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De svenska biltillverkarna NEVS AB och  
Koenigsegg bildar ett strategiskt partnerskap 
som både möjliggör utvecklingen av parallella 
fordonsmodeller i något större volymer, med 
fokus på elektrifiering såväl som stärker till-
växtmöjligheterna inom hyperbilssegmentet.

• NEVS gör ett kapitaltillskott om 150 miljoner 
euro och tar därmed en minoritetsandel om 
20 procent i Koenigseggs moderbolag.

• Dessutom bildar parterna dessutom ett joint 
venture för att expandera inom nya mark-
nadssegment, där NEVS AB bidrar med 150 
miljoner dollar i startkapital för en majori-
tetsandel om 65 procent, och där Koenig-
segg erhåller en 35 procentig andel genom 

att bidra primärt med immateriella rättigheter, 
tekniska licenser och produktdesign.

Partnerskapet fördjupar ett redan pågående sam-
arbete mellan Koenigsegg och NEVS, vilket skapar 
synergier mellan bolagens geografiska avtryck, 
erfarenheter och kompetenser. Koenigsegg har 
redan en framstående och unik marknadsposition 
inom hyperbilar och genom detta ytterligare joint 
venture ska NEVS och Koenigsegg samarbeta för 
att utveckla en produkt för nya och outnyttjade 
segment genom att dra nytta av 
varandras styrkor.

"Det var nu 1963 års 
Monte Carlo-rally skul-
le avgöras. Erik hittade 
några karameller som 
han slängde till några 
grabbar utanför. De stod 
och gjorde tummen upp 
för oss redan innan de 
fick karamellerna. Und-
ra på att Erik blev po-
pulär hos dom. Bilen blir 
lättare, sa Erik och små-

skrattade. 
Vi satte på hjälmarna. 
Allvaret skulle börja."

NEVS-NEWS 29-01-2019
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Hej alla läsare, Anton som 
skriver. Hoppas alla fått 
en bra start på året.

I julas fick vi in en 
synpunkt på Saabklub-

bens Facebooksida om hur tidningen 
utformas och vilket material som väljs ut. 
Eftersom jag ej använder Facebook bad 
jag min vän Emil skicka ett meddelande 
som jag skrev då jag tänkte att det var bäst 
att bemöta kritiken direkt.. Jag tänkte även 
att det kan vara bra för alla som ej läste 
meddelandet att få ta del av det. Detta är 
dock lite omskrivet.

Vi tycker det är tråkigt att när medlem-
mar är missnöjda med att deras ideella 
insatser inte resulterar i det som önskas. 
Vi kan på ett sätt förstå att ni blir upprör-
da men önskar ändå att vi i framtiden kan 
diskutera kritik oss emellan för att kanske 
nå samförstånd istället. Diskutera öppet 
på ett forum kan vara vanskligt.

Anledningen till att det blir så här är 
flera, jag ska kort förklara vad vi bygger 
tidningen på numera.

Deadline för tidningen är och har varit 

ett problem. Deadline innebär absolut 
sista datum för material. Att vi påbörjar 
tidningen tidigare är en självklarhet då det 
tar tid att gå igenom material. Har vi ma-
terial som kommer väldigt nära deadline 
är mycket redan färdigt då.

Aktualiteten på material som skickas 
in bedöms liksom relevans vilket också 
står i informationen om insänt material. 
Träffar för 9 månader sedan är inte i när-
tid således inte lika relevanta längre. För 
de flesta i klubben bedömer redaktionen 
att enstaka träffbilder med kort text om 
enstaka individer inte är särskilt intres-
sant. Träffar åker de flesta på och även om 
det är viktigt att lyfta lokalsektionernas 
engagemang anser redaktionen inte att vi 
gör det på ett bra sätt med bildmaterial 
och lite text som är intressant huvudsakli-
gen för de deltagande.

Först till kvarn får mala mjölet - de som 
kommer in med bra material tidigt ligger 
före. För varje nummer finns olika mycket 
material. Ibland finns material som behål-
ler sin relevans och då sparar vi hellre det 
till nästa nummer om det blir för trångt. 

Tidigare har man låtit materialtillgång 
styra tidningens tjocklek helt och hållet, 
det varierade antal sidor kraftigt vilket 
kostar medlemmarnas pengar - vi har 
som ambition att alltid ligga på 64 sidor 
per nummer, då vet vi vad tidningen kos-
tar oss från nummer till nummer. Vissa 
artiklar har högre prioritet såsom nyheter 
och annonser från reservdelslagret - dessa 
måste med och då får ibland annat mate-
rial skjutas på eller uteslutas.

Det är inte en rättighet att få med sitt 
material i tidningen, redaktionen försöker 
göra en så bra tidning som möjligt för så 
många som möjligt. Vi måste därför välja 
bort - dessutom välja bort ganska mycket 
ibland. 

Vår förhoppning är att medlemmarna 
till helhet uppskattar tidningens föränd-
ringar med tiden och att den därmed kan 
vara till mer glädje för flera. Förändringar 
är alltid besvärligt men det finns en punkt 
när man måste förändra. Det är det vi gör 
nu.

Ta gärna kontakt med oss i redaktionen 
om ni har frågor, åsikter och funderingar!

Redaktionens ord, Anton Björklund, bakrutan@saabklubben.se
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Redaktionsrekrytering
Som framgått av ovan text så har vi ofta 

ett bra urval av material för varje Bakruta. 
Vi har även två skribenter i redaktionen 
som bidrar med texter. Jag, Anton, jobbar 
mest med layouten, sammanställningen 
av tidningen, allt grafiskt. Detta är ett 
stort arbete, jag har inte räknat exakt varje 
timme men varje nummer ligger ungefär 
på 50 - 100 ideella timmar. Arbetet är kul, 
att se tidningen växa fram, precis som när 
jag jobbar med snickeri på vardagen. Men 
det är också tidskrävande och ibland - inte 
så kul, då måste det bara bli klart.

I takt med att ambitionsnivån höjts 
och höjts allt eftersom jag lärt mig mer 
har timmarna också sprungit iväg. Här 
kommer perfektionisten in, till varje 
nummer som hittills kommit har jag 
försökt putsa ytterligare på detaljer. Men, 
och det finns tyvärr ett men, tiden räcker 
inte till. Det har blivit många sena nätter 
för detta nummer och det funkar ett tag 
men det är inte hållbart i längden, familj 
och arbete blir lidande. Vill därför sträcka 
ut en hand till någon som är intresserad 
(och gärna besitter kunskaper) av att jobba 
med layout. Tidningen byggs i Adobe 
InDesign. Jag själv är självlärd, har tittat på 
en del kurser på Internet men har man lite 
datorvana så lär man sig det hyfsat fort, 
det viktiga är att man har ett öga, rätt tänk 
och ett intresse. 

Om det är någon som läser detta som 
känner att det skulle vara kul att hjälpa 
till med så vore jag och vi på redaktionen 
ytterst tacksamma för svar.

Med önskan om en god vår och trevlig 
läsning.

Anton, redaktör

Redaktionens ord

- Saabklubben Saabklubben - 
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Ledaren, Karl Ask, ordforande@saabklubben.se

Lystring, vår ordförande tar ordet

Kära Saabförare.

Nu har ett år gått och nu är 
det dags för ett nytt Saabår. 
Det viktigaste som hände 
för oss förra året måste 
vara att Riksantikvarieä-

mbetet föreslår lagskydd för det rörliga 
kulturarvet. Jag anser att alla Saabar är 
en del av det rörliga kulturarvet eftersom 
de inte tillverkas längre. I dag finns ingen 
särskild lagstiftning som skyddar bredden 
av det rörliga kulturarvet, det vill säga de 
historiska transportmedlen på väg, vatten, 
räls och i luften, mot problem skapade i 
modern myndighetsutövning. Nu kan det 
bli ändring på det om utredningens för-
slag går igenom i riksdagen. Här visar det 
verkligen vikten att vara med i Motorhis-
toriska Riksförbundet för att påverka för 
att vi skall få finnas kvar. Detta tycker jag 

är det viktigaste att vara med men såklart 
finns försäkringen som jag hoppas att ni 
inte missat!

När det gäller Svenska Saabklubben 
så har det varit ett händelserikt år där vi 
genomdrivit ett antal stora projekt som 
ny webbshop för reservdelar, medlems-
register och ny klubbshop för regalia. 
Det största är nog att byta webbshop och 
ekonomiprogram till vår reservdelsverk-
samhet. Det har varit tufft och vi har stött 
på hinder som vi inte förväntade oss så vi 
är verkligen tacksamma för att ni har haft 
tålamod med längre stäng och leverans-
tider på lagret innan semestern. Jag vill 
tacka alla som var med i denna process 
och la ner tid och energi. Vi hoppas att ni 
är nöjda med den nya shopen. Fördelen 
med det nya systemet är att vi kör med 
OCR betalningar så vi slipper bokföra de 

manuellt. 
När vi väl var igång bytte vi även 

medlemshanteringsprogram. Innan var 
hela medlemsregistret ett Excelark. Detta 
systemet följde inte alla riktlinjer kring 
GDPR, men det gör det nya. Fördelen 
med det nya systemet är att även det har 
OCR kontroll så när en medlemsavgift 
betalas till rätt konto och med rätt OCR 
nummer så bockas medlemsavgiften 
automatiskt av och man blir medlem för 
året. En annan fördel är att vi minskar 
arbetsbelastningen på våra ideella krafter, 
ett särskilt tack till Anna som kämpat 
i många år med detta. Medlemskortet 
trycks direkt och skickas till dig! Dess-
utom kan du själv logga in och ändra 
adress, telefonnummer så vi alltid har rätt 
uppgifter om dig. 

Styrelsen hade en strategihelg i no-

vember där vi bland annat bestämde att vi 
skulle rikta in oss på att ordna INTSAAB 
2026 i samband med 50års jubileet. För att 
detta skall bli möjligt har vi redan börjat 
avsätta pengar 2018 och kommer göra det 
löpande.

Ett annat beslut som vi tog men 
genomförde med start i början av detta 
året var en ny klubbshop för regalia. Detta 
uppdrag har vi helt lagt på Arena reklam 
som kommer administrera detta åt oss. 
Det innebär att klubben fortfarande äger 
och styr klubbshopen men de sköter allt 
från tillverkning till fakturering. Sedan 
får klubben en del av vinsten. På detta sätt 
minskar vi beroendet av ideella krafter 
och vi kan fokusera på annat. De vill dock 
gärna ta emot åsikter vad för grejer vi 
skall ha och utseende, så kom gärna med 
tips på detta. Det står mer om den nya 

klubbshopen på sid, 44. Observera att 
detta inte påverkar reservdelslagret utan 
de kommer sälja reservdelar som vanligt.

Som ni kan se har 2018 varit ett händel-
serikt år och 2019 tänker vi oss att vi skall 
få alla nya system att fungera perfekt och 
förbättra verksamheten. 

VI har gjort en förenklad modell vad 
era medlemspengar går till på ett tårtdi-
agram. Det är ungefär hur vi tänker oss 
att 2019 skall se ut, budgeten är inte lagd 
ännu så jag får reservera mig mot vissa 
förändringar. Men ni får en bild vad som 
kostar pengar och hur dessa fördelas.  

Hoppas vi syns på årsmötet den 30 
mars som vanligt på Saab Car Museum i 
Trollhättan.

Med vänliga hälsningar
Karl Ask
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Karl Ask, 
Ordförande

- Saabklubben Saabklubben - 
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License and registration, please.

Erkki och Juha från finska gränspolisen sit-
ter på pass i sin nya Saab 99. Trafiken över 
Torneälven är lugn denna junidag. Även om 
vi är långt norrut så är det varmt. Sveri-
ge upplever en väldigt regnig junimånad men 
Tornedalen är förskonat. 
Det har ändå kommit tillräckligt med regn 

för att vresrosbusken bredvid polisbilen ska 
blomma och Juha känner den rikliga doften. 
Han tänker på sina blommor hemma som han skö-
ter på fritiden. De har också klarat sig bra, 
fast det är inte så konstigt med tanke på hur 
mycket omsorg de får av Juha och hans fru.

Blomdoften blandas med den karaktäristis-
ka Saab-lukten som bland annat kommer från 
de för året nya framstolarna, samma som i 
900-modellen. Erkki och Juha är nöjda med de 
nya stolarna som gör de långa arbetspassen 
lite mer uthärdliga. Men än mer nöjda är de 
med den stöddiga sirenen som tronar på mo-
torhuven och som upplyser invånarna på båda 
sidor om älven att den finska gränspolisen är 
på uppdrag.
Fast de måste prata med ledningen om texten 

på bilens sida.

Vi har slutit ett avtal med Orio som säljer Saab Originaldelar till de 
nyare Saabmodellerna om ett samarbete som innebär 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 behö-
ver. 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 frakten och 
genom rabatten på reservdelarna. 

Mejladress: reservdelar@saabklubben.se

Telefon: 073-036 94 80

Köp era originaldelar via Saabklubben!

08 09

We Want You!
Svenska Saabklubbens stipendiefond

Sitter du inne på en klurig idé? En önskan om att fördjupa dig om GT-vevaxlar?

Vill du åka land och rike runt för att intervjua personer som jobbat på Saab till en kommande bok?

Då skall just du söka till vår stipendiefond! 

Skicka dina kontaktuppgifter och en sammanfattning av vad du söker pengar till 

viceordforande@saabklubben.se

eller via post till 
Martin Bergstrand
Fyrislundsgatan 34

75592 Uppsala

Vårt enda krav är att du skickar en rapport efter avslutat projekt som kan 
publiceras på hemsidan och göras tillgänglig för alla medlemmar.

Lycka till!. Hälsningar styrelsen.

- Saabklubben I sökaren - 
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Redan på hösten 1962, när det blev klart 
att jag skulle åka med Erik Carlsson 
i 1963 års Monte Carlo-rally började 
förberedelserna. För min egen del var 
den viktigaste punkten i detta regelge-
nomgången på KAK i Stockholm. An-
dreföraren måste kunna reglerna exakt. 
Erik var själv nere i Chambéry och för-

beredde sig redan före jul. Den 3 januari åkte vi båda ner till 
Chambéry. Vår uppgift var att köra de olika sträckorna mellan 
Chambéry och  Monte Carlo. Vi måste kunna sträckorna i de-
talj. Tempot är nuförtiden så uppdrivet att man måste veta hur 
det ser ut bakom varje böj och stup. 

Den 13 januari lämnade vi Chambéry och den 14 och 15 var 
vi i Trollhättan. Dessa dagar ägnade jag framförallt åt renskriv-
ning av papper och att räkna ut mellantider. Erik var som van-
ligt mycket noga med att gå igenom sin bil och verktygen och 
kolla att allt fanns på plats. 

Första start var kl. 02.02, 19 januari. Vi hade startnummer 
283 och gick ut från Stockholm 02.56. Det var svart med folk. 
Martin Ljung önskade lycka till med “Stå på Erik”. Fotografer-
nas blixtar slog ideligen hål i nattmörkret och TV-kamerorna 
snurrade.

Skall man skildra rallykörningen från Stockholm - Monaco 
med minsta möjliga dramatik kan man konstatera att Erik och 
jag växlade om med körningen från Stockholm ned till Cham-
béry och att det var halt på vägarna. Det var mycket halt. Man 
var alltid tvungen att vara absolut uppmärksam. Den som inte 
körde försökte att sova eller åtminstone att helt koppla av. Man 
talar inte så mycket med varandra under själva körningen. Av-
kopplingsstunder på nedresan är färjeresorna. Vi hade tur att 
komma på en tidig färja mellan Korsör och Nyborg. Vi kom 
till Odense i så god tid att vi fick 3 timmars sömn där. Efter-
som både Erik och jag sover gott hade vi garderat oss med tre 
väckarklockor plus portier för att bli väckta i tid. Här började 
rallyrykten surra i luften.

I Lübeck väcktes Erik av att TV-folket satte starka strålkas-
tare i ögonen på honom. Efter vad jag hört fick de svenska 

Denna artikel kommer från ANA Nytt 1963.
Artikeln är i sin helhet avskriven av redaktionen 
utan några förändringar i text. 

- Reportage Reportage - 
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TV-tittarna se en nymornad Erik resa sig ur stolen när jag 
satt vid ratten. 

Vid passerkontrollen Alsfeld melland Bad Driburg och 
Schweinfurt trängde sig snön och vintern på oss allvar. Ryk-
tena sa att vi inte kunde komma fram till Schweinfurt den 
kortaste vägen på grund av snöhinder och att ett otal bilar 
satt fast i snön. Möjligheterna att komma till Schweinfurt 
var att åka Autobahn ned till Frankfurt, en väg som förse-
nade minst tio mil som av alla tecken att döma var säkrare. 
Vi tog inga risker utan körde den långa vägen och kom fram 
till Schweinfurt. Väl i Schweinfurt fick vi hör att vägen blivit 
klar mellan Alsfeld och Schweinfurt men vi hade ju inget att 
sörja, vi hade tagit det säkra före det osäkra och klarat oss. I 
Schweinfurt hörde vi att samtliga startande från Aten hade 

brutit.
Före kontrollen i Gerardmer mötte vi de första alperna, Cole la 

Schlucht. De beredde inga som helst problem. Vi passerade kon-
trollerna i Dòle och Saint-Claude och körde undan så gott vi kun-
de. Det gällde att komma i tid till Chambéry för att se över bilen. 
Det har man inte tid eller tillfälle att göra mellan Chambéry och 
Monaco. Där avgörs som bekant rallyt och då är det uteslutande 
fråga om att “stå på”. Chambéry är verkligen internationellt den-
na Monte Carlo-dag. Här har samlats en världs motorjournalister, 
TV- och radiofolk och motorturister. I Chambéry är det 30 minu-
ters obligatoriskt uppehåll för samtliga deltagare. Den sista tiden 
före starten är hektisk. På ett sätt var vi lugna. Bilen hade gått som 
en klocka hela tiden. Vi visste att det var gott om snö och is mellan 

Chambéry och Monte Carlo.
Vår bil var i så gott skick den kunde vara. Det var nu 1963 års 

Monte Carlo-rally skulle avgöras. Erik hittade några karameller 
som han slängde till några grabbar utanför. De stod och gjorde 
tummen upp för oss redan innan de fick karamellerna. Undra på 
att Erik blev populär hos dom. Bilen blir lättare, sa Erik och små-
skrattade. Vi satte på hjälmarna. Allvaret skulle börja.

Av de sex specialsträckorna vi nu hade framför oss var första, 
tredje och femte i stort sett desamma som i fjolårets Monte Car-
lo-rally. Den första specialsträckan, 47 km, med start vid Cham-
béry är ungefär lika mycket uppför- som nerförkörning. Vi hade 
ett snitt på den sträckan av över 60 km. Korta stunder nerför 
pendlade hastighetsmätaren på drygt 140 km. 

- Reportage Reportage - 
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Andra specialen omfattade 34 km med start och mål i Cham-
rousse. Det påstås att vi under den inledande stigningen på denna 
etapp låg i det närmaste 5 min efter Walther på Porsche men att vi 
tog igen det under utförkörningen och slog honom med 1,47 totalt 
på sträckan. En uppgift som jag varken kan bekräfta eller förne-
ka. Följande transportsträcka var hårt. Under träningskörningen 
hade vi haft svårigheter att klara den inom den rätta tidsmargina-
len. Nu hade vi över 10 min tillgodo i tid. Nästa transportsträcka, 
som normalt var lätt höll på att bli den verkliga stötestenen för oss. 
Vädret var vidrigt med dimma och underkylt regn. Bilen fick ett 
decimetertjockt istäcke och vi fick besvär med is i förgasaren. Det 
gav en onormalt stor bensinförbrukning och vi tvingade ut och 
tanka av vår egen reservbensin. Sekunder och minuter rann iväg 
men vi kom fram på föreskriven tid om än med ett nödrop.

Tredje specialsträckan mätte bara 14 km. Den gick till största 
delen uppför i blöt moddig snö med is i botten. Alla hade mycket 
dåliga tider. Under transporten till fjärde specialsträckan konsta-
terade vi trötta och lättade att bilen åter gick som en klocka. Påfal-
lande många hade besvär med isbildningen, vad sikten beträffar. 
Deras defrosters var inte dimensionerade för att hålla rent i denna 
väderlekstyp. Efter denna transportsträcka slog vi av snö och is på 
bilen. Jag slår inte av på att vi hade minst 10 kg is.

Fjärde specialsträckan med start i La Rouquette är bara 7 km 
lång. Den går väl uppåt till cirka 75 % men är mycket skojig att 
åka. Här var det för första gången barmark och vi körde på som-
mardäck. Bilen gick perfekt. Erik stod på så att jag faktiskt hade 

svårigheter att hinna med på våra “noter” som vi försvenskat det 
engelska pace notes till.

Femte specialen Col de Turini var till sin första hälft densamma 
som under fjolåret. Den mätte 23 km. Det var snöigt och isigt. Hela 
sträckan gick bra så när som på en miss. i 120 km hastighet med 
4:an i vände bilen ett varv i en svag vänsterböj och gled baklänges 
in i en snövall. Det försenade oss väl en halv minut för Erik fick 
göra ett par tre manövrar innan vi kom loss igen. Enda märke på 
bilen var en ytterst liten skråma på bakre stötfångarhornet. På väg 
till sjätte specialen åkte sommardäcken på igen. De 21 km denna 
sträcka skulle omfatta hade krympts till 11. De 10 km, som hade 
tagits bort, ansågs för farliga trots barmark och asfalt och det tyck-
er jag nog personligen var en klokt åtgärd.

Innan vi var framme i Monte Carlo hann vi med en genomgång 
av bilen. Vi hann tvätta oss själva och bilen, vi hann att raka oss 
och var väl relativt presentabla när vi körde in vid slutkontrollen 
Quai Saint Albert i Monte Carlo. Bilen ställdes upp i en sluten par-
kering. På kvällen var Erik, jag, Pat Moss och några bekanta ute på 
en restaurang och åt. Då kom reaktionen och tröttheten över mig. 
Det gick helt enkelt inte att hålla huvudet upprätt. Men store Erik 
var lika glad och pigg som när vi startade.

På onsdagsmiddagen kl. 13.00 offentliggjordes den preliminära 
resultatlistan på sekretariatet mitt emot Casinot. Ordet Carlsson 
uttalat på alla möjliga språk surrade i luften. Erik ledde med 9.5 
sek. mot Toivonen.

Klockan 8 på torsdagsmorgonen kördes det första heatet i det 

Med start från åtta olika städer i Europa och 
sträckning genom de flesta av dess länder har 
Monte Carlorallyt förskaffat sig en särställning i 
motorvärlden, som det mest omtalade av alla ral-
lyn. Stockholm blev trots sin nordliga position den 
startplats, som gav deltagarna i årets rally minst 
bekymmer. De olika startplatserna var: Stockholm, 
Paris, Monte Carlo, Atén, Glasgow, Warszawa, 
Frankfurt och Lissabon.

avslutande varvloppet genom Monte Carlo. Varvloppet körs fyra 
varv. Det första har karaktären av träningsvarv och tiden tas endast 
på de tre sista varven. Tio startande i varje heat. Sista heatet flag-
gades av 11.50. Bland de startande märktes Bosse Ljungfeldt, Hans 
Walther och givetvis Erik Carlsson och Toivonen. De två skulle 
göra upp om slutsegern. Varvloppet körs utan andreförare och jag 
hade till uppgift att ge Erik hans tidläge i förhållande till Toivonen. 
Förararna släpps iväg en och en. Erik startade numret före Toivo-
nen. Finländaren var klipsk nog att köra det första träningsvarvet 
mycket sakta. Hans uträkning var att han skulle komma så långt 
efter Erik att denna inte skulle ha sikt av honom i backspegeln. 
Men den här dagen hjälpte inga taktiska finesser mot Erik Carls-
son. Han körde sammanbitet och elegant de tre varven utan att 
tumma på säkerheten och när han gått i mål var det samma scen-
bild som i fjol. Stora väldiga Erik och den lilla röda Saab-bilen mitt 
i ett gytter av gratulerande konkurrenter, åskådare, tidningsmän, 
TV-män o.s.v. Fram till och med lördagen stod vi sedan i centrum 
för intresset i Monte Carlo. Mycket arbetsamt och mycket roligt 
och mitt under de högtidliga ögonblicken kom jag att tänka på vad 
Erik hade sagt i Beduoin när slitet och bekymren med isbildning-
en i förgasaren hade släppt. “Nu när vi haft ett sådant helvete och 
klarat ut det så går det nog bra i år också”.

Gunnar Palm

Pressfotografernas blixtar fann inte bara glädje utan 
även trötthet och koncentration

- Reportage Reportage - 
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Ingvar var född i Norra Vi 
1922. Efter andra världskri-
get arbetade han hos inter-
nationella Röda Korset och 
reste runt i Europa, Afrika, 

Palestina och Korea. Under tiden 
som anställd hos FN i Jerusa-

lem träffade han sitt livs kär-
lek Patricia, en amerikanska 

från Boston. Till slut slog 
de sig ner i Kalifornien 

1956 och öppnade en 
Saab-återförsäljning 

i Culver City, som 
senare komplette-

rades m e d Fiat. 
Som ett led i 

m a r k n a d s -
f ö r i n g e n 

t ä v l a d e 
han med 

9 6 : o r 
o c h 

några spec albyggen med Saabmotorer i 
lokala races och autocrosstävlingar. Han 
vann så ofta att medtävlarna i stort sett 
ledsnade och lade av.

Han började ledsna själv och 1967 be-
stämde han sig för att börja med off-ro-
ad-tävlingar.

Tillsammans med Ove Andersson som 
co-driver och kartläsare anmälde han sig 
till Baja 1000. Före det hade han knappt va-
rit söder om gränsen och hade ingen aning 
om det fruktansvärda väglaget på Mexicos 
Highway One, utan hade bara med sig någ-
ra extra stötdämpare.

Den Saab han hade preparerat var alld les 
för tung och vek. Först åkte skyddsplåten 
iväg. Sedan började stötdämparna gå sön-
der.

Utanför Punta Prieta körde de vilse i 
mörkret och förlorade två timmar. Väl till-
baka på rätt väg fastnade de i sanden. Totalt 
utmattade la de sig att sova. Till slut fortsat-
te de och nådde till slut målet i La Paz efter 
59 timmar och 55 minuter, just inom max-
tiden på 60 timmar.  ”Vi fick jumbopriset.” 

Kommande vinter jobbades det intensivt 
i Ingvars verkstad. Saaben lättades kraf-
tigt och förstärktes med svetsning, och en 
mycket kraftig skyddsplåt monterades. 

Allt detta gjorde bilen motståndskraftig 
för all misshandel under kommande 

tävlingar.
Standardmotorn trimmades till 

över 115 hästkrafter och bilen toppa-
de över 190 km/h längs asfaltvägen 
söder om Ensenada.

Tvåhundrafyrtiosju fordon ställde 
upp i Baja 1000 1968. Redan den in-
ledande 130-milasträckan krävde 112 
offer bland damm och sten. En av dem 
var den kände racerstjärnan Parnelli 
Jones med en gigantisk USA-pickup. 
Ingvar var först att korsa mållinjen i 
La Paz efter 30 timmar och 29 minu-
ter som vinnare i den tvåhjulsdrivna 
standardklassen. Halva tiden jämfört 
med föregående år. Innan Baja 1000 
1968 tillbringade Ingvar och hans 
kartläsare en vecka och gjorde över 
200 sidor med noter som han för-
bättrade kommande år. ”När man ska 
köra om i 145 km/ tim och dammet 
gör det svårt att se, gäller det att lita 
på kartläsaren och hans noter!” Dessa 
noter spelade en viktig roll i hans 
framgångar.

Som en förövning inför Baja 1000 
1969 körde Ingvar med Sven Sund-
qvist som kartläsare den kortare täv-
lingen Baja 500, som gick i samma 
område. Även där slutade han i topp. 

Till 1969 års Baja 1000 kom Saab-
fabriken över med en fabriksbil för 
Erik Carlsson, som gjorde comeback 
med Torsten Åman som kartläsare. 
Ingvar fick då spela andr fiol i gäng-
et då Erik, och James Garner med ett 
specialbygge, var de stora favoriter-
na. Ingvar och hans chefsmekaniker 
Malte Andersson hade i lugn och ro 
preparerat sin Saab 96 hemma i Cul-
ver City. Erik och James Garner satte 
upp en otrolig fart från start. Ingvar 
avvaktade i lagom tempo. Först gick 
en drivknut för Erik, och Garner kän-
de sig segerviss. 

Ingen räknade med Ingvar, men 
han passerade båda och vann den 
tvåhjulsdrivna klassen på ny rekord-
tid: 25 timmar och 50 minuter. Sam-
ma visa 1970 då han med John Ghini 
som kartläsare inledde säsongen med 
att köra den 90 mil långa Baja 500, 
som gick i södra Californien. 

Med en felfri körning vann han  
tvåhjulsdrivna klassen lätt. För 1970 
års Baja 1000 kom Saabfabriken över 
med två bilar. En för Erik och Torsten, 
samt en för Pat Moss-Carlsson och 
Elisabeth Nyström. Dessutom, ”gene-
röst” nog, en bil åt Ingvar. Saab sik-
tade på att ta hem totalsegern då bi-

Vikingen som besegrade 
Baja 1000

När man ska köra om 
i 145 km/tim och 

dammet gör det 
svårt att se, gäller det 
att lita på kartläsaren 

och hans noter!

Berättelsen om mannen som vann det legendariska rallyt 
- tre år i rad

”
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larna hade både farten och styrkan. Ganska 
snabbt upptäckte Ingvar att Saab hade gett 
honom en bil som var betydligt tröttare än 
de två andra. Vid en radarkontroll längs 
banan toppade Eriks bil mer än 15 km/tim 
mera än Ingvars,  som bara varvade 5500 
varv/minut medan Ingvars egen lätt var-
vade 6500. När han upptäckte det var det 
för sent att åka hem efter sin egen vinnar-
bil. Erik och Torsten gjorde 400 sidor no-
ter under två veckors träning. Ingvar och 
kartläsaren John Ghini uppdaterade och 
förbättrade sina noter från föregående år. 
Precis som tidigare var Parnelli Jones stor 
favorit. 261 fordon startade från Ensenada 
för de cirka 125 milen på värsta tänkbara 

vägar.
Erik satte upp ett sanslöst tempo och höll 

jämn fart med de stora V8:orna eftersom 
Saaben gick bättre där vägen var kurvig. Ett 
antal bilar, däribland Erik och Pat, fastnade 
i sanddynerna. Torsten sprang tillbaka och 
varnade Ingvar så att han tog en annan och 
torrare väg. Ingvar vann igen, denna gång 
på ny rekordtid 19 timmar 14 minuter! 
Han hetsade aldrig, tävlade man mot man 
och hade ett klokt val pråk: ”För att vinna 
måste man komma i mål!” ”För att vinna 
ska man preparera bilen väl och inte köra 
fortare än nödvändigt!” Kloka tankar som 
gäller än i dag. 

Ingvar blev historisk genom att vinna 
sin klass tre år i rad. Han njöt av att köra på 
sandiga vägar där han kunde köra med bre-
da sladdar genom kurvorna i 140 km/tim. 

Efter ett antal år så sålde han sin firma 
Lindqvist Motors 1980, och njöt av livet 
tillsammans med sin fru Pat ombord på 
sin segelbåt, och under många resor jorden 
runt.vIngvar avled 2008 och Pat 2012. De 
hade två barn: Erik och Kristina.

- Reportage Reportage - 
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Två Saabdårar som i somras åkte på en tur långt upp i Norrland. 
Vad för spännande kan man hitta där tro?

Vi är två som skriver detta, Ted Stockhaus och Karl Ask. Ted 
bor i Umeå men Karl i Göteborg. För Karl var det en stor skillnad 
mot att åka på vägarna i södra delen av Sverige. Men djupt inne i 
de djupa skogarna i Norrlands inland bor en man som gillar Saab, 
speciellt Saab og 900 (og = old genaration 1979-1993). I slutet av 
maj var vi där, det var en solig dag. När man stod på gårdsplanen 
såg man 900or vart man än vände sig. Vi frågade hur många han 
har, svaret vi fick var att vi skulle räkna själva för han har ingen 
koll. Vi fick ihop det till 21st 900or och 4st 99or (plus en Jaguar och 

en Cortina). Sedan har han några 900or som är utlånade. Man-
nen i fråga vill vara anonym då han absolut inte vill ha publicitet. 
Vi fick lov att göra detta reportage mot att vi inte nämnde hans 
namn eller hade med några registernummer. Vi kallar honom 900- 
mannen.

Vi vet inte riktigt var vi skall börja. Årsmodellerna på 900orna 
spänner sig från 1983-1993. Men vi börjar med att titta närmare 
på en bil under en carport, den nyaste bilen på gården. En 900 
2,1 från 1993 med dryga 13000 mil på mätaren, som sig bör för 
en norrlandsbil är den rostfri och i fint skick. Historien är att den 
förra och första ägaren (en man i 80 årsåldern) körde bilen alla år. 

På slutet fick han problem i form av att bilens motor stannade tvärt 
utan anledning.  Bilen fick bärgas hem flera gånger varpå han till 
slut ledsnade och vår 900 man fick köpa pärlan. Innan han sålde 
bilen till 900 mannen hade bilen lämnats in till en bilverkstad och 
där bland annat hela tändsystemet byts ut utan att felet hittades. 
Vår 900 man hittade felet som visade sig vara givaren bakom rem-
skivan, den så kallade vevaxelgivaren eller hallgivaren. När detta 
hade åtgärdats så fungerade bilen bra igen.

Han har också haft en Volvo 164 som stått där 900 1993 nu står. 
Volvon såg han som en förorening. Så den såldes med hjälp av 
en annan Saabentusiasts hjälp. Givetvis så hjälper vi Saabentusias-
ter varandra när en nödsituation uppstår som till exempel när det 
finns en Volvo i vagnparken. 

På frågan varför just Saab och speciellt 900an så vet han inte 
riktigt varför men det började en 99a. Med den fick han sin särbo 
på köpet.

En fråga som många av oss inom hobbyn ställer oss är varför så 
många Saabar. Eller så hör vi det från nära eller kära. 900-mannens 
svar har en igenkänningsfaktor, nämligen att när man väl gör sig 
av med en så kommer det 2 stycken nya.  Men han är ingen jägare;

”– Det är inte jag som jagar, de bara dyker upp. Jag kan ju ha 
nytta av något på bilarna.”

Att det blivit såhär många bilar kan också tillskrivas att han bor 
på en stor gård som har stora och lämpliga ytor att ställa bilarna 
på.

Han är även duktig på att bygga motorer och har trimmat v4or 
och tvåtakts mopeder, skotrar och motorcyklar. I dessa fall är han 
väldigt påläst och kan mycket om tvåtaktaren och hur man skall 

bygga effektsystem, porta mm. Just nu håller han på att fila en av 
skribenternas Saab 93 750cc motor. Den skall filas som GT 750an 
var filad på 50-talet.

Ett projekt 900-mannen jobbat med det senaste året är att bygga 
in en 2.1i motor i en -86 900i. Han gillar den mekaniska Bosch Ko-
jettronic insprutningen och har byggt en sådan som lirar bra med 
2.1l motorn. Bilen gick mycket bra förra sommaren. Han menar 
att den gick lika bra sen en 900s -91 som han köpte för ett par år 
sedan. Det har han kunnat konstatera på en teststrecka han har 
för att testa bilarnas och anda objekts prestanda efter han trim-
mat dem. Olyckligtvis så blev 900an krockad då hans dotter lånade 
bilen i höstas. Det var en bil som körde ut framför henne på en 
huvudled och båda bilarna blev skrot. Bägge bilförarna klarade sig 
lyckligtvis. 900-mannens bil blev till skrot men drivlinan klarade 
sig så han förhandlade till sig sin bil och en summa pengar och har 
planer på att flytta över drivlinan till en annan bil i sommar. Han 
skruvar ute på gården på somrarna men på vintern är det stiltje då 
han inte har något varmgarage att jobba i. 

Planen han har haft med 900a samlingen från ett tidigt stadium 
var att barnbarnen skulle få 900or när de fått körkort. Men bara ett 
av 4a barn kör 900a. De andra tycker att de är för gamla? Vilket vi 
inte kan förstå men det mest imponerande i detta är att han ändå 
håller intresset öppet trots att han säger sig inte ha något direkt 
Saabintresse. 

Ted Stockhaus och Karl Ask

En man som gillar 900

- Reportage Reportage - 
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Ja, det kanske man ibland undrar som medlem i Svenska Saab-
klubben. Vi tänkte här i all enkelhet berätta lite om vad som rör sig 
vid vårt av många klubbmedlemmar uppskattade reservdelslager 
i Skattkärr, några mil utan för Karlstad. Utöver den för de flesta 
medlemmar väl kända verksamheten med att få fram och distribu-
era reservdelar till våra älskade Saabar så snabbt och kostnadsef-
fektivt som möjligt, har det vi under 2018 tagit ett krafttag med att 
driftsätta en ny webhandelslösning som ger oss bättre möjligheter 
och funktioner för framtiden. Och som framförallt ska göra det 
lättare för er medlemmar att hitta de reservdelar ni söker. Själv-
klart återstår, som en del av er säkert noterat, en hel del fix och 
arbete innan allt är på plats och så bra som vill att det ska vara. 

Arbetet med webshopen kommer att rulla vidare även under 
2019 med att skapa den överskådlighet och struktur som är målet.

På IT-sidan har även ett nytt ekonomisystem som klarar även 
morgondagens krav på uppföljning och rapportering varit ett av 
det gångna årets fokusområde. Att införa nya IT-system är som 
bekant inte helt sällan förenat med betydligt mer arbete än man 
först tror, allt går inte heller som beräknat, utan kräver mer hand-
påläggning. Det är ju inte bara våra duktiga medarbetare i Skatt-
kärr, Janne, Helena och Niclas, del av året förstärkta av Mattias 
Roswall som kämpat med allt detta samtidigt som den dagliga 
verksamheten hållits igång. Framförallt har vår ordförande till-
sammans med flera klubb- och styrelsemedlemmar, ingen nämnd 

ingen glömd, dragit ett mycket stort lass i arbetet med att imple-
mentera och driftsätta webshop och ekonomisystem. 

Utöver detta har det under året jobbats med den löpande nytill-
verkningen av reservdelar som inte går att få fram på annat sätt 
än genom egen tillverkning. Här kan nämnas bland annat bakljus 
till V4 78-80 och yttre drivknutar till 95 och 96 från 65, till 80 års 
modell. 

Inköp av NOS-delar och nytillverkade produkter från andra 
underleverantörer är också ett område som kräver sitt. Så ska ju 
grejorna säljas, order tas emot och skickas ut till er medlemmar. 
Det kräver kontakter med allt från logistikföretag till leverantörer 
av förpackningsmaterial, fixande med annonser för Bakrutan och 
mycket mer för att allt ska fungera ända ut till kund. Så medver-
kar ju Reservdelsverksamheten vid så många träffar etc som hinns 
med, med hänsyn till löpande verksamhet. 2018 var det den egna 
reservdelsmarknaden som var den största egna marknadsaktivi-
teten. 

När vi summerar 2018 kan vi konstatera att trots allt nedlagt 
arbete från både våra medarbetare i Skattkärr och de ideella kraf-
terna blev det ekonomiska utfallet inte vad vi hoppats på. Bland 
annat nya IT-system har kostat på, liksom det faktum att nytill-
verkningen i regel kräver volymer som inte kan hämtas hem på 
ett, eller ens två, tre år.

För att säkerställa en fortsatt sund och uthållig reservdelsverk-
samhet kommer en del större och mindre åtgärder att vidtagas un-

Vad händer på reservdelsfronten?

der 2019. Kostnader ses över, renodling av verksamheten sker där 
klubbshopen läggs över till extern leverantör och verksamheten 
med begagnade delar i egen regi kommer succesivt att avvecklas. 
Låt oss återkomma till hur, i ett senare nummer av Bakrutan.

En prishöjning på ca 5 % på vårt sortiment har också tyvärr va-
rit nödvändig för att möta ökade inköps och logistikkostnader. Vi 
kommer i gengäld att erbjuda fler attraktiva artiklar till kampanj-
pris kommande år. Håll utkik i såväl Bakrutan, hemsidan och på 
Facebook!

Även i år kommer ett antal intressanta reservdelar framtagna i 
klubbens regi att lanseras. Ett litet smakprov är de nytillverkade 
fördelarlock till tvåtaktarna som kommer under året. Håll utkik 
på hemsidan! 

2019 bjuder ju också på ett antal marknader. Saabfestivalen, 
marknaden i Skattkärr och Östgöta Saabklubbs marknad är de 
som är i fokus. Datum för dessa träffar/marknader där klubbens 
Reservdelsverksamhet medverkar hittar du på annan plats i detta 
nummer av bakrutan.

Vi fortsätter självklart med att löpande se över vad som efterfrå-

gas och kan nyproduceras av reservdelar och tillbehör, samtidigt 
som vi söker upp de bästa leverantörerna av de reservdelar vi inte 
tar fram i egen regi. Detta är ett långsiktigt arbete för att säkerställa 
en rimlig reservdelstillgång över tiden. Det viktigaste är ju trots 
allt att vi fortsätter ta fram reservdelar som hjälper klubbens med-
lemmar att hålla gårdagens Saabar rullande på framtidens vägar 
– även i morgon!

Har du tips, idéer eller åsikter om vad vi kan göra bättre? Här 
gärna av dig till Jan Karlsson i Skattkärr eller Bo Lindman och 
Martin Bergstrand.

Vid pennan 
Bo Lindman

Rapport från vår reservdelsansvarige

- Saabklubben Saabklubben - 

Det viktigaste är ju trots 
allt att vi fortsätter ta fram 
reservdelar som hjälper klub-
bens medlemmar att hålla 
gårdagens Saabar rullande 
på framtidens vägar – även i 
morgon!



Bakrutan 1:19 Bakrutan 1:19

The transporter
20th Century Fox

Filmisen ACTION!

Filmisen, bakrutan@saabklubben.se

Frank är en före detta Special Forces soldat som 
numer lever det lugna livet på den franska rivieran 
med att transportera paket, människor eller annat 
från ett ställe till ett annat, utan att ställa frågor om 
varför, vad eller hur. Till sin hjälp har en väl ekipe-
rad BMW 735i.

Men när han blir anlitad av en kriminell ameri-
kan kallad ”Wall Street” att leverera ett ”paket” blir 
Franks nyfikenhet för stor, vilket får honom att un-
dersöka det han skall transportera, ”paketet” i fråga 
rör sig nämligen. När amerikanen ”Wall Street” får 
reda på att Frank undersökt paketet, försöker han 
eliminera Frank.

Mot filmens slut är Franks BMW 735i sedan 
länge borta, men han lånar en Saab 900 i som är i 
tämligen bruksslitet skick. Denna kör Frank tyvärr 
enbart en kortare sträcka, men med ett rasande 
tempo… 

The Transporter (2002)

25

Psst! Vill du tipsa om en filmsaab? Kontakta redaktionen!

Fo
to

: I
M

C
D

B

Filmisen - 



Bakrutan 1:19 Bakrutan 1:19
26 23

Riksantikvarieämbetet föreslår 
lagskydd för det rörliga kulturarvet

I dag finns ingen särskild lagstiftning som skyddar bredden av 
det rörliga kulturarvet, det vill säga de historiska transportmedlen 
på väg, vatten, räls och i luften, mot problem skapade i modern 
myndighetsutövning. Nu kan det bli ändring på det.

Motorhistoriska Riksförbundet har genom samarbetet inom 
Transporthistoriskt Nätverk under flera år arbetat för ett stärkt 
lagskydd. Våra framställningar till riksdagspolitikerna gav äntli-
gen frukt då ett tillkännagivande gjordes från riksdagen i sam-
band med kulturarvspropositionen 2017. Regeringen fick av riks-
dagen uppdraget att skyndsamt utreda förutsättningarna för ett 
lagskydd för det rörliga kulturarvet.

Kulturdepartementet lämnade uppgiften till Riksantikvarieäm-
betet (RAA), vars utredning nu är klar. I denna föreslår Riksanti-
kvarieämbetet att en hänsynsregel införs i Kulturmiljölagens för-
sta kapitel, med det uttalade syftet att myndigheter ska ta hänsyn 
till intresset av att bevara och använda historiska transportmedel. 
Rapporten går på djupet i komplexiteten kring dessa transport-
medels möjligheter till ett levande bevarande i relation till moder-
na lagkrav, till exempel inom miljö- och trafiksäkerhetsområdet. 
Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

– Ett synnerligen väl utfört uppdrag av Riksantikvarieämbetet. 
Rapportens slutsatser, samt förslaget om en hänsynsregel i Kultur-
miljölagen, innebär en revolutionerande bekräftelse för det rörliga 
kulturarvet. Nu återstår att se hur regeringen hanterar förslaget. 
Om det går igenom i riksdagen innebär det ett stort steg för de 
myndigheter vars beslut påverkar möjligheten att hålla det rörliga 
kulturarvet just rörligt, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt.

Malin Erlfeldt, kanslichef MHRF

MHRF fyller 50 – fira med oss under 2019!

MHRF grundades 1969 av 13 klubbar för att samlat kunna agera 
i frågor rörande till exempel besiktnings- och importbestämmel-
ser. Förbundet har under de femtio år som gått vuxit till en röst-
stark organisation när den i dag företräder den fordonshistoriska 
rörelsen med 100 000 medlemmar i 200 klubbar. Detta ska firas!

Det kommer ständigt nya bestämmelser som skulle kunna be-
gränsa användandet av de historiska fordonen om inte samarbetet 
med myndigheterna var gott. Motorhistoriska Riksförbundet har 
genom åren bidragit till ett flertal lättnader för historiska fordon, 
där skattebefrielse, besiktningsbefrielse och undantag i miljözo-
ner hör till de viktigaste.

Det fordonshistoriska kulturarvet har erkänts av UNESCO som 
en viktig del av det industriella kulturarvet. MHRF verkar för att 
detta kulturarv ska bevaras, brukas och utvecklas. Fordonen är 
inte bara ett pittoreskt och uppskattat

inslag i trafiken, de utgör också ett stort rullande museum som 
drivs utan stat- liga och kommunala bidrag. Det handlar om tek-
nik, funktion och design frånvförr som förvaltas och vårdas hem-
ma i garagen i detta nu, inte bara inför kommande åksäsong, utan 
även inför kommande generationers. MHRFs arbete sammanfat-
tas därför: För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

Under jubileumsåret kommer MHRF att synas höras extra 
mycket. Bästa sättet att hålla koll på vad som händer, och när, är 
genom att besöka denna sida. Här kommer vi också att publicera 
intressant material under året, såsom berättelser, historik och in-
tervjuer. 

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

Martin Stenlund, Arjeplog, 0961-61 733

Erkki Svensson, Nässjö, 0380-37 06 16

Hans Willebrand, Ljungbyholm, 0480-33 056

Karl Ask, Floda, 073-727 76 47

Simon Wadström, Tibro, 070-156 53 37

Patrik Hermansson, Grästorp,  0514-30 125

Bertil Maununen, Vintrosa, 019-31 45 23

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

Lars Söderlund, Hägersten, 072-276 27 44

Martin Bergstrand, Uppsala, 0703-135029

Lennart Holmgren, Sandviken, 026-25 70 15

Claes Hedlund, Sundsvall, 070-533 83 30

Rune Danielsson, Umeå, 070-584 47 38

Lars Julle Olofsson, Ås, 070-071 75 75

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

Svenska Saabklubbens egna 
besiktningsmän

För gårdagens fordon på morgondagens vägar
Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordons-
historiska rörelsen i Sverige och arbetar med bevak-
ning av politiska frågor, kontakter med myndigheter 

och organisationer samt rådgivning och information. 
MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för 
målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan bru-
kas, bevaras och utvecklas.

- MHRF MHRF - 
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Med ett samtal från min svåger Johnny 
Hellström med en distinkt order: Åk direkt 
till Bromma & Botkyrka Bilskrot å lös ut 
en nyinkommen 96-71 som är frontsmälld 
men med nittio hästarssatsen, stripes, ral-
lyratt och varvräknare mm!

Johnny hade känningar på bilskroten 
och då de kunniga skrotkillarna insåg att 
det inte var en dekaltrimmad V4 gick sam-
talet direkt vidare till en som kunde SAA-
Bar.

Det var bara att lyda order, koppla släpet 
och dra till Bromma från Huddinge.

Snabb inspektion visade en lätt front-
smälld röd 96a då den träffat en stolpe. 
Helt rostfri och faktiskt körbar. En tidigare 
ägare som beställt 96an med fabriksmon-
terad Sport och Rallysats men som be-
stämt sig för en ny bil efter crashen.

Hem till garaget och efter några dagar 
var den igång igen. I flera år njöt jag av den 
härliga 90-hk motorn, ljudet från ett nytt 
2-tums avgassystem och greppet i läderrat-
ten. Hann även med lite isåka innan detta 
blev totalförbjudet runt Stockholm.

Efter besikting juni -96 var det dags att 
släppa iväg den till en ny ägarinna som di-

rekt ville åka 
på Sverigese-
mester med 
maken. Hon 
var mycket 
nöjd med vri-
det i motorn 
men jag fick lov att byta ut motorn till en 
standard efter sommarens långresor.

Chocksamtalet kom i september inn-
an jag hunnit byta motor, då hon lånat ut 
FSOn till sin 18årige son som lyckats rulla 
på en 30-sträcka mitt i natten ganska nära 
oss i Huddinge. Med darrig röst frågade 
jag först hur det gått med den unge ”på ta-
ket” och sen var bilen fanns.

Grabben och hans polare hade bälte men 
var lite skärrade och hade svårt att förklara 
hur olyckan gick till i 30 km/h……

Bilen fanns återigen på samma bilskrot 
fast i Botkyrka denna gång och det blev ett 
snabbt samtal till skrotkillarna med vädjan 
om att inte avregga min vän utan jag kom-
mer och löser ut honom genast.

Ingen rolig syn mötte mig men desto ro-
ligare min fick jag när jag körde upp FSOn 
för egen maskin på släpet och lät grabbar-

n a 
med hakorna nere vid knäna behål-

la den knöliga motorhuven och framrutan 
som minne. Dom hade försökt hindra mig 
från att köra upp själv utan tyckte att jag 
istället skulle winscha upp den stackars 
V4an.

Nåväl, räddad för andra gången från 
skrotdöden men vad skulle jag göra nu?

Takbyte mm. skulle bli för mycket jobb 
för mig med då kom min granne och 
SAABvän Fredrik Thorén in i bilden.

Han behövde en SAAB att pilla med då 
hans egenbyggda RallyV4 grupp H börjat 
bli lite mjuk i karossen. Han fick överta 
FSOn i feb 96 och har den kvar än idag fast 
nu som helt renoverad rallyV4 med bur 
och allt.

Nu får Fredrik ta över pennan och be-
rätta lite själv hur hans renovering gått till.

FSOn - V4an med 9 7 liv

Denna historia började för 30 år 
sedan

Berättelse från Yngve Ekberg och Fredrik Thorén

1996

Ganska omgående tog jag tag i takbytet 
och strippade ner karossen totalt. Det tog 
ett tag med att få bort all underredsmassa 
mm. men att ha den hängande i en vagga 
underlättade snurrandet och vridandet be-
tydligt.

Som många andra renoveringar tog det 
längre tid än jag hade räknat med särskilt 
när jag började laga den lilla rost som 
fanns. Min ekonomibit för att laga det 
klassiska rosthålet vid bakaxelinfästningen 
visade sig vara tunnare än plåten jag skurit 
bort.

Gamla var 1.5 mm tjock och nya 1 mm. 
Detta hade jag aldrig varit med om tidigare 
och efter en del undersökningar visade det 
att hela golvet och motorrummet var lika 
tjockt. Vad var nu detta?

Kan det vara så att det var en T-kaross 
som smugits ut som en privatbil? Frågan 
är: Hade T-karosserna tjockare golvplåt 
ända bak till bakaxeln?

Det finns säkert någon expert bland våra 
medlemmar som kan svara på detta.

Nåväl, renoveringen rullade på så sakta 
efter all rost var lagad, helbur isatt, alla för-
stärkningar gjorda och hellack i vitt.

Nästa projekt var motorn som jag länge 
grunnat på och det enda jag hade till att 
börja med var vevaxel, kolvar och ventiler 
till 1815cc. Efter att ha hållit på med top-
parna i ett år var det dags att gå vidare med 
att få klart resten av motorn.

Detta är en kostsam del som alla vet och 
därför fick det ta sin tid och jag kom att 
satsa på två stående dubbla Solex 40-42 
CCI med insugningsrör som jag av en hän-
delse råkade komma över. De kom från ett 
projekt som motortrimmare Matti Pajula 
höll i och som skulle blivit en baklänges 
SAAB-dragster med dubbla V4-motorer.

Växellådan 6:35 special 1 hade jag på 
hyllan sedan många år.

Nu hoppar vi fram till april 2017 då 
stunden kommit för att vrida om start-
nyckeln för att kolla om den helt nya mo-
torn ville gå igång. Och det gjorde den 
efter en del justeringar, så nu kände jag 
energin flöda för att fortsätta med finliret.

Nu väntar provkörning på isbana för 
att se att allt fungerar i verkligheten så jag 
hoppas att kylan nu håller i sig. Samtidigt 
hoppas jag att slippa utnyttja de 7 återstå-
ende liven då nu FSOn kan anses räddad 
till eftervärlden.

Text och bilder: Grannarna Yngve Ek-
berg och Fredrik Thorén med FSO244

2017

svetsning

2017

- Reportage
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Snabbparkering

Det skulle bara ta några minuter att 
utföra det jag skulle göra ...

Händelsen började med ett SMS ifrån 
en nära bekant - hon behövde hjälp med 
en cykel till sin dotter. Klart att man 
hjälper till när man kan så jag åkte dit 
och tänkte att det här går nog ganska 
snabbt att åtgärda. Jag parkerade utan 
att betala, det har ju gått bra förr. Det 
skulle bara ta några minuter och det 
gjorde det också, men vi var tvungna att 
åka iväg och köpa något som saknades, 
så vi gick ut till bilen och vad fladdra-
de i vinden under torkarbladet om inte 
en gul remsa. "Nu åkte man dit till slut" 
tänkte jag. Jag tog den gula remsan och 
lade den i bilen utan att titta på den, vi 
gjorde det vi skulle och åkte sedan till-
baka och fixade cykeln. Väl hemma vid 
middagsbordet lade jag den gula remsan 
på bordet och kommenterade hela hän-
delsen med en axelryckning. Det är väl 

bara att betala och se glad ut. Sonen i 
huset tog remsan och börja läsa, sedan 
börjar han att skratta. Jag tänkte att 
det där knappast var någon upphetsan-
de läsning. Sedan gav han mig remsan 
och bad mig titta på den lite noggran-
nare. För det första var det fel registre-
ringsnummer dessutom fel fabrikat på 
fordonet. Det stod att det var en Volvo  - 
och jag är en Saabmänniska. Vad är det-
ta, tänkte jag. Hur svårt kunde det vara 
se skillnad på en Volvo och en Saab med 
olika registreringsnummer.

Jag gick in på Polisens hemsida och 
hittade en blankett för överklagande 
för kontrollavgift och knappade in alla 
uppgifter som man skulle och skrev ut 
den. Nästa dag stegade jag in på parke-
ringskontoret med mitt papper. "Nä!" 
sade hon bakom disken. "Du måste gå 
till polisen" förklarade hon.

Dagen därpå åkte jag dit efter jobbet, 
tog en kölapp och väntade. Och så kom 
mitt nummer upp på tavlan. Jag fram-

förde mitt ärende och hon i luckan tit-
tade på papperna och den gula remsan 
och suckade och skakade på huvudet. 
Hon sade att jag måste kontakta par-
keringsbolaget, för det är dem som ska 
handlägga en sådan överklagan.

Jag åkte hem och sökte på parkerings-
bolagets hemsida och hittade en sida för 
sådana ärenden och så knappade jag in 
på nytt alla uppgifter och poängterade 
att jag inte äger en Volvo. Skickade iväg 
uppgifterna till parkeringsbolaget. Se-
dan var det bara att vänta, det skulle ta 
tre till fyra veckor att handlägga ären-
det. Men så tre dagar senare kom ett 
svar! "Vi har plockat bort parkeringsbo-
ten, vi ber om ursäkt för det!"

Rune Danielsson

INSÄNDARE Jag tog en tur med Doris på juldagen, ut i 
skogen på oplogade småvägar, solen sken och det var en fin 
dag för en biltur. Blev sittande på en stubbe med en termos 
kaffe och begrundade bilen och började fundera lite, vad har 
den bilen varit med om egentligen under dom 60 år som den 
levat? Att hon är min det vet jag, och vad jag har reparerat 
och fixat till. Första ägaren var en kvinna som hette Mai och 
bodde i Stockholmstrakten det vet jag, och att den som många 
andra bilar blev stående i en lada i det här fallet med trasig 
topplockspackning. 

Jag talade med en man som åkt i bilen som liten pojk och 
i den familjen blev den kvar många år som jag uppfattat det 
hela, tror det var dom som räddade den från ladan, bilen 
blev såld och till sist blev den stående hos en bilsamlare som 
vägrade att sälja den till mig, nästan för jag tjatade ett helt år 
på honom, bilen ska inte stå här å samla damm utan den ska 
ut på vägarna igen och till slut gav han upp och bilen blev min 
2017 och det kommer den att förbli.

Redaktionen har tappat bort mejlet från insändaren 
men tackar för tankarna.

Händelser i Saab Skånia 2018
2018 är över och det är dags att sammanfatta året 
i ord och bild. Vintern hängde kvar även i syd och 
sommaren blev en av de varmaste på flera decennier. 

Vi har valt ut några bilder från alla träffar men får inte 
plats med alla.
Bland annat besöktes 
Thulinträffen på Citadellet i Landskrona
Nostalgicafeet i Tryde/Tomelilla
MHK Skånes ”Gröna träffen”

Detta var lite av vad vi sysslat med under 2018 och 
nu är det dags att planera inför årets arrangemang.
Mer bilder och annat hittar du som vanligt på vår 
hemsida:  https://saabklubben.se/skane/index.html  

Välkommen att besöka oss på träffar och evenemang! 

Vi ses!

Text o bild:
Bengt Åkesson
Ordf Saab Skåniasektionen

Vänster: Snapphanerallyt
Ovan: Höörträffen
Nedan: Svenskt Sportvagnsmeeting på 
Knutstorp Ring blev även i år ett trevligt 
arrangemang. Speciellt 1000-cupen 
innehåller Saabar i startlistan men även 
i andra klasser finns det Saabdeltagande 
som t.ex. Hans Eklund med sin röda 
Sonett tvåtakt. Även inom rally har det 
tävlats med Saab här i Syd.

- Träffar
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Jonathan heter jag, och min 
förstabil var faktiskt en VW 
bubbla 1500 -67 som jag fick i 
födelsedagspresent när jag var 

16 och skulle börja övningsköra. Där-
efter, när jag fyllde 18, köpte jag mig en 
BMW 318 E30 -88 med tickande venti-
ler. Förvisso en trevlig bil i övrigt, och 
kul att sladda med när man var 18, men 
inte mycket mer. På grund av mycket rost 
och allmänt trött motor valde jag att sälja. 
Min far hade hjälpt mig köpa denna men 
nu bestämde jag mig för att själv välja bil. 
Hela släkten tyckte jag skulle köpa Mer-
cedes eller BMW då samtliga av dem i 
princip är lagda åt det hållet.

Jag sökte istället efter en viss utrustning 
i kombination med ett vettigt pris. Detta 
var precis när blocket hade kommit i Sve-
rige och det fanns andra köpsajter som 
var vanligare. Jag spanade då runt på nä-
tet, och på något som på den tiden hette 

Tradera Motor hittade jag en Saab som 
hade allt jag ville ha. En 900i med farthål-
lare och taklucka.

Jag visste ju att Saab var speciella bilar.  
Den enda i min släkt som faktiskt kört 
något liknande var min morfar som var 
polis i Örebro län och körde 900 Turbo 
i tjänsten och 900i privat. Detta var för-
stås några år sedan (när jag var runt 10 
år) men minnet satt starkt förankrat. Jag 
minns fortfarande första gången jag kör-
de min alldeles egen Saab 900, en udda 
och alldeles underbar känsla. Komforten 

var hög, kraften (man var inte van vid så 
mycket hästar på den tiden) var ju enorm 
från åttaventilsinsprutaren, och den trevli-
ga farthållaren var ju heller inget man var 
van vid. Denna bil hade jag några år in i 
studietiden, men det förhöll sig så att där 
jag flyttade in i Lund stod det en lite halvri-
sig och avställd 9000 Turbo som jag fick 
köpa för 500:-. Denna blev min andra bil 
och även den hade jag ett par år. Därefter 
började jag köpa och sälja Saabar i större 
utsträckning.

Jag tror mig faktiskt numer vid 35 års ål-
der vara en av de i Sveriges långa land som 
ägt flest Saabar. Kanske uppåt 50-60 (jag 
undviker att räkna). En och annan enstaka 
BMW och Mercedes har också cirkulerat 
förbi, men de har varit lätträknade.

Nu till saken. Våren 2018 kikade jag lite 

på annonser en sådan där regnig söndags-
eftermiddag. Jag noterade en fin röd 9000 
2,0T -97 med trevligt A50 paket i osedvan-
ligt fint skick, och till ett attraktivt pris. Bi-
len var förstås såld och egentligen var det 
nog bra det. Jag vet inte vad jag skulle haft 
den till egentligen, men ibland är det sådär 
-man köper en Saab utan att egentligen 
behöva den eller ha en aning om varför. 
Till saken hör att på bilden av denna 9000 
i annonsen kunde man även skönja något 
gult, likt en og900. Jag frågade säljaren vad 
det var för något, och mycket riktigt rörde 
det sig om en Monte Carlo-gul og900 ca-
briolet. Dessutom en 93:a. Ägaren till bilen 
ville sälja men någon annons var det inte 
tal om. Jag körde och tittade på bilen på 
vinst och förlust, och det var en 900S -93 
cabriolet som inte varit så bortskämd på 

sistone. Hade i princip stått i varmgaraget 
sedan importen till Sverige från England 
2009. Den var givetvis vänsterstyrd och 
tyvärr med automatlåda, samt en s.k. lät-
tryckare. Jag besiktigade bilen och gjorde 
en del förebyggande underhåll och njöt se-
dan ca 200 sommarmil.  Bland annat upp 
till Trollhättan för konvoj med andra lika-
sinnade. Den fick högsta betyg och skötte 
sig helt utan anmärkningar. Jag kom dock 
fram till att det vore klokt att få en ordent-
lig genomgång gjord av en nära vän till 
mig, som verkligen är specialist på dessa 
bilar och har hjälp mig en tidigare gång 
med en USA-importerad 900 T16 cab -91 
(den enda 900 cab jag ägt för övrigt innan 
denna). 

Och det var nu det spårade ...

ms.

modell: 900S -93 Cabriolet

färg: Monte Carlo Yellow (tillvalsfärg 92-94 samt edition 
modell -91).

Inredning: Specialsydd helt i skinn med gula sömmar

koncept: En väldigt trevlig kompott av Saabs tillval för 
maximal 
njutning sommartid

medverkande: Den som renoverar ska man ju ock-
så lyfta fram, jag är bara ägare av bilen och fixar alla delar 
och grejer. Han som hjälper mig heter Jasper Regin Hansen 
och är fd Saab montör och mekaniker.

Medlemsrenoveringen -

English

"Jag minns 
fortfarande första 

gången jag körde min 
aldeles egen 

Saab 900, en udda 
och aldeles 

underbar känsla."

Medlemsrenoveringen, Jonathan Pershav, jonathan.pershav@gmail.com 

Saab 900S Cabriolet -93 - Del 1

Följ projeketet här:
https://saabklubben.se/forum/amne/mcy/

- Medlemsrenoveringen

J
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gamla tävlingsbilar brukade öppning 
och stängning av fönstret skötas av en 
läderrem, så kommer det att bli även på 
vår bil. Den blå bilen hade ju använts i 
tävlingssammanhang i flera år så det 
fanns lite småskavander på dörrarna 
som fordrade riktning, spackling och 
grundmålning

Vi har nu fått tillbaka GT-stolen som 
efter ett oerhört tidkrävande handarbe-
te av Anita Lindholm på Håby Sömnad 
fått en helt ny klädsel och är åter i origi-
nalutförande

Nästa steg i förberedelserna för lack-
ering var att mattslipa alla synliga ytor 
på karossen utvändigt och invändigt, ett 
nog så tidsödande moment.

Slutfasen av arbetet i Munkedal inne-
bar att vi passade in motorhuv, dörrar 
och skärmar. Efter samråd med lack-
erarna på NEVS sitter nu dörrarna på 
plats liksom huven (av transportskäl), 
men skärmar och baklucka är ”lösa” för 
att de skall kunna lackeras på in och ut-
sida. Just nu väntar vi  på att får låna en 
täckt biltransportkärra. Förhoppningen 
är att karossen kan lackeras före jul och 
sedan får färgen ”sätta sig” över helgda-
garna för att vi i januari skall kunna bör-
ja bygga upp bilen igen.

Ulf G Andersson 
Projektledare Grp 3 projektet
Saab Bilmuseum Stödförening

Saab 96: Grupp 3 tävlingsbilsprojekt

Projektet har sakta gått vidare trots 
det oerhört mödosamma arbetet 
med att få bort gammal färg och 

karosseritätning från golvet i kupé och 
motorrum, men även gamla tiders under-
redsmassa i kanterna på bagagerumsgol-
vet. Sedan var karossen äntligen färdig för 
grundmålning. Om man sprutlackerar in-
omhus innebär det att man har färgdamm 
precis överallt i lokalen efteråt, såvitt man 
inte förfogar över en lackbox. För att lösa 
detta problem inväntade Åke och broder 
Leif en helgdag då det var ”lugnt” i handel-
sområdet där verkstaden ligger och lade 
ut en stor presenning på gården. Sedan 
förbereddes allt minutiöst, grundfärgen 
blandades, karossen stod precis vid por-
ten osv. Problemet var bara att just denna 

dag visade termometern – 2 grader Celsius 
och stundtals kom det snö.  Men mellan 
snöfallen rullades bilen ut och undersi-
dan grundmålades, sedan in i verkstaden 
för att värmas upp igen och vridas på ”rätt 
köl” och mer färg fylldes på i sprutan. Se-
dan lackades karossen invändigt + hjulhus, 
motorrum och den nya karossidan.

I mitten på november reste Åke och jag 
till Linköping för att träffa Bo Lindman 
och hämta extremt tunna bakskärmar 
samt bagagelucka i glasfiber, som suttit på 
en bil vilken man kört isracing med. Även 
dessa komponenter behövde omsorg, en 
skärm hade en skada som fick lagas och 
diverse hål spacklas igen.

Nästa steg i arbetet var att lackera un-

dersidan av karossen med ytlack. Hos 
Lackman hade man blandat en liter av den 
gamla klassiska tävlingsbilsfärgen Saab 
R 2, Toreadoröd. Helgen efter att bilen 
grundlackades var det dags för en repris 
och karossen fick en elegant högblank röd 
färg på undersidan.

Efter att den nya lacken fått ”sätta sig” 
några dagar monterade vi de sedan tidi-
gare förberedda pivothjulen i bärarmsin-
fästningarna fram och bak och karossen 
kunde komma ner på golvet igen då den 
kopplades bort från karosserivaggan.

Nu övergick renoveringen till att bl.a. 
göra i ordning ”små delar” som gälar, huv-
järn osv. Dörrarna modifierades genom 
att all onödig plåt skars bort och även 
fönstervevar (med tillbehör) tog bort. På 

Ulf G Andersson,Projektledare Grupp 3 projektet, Tel. 0522/71781; 070-2465219

Rapport Grupp 3 projektet - december 2018

Stödföreningen kommer att sälja lite delar från 
donatorbilen, bl.a. störtbågen, i samband med 
marknaden i anslutning till årsmötet 30/3.

Medlemsrenoveringen -

Några samlade bilder på 
renoveringen.

- Medlemsrenoveringen
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Del 5: Trivselzon

Medlemsbilen, Henric Tungström, henric.tungstrom@telia.com Detta är en fortsättning på 
renoveringsserien om Henrics 93F. 
Vill du läsa del 1-4  så finner du 
dem i Bakrutan 1-4:18

Långdistansförhållande

Att originalrenoveraren stöter 
på problem då det kommer 
till inredning är känt.  Så är 
det med många äldre bilar 

och Saab är tyvärr inget undantag. Anled-
ningarna är väl mekanisk förslitning och 
materialets nedbrytning över tid. Man kan 
kalla det patina men material som skum-
gummi, plast och nylon kan efter 60 år se 
för taskigt ut i en bil. Har det dessutom 
rökts cigaretter i bilen kan även innertaket 
tappat sin charm. Så var det i alla fall med 
min bil. Det nikotinbruna taket hade jag 
plockat ner redan på 1990-talet. Framsto-
lar och dörrsidor saknades liksom gummi-
mattan fram. 

Baksätet såg väl hyfsat ut men det var 
nog det enda som ev. gick att återbruka. Jo, 
knapparna på instrumentbrädan var fina. 
Ratt saknades och pappskivor var buliga 
och buckliga av fukt och dörrlister hängde 
ner fult. Det såg alltså ut som det brukar i 
en sliten gammal Saab. Som tur är tycker 

jag inredningsjobb är bland det roligaste 
på en bil och jag hade samlat på mig en 
hel del ”bra-att-ha” prylar, och även en del 
kunskap har jag för mig. Generellt gick 
planen ut på att köpa nytt, det som gick, el-
ler köpa bättre begagnat. Det som gick att 
fixa upp skulle fixas upp. Eftersom få saker 
finns att köpa nya var den punkten snabbt 
avklarad. Jag beställde ett innertak från en 
firma i Skåne med bra rykte. Det kom att 
ligga i en plastpåse i nästan två år innan 
det monterades, men då det väl kom plats 
imponerades jag verkligen av hantverket. 
Den firman kan sitt jobb. 

Även till pappen fram, torpedpapp och 
framför dörrar, köptes nytt hos en lokal 
sadelmakare. Känslan, tjockleken, kulören 
och strukturen kändes perfekt men priset 
var på tok för högt, men så är det ibland, 
det kostar. Sidopappen skars snart till och 
monterades efter att det gamla skattekvit-
tot och ägarskylten flyttats över från den 
gamla. Då turen kom till torpedpappen 

började dock problemen. Den pappen har 
en hel del utstansade hål av olika storlekar. 
Jag satt igång och hålade med borrar, kniv 
och hålpipor. Resultatet blev förfärligt, 
pappen hade fnasat upp sig på flera ställ-
en och det såg allt annat än proffsigt ut. I 
brist på annat plockades den gamla pap-
pen fram och målades med hyfsat resultat. 
Men visst, ny ser den inte ut att vara. På 
pappens baksida sitter det Gullfiber lim-
mat. Det slits ju inte precis men var fullt av 
råttskit så med handskar på förvann den 
gula glasullen. 

Jag funderade på att ersätta med något 
nytt, och var så när att köpa en ny själv-
häftande isolering då jag började fundera 
på varför man använt Gullfiber överhuvud 
taget? Det kliar ju bara och är inte vack-
ert heller. Jag ringde upp fabriken, Isover 
heter den idag, och fick tag i en ingenjör, 
Mats, som tog mina frågor och funde-
ringar på största allvar. Kommande vecka 
ringde han fyra gånger trots att jag direkt 

En 93b, men annars 
min bil. Tänk att ta 
en tidsmaskin och 
gå fram till bilen på 
ängen, för att se en bil 
i nyskick. Att jämföra 
hur  nära, eller långt 
ifrån, ens egen renove-
ring är.

Medlemsrenoveringen -- Medlemsrenoveringen
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hade förklarat att jag inte skulle köpa nå-
got storpack utan behövde bara en skiva. 
Han, Mats, menade i alla fall att Gullfibern 
användes av främst två anledningar - det 
suger inte vatten och det tar inte eld så lätt. 
Det låter ju som bra egenskaper för bak-
sida av en torpedpapp där väl alla bilens 
kablar har rendevous. Så Gullfiber fick 
det bli, även om jag slapp köpa. En granne 
hade lite över sen en renovering. En annan 
grej som köptes ny var asfaltspappen. Den 
gamla våffelmönstrade finns inte längre 
men jag har hört att folk stansat ut våffling-
en för hand. Det har inte jag gjort, även om 
jag kanske borde. Andra saker målades. 

Torpedpappen har jag nämnt och även 
annat har samma grå kulör kan man tro, 
men icke. Då jag gick runt med färgkartan 
insåg jag att i alla fall fyra, fem olika ny-
anser av grått skulle köpas. Pappen har en 
kulör, i stort sett samma som gummimat-
tan, men i den färgen ville jag ha mjukme-

del. Hatthyllan har även den en egen kulör, 
liksom playwoodskivorna i bagage och på 
bakre ryggstödets baksida. Onödigt och 
nördigt kanske men ganska enkelt att fixa. 
Det var det där med kostnaden bara....

Huvudnumret i inredningen var ändå 
klädsel på säten och dörrar så här gällde 
det att samla. Telefonsamtal på telefon-
samtal och massor av meddelanden och 
mail och inte minst, ännu fler tusenlappar, 
ledde till slut att jag hade galon och tyg till 
allt. Galon går att tvätta och tyget hade jag 
god förhoppning om. Något som grusades 
mer och mer ju mer jag arbetade med det. 
Det rödrutiga tyget må vara vackert men 
det är verkligen helkass, vilket många har 
vittnat om. Men vad ska man göra? Claes 
Johansson visade i alla fall en väg i Klas-
siker där han av en hel hoper tyg fått till 
ett bra resultat. Min plan var att göra något 
liknande. Men genom ett trollslag löstes 

det hela. Trollkarlen heter Janne. På års-
mötet stod vi och diskuterade det hela och 
han trodde det gick att fixa. Jag var minst 
sagt skeptisk men skickade honom ändå en 
provbit, och han skulle se vad han kunde 
göra. Sen hände ingenting och ingenting 
och jag gav nästan upp, trots Jannes posi-
tiva tillrop om att det nog skulle gå. Men 
så, alldeles innan semestern small det till i 
brevlådan och en nyvävd provbit dök upp 
och den såg, ja, jättebra ut. Någon månad 
senare var det klart för leverans. Helt galet. 
Som jag kämpat och köpt små tygbitar och 
lagt på hög. Även om det nya tyget kostar 
en del är det gratis om man jämför vad jag 
ibland betalat för trasor. 

Så med en tvättad galon och nya ke-
derlister ser det helt OK ut. Jag gillar ori-
ginalratt och original skulle det bli. Även 
här försökte jag bryta fram rätt kulör men 
det gick inte bra, och själva lackeringen var 
också svår. Färgen ville gärna rinna. Till 

slut gav jag upp och gick ut i förrådet 
och bläddrade bland rattar. De hänger 
på en spik. Hittade en hyfsad som efter 
lite tvätt och vax ser mer än bra ut, i en 
underbar brungrå kulör. Den ratt jag 
lackat var bara grå, gråtrist. Nästa grej 
är en samvetsfråga – bilbälten. Lite av 
en gråzon i veteranbilskretsar där alla 
tycker olika. Om jag skulle ha bälten vil-
le jag ha originalsnören. Har ett gäng i 
en påse som jag försökte tvätta men dom 
ser fortfarande lite äckliga ut. Nytillver-
kat finns, både universal och till andra 
märken. Saabens bälten, typ Vattenfall, 
är grå, 5 cm breda, alltså 2 tum, och 
ganska långa. De bälten jag hittade var 
1 7/8 tum, alltså lite för smala. Synd, då 
de finns till Folkvagn och Chevrolet för 
hyfsade priser. Även om man köper att 
dom är för smala är dom ändå lite korta. 

Skam den som ger sig, och till slut 
hittade jag i både rätt bredd och längd. 
Till Porsche 356, made in USA, till Por-
chepris. Letade lite till men hittade inget 
så Porschebälte fick det bli. Ommodu-
lerade med Saabens spännen, men ack 
så vackert det blev. Särskilt med den 

nya dekalen som jag fick en industride-
signer att rita. Innan jag kan vara nöjd 
och stänga dörren gällande inredningen 
återstår dörrlister. Nya är dom i gummi 
och vit/beige tyg. Listerna har nog gäck-
at många då dom ofta är slitna och inga 
nya finns att köpa. Jag har hittat två va-
rianter. En säljs på löpmeter, gummilist 
och dito tyg. Jag tycker dock att tyglisten 
är i fel färg. Alternativ två är att renovera 
den befintliga, vilken egentligen består 
av fyra delar: en gummilist samt tyglis-
ten som är ett metallskelett klätt med 
tyg. 

Slutligen finns clips som håller det hela 
på plats i dörröppningen. Fyra delar. Det 
kan ju inte vara så svårt, möjligtvis tids-
ödande. Tyget har jag låtit väva upp men 
liknande finns hos agenturer som säljer 
bilinredningsartiklar. Jag ska dock inte 
ropa hej än för arbetet återstår. Min plan 
är i alla fall att helt sonika montera isär 
listen, putsa upp gummit och limma dit 
det nya tyget på metallskelettet. Det låter 
i alla fall görbart och har gjorts förr. Så 
det får bli min lilla ”Cliffhanger” till näs-
ta artikel, så får vi se hur det går.....
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Röda mattan passar toppen i bilen. Efter 
tvätt i badkaret med tvättmedel följt av 
mjukgörande blev de fina.
Ratten blev fin också efter rengöring.

”...bläddrade bland 
rattar, dom hänger 
på en spik. Hittade en 
hyfsat som efter lite 
tvätt och vax ser mer 
än bra ut i en under-
bar brungrå kulör, 
den ratt jag lackat var 
bara grå, gråtrist.”

Säkerhetsbälte Inga oljigahänder och mekoverall i 
bilen längre, jag vågar knappt ta i de nya bältena.

Värmepicka Några olyckliga rynkor 
gick att släta ut med värmepistolen.

Medlemsrenoveringen -

Syjunta inget lämnas åt slumpen när 
det kommer till den här bilen.

- Medlemsrenoveringen
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I 
somras var det dags igen, för tredje gången i ordningen, att 
anordna Saab/Saabo-träffen i Hedemora.

Vid tidigare träffar har vi haft Hedemora Motorstadion som 
träffområde, men denna gång provade vi ett annat ställe, 

Hamre-banan, och vi arrangörer tyckte det funkade jättebra, så 
framtida träffar kommer nog hållas på det nya stället.

Träffen startade på fredagen, utan några egentliga aktiviteter, 
men det dök upp ett antal besökare så det blev en trevlig kväll 
med grillning, dryck och Saab-mingel.

På lördag morgon/fm började det rulla in allt fler Saabar, från 
Saab 92 till Nevs 9-3.

Förmiddagen startade med lite "ban"körning, två åk med så 
lika tid som möjligt, alltså ingen hastighetstävling (var tanken från 
början). Nu växte hornen på en del förare (mig inkluderad), så till 
nästa gång blir det nog ett annat upplägg.

Efter bankörningen var det lunchdags.
När maten var uppäten och avklarad radade vi upp oss, runt 

100st Saabar, för att i kortege åka in till Hedemora centrum och 
Sveaparken, en uttorkad sjö mitt i stan, där vi sammanstrålade 
med Hedemora Old Town Cruisers för att ställa ut våra fina bilar 
för allmänhetens beskådan.

Känslan att åka genom stan och se alla människor och deras 
reaktioner när 100st Saabar åker förbi på rad är fantastisk! Det 

Text & Foto
Krister Karlsson, Elina Karlsson, Stefan Kortesmäki.

- Träffar Träffar -
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pekas, tappas hakor, och dessa leen-
den av igenkännande är kul att se. 

Nere i Sveaparken delades röstsedlar 
ut till alla som ville rösta (uppdelat på 
årtionden; bästa 50-tal, 60-tal osv.), 
och när dessa samlats in och räknats 
(det var MÅNGA som röstat) höll vi en 
prisutdelning från scenen. 

På lördagskvällen var det spontan-
cruising på Hedemoras gator, en del 
Saabar kunde spanas in där, medans 

andra valde att umgås på träffområdet 
på Hamre-banan. Grillen hölls tänd hela 
kvällen, och det blev nog sent innan en 
del kröp till kojs.

Söndag morgon, och nog såg en del 
lite trötta och slitna ut..? 

Reservdelsmarknad var det som 
gällde sista träffdagen. Saabklubbens 
reservdelsverksamhet samt Björknäs 
Saabdelar förärade oss med besök, 
jättekul!

Det köptes och såldes delar till framåt 
eftermiddagen, då det var dags att 
knyta ihop säcken för denna gång. 

Tack från oss till ALLA som kom och 
gjorde denna träff!

/Jörgen Palm, Krister Karlsson, Peter 
Granegärd, Roger Johansson, Stefan 
Kortesmäki.

pimp my saab

Saabklubbens reservdelsverk-
samhet har köpt in Airflow-
paket och verktygen för att 
kunna tillverka sådana i 
framtiden. För dagen finns 
det 2 st olika satser för 
omedelbar leverans. Vårt mål 
är att kunna erbjuda satser 
till andra Saabmodeller ock-
så, mer info om det i BR1 
2019.

Artikelnr: 116007303

Passar till: Saab 90 1985-
1987 Komplett sats.

(Passar också 99 Combi coupé 
1974-1979 med lite modifie-
ring av sköldarna på bakskär-
marna).

Artikelnr: 116007501

Passar till: Saab 99 1980-
1984 2 drs Komplett sats.

Pris: 5700:-/ Sats

5700 kr

Baklyktor med insats.

Passar till: 96 1978-1980

Artikelnr: 728455 Vänster 
sida, 728456 Höger sida

pris: 1750: -/st 

1750 kr

SuperBaklju
s

- Träffar Saabklubben - 
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Nu har Svenska Saabklubben en alldeles 
egen webbshop! I shopen finns alltifrån 
t-shirts till jackor, väskor och asseccoarer, 
och samtliga produkter är märkta med 
Svenska Saabklubben-loggor i varierande 
utföranden. 

Du hittar webbshopen på

saab.arenareklam.se

Webbshopen är dynamisk och kommer fyllas 
på allteftersom, så håll utkik efter nya, 
spännande produkter.Varorna beställs precis 
som i en vanlig webbshop, men produkterna 
trycks/broderas på beställning och 
leveransen kan därför ta upp till 10 
arbetsdagar. Betalning sker med hjälp av 
kort eller Klarna faktura.

Ny webbshop
Ny klubbshop för profilprodukter
Nu har Svenska Saabklubben en alldeles egen klubbshop! I shopen finns alltifrån t-shirts 
till jackor, väskor och asseccoarer, och samtliga produkter är märkta med Svenska Saab-
klubben-loggor i varierande utföranden.

Klubbshopen är dynamisk och kommer fyllas på allteftersom, så håll utkik efter nya, 
spännande produkter.Varorna beställs precis som i en vanlig webbshop, men produkter-
na trycks/broderas på beställning och 
leveransen kan därför ta upp till 10 
arbetsdagar. Betalning sker med hjälp av kort eller Klarna faktura.

Du hittar klubbshopen på www.saabklubben.se/klubbshop

I samarbete med Arena Reklam
Svenska Saabklubbens klubbshop drivs i 
samarbete med Arena Reklam AB, ett företag från Karlskoga som erbjuder tjänster 
inom företagsprofilering. Utöver drygt 30 års 
erfarenhet inom profilering driver Arena Reklam ett stort antal webbshopar och 
förmedlar tjänster inom grafisk design, 
inredning och hemsidor. För mer information, besök deras hemsida på arenareklam.se. 

Om det dyker upp några frågor kring 
beställningar, klubbshopen eller andra tjänster företaget erbjuder, kontakta Arena Re-
klam på info@arenareklam.se eller 0586-30730.

Mittre stötfångarskena 
fram, kromat utförande.
Tillverkad i Sverige!

Art.nr: 708603

Passar till: 
93,95,96 1956-1964

Pris: 2495:-

2495 kr

Stötfångarskena

Ändrade planer!

På grund av vikande intresse så kommer vi tyvärr inte kunna erbjuda våra medlemmar en anordnad drop-in besiktning.
Däremot finns det stor sannolikhet att många besiktningsmän 
besöker festivalen, så hör dig för med en besiktningsman för att se 
om det ändå finns möjlighet att göra en besiktning.

- Saabklubben Saabklubben - 
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Stockholmssektionen började 2018 års sommarsäsong 
med den klassiska Söderturen, en träff med rötter i 80-talet. 
En träff som är som träffar var förr, varför krångla till det? 
Lördagen den 5:e maj rullade bil efter bil in på parkeringen i 
Vårby. 29 Saabar kom till start, den äldsta en 92:a från 1950, 
den nyaste en 9-3 Turbo X. Det var nog bara en 9000 som 
saknades. Deltagarna skickades iväg en och en på en slinga 
på knappt 10 mil och 20 småkluriga frågor. Målgången var 
vid Sätrastrandsbadet där det sparkades däck och grillades 
korv. Vädret var strålande och det var även humöret på alla 
som var där. 

Tisdagen efter började vi med våra fikaträffar vid Årsta Se-
gelsällskap. Där träffas vi från kl.18.00 och framåt. Träffarna 
fortsatte sedan under hela sommaren med varierande antal 
deltagande bilar, även där av alla möjliga modeller och ibland 
även andra märken. På deras restaurang Skrovet serveras 
enklare maträtter, fika och glass.  

Sex lördagar, en per månad från april till september, har vi 
varit på Bil & Bulle, en härlig morgonträff som ordnas av AHK 
och tidningen Klassiker, för morgonpigga bildårar. Träffen är 
mellan klockan 6.00 och 8.00 på lördagarna och på olika 
platser varje gång. Vitsen är att man ska hinna på bilträff och 
ändå ha hela dagen på sig att göra annat. Alla har med sig 
eget fika. Vi i sektionen tyckte att klockan 6 var lite sent så 

vi träffades cirka 20 minuter tidigare några kilometer därifrån 
och åkte karavan den sista biten. 5-15 bilar deltog och ett 
par gånger var nog Saab mest representerat. Sammanlagt 
har det varit allt mellan 30 och 120 fordon av alla möjliga 
slag. 

Vi deltog i AHKs måndagsträff i Årstaviken med Saabtema 
där cirka 25 vackra Saabar var på plats. Under juni, juli och 
augusti åkte vi gemensamt till flera stora kvällsträffar. Vi hann 
med Ulva Kvarn i Uppsala med Saabtema, Nifsta classic car, 
Trosa hamnträff och Nyköpings hamnträff med tema ”svens-
ka bilar.” 
I juli åkte vi till Stegsholms gård på Gålö för att uppleva 
fenomenet Tändkuleafton. Ett antal tändkulemotorer i olika 
storlekar fanns uppställda och kördes med ojämna mellan-
rum. En båt med tändkulemotor stod med motorn igång på 
ett släp, men det kanske mest intressanta var motorn som 
drev en stor såg. Veteranfordon av alla slag välkomnades 
och en av de roligaste var nog bubblan med tändkulemo-
tor. Ett riktigt paradis för oss motornördar. Goda hamburgare 
hade de också. 

Några av oss åkte också gemensamt till en träff till Tax-
inge slott, arrangerad av Björn Gille. Han ordnade den 
ensam och efter däcksparkande och fika så hade han pris-
utdelning till de 3 bilar han tyckte var finast. Mycket trevligt 

initiativ, tycker jag. Mer sånt! 
Även Ösmo hembygdsgård hade en trevlig 
träff vi besökte.
I början av november tog vi en spontanfika i 
Sätra, där 11 personer dök upp. 
 
De som varit med på allt, vilket ingen lyckats 
med, har haft ca 40 tillfällen att visa upp sin 
bil och träffa likasinnade. I sommar hoppas 
vi att ännu fler vill hänga med oss på träffar. 
När det här trycks har vi även hunnit med 
en fikaträff på Café Rosenhill i Grödinge och 
ett besök på en brandstation insprängd i ett 
berg. 
Alla som bor i, eller är i närheten av Stock-
holm, är givetvis välkomna att hänga med 
oss på allt vi hittar på. 

Vi ser fram emot ännu en härlig träffsommar 
2019! 

Text & foto: Anders Dahl, Magnus Dufva

Vårat år i Stockholmssektionen

48 - Träffar Träffar -
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Är du plötsligt enögd men ingen lampa är trasig? 
Dags att ta kontrollen över lampkontrollen!

När du tänker efter, visst har halvljuset blivit sva-
gare? Eller så tänds kanske inte helljussymbolen och 
bara ett av helljusen. Men någon varning om trasig 
lampa vill inte bilen ge – helt riktigt, för ingen lampa 
är trasig!

Som og9-5-ägare har jag varit med om det ett antal 
gånger. Istället för att då ge sig in och böka i strål-
kastarhusen är det bättre att börja i säkrings- och 
reläboxen i motorrummet. Längst upp till vänster 
finns ett högt, orange relä som kallas lamp control. 
Som namnet antyder övervakar det allt som har med 
huvudstrålkastarna att göra (dock inte parkerings-
belysningen). Ha belysningen på, halv- eller helljus 
beroende på vilket som falerat, ta bort plasthaken som 
säkrar reläet och dra det försiktigt lite upp och ner. 
Tänds det trasiga ljuset nu? Då ska vi inte gå över ån 
efter vatten och öppna reläet. Börja istället med att 
putsa kontakterna och spraya 5-56 eller motsvarande 
i sockeln. Funkar allt nu är det bara att se glad ut och 
gasa vidare.

Kvarstår däremot felet får vi ge oss på själva reläet. 
Det oranga huset sitter fastklämt på bottenplattan 
med tre hakar. Böjs dessa ut kan man dra ut platta 
med tillhörande elektronik. Hårdplast, ålder och tem-
peraturväxlingar är ingen bra kombination så bli inte 
ledsen om huset spricker lite grand.

Nu kan vi se kretskortet som står på högkant mot 

bottenplattan. I vinkeln mellan dessa två sitter ett 
antal lödda anslutningar vilka riktigt ber om att få vi-
brera loss med tiden. Så fram med lödpenna och -tenn 
och löd om dem! Lika bra att ta allihop när du ändå är 
i farten och ha helst rund och smal spets på lödpennan 
för det är trångt.

I det här läget är det bra att testa att reparationen 
lyckats. I med det nakna reläet och på med belys-
ningen! Funkar det inte nu, och du är säker på att du 
lött ordentligt, kan någon av de elektroniska kompo-
nenterna ha ansökt om pension. Det handlar om två 
IC, några motstånd och transistorer. Vill du kan du 
förstås börja felsöka dessa men själv skulle jag slänga 
reläet.

Om däremot belysningen fungerar är det bara att 
fröjda sig och klämma tillbaka huset. Har det spruck-
it så lagar du det med lite superlim och några varv 
eltejp. 

Jag brukar plocka lamp controlrelän från skrotbilar 
när jag får tillfälle. Då har jag att byta med och kan 
sitta i lugn och ro på min kammare och löda när jag 
känner för det.

Lamp control finns även i andra modeller än og9-5.

Jag och en kompis slet med att få bort en kulled på 
hans og900. Avdragaren bågnade oroväckande men 
inget hände. Då kom ägare till den lånade verkstaden 
förbi. Han tittade in i hjulhuset, han tittade på oss och 
sedan gick han utan ett ord och hämtade en hamma-
re och e hammarslägga. Den senare höll han bakom 
kulans infästning medan han gav andra sidan några 
rejäla slag med hammaren. Plopp – så åkte kulan ur 
sitt grepp och avdragaren föll ner på golvet med ett 
klingande som bekräftade dess överflödighet.

– När jag jobbade på lastbilsverkstad hade vi aldrig 
några avdragare, sa verkstadskillen när han

äntligen tog till orda.
– Det gäller bara att hålet blir lite, lite ovalt så hop-

par kulleden ut.

Några år senare skulle jag ha loss en styrled på en 
ng900. Den här gången lyckades jag knäcka avdraga-
ren innan jag gick och hämtade hammare och ham-
marslägga. Visst, jag fick nog slå 10-15 gånger, men 
loss hoppade den!

”Varför skriver han om det här, det vet väl alla 
människor!” tänker kanske de garvade bilskruvarna. 
Men jag visste det inte och då tror jag att det kan 
finnas andra kulledsnoviser som gärna vill skåda 
ljuset från hammaren och släggan.

Hit the ball joint one more time!

Ur led är kulan! ...

Rep & knep, Janne Hagnell, janne.hagnell@telia.com

Kontroll på lamp control

Bild 1: Boven i boxen. I motorrummet hittar vid det 
notoriska strulreläet lamp control.

Bild 2: Med huset av ser vi lödningarna som förenar 
bottenplatta och kretskort i rät vinkel. Lite vibratio-
ner och temperaturvariationer på det i några år så 
orkar inte tennet mer.

Bild 3: Ibland hjälper det inte hur försiktig man är 
med gammal plast…

Bild 4: …men det löser sig med lite lim och tejp! Tänk 
på att funktionstesta reläet innan du sätter på huset 
och limma och tejpa först när huset sitter på plats.

1. 2. 3. 4.

- Rep & knep Rep & knep -
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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
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Välkommen till Saabträff i Dalarna 25:e maj!

För 8:en gången i ordningen arrangeras Dalecarlia Saab 
Meeting.
Träffen inleds i Borlänge, preliminärt på Biltema (Mekaniker-
gatan 6), där uppställning sker från klockan 10:00. Vi ställer 
upp bilarna på parkeringen runt deras anläggning.
Därefter kör vi i karavan, enligt gammal sann Saabträffsanda, 
till Säter för att ställa upp bilarna i Säterdalen. Vi räknar med 
avresa runt klockan 12:00.

I Säterdalen finns såväl utomhus- som inomhusservering 
och vi harförmånen att kunna ha våra bilar upställda precis i 
anslutning till restaurangbyggnaden. Man kan alltså både äta 
och njuta av fina bilar samtidigt. Här sker också röstning i de 

olika priskategorierna.

Även i år kommer bilarna att bilarna delas in i olika röstnings-
klasser utifrån årsmodell (1950-1960, 1961-1970, 1971-
1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2015 samt Peoples 
Choice).

Vi har i år förstärkt arrangörsledet och vi hoppas kunna bju-
da på en del nyheter som ska passa hela familjen!

Runt 16:00 är planen att årets prisutdelning sker i de olika 
kategorierna.

Varmt välkomna!

Svenskbilsträffen 6 juni 
(Svenska Saabklubben och Svenska Volvoklubben) kommer i en ny form och sluter upp med 
Göteborgs Motorhistoriska klubb (GMHK) på Gustav Adolfs Torg i Göteborg den 6 juni. I år är 
det speciellt eftersom MHRF fyller 50 år. Nytt för i år är att det inte kostar något då finns flera 
möjligheter till fika och mat på träffen. 

Efter en frågetävling och bedömning på Gustav Adolfs torg så åker man valfri väg till Flickorna 
på Färjenäs för återsamling och prisutdelning. De har riktigt trevligt café som rekommenderas.. 

När; Motorhistoriska dagen 6 juni
Tid: klockan 11-14 på Gustav Adols torg
Var; Gustav Adolfs torg, sedan återsamling hos Flickorna på Färjenäs (Adress; Karl IX:s väg 1, 
418 34 Göteborg)

Skåne
Träffar den närmsta tiden

Mars
 30 Årsmöte Saabklubben museet Trollhättan 12.00
April
 11 Månadsträff på Bialitt
Maj
 3 - 4 Veteranmarknad i Höör Info kommer
 
 9 Månadsträff på Bialitt

 11 Saabträffen i Höör 12:00–17:00 Info kommer

 15 Årets första Bil o MC-cafe Tykarpsgrottan Info

 18 Saabklubbens reservdelsmarknad i Skattkärr Info Faceb

 25 Motorträff på Bränneriet Harlösa 1200-1600

 26 Klippan Classic träffpunkt Elfdalen 1200-1530

 30 MHK "Gröna Träffen" Kyrkheddinge 1000
Juni
 1 Saabmarknad i Saxtorp Inbjudan

 7-8 Staffanstorps motorfestival Info

 7-9 Saab Car Museum Festival Trollhättan Info

 9 Sofiero Classic Obligatorisk anmälan  för utställare!

 13 Månadsträff på Bialitt

 15 Saabträff på Åkeseum. Mer info kommer.

 29 Saabträff Mala Bildemont. Info kommer

Träffkalender Saab Gothia 2019

18 maj Lördag. Säsongspremiär! Utflykt till Nilssons Teknikmuseum i Lerum. Vi träffas vid Preem-tappen 
på Göteborgsvägen i Sävedalen kl 10:30 för gemensam avfärd till muséet kl 10:45 (entréavgift 50:- inkl 
fika och guidning). Länk till macken hittar du här: https://kartor.eniro.se/m/nxx3B och mer information 
om muséet: http://nilssonsmuseum.se/

6 juni Motorhistoriska dagen kl 11:00 Gustaf Adolfs Torg

7-9 juni Saab Car Museum Festival 2019 i Trollhättan

25 augusti Söndag kl 14, Gustav Adolfs Torg – säsongsavslutning!

Övrigt: Det blir troligtvis spontanträffar/allmänna veteranbilsträffar vid Café Färjenäs (Karl den IX väg 1) onsdagar 17:30, det 
är samma träffar som tidigare var vid Maritiman men har flyttat pga byggen i sta'n.

Sektionsnytt -- Sektionsnytt
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Stockholm
Det här händer hos Stockholmssektionen under 2019

Tisdag 19 mars kl.18:30 kommer vi att besöka Arlandas flygsamlingar.

Anmälan till: stockholm@saabklubben.se

4 maj 2019 med start kl. 10:00 kör vi vår populära träff

SÖDERTUREN

Vi kommer att köra en slinga söder om huvudstaden.

Under färden får ni svara på frågor och vid målgången blir det lättare förtäring.

Mer information får ni vid anmälan

Anmälan senast 28/4 till: Magnus Dufva – magnus.dufva@hotmail.com Anders Dahl – saaboman@hotmail.com Erik Randa – 
erik@randa.se

Vi kommer även under sommaren besöka allmänna träffar såsom Nifsta, Ulva Kvarn, Nyköping, Trosa mfl.

Datum till dessa evenemang kommer i nästa Bakruta

Våra veckoträffar vid Årstavikens segelsällskap drar vi igång i början av maj.

För mer aktuell information, besök våra Hemsida: http://stockholm.saabklubben.se/ Facebook: https://www.facebook.com/
groups/118679462141490/ Instagram: https://www.instagram.com/sskstockholm/
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För årsmöteshandlingar vänligen gå in på webadress: https://saabklubben.se/arsmote-2019/ 
Lösenord: saab-Moped.34

Årsmöteshandlingar kommer att tillgängliggöras på vår hemsida under ”medlemmar”, senast två veckor innan 
mötet.

Plats: Saab car museum i Trollhättan
När: Lördagen den 30 Mars 2019 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! 

Innan årsmötet börjar kommer ett föredrag hållas av Saab-illustratören Rony Lutz på ca 45 minuter. Efter det blir det en 
fikapaus och sedan börjar årsmötet. ca 13.15.
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 2018.
 b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 2018.
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019
10. Behandling av inkomna motioner
11. Propositioner från styrelsen.
12. Val av a) Kassör 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.
13. Styrelsens förslag: beslut om två hedersmedlemmar.
14. Fastställande av medlemsavgifter för 2020.
15. Fastställande av reseersättningar fram till nästkommande årsmöte.
16. Saabklubbens stipendiefond.
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutning

Välkomna önskar Styrelsen!

Kallelse
Svenska Saabklubbens årsmöte 2019

- Sektionsnytt Saabklubben -
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Reservdelslagret

Adress
Svenska Saabklubben
Strandhemsvägen 3 

656 71 Skattkärr
reservdelar@saabklubben.se

Besöksinformation
Direktförsäljning sker efter 

överenskommelse via telefon eller mejl

Telefontider
Tisdag - torsdag 08.30 - 16.30

Lunchstängt 12.00 - 13.00
Telefonnummer 073-03 69 480

Befattningshavare
Reservdels/lageransvarig Jan Karlsson 

Lager/order Helena Karlsson
Reservdelsrådgivare/lager Niclas Karlsson

Reservdelsråd
Martin Bergstrand

Bo Lindman

Materialförvaltare
Håkan Larsson, Tibro

Telefonnummer 0504-100 22
klubbshop@saabklubben.se

Medlemsskap
Fullt medlemsskap ett år 350 kr

Familjemedlem 100 kr
Foreign membership magazine  included,

SEK 500
Foreign membership magazine not included, 

SEK 200
Medlem blir man genom Membit här

https://saabklubben.se/bli-medlem/

Övrigt
Organisationsnummer 867200-6502

www.saabklubben.se
info@saabklubben.se

Reservdelar, reservdelar@saabklubben.se
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Evenemang som Saabklubbens reservdelsverksam-
het kommer att delta på under 2019. 

Observera att vi endast tar med förbeställda reserv-
delar 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, mejl för att vara 
säker på att få era önskade delar levererade. 

 

• 2019-03-30 Årsmötet, Saab Car Museum, Trollhät-
tan

• 2019-05-18 Saabklubbens reservdelsmarknad i 
Skattkärr ( Se separat annons).

• 2019-06-07 - 09 Saabfestivalen, Trollhättan.
• 2019-09-01 Östgöta Saabklubbs reservdelsmark-

nad i Norrköping.
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Vi söker någon/några som har tänkt att byta ut gummilister på sina 95/96 or. 
Saabklubbens reservdelsverksamhet har tagit fram gummilister som är vulkade 
(ej limmade) som behöver provas ut. Listerna är tillverkade efter helt nya Saab 
originalgummilister.

Kontakta Jan Karlsson på mejl: reservdelar@saabklubben.se eller på tfn: 073 036 
94 80.

Du som kan hjälpa oss med utprovningen får gummilisten gratis men ett krav är 
att en glasmästare gör jobbet med monteringen. Efter monteringen vill vi att du 
återkopplar till oss inom rimlig tid.

Gummilister det gäller är:

Saab 96 1960-1967: Bakruta Art: 715162
Saab 96 1960-1980: Sidoruta Höger och vänster sida ( Fasta rutan)
Art: 711343 Vänster sida
Art: 711344 Höger sida

Saab 95,96 1968-1971: Vindruta Art: 732920
Saab 95,96 1972-1980: Vindruta Art: 737853
Saab 96 1968-1971: Bakruta Art: 732927

Gummilist vindruta

Passar till: 95,96 1960-1967, Vindruta

Listen är färdig att montera, (ändarna är 
vulkade, ej limmade)

Utprovad på bil.

(Kan också monteras på 93- modellerna 

1958-1960 men då 
måste spränglist 
från 95,96 1960-
1967 användas).

Artikelnr: 715299

Pris: 695: - 

695 kr

Testpiloter
 sökes!

Saabklubbens Reservdelsmarknad 
Lördagen den 18.e Maj 2019 ska ni boka in återigen för 
en trevlig dag vid Svenska Saabklubbens reservdelslager 
i Skattkärr, då vi kommer att ha försäljning från klubbens 
Nydelslager och begagnatlager.

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 samt i viss mån mot faktura.

Om ni vill sälja delar själva så är ni välkomna att göra det, 
200:- är kostnaden och den betalas på plats.

Vi har inte obegränsat med utrymme på gården så vi vill ha 
in er anmälan senast den 2019-04-28 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 som vanligt att köra igång grillen vid 11-tiden där 
ni kan köpa hamburgare, kaffe, saft o 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

Saabklubben -- Saabklubben 
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Kylarslangar

Art.nr: 728229 95,96 1977-1980 Vatten-
rör-Termostathus

Pris: 125: -

Art.nr: 880746 95,96 1969 Vattenpump-Ter-
mostathus.

Pris: 95:-

56

Pedalgummin

Art.nr: 719318 93,95,96 1956-
1980, 99 1969-1984, 90 1985-
1987 Koppling o Bromspedal.

Pris: 125: -

Art.nr: 891627 900 1979-1993 
9000 1985-1998

Broms och kopplingspedal. Passar ej automatväxlade bilar.
Pris: 125:-

125 kr
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Skyddsslang

Skyddsslang för kablage bakljus.

Art.nr: 709185 93 1956-1960, Bakljus

Pris: 175: - 

175 kr

Tätning

Passar till: 92 54-1956 Lamphus baklykta.

93,95,96 1958-1964 Lamphus blink o parkerlykta.

Samtliga där lamphusen är av metall.

Art.nr: 706222

Pris: 105: - 
105 kr

125 kr

Tätning

Passar till: 93,95,96 1956-1964 Genomföring ratt-
stång-torpedvägg

Art.nr: 708267

Pris: 130: - 

130 kr

Gummibussning

Passar till: 93,95,96 1956-1980 Sidostötta, Motor

Artikelnr: 708563

Pris: 26: - 

26 kr

Gummitätning

Passar till: 92 1950-1956, Styrleder

Artikelnr: 703477

Pris: 55: - 

55 kr

Saabklubben -- Saabklubben 
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Avgassystem halvsats

Passar till: 96 1962-1966, Sport o MC, 
Std, Inkl Monteringsdetaljer ( 8st klam-
mor, 4st upphängningsgummin, muttrar o 
brickor).

Kan med fördel användas till 93,96 2-takt 
tillsammans med främre ljuddämpare 732051 
om man vill ha ett Sportavgassystem som 
inte är så högljutt men där du får ut en 
bättre effekt än om du monterar ett van-
ligt 2-Tums sportavgassystem som inte har 
korrekt kona i främre ljuddämparen.

Bakre ljuddämpargaveln är isolerad.

Halvsatsen är provmonterad på bil vid fa-
brik för att få till en korrekt passform.

Artikelnr: 007-HASP

Pris: 2860: -

Ljuddämpare fram

Passar till: Saab 96 1962-1966 Sport och 
Monte-Carlo

Kan med fördel användas till 93,96 2-takt 
tillsammans med halvsats 007-HASP om man 
vill ha ett sportavgassystem som inte är 
så högljutt men där du får ut en bätt-
re effekt än om du monterar ett vanligt 
2-Tums sportavgassystem som inte har kor-
rekt kona i främre ljuddämparen.

Främre ljuddämparen är isolerad (Std)

Ljuddämparen är också provmonterad på bil 
vid fabriken för att få till en korrekt 
passform.

Artikelnr: 732051

Pris: 1980: - 

Ljuddämpare fram

Passar till: 93,96 2-Takt

Sportljuddämpare med framflyttad kona, 
för bilar som är lätt trimmade. ( Typ grp 
2)

För 2-Tums rörs system.

Ljuddämparen har ingen isolering.

Ljuddämparen är också provmonterad på bil 
vid fabriken för att få till en korrekt 
passform.
Artikelnr: 732051-1 Pris: 1950: -

Spolarvätskebehållare

Passar till: 93,95,96 1960-1967, Samtliga 
med manuell spolning.

Artikelnr: 712613

Pris: 495: - 

Fäste

Passar till: 93,95,96 1956-1980 Bä-
rarmsinfästning framåtgående länk bakax-
el.

Material: Svenskt Stål.

Ytbehandling: 
Förzinkning

Artikelnr: 708230

Pris: 550: - 

Konsol bromsslang/bromsok

Passar till: 96 Sport 1962-64, t.o.m 
ch.nr: -208.883

Artikelnr: 718361 Vänster 
sida.
Artikelnr: 718362 Höger 
sida
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2860 kr

1980 kr

1950 kr

495 kr

550 kr

190 kr
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Ny Ström trimmad 850cc
Växellåda 3 vxl
Växellåda 4 vxl – hög 4:e
Startmotor – ”ny” renov.
Varvräknare – Sport original
Fälgar 4 st original
Däck – nya Vredestein
Diverse ytterligare
HgP 070 377 43 95 eller
hgp.korsviken@gmail.com

Är din bildröm en Saab 900 Cab?
I så fall har du mig här!
Jag är av 1995 års modell och har under 
mina 23 år rullat ca 15.400 mil och sen 
2002 har det varit på de svenska lands-
vägarna, stora såväl som små. Fast flest 
små, utan grus...
Jag blev besiktigad u.a den 5 november 
2018 och då med orden ”Detta är den 
absolut finaste Saab 900 jag sett” av 
besiktningsmannen.
Jag har stått i garage varje vinter tills att 
vårsolen tittat fram. Då har det blivit 
service med allt vad detta innebär för 
en snart 24 åring efter ca 5 månaders 
vintervila.
Och här är något ur mitt CV:
Motor på 245 hk / Orginal Viggen 
kjolpaket
Rostfritt avgassystem med racekatt / 
Sänkt med dämpare å fjädring
Slitzade skivor och belägg / Vindavvisare 
med skinnväska
AC / Elstolar som kan programmeras / 
Kraftigare styrväxelklämma
18” hjul / Ny (2014) orginal CD-växlare, 
6 skivor

Prisidé: 60.000:-

Är du intresserad att ta väl hand om 
mig?
Välkommen att ringa Peo, 0708 38 58 90

Hjälp mig bli av med saabdelar
Motorhuvar kortnos och långnos 
,bakluckor, höger dörrar,fronter, v4 
motorer,växellådor, drivaxlar, startmo-
torer, generatorer,sidorutor, bakrutor,-
fälgar,värmepaket,div inredning och 
mattor mm.Måste bort ,Ni betalar vad ni 
känner för. Nästa steg är metallåtervin-
ningen. 
Göran Ollerstad.Tel 0704442871

Saab Monte Carlo 850
Årsmodell 1966. Röd. Max nettoeffekt 
44 SAE. Besiktad 2017-06-30.
Monte Carlon kom in i vårt liv 2005 i 
form av ett påbörjat renoveringsobjekt. 
Hösten 2007 var den
körklar. Sedan dess har den bott i varm-
garage och använts för nöjeskörning 
sommartid.
Nu ska huset säljas och vår Monte Carlo 
likaså. I Bakrutan nr 3:18 finns mer att 

läsa om denna vår Saab i rehabiliterings-
branschen!

Margareta Nilsson, Skellefteå
070-338 76 24

Saab 006 från finska Lokari med 3,5 
hästars Hondamotor bak. Nyligen lackad 
och med nya dekaler. I bra skick. Mkt 
ovanlig. Roligaste leksaken för Saabentu-
siasten. Pris 11 000 kr
urbannyblom@yahoo.se

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

SÄLJES:

Medlemsförmåner
Psst! Vill du synas här? Kontakta styrelsen! 

Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter från 
Furniture Clinic. Produkterna används för rengö-
ring, fläckborttagning och reparation av läder, lä-
derfärger m.m. Saabklubbens medlemmar erhåller 
15 % rabatt vid angivande av kod “saabklubb” vid 
beställning: 

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

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

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

Järbo Färg & Lack / Alfta Bilfärg
Erbjuder billackerare och ”gör-det-självare” ett 
brett sortiment av produkter för billackering. Har 
även Saabklubbens färgrecept. Saabklubbens med-
lemmar erhåller 10 % rabatt på köp för över 500 kr. 
Ange ditt medlemsnummer vid beställning.

Nätterdals Blästring & Ytbehandling
Vi tillhandahåller tjänster inom blästring, elför-
zinkning och pulverlackering. Blästringen utföres 
i skåp med bland annat glaskulor. Vi tar emot och 
returnerar delar per post om så önskas. Till Saab-
klubbens medlemmar lämnas 20% rabatt på bläst-
ringsarbete mot uppvisande av medlemskort eller 
medlemnsnummer.
natterdalsblastring@gmail.com
facebook.com/natterdalsblastring

eSID.se
Klubbmedlemmar erhåller 10 % rabatt på tillbehö-
ret eSID2 till Saab 9-3 2007-2014. De köpes enk-
last via klubbens webbchop där rabatten redan är 
avdragen.

Top n´Trim Shop i Helsingborg
Top n´Trim erbjuder bland annat många olika ty-
per av lister till din Saab. Saabklubbens medlem-
mar erhåller 15% på material. Top n´Trim Shop 
Rundgången 10  254 52 Helsingborg Tel. 042-20 09 
69 www.topntrim.nu

CardYourCar
CardYourCar erbjuder ett stort antal Saab-rela-
terade produkter. De har den officiella SaabsUni-
ted-shopen och är officiell återförsäljare av Hirsch. 
Saabklubbens medlemmar har 10 % rabatt på 
samtliga artiklar (förutom kampanjprodukter). För 
att ta del av rabatten, ange klub3df761dpa vid be-
ställning

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

ColorGlo
Har du slitage, missfärgningar eller skador på in-
redningen i bilen, båten eller soffan?
Vi är specialister på restaurering, reparation, färg-
ning och rengöring av de flesta typer av inred-
ningsmaterial, 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 
medlemsnummer du har i Saabklubben så dras 
rabatten av från bruttopriset på fakturan. ( Du ser 
alltså inte rabatten förrän du får fakturan).Speed-
parts Sweden AB, Tel. 0522-665220  Fax. 0522-
665221  Riksvägen 26, 355 72 INGELSTAD  www.
speedparts.se

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

KÖPES:

Fint blått baksäte till Saab 99 1976. 

Bra betalt för ett fint baksäte! 
Hör av Dig!
bergstrand63@gmail.com

Saab 95 V4 köpes! 
Fint bil och besiktad. 
kurjonen@gmail.com

Saab Audio System
Generation. 1 (91-94) för mont. i 
OG900/9000.,bestående av
radiodel/kassettbandspelare,separat 
förstärkardel,samt separat CD-spelare,
plus kablage.köpes.

Ulf. Hansen
070-3759030

Jag letar efter en besiktigad 95 V4 
7-sits, helst MY 71 till 75. SAAB behö-
ver inte vara perfekt, men utan svets-
ning och botten måste vara bra. Har du 
eller har du 1 till salu? Reaktion som på 
engelska till

wesleyfunk@hotmail.com .

Ändrör till min Saab 96 

Vänlig Hälsing
Rune 070-331 49 89
rune@tryckfall.se
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Modellombudsmän

Saab 92/93 inkl. GT
John Jonasson, 08-71 52 429

Saab 96 TT GT MC & Sport
Lennart Holmgren, 026-25 70 15

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

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

Saab Sonett
Hans Eklund, 0514-27 222

Saabo
Erik Randa, 08-64 64 999

Saab 99
Magnus Dufva, 08-38 45 64

Saab 900
Michael Rasmussen, 0418-43 36 10

Saab 9000
Mikael Pettersson, 0708-737537

Saab NG 900 samt 93

Daniel Mattson, 070-846 13 28

Saab OG 95

Niklas Zita, niklas.zita@gmail.com

Saab NG 95 & 94X
Jonas Åberg, 070-570363

Tech-2
Daniel Mattsson, 070-846 13 28

63

Saabklubbens reservdels-
verksamhet har låtit ny-
tillverka yttre drivknut 
som säljs inklusive da-
mask, fett, klammer.

Art.nr: 731260

Passar till: 
95,96 1965-1968 2-Takt
95,96 1967-1980 V4

Kampanjpris t.o.m 2019-
03-31:  950:- / St

Ordinarie pris: 1250:-/st

950 kr

Stor utförsäljning av klubbregalia!
Svenska Saabklubben har lanserat en helt ny kollektion med nytt klubbshopsmaterial 

via vår nya webshop www.saabklubben.se/klubbshop

Därför kommer vi sälja ut all gammal klubbregalia till ett MYCKET förmånligt pris. 
Stor rabatt utlovas. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Allt ska bort.

• Årsmötet 30/3 Saab Car Museum, Trollhättan
• Marknaden i skattkärr 18-5 

• Saabfestivalen 7-9 juni, Trollhättan

Välkomna!

drivknut

Klubbshopen

Passa på! K
ampanjpris!

BONUSMATERIAL BAJA 1000

Saabklubben -- Saabklubben 
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www.saabklubben.se/klubbshop
KLUBBSHOP

Keps
199:-

T-shirt
199:-

Mugg
99:-

Sportbag

199:-


