- få kvar.

Frakt tillkommer, först till kvarn,  kan 
leverera ner till Värmlandsområdet i 
mitten av juni mot förskottsbetalning, 
no time wasters, please.
Föredrar mailkontakt: saabmartin@telia.
com, 0768-039343

Köp & Sälj
Köp & Sälj, bakrutan@saabklubben.se

SÄLJES:

KÖPES:
Två främre lädersäten 900 OG eller 
9000,svarta eller grå
Toppola camper, oavsett skick, med eller 
utan Saab.

Föredrar mailkontakt: saabmartin@telia.
com, 0768-039343

Mosters gamla Saab till salu.

Saab 90 årsmodell 86, ljusbrun 2d i 
originalskick inkl. orörd verktygssats. 
2 ägare obs! 3552 mil. Besiktigad och 
godkänd 2017.01.04.

Tfn 070 5511484 el mail: goran.love-
born@imeganet.se

Medlemsförmåner
Psst! Vill du synas här? Kontakta styrelsen! 

Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter 
från Furniture Clinic. Produkterna används 
för rengöring, fläckborttagning och repara-
tion av läder, läderfärger m.m. Saabklubbens 
medlemmar erhåller 15 % rabatt vid angivan-
de av kod “saabklubb” vid beställning: 

Rennsport Haus Sweden
Saabklubbens medlemmar erhåller 5-10% ra-
batt på det flesta delarna till SAAB om inte 
annan rabattsats står angiven.Beställningar 
görs via telefon eller mail. Glöm inte att ange 
ditt medlemsnummer. 
www.rennsporthaus.se 
info@rennsporthaus.se 
Tel. +46(0)73-0921928

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

Maptun Performance AB
Maptun utvecklar och tillhandahåller upp-
graderad mjukvara samt trim- och original-
delar till nyare modeller av Saab. Medlemmar 
erhåller rabatt vid registrering på denna sida: 
https://www.maptun.com/se/ Maptun Parts 
– Svenska Saabklubben. Ange följande kod 
vid registrering: ” SSK2016MT ” 

Järbo Färg & Lack / Alfta Bilfärg
Erbjuder billackerare och ”gör-det-självare” 
ett brett sortiment av produkter för billack-
ering. Har även Saabklubbens färgrecept. 
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % ra-

batt på köp för över 500 kr. Ange ditt med-
lemsnummer vid beställning.

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

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

Top n´Trim Shop i Helsingborg
Top n´Trim erbjuder bland annat många oli-
ka typer av lister till din Saab. Saabklubbens 
medlemmar erhåller 15% på material. Top 
n´Trim Shop Rundgången 10  254 52 Hel-
singborg Tel. 042-20 09 69 www.topntrim.nu

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

Sonettclub
Saabklubbens medlemmar har rätt att handla 
nytillverkade delar ur Sonettklubbens reserv-
delslager
http://www.sonettclub.se/

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.

Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du 
hittar en kod i anslutning till varje produkt. 
Rabattkoderna är: AA=0%, A=10%, B=15%, 
C=20%, D & E=25% och F=40% Enklast 
beställer du via vår webbchop och bockar i 
rutan för klubbtillhörighet och vilket med-
lemsnummer du har i Saabklubben så dras 
rabatten av från bruttopriset på fakturan. 
( Du ser alltså inte rabatten förrän du får 
fakturan).Speedparts Sweden AB, Tel. 0522-
665220  Fax. 0522-665221  Riksvägen 26, 355 
72 INGELSTAD  www.speedparts.se

Nordic Tuning i Norrköping
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % ra-
batt på verkstadsjobb och originaldelar, en 
fri felsökningstimme vid trim (steg 1, 2 & 3) 
samt 30 % rabatt på Valvoline motorolja lös-
vikt, vid uppvisande av medlemskort. Detta 
gäller hos Nordic Tuning i Norrköping
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I nästa nummer!

Jan-Åke Jonsson, eldsjälen, VDn och 
entusiasten

Vi har stämt möte med en av Saabs sista hjältar. 
Fram till 2011 hade hans enda arbetsgivare varit 
SAAB. 
Är det något du vill ha svar på? Maila oss frågan 
senast 10e mars!

Le Mans-Saaben, ALLT om den 
mytomspunna bilen 

Bo Lindman tar oss med på en spännande be-
rättelse om den lilla bilen som för 10 år sedan 
kammade hem vinsten på 24-timmarstävlingen 
Le Mans.

Dessutom

DATASAAB
Djupdykning i arkiven om 
DATASAAB. 
År 1955 inleddes provkör-
ningen på den svenskut-
vecklade datorn, Besk (Binär Elek-
tronisk SekvensKalkylator) och SAAB 
blev en av flera flitiga användare.

SAABs behov av beräkningskraft blev 
efterhand så stort att företaget 
beslutade bygga en egen kopia av 
Besk.

Sista ordet

De flesta av oss har hört talas om 
”Saabandan”. För mig är Saa-
bandan ganska bred, men även 

något väldigt speciellt för just Saab-hob-
byn. Denna anda finns, mig veterligen, 
inte i samma rena form i någon annan 
bilklubb. Den är däremot lite luddig att 
ta i, och samtidigt som den är bred, är 
den även väldigt nischad, precis som 
Saab. Den står för olika saker för oss alla, 
men själva essensen är för mig samman-
hållning.

Själva ordet Saabandan myntades av 
Saab själva, i en reklamslogan, ”Saaban-
dan- en del har den”. Detta var i samma 
veva, har jag för mig, som man även 
använd sig av sloganen ”Saab, av per-
sonliga skäl”. Bägge dessa säger nästan 
samma sak. Man valde Saab av personli-
ga skäl, i det hade du även Saabandan.
Man tog även fram ett glastroll som jag 
har för mig gjordes av Bergdala glas-

bruk, på baksidan av trollen stod et just 
”Saabandan, jag har den”. Det är här 
någonstans som övriga biltillverkare 
undrade hur Saab lyckats få så trogna 
och lojala kunder. Saabs reklamfolk som 
skapade ordet Saabandan, men jag tror 
att vi alla Saabentusiaster är skapare av 
själva andan. Genom att hjälpa varandra 
med råd och tips, eller att stanna om en 
Saab-broder/syster har mot all förmo-
dan fått problem med sin bil, så är det vi 
alla som skapat Saab-andan och tar den 
vidare till nya medlemmar och Saaben-
tusiaster.

För mig handlar det även om inte vara 
mainstream, men även att vara hängiven 
och lojal sitt märke. Det spelar ingen 
någon roll vad du brukskör, bara du 
helst vill köra din Saab. Det är något om 
hur Saabar förmedelar något annat än 
att bara vara ett transportfordon. Av alla 
bilar jag kört, så förmedlar just Saabar 

något unikt. Jag kan bara se till mig själv, 
om man har en dålig dag, låg energi, 
eller bara behöver rensa huvudet så är 
en liten tur med ens Saab lösningen. Jag 
själv får en otrolig energi, vilja, och blir 
genast på bättre humör, man kör omvä-
gar för att njuta lite extra. Det är dofter, 
ljud, känslan i plast och vinyl, de där 
sköna DUX-stolarna, den gröna instru-
mentbelysningen på den där kuperade 
och kurviga landsvägen i precis rätt 
marschfart en sensommarkväll. För mig 
är Saab bilen med stort S, den är inget 
transportfordon, det är egen varelse, vars 
egenheter gör den unik bland alla andra 
fordon. Jag vill helst inte tro att jag är 
ensam om att prata med min bil, klappa 
på den, sätta mig i förarstolen och bara 
öppna alla sinnen och insupa bilens  själ.

TEMA: Saabandan

Sista ordet, Lars Söderlund, lsoderlund@hotmail.com
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Madelene Persson heter hon som gjort denna illustration,  just denna kom-
mer skickas till Jesper Yvell för hans reportage om utryckningsbilen.


