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Nu har orderböckerna öppnats för nya NEVS-bilen - men du måste bo i Kina
På den kinesiska sidan framgår det att Nevs version av 9-3 väger 1 700 kilo och har 177 häst-
krafter. 

Bilen har en toppfart 140, så någonstans i linje med en tvåtaktare men batterikapaciteten är 
betydligt bättre. 45 kilowattimmar och räckvidden uppges vara 35,5 mil. Priset är satt till 169 
800 yuan, vilket motsvarar ca. 223 000 kronor. Vilket ändå får anses som billigt för en el-bil i 
den klassen.
Till utseendet liknar den NG9-3. Den saknar dock Saabmärkets emblem i fronten. Det fick Nevs 
inte lov att använda efter köpet. 
Nevs har en fabrik i kinesiska Tianjin, och i maj presenterade tillverkaren planerna om en till 
i Shanghai. Den nya anläggningen ska ha en kapacitet på cirka 200 000 bilar per år när den är 
klar. 

Bolaget utesluter inte att vi en dag kan få se produktion på hemmaplan. 

– Absolut. Det är inte bara vår dröm, utan vår plan och det så fort det bara går. Det är viktigt 
att vi producerar bilar i Trollhättan, har Nevs huvudägare Kai Johan Jiang tidigare sagt till 
Ekot.

Källa Expressen

NEVS-NEWS
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Redaktionens ord
Ett år senare

Bakrutan
Tiden går fort när man har roligt, och ett 
gott skratt förlänger livet, aldrig fått ihop 
den ekvationen. Med detta nummer du 
nu håller i handen har nu ett år passerat 
sedan vi först tog över rollen som redak-
tion. Hur har vi lyckts?
Under året har vi mottagit både ris och 
ros för tidningen. Klart är att tidningen 
berör. Den spelar en central roll i Saab-
klubben. Det hade vi faktiskt inte upp-
fattat innan. Alla var nog inte nöjda med 
tidningen innan vi tog över, och alla är 
nog inte nöjda nu heller.  Så kommer det 
nog alltid vara - oavsett hur mycket man 
förändrar. Men då tidningen till största 
del byggs på inkommet material från 
medlemmar så har vi alla möjlighet att 
påverka tidningen.

Vi vill tacka alla som svarade på enkäten, 
vi fick ihop 1 % av alla medlemmar så 
målet blev uppnått. En sak vi skulle vilja 
förmedla till er är att vi ser att det finns ett 

stort intresse för mektips och råd. Jag som 
redaktör har varken tiden eller kunskapen 
att bidra med detta, därför vänder jag mig 
till er läsare. Vill någon skicka in mektips, 
regelbundet eller oregelbundet så skulle 
jag bli jätteglad. Det behöver inte vara 
stora avancerade saker. 
Man skulle också kunna tänka sig en 
expertpanel där läsare får skicka in sina 
funderingar. Vilka den panelen skall bestå 
av vet inte jag men skicka gärna in era 
ideer eller om ni vill vara med, till bakru-
tan@saabklubben.se

Vad Bakrutan 2019 skall bestå av är ännu 
ett oskrivet blad. Det skulle vara kul att 
göra ett temanummer om Saab 95 -59-60. 
De allra tidigaste. Bakgrundshistorian osv. 
Men det kräver mycket research … 
Eller ett nummer om Hirsch, Trollspeed, 
Maptun osv. Det finns så många intres-
santa berättelser där ute!

Vill du vara med och bidra mer återkom-

mande är det alltid välkommet, vi behöver 
bli fler i teamet!

Strategihelg
I egenskap av sekreterare i styrelsen med-
verkade jag (Anton) i helgen (17-18/11) 
på ett strategimöte i Nyköping. Fokuset 
låg på att prata visioner, långsiktiga planer 
och mål. “Var skall Saabklubben vara om 
åtta år?” “Hur behåller vi våra medlem-
mar, hur ökar vi medlemsantalet, kan 
vi bli bättre någonstans?” Sådana fråge-
ställningar och många andra diskutera-
des. Genom samtal och analyser av den 
ekonomiska balans och resultatrapporten 
genom åren konstaterar vi att intresset för 
reservdelar till de nya Saabarna ökar stort. 
Som ett led i detta kommer vi successivt 
skifta lite fokus från de äldre bilmodel-
lerna till de nyare. Därmed inte sagt att vi 
inte kommer sälja reservdelar till de äldre 
modellerna, vi har och kommer fortsatt 
ha ett stort utbud av reservdelar till dem. 
Men vi kommer prioritera lite annor-

lunda - vilket de medlemmar med 
nyare bilar också förtjänar. Då vi är 
en klubb för alla Saabar och vi vill att 
alla gårdagens Saabar ska kunna köras 
på framtida vägar ser vi detta som ett 
naturligt beslut.

Vi beslutade också att återinföra rollen 
som klubbmästare, det vill säga den 
person som anordnar träffar och 
används som kontaktperson för träffar. 
Svenska Saabklubben behöver bli en 
mer levande klubb och därför kommer 
vi även, med start år 2020, anordna 
en riksträff som skall återkomma 
vartannat år och är öppen för alla våra 
medlemmar. 

Tack
Stort tack till alla som skickat bidrag 
under året. Tack till er som ställt upp 
på att korrläsa artiklar! Ha en bra 
vinter.
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Ledaren, Yngve Ekberg, suppleant@saabklubben.se

Presentation av suppleant Yngve Ekberg
Historieberättaren tar ordet

Hej alla Saabvänner!

Nu är det min tur att 
presentera mig och mitt liv 

med SAABar.

Det hela började i januari 1954. Då 
hade jag så bråttom att komma ut i riktiga 
livet. Tre veckor för tidigt, så min farsa 
Bror var tvungen att ta av skyddstäckena i 
garaget och starta upp sin 92 A 1950 och 
skjutsa min mamma Sonja (och mig) så 
fort det gick till BB inne i Stockholm.

Måste ha varit den tvåtaktsmusiken som 
gjorde att jag redan innan tvåårsdagen 
kunde härma tvåtaktare och säga ”Detta 
SAAP”.

SAABskadad sen födseln kan man lätt 
säga, och sommaren 1967 var det dags att 
byta ut 92an till en nyare Saab. Då var jag 
inte sen att övertala farsan att satsa på en 
silversand 95 V4-67 som gått 590 mil som 
demobil hos SaabANA på Sveavägen. Med 
Pirelli Cinturatodäck och Blaupunktradio 
var lyckan total, och farsan var nöjd då 

inbytespriset för 92an gick jämt upp med 
95an.

Vår 92a hade endast gått långturer till 
västkusten utom när jag skulle till BB. 
Max 7.500 mil hade den gått och var i ett 
ypperligt skick. Den gick ett par år som 
utställningsbil hos ANA och skänktes 
1969 till Svedinos Bil- och Flygmuseeum 
i Halland där den står än idag. A 48953 
med stor S-skylt bak.

1972 blev det körkort en vecka efter 
18-årsdagen. Då stod en röd 96 -65a redo 
på startlinjen efter ett växellådsbyte och 
inköpt för en tusenlapp.

Meka var jag ingen större expert på då 
jag just börjat jobba på bank, men några 
av mina moppe- och lätt mc-kompisar 
hade av ren tur för mig börjat som mekar 
på SaabANA, och därför blev det ett smi-
digt igångsättande av min 96a.

Första året körde jag över 5.000 mil för 
det var ju så roligt, och den röde hängde 
med ett par år tills en vit 96 V4 -67 blev 
Saab nr 2. Senare vid lumpen 1974 blev 

det en husarblå 96-69.

Efter lumpen, en beige 96 -70 och sen är 
det mesta en dimma, men jag konstaterar 
idag att jag ägt runt 50 olika Saabar. Allt 
ifrån 92 -50 till 9-5 Aero och 3 SAABO. I 
dagsläget står det fyra godingar i garaget, 
Julle (gyllenbeige 93 -58), GTn (vit 93 F 
GT -60), Sporten (äkta T-Sport 65), Max 
(silversand 96 -69). Utanför kåken en 90 
-85 och en 900 -93. Att vi också har en 
XC70 i familjen skyller jag på hustrun 
Ullis då hon vill ha en trygg bil att åka i - 
men den är en väldigt bra dragbil får jag 
erkänna.

Jag gick med i SAAB-registret 1983 då 
jag och Ullis blev med Ludde, en härligt 
grå 92 -54. 1985 blev jag, tillsammans 
med några andra som anordnat träffar,  
kallad till ett möte i Hjo hos Sune Eriks-
son. Sune tyckte att vi skulle bli en riktig 
klubb med styrelse och inte ”bara” ett 
register.

När nästan alla fått sina poster var det 
bara ordförandeposten som var vakant, 

och jag sa väl JA utan att riktigt veta vad 
detta innebar. Så blev det från 1986 till 
1993 då min kompis John Jonasson tog 
över klubban, och senare Martin Bergs-
trand som presenterade sig i förra numret.

Under min/vår tid med styrelse ökade 
medlemsantalet från 400 till 1100 och 
ekonomin från usel till mycket bra, med 
nytillverkning av stötfångardelar mm. 
Detta tack vare en mycket god affär med 
köp av ett stort parti tvåtaktskolvar från 
England som sålde slut på en vecka och 
gav oss ett bra kapital att driva klubben 
vidare. En annan sak jag är stolt över är 
att vi fick bli medlemmar i MHRF 1987, 
och jag hoppas verkligen att alla i klubben 
känner till och har tecknat de förmånliga 
försäkringar som erbjuds via Folksam.

På den vägen är vi nu igen sedan några 
år med mycket bra ekonomi och en väl 
fungerande styrelse, och ett härligt och 
mycket engagerat reservdelsgäng med 
Janne & co.

Att Martin, Bosse, Håkan och jag fick 
förtroendet att ingå i nuvarande styrelse 
har väl höjt medelåldern lite, men åter-
växten är tryggad med Malin, Karl och 

Anton som är ”något” yngre.

Mitt liv med SAABar har bl a inneburit 
en rallykarriär som slutade med en riktigt 
dyr vurpa som B-förare med en värsting 
Std B V4 1980, och en kortlivad men hyf-
sad V4-folkracekarriär 1981-82.

Blev sedan kartis åt A-förare, tillika svå-
ger Johnny Hellström i en av landets mest 
grymma V4or mellan 85-87,  och sedan i 
min Sport-65a med Johnny som förare i 
bl a två Globenrallyn. Efter det några egna 
race med Sporten och John Jonasson som 
kartis.

Att jag sen har blandat in släkt, vänner 
och arbetspolare med flera i mitt Saabin-
tresse förstår ni nog då dottern Cecilia, 
27 år kör en 9-3 08, och sonen Tomas, 
29 år är helt SAAB-skadad sedan födseln 
och har en Blomqvist rallykopia V4 med 
1840cc, dubbelblås mm och en egenbyggd 
96 -64 grupp 2.

Har också fått en SAAB-tokig sonson 
Harry, som nu är två år och som redan ser 
skillnad på SAAB och Volvo och givetvis 
trampar runt i en kortnostrampbil från 
64. Fler barnbarn är på ingång och jag ska 

nog även få dom att gilla ett visst bilmär-
ke.

Så återväxten är tryggad för Ekbergarna 
och jag är otroligt glad för förtroendet att 
ingå i styrelsen igen, och väldigt nöjd med 
utvecklingen i Saabklubben som nu har 
över 4.000 medlemmar.

Som avslutning vill jag tacka för 35 
härliga år tillsammans med massor av 
nyfunna vänner världen över som delar 
mitt SAAB-intresse och speciellt tack till 
Ullis som stått ut med mig och alldeles för 
många bilar i snart 40 år.

Jag hoppas också att ni som medlem-
mar är nöjda med allt arbete som många 
bidrar med t. ex reservdelsservice, Bakru-
tan mm. Allt för att få våra SAABar och 
Saabklubben att leva vidare, och tillsam-
mans kan vi bara bli starkare och bättre 
som världens bästa och största Saabklubb.

Eder Yngve Ekberg

Bilen står i garaget och 
tavlan hänger på väggen. 
Madde Ekenskölden har 
målat denna. Snygg va?
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Safarirallyt 1963

Trots ett flertal försök och framskjutna 
placeringar lyckades aldrig Erik Carlsson 
vinna det strapatsrika rallyt i östra Afri-
ka. Men sin vana trogen stod han ofta i cen-
trum ändå.

När starten för 1963 års upplaga gick på 
huvudgatan i Nairobi tävlade Erik och hans 
kartläsare Gunnar Palm med sin Saab mot en 
kenyansk löparstjärna, Seraphino Antao, de 
första hundra metrarna. Seraphino, som var 
sprinter, sprang i kostym och lågskor och 
vann loppet.
Oaktat denna händelserika start var det or-

saken till slutet som blev den stora snack-
isen i efterhand.

På en sträcka krockade ekipaget med ett 
djur i omkring 100 km/h. I efterhand be-
nämndes djuret, som var ett jordsvin, som en 
myrslok av kvällspressen vilket fick kunniga 
personer att reagera då det inte finns några 
myrslokar i Afrika och en zoologisk ordstrid 
tog sin början.

Än idag säger rallyförare att de ”kört på 
en myrslok” när de vill mörka sina egna miss-
tag.

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 
behöver. Meddela oss gärna ert registreringsnummer på bilen du 
ska ha reservdelarna till. 
Vi ser till att beställa delarna direkt från Orio till er. 

Leveranstid 3-4 dagar.
Faktura på de beställda reservdelarna får ni via mail/brev från 
Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet. 

Som medlem sparar du pengar på att inte behöva betala 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.
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Saab 93 SportCombi Concept

Text och foto: Saab Automobile
Översättning: Christian Hefti

Korrektur: Eva Munne

Designspråket i Saab 9-3 SportCombi Concept inspireras av 
både 9-3X ”Cross-Over Coupe” Concept och 9-3 SportSedan. 
För bilens yttre betyder det en sammansmältning av rena linjer 
som ska förmedla styrka, spänst och kraft – samtliga Saab-ka-
raktärsdrag.

Den fyrsitsiga interiören utvecklades uifrån 9-3X Concepts 
planritning med innovativa instrument och dataskärmar för 
föraren samt en framträdande mittkonsol som speglar tak-
luckan i glas. Dessa egenskaper kombineras med detaljer från 
9-3 SportSedanens kupé och skapar en sportig interiör fri från 
överdåd.

Det yttre perspektivet
Bilens strama, närmast kompakta proportioner gör att den 
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framstår som dynamisk och tilltalan-
de. Alla yttre glasytor, förutom strål-
kastarna, är tonade i mörkgrönt – ett 
tema som upprepas i kupén. Attity-
den förstärks av en spårvidd som är 
2,2 respektive 2,3 tum bredare fram 
respektive bak än i SportSedanen. 
20-tumsfälgarna sluter tätt med ka-
rossens yttre linje. Hjulhusen är tydligt 
utställda med  plana lodräta avslut som 
på 9-3X Concept.

Den kilformade profilen på karossen 
och en hög, stigande midja är Saabs 
signum, likaså den utdragna dropp-
formade konturen av sidorutorna. Lis-
ter i borstad aluminium och maskerade 
B- och C-stolpar är en naturlig utveck-

ling som lanserades i SportSedan.

Den flytande formen på glasytorna 
på sidorna framhäver den lutande 
taklinjen vars sluttning avtar bakåt från 
B-stolpen. Ett av Saabs särdrag, en 
sidoprofil som påminner om en hock-
eyklubba framträder tydligt. Nederkan-
ten på sidorutorna stiger kontinuerligt 
från A-stolpen till D-stolpens framkant. 
Traditionella, ovala dörrhandtag som 
matchar karossens färg bidrar till en 
fräsch och ny look.

I bilens bakdel följer en stor och 
förstärkt glasyta en mjuk konvex profil 
som avslutas i en integrerad spoiler vid 
bakluckans övre kant.

Formgivningen av fronten är en 
vidareutveckling av det traditionella 
”Saab-ansiktet”, känt från 9-3 Sport-
Sedan. Dock frammanar strålkastar-
nas utformning och framhävandet av 
särskilda nyckelkomponenter en ännu 
djärvare och sportigare karaktär. Den 
centrala delen i grillen som fortsät-
ter nedåt in i stötfångaren och den 
horisontella vingprofilen, en hänvisning 
till Saabs arv som flygplanstillverkare, 
framträder mera prominent.

Ett djupt, trapetsformat luftinsläpp i 
själva stötfångaren som också har två 
mindre öppningar för kylning av brom-
sarna ersätter den smala genomgåen-
de öppningen på sedanen.

Som man kan förvänta sig av Saab 
undviker strålkastardesignen trenden 
med runda lampor med ”juvel-effekt”. 
Det klara  strålkastarglaset har Saabs 
bekanta proportioner men lamporna är 
arrangerade i projektorstil och är pla-
cerade i rektangulära polerade alumi-
niumhus som fixeras av tre horisontella 
glaslister som tar upp hela bredden av 
strålkastaren. Dessa ”fenor” upplyses 
av LED-lampor när belysningen är på. 
Gröntonade glasfilter som upprepar 
det överordnade designtemat sitter 
framför strålkastarna. Själva lamphusen 
smälter samman med grill och stöt-

fångare utan störning av vare sig linjer 
eller kontur.

Bilens kombiliknande bakparti har 
ett kort kaross-överhäng bakom axeln 
som gör att man slipper den skrym-
mande förlängningen av kaross och 
glas som är vanlig på kombibilar. Som 
förhandsvisat på 9-3X Concept, smäl-
ter den fullbreda bakrutan med brant 
lutning samman med de stora triangu-
lära lyktenheterna på sidorna. Använd-
ningen av tonat glas skapar känslan av 
en enda glasyta.

Sedd från sidan är bakljusen formade 
så att de följer den framåtlutande bak-
rutan. LED-lampor för bak- och broms-
ljus samt glödlampor för back- och 
blinkljus är täckta av tre genomskinliga 
ytor. Dessa påminner om frostade 
isblock och ramas in av gröntonade 
plastkåpor.

Den elmanövrerade bakluckan räcker 
ned till lastytan som bildar en plan 
och tröskelfri lastyta. Förutom detaljer 
för lastförankring har luckan också 
en spoiler som förlänger taket och ett 
tredje, högt centralt placerat bromsljus.

Form och funktion. 
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”På det stora hela ville vi att bilen 
skulle uppvisa en mycket klar och 
muskulös karaktär”, förklarar senior 
Saab designer Taras Czornyj som an-
svarande för exteriören på 9-3 Sport-
Combi Concept. ”Och det var viktigt 
att realisera detta sportiga utseende 
fritt från traditionell kombikaraktär. Jag 
förmodar att man kunde säga att den 
här bilen ärver några gener från klassis-
ka Saab 900 Combi Coupé”.

”I motsats till en vanlig kombis linjer 
har vi försökt att flytta fokus framåt, 
bort från bakpartiet. Den avsmalnande 
sidorutan och prominenta ”hockeyklub-

ban” som baktill lutar framåt, framhäver 
takets lutning och skapar intrycket av 
framåtriktad rörelse. Vi har hållit fast 
vid, liksom i 9-3X, att alla komponenter 
för lastupptag och -säkring är osynliga 
när de inte används. Glastaket påver-
kar inte funktionsdugligheten utan ska-
par en öppen känsla som återspeglar 
aktiva livsstilar hos blivande bilägare.”

Från utsida till insida
Den bästa ”skandinaviska designen” 

bör förena enkelhet och konsekvens 
med avrundade och rena linjer som 
bidrar till en helhetskänsla. För Saab 
betyder detta att bilskapandet måste 
fungera på ett ”holistiskt” sätt som 

överför den exteriöra designprincipen 
till bilens kupé. Det bör inte finnas raka 
linjer eller former och linjer i interiören 
som motsäger en Saabs yttre. Den 
överordnade designstrategin ska 
återge de flytande, mjuka linjerna och 
konturerna från karossens exteriör.

9-3 SportCombi Concept tar detta 
ett steg längre. Medan det fyrsitsiga 
upplägget med Recarosäten i läder/
textil noga återspeglar bilens sportiga 
yttre linjer, är interiörens huvudtema in-
förandet av en tydlig och städad ”clear 
zone”. Det är ett mörktonat kompo-
sitmaterial som speglar glastaket och 
öppnar för ett tema av ”transparens” i 

både det inre och yttre på bilen. Denna 
innovativa detalj dominerar interiören 
och omfattar instrumentpanel, mittkon-
sol samt främre och bakre golvkonso-
ler och ett förvaringsutrymme mellan 
baksätena. Samma material används i 
lastutrymmet och förenar visuellt bilens 
fram- och bakdel.

Fram i ”clear zone” används pek-
skärmsteknologi för presentation av 
information genom upplysta skärmar i 
mittkonsolen. Det är en vidareutveck-
ling av Saabs välkända Night Panel och 
gör att mycket av röran som uppstår 

genom knappar, vred och brutna linjer 
undviks; återigen en betoning av den 
klara och städade yttre designen. 

Mittkonsolen är särskilt prydlig, utan 
myllret av knappar och reglage som 
vanligen följer med radio och tempera-
turreglering. Förutom ett CD-fack finns 
endast fyra stora vred för luftkonditio-
nering, infotainment och komfortfunk-
tioner som delas mellan föraren och 
passageraren.

Viktig förarinformation visas genom 
tre tunnelformade öppningar i ”clear 

zone”-ytan. Den stora mellersta öpp-
ningen innehåller hastighetsmätare och 
en mängd programmerbara ”status 
checks” som visas grafiskt. Dessa 
innehåller bland annat däcktryck, 
användning av säkerhetsbälte, status 
på glödlampor, öppna dörrar och även 
en kontroll av manöverutrymme framför 
och bakom bilen. 

Den mindre öppningen till vänster 
innehåller varvräknaren och den högra 
bjuder på möjligheten att presentera 
information enligt önskemål. Förutom 
de vanliga displayerna för bränsle, 

Underbara illustrationer 
som man kan titta på 
länge. Det finns många 
detaljer här som kom till 
långt senare i bilarna. 
Växelspaken känns lite 
NG 9-5..?
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vattentemperatur och turbotryck kan 
oljetemperatur/-tryck, batteriladdning 
och även en effektkurva i realtid visas.

En subtil hänvisning till Saabs arv 
som flygplanstillverkare är stilen på rat-
ten som i sin kombination av aluminium 
och läder påminner om spaken i ett 
flygplan. I neutralt läge sträcker sig den 
borstade aluminiumytan på insidan från 
klockan två till tio och lämnar den övre 
tredjedelen öppen. Ratten har kon-
troller för ljud, telefon och växlar. Som 
i tangentbordet på en bärbar dator 
sitter en liten mus på växelspaken. Den 
öppnar menyer i mittkonsolens skärm 
och ger enkelt tillgång till ljud, navige-

ring och temperaturinställning genom 
en enkel pek-/tryckfunktion.

Det dolda handtaget till handbrom-
sen är placerat i vänstra delen av 
golvkonsolen, en detalj introducerad i 
9-3 SportSedan, och en mindre DVD/
videoskärm för passagerarna där bak 
monterad på baksidan av framstolar-
nas armstöd.

En röd försänkt startknapp sitter 
direkt bakom växelspaken. Den och 
instrumentpanelen aktiveras genom en 
transponder när föraren stiger in i bilen 
efter att ha låst upp den med hjälp av 
ett smart-entry-system. 

Glastaket ger en ljus och luftig kon-
trast till den slutna atmosfären i interi-
ören och återupptar ett tema från 9-3X 
Concept och öppnar en panoramavy 
för passagerarna.

Övriga interiören liknar designen i 9-3 
Sport Sedan. Läderklädseln är hållen 
i beige, vilket förstärker den ljusa och 
luftiga känslan. Alla passagerar-rygg-
stöd kan fällas framåt. De bakre fälls 
ner till lastytans nivå, så att ytan blir 
plan. Metalldetaljerna i dörrklädseln 
samt handtagen är utförda i borstad 
aluminium. 

SportCombi Concepts avance-
rade infotainmentfunktioner använ-
der sig av den kraftfulla fiberoptiska 
elektroniska plattformen från 9-3. 
Funktionerna omfattar navigationssys-
tem, TV/DVD-skärmar fram och bak, 
Bluetooth-uppkoppling med e-post, 
internet och WAP.

Lars Falk, Head of Interior Design 
vid Saab, säger att 9-3 Sportkombi 
Concepts kupé är avsedd att visa hur 
skandinaviska designvärden kan an-
vändas till att förenkla interiörens utse-

ende. ”I övergripande designbegrepp 
tar den genomskinliga ”clear zone” en 
del av exteriören till insidan och förenar 
de främre och bakre områdena på 
bilen. Den tillåter oss att presentera 
information på ett snyggt sätt utan en 
mängd synliga knappar och fasta öpp-
ningar för skärmar,” förklarar han.

”Principen ”information på begäran” 
har också skapat möjligheten att lämna 
en mängd interaktioner till föraren vilket 
förstärker känslan av att ha allt under 
kontroll,” tillägger han.

”Ett antal systemkontroller kan 
programmeras till instrumentpanelen 
med spännande grafik. Kombinationen 
av startknapp och tillträde utan nyckel 
skapar en upplevelse utöver det vanli-
ga av att kliva in och köra iväg.”

Pressmeddelande från Saab Au-
tomobile – september 2003

Interiör. Här syns interiören, de tre runda mätarhusen är 
en tydlig Saabmarkör.

Släktfoto.
Saab 95 - 63, Turbo -78, 9-3X Concept 
2002, 9-3 SportCombi Concept 2003
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ISIS MOTOR, GLOSTRUP 1957 - 1963

När Saab började tillverka bilar 
1950 var det många länder som 
var intresserade av att sälja den 

nya svenska bilen. Ett av de första ex-
portländerna var Danmark och här hade 
omkring 30 firmor anmält sitt intresse för 
Saab.

Den förste danske generalagenten blev 
Nordisk Dieselauto A/S, Köpenhamn, 
som började sälja Saab redan 1950. För-
säljningen var i början mycket blygsam 
och första året importerades till Danmark 
tre Saab 92, varav en var avsedd för H. 
M. Drottning Ingrid. Nordisk Dieselauto 
representerade Saab 1950-

1953 och sålde under de åren sammanlagt 
ett 30-tal bilar. Under samma tid uppgick 
den
totala exporten av Saab till 220 bilar 
och den största export- marknaden var 
Marocko. En språklig iakttagelse man gör 
när gamla brev och handlingar studeras är 
att man ofta talar om ”vagnar” istället för 

”bilar”. ”Den till H. M. Drottning Ingrid 
levererade vagnen” står det t ex i ett brev.

1954 efterträddes Nordisk Dieselauto av 
Leon Jörgensen, Köpenhamn, som var 
generalagent för Saab fram till sommaren 
1957. Försäljningen ökade under denna 
period framför allt i samband med till-
komsten av Saab 93 i slutet av 1955. 1956 
såldes 56 Saab i Danmark och exportleve-
ranserna från Trollhättan uppgick totalt 
till 465 bilar av en produktion på 6.320 
bilar. Det året skeppades de första bilarna, 
295 Saab 93, till USA - som därmed blev 
den största exportmarknaden. Mera 
siffror från 1956: i Danmark registrerades 
29.211 bilar, medan motsvarande siffra för 
Sverige var 131.724.

Under andra halvåret 1957 övergick 
general agenturen för Saab i Danmark till 
Automobilforretningen ICI A/S, Köpen-
hamn (Glostrup). ICI ville redan 1950 bli 
representant för Saab men fick ett avbö-
jande svar på sin förfrågan den gången. 
ICI sysslade inte enbart med bilar utan 
sålde lantbruksmaskiner (Allis Chalmers) 

och re- parerade NATO-fordon såväl från 
Danmark som från andra NATO- 1 änder.

Bokstäverna ”ICI” i firmanamnet är det 
franska ordet ici = här, m a o företaget 
finns här. För att inte förväxlas med 
kemi jätten I.C.I. ändrade man i mitten 
på 1960-talet namnet till ”ISIS Motor”, 
”ISIS” efter fruktbarhetsgudinnan i den 
egyptiska mytologien. Man ville därmed 
symbolisera att företaget skulle vara 
fruktbringande. Eftersom namnet ISIS 
Motor är mera känt här hemma än ICI, 
används i fortsättningen av redogörelsen 
namnet ISIS Motor även om monterings-
verksamheten ägde rum under en tid då 
firmanamnet var ICI.

Förberedelse för montering
Inom ISIS Motor med chefen Worziger 
Christensen som den drivande kraften 
började man snart undersöka möjlighe-
terna att montera Saab i Danmark för att 
därigenom bli konkurrenskraftigare. Det
innebar nämligen en väsentlig tullfördel 
att importera bilar som monteringssats is-
tället för som färdig bil. Tullsatsen för den
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senare var vid den tidpunkten 12,0 % 
jämfört med i genomsnitt 2,5 % för 
monteringssatsen. Dessutom var de 
danska arbetslönerna lägre än de svenska. 
Sammansättning av bilar ägde för övrigt 
redan rum i Danmark, bl a monterades 
Ford och GM.

I december 1957 skickades en 93:a till 

Danmark och plockades sön- der för att 
de danska tullmyndigheterna skulle kun-
na klassificera de olika komponenterna 
som sedermera skulle ingå i monterings- 
satsen från Sverige.

Samtidigt som förberedelserna för 
monteringen pågick importerade ISIS 
Motor färdiga bilar för försäljning. Bent 

Broek, sedan några år pensionerad från 
Saab Danmark, var med på den tiden och 
berättar att man för att förbilliga transpor-
terna från Trollhättan skickade upp fem 
chaufförer i en stor Buick till Sverige. De 
fem chaufförerna körde sedan ned var sin 
Saab till Danmark. På så sätt transporte-
rades under första året ett 90-tal bilar från 
Trollhättan till Glostrup.

Glostrup.

... och så var arbe-
tet igång med den 
nya monteringsli-
nan.

Saabfabriken i Glostrup, Danmark

Text Gösta Wik, Maj 1988
Foto Saab

Den lille Saabfabrik
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Montering 1958 - 1963
När de tullmässiga frågorna om monte-
ringssatser var avklarade började de första 
skeppningarna från Trollhättan i februari 
1958.

Monteringen som skulle utföras hos ISIS 
Motor var en SKD- montering vilket 
innebar följande. Karosserna leverera-
des från Trollhättan i målat skick och 
transporterades, försedda med kapell, på 
järnvägsvagnar med 10 karosser/vagn. 
(Samma förfarande som till IMA, Mech-
elen 1959-1960). övrigt monteringsma-

terial levererades i förmonterat skick på 
lastbil i två olika slags satser, en A-sats och 
en B-sats. A-satsen innehöll bl a dörrar, 
skärmar, motorhuv och B-satsen motorer 
och växellådor från Göteborg. En sats om-
fattade material för 30 bilar. Allt material 
levererades från Sverige med undantag av 
batterier och däck; de sistnämnda av det 
franska fabrikatet Klébér.

Monteringen skedde i början under ytterst 
enkla förhållanden i en utrymd lagerlokal 
hos ISIS Motor i Glostrup. Karosserna 
placerades på bockar där de monterades 
och när hjulen satts fast lyftes

bilen ner på golvet med en gaffeltruck. 
Arne Andersson från Trollhättan, som 
var med hos ISIS Motor då monteringen 
startade, berättar att glädjen och stolthe-
ten var stor hos ISIS Motor när den första 
danska Saaben var klar och händelsen 
firades vederbörligen. Efterhand som 
monteringen fortskred byggdes en enkel 
monteringslina som till slut omfattade 
12 stationer och som mest sysselsatte 21 
personer vid en maximal montering av 15 
bilar/dag. Det bör påpekas att montering-
en var en form av slutmontering,
vilket förklarar det relativt sett låga antalet 
sysselsatta. Det skulle motsvara en monte-

ringstid av 10-15 tim/bil.

För att återgå till det första monteringsåret 
1958 fortsatte skeppningarna under våren 
med ungefär en järnvägsvagn, dvs 10 
karosser/vecka. Sammanlagt levererades 
SKD-material till 140 bilar under första 
halvåret 1958. Till följd av långdragna 
pris- förhandlingar och tulldiskussioner 
i samband med årsmodell 59 låg leveran-
serna helt nere under andra halvåret 1958, 
varför leveranserna för hela året stannade 
vid 140 bilar.

Aret därpå kom leveranserna igång igen 

på allvar och totalt skickade Trollhät-
tan monteringssatser för 740 bilar till 
ISIS Motor. Samma år hade en annan 
SKD-montering av Saab startat i Europa, 
nämligen hos IMA i Mechelen, Belgien.

1960 introducerade Saab 96:an och i 
Trollhättan steg produktionen det året till 
26.000 bilar, en ökning med 46 % jämfört 
med 1959. Till Danmark levererades 1.910 
SKD-satser varav 450 93:or och
1.460 96:or. Tillsammans med ett antal 
färdiga bilar uppgick leveranserna till 
sammanlagt 2.503 bilar, vilket placerade 
Danmark som nummer två bland Saabs 

exportmarknader efter USA.

1960 blev ett genombrottsår för försälj-
ningen av Saab i Danmark och man note-
rade för första gången en årsregistrering 
på över 2.000 bilar och en marknadsandel 
på 3,2 %. Försäljningen skulle komma att 
ligga på denna nivå och högre de närmas-
te åren med ett undantag när, år 1963, 
men mera därom längre fram.

1961 innebar en ytterligare försäljning-
sökning och därmed en ökad montering 
hos ISIS Motor. Från Trollhättan skeppa-
des det året 2.748 satser och tillsammans 

Saabar i alla dess färger.
Lastning av karosser från tågvagnar.
Magasinen där fabriken låg.

Saab nr 1000!
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inte tillfredsställa den ökade efter- frågan 
på Saab i Sverige - beslöt man att skicka 
tillbaka bilar från Danmark till Sverige.

Av de 1.250 bilar som monterades under 
våren 1963 skickades 995 tillbaka. Inte 
samtliga gick till Sverige utan en mindre 
del sändes vidare till Finland. De svenska 
bilarna hamnade till största delen i Skåne 
där de i väntan på leverans till återförsäl-
jarna lagrades i lador och växthus på den 
skånska landsbygden. Ett mindre antal av 
1962 års montering hade också sänts till-
baka till Sverige, nämligen 161 st. Det kan 
i förbigående nämnas att 1963 upphörde 
också SKD-monteringen av Saab hos 
Chrysler i Rotterdam.

Sammandrag av SKD-montering 1957 
- 1963
Under de sex år som monteringsverksam-
heten hos ISIS Motor pågick monterades 
sammanlagt 9.630 bilar enligt nedanstå-
ende leverans- förteckning från Trollhät-
tan.
År     Saab 93     Saab 96     Totalt

1957 1 1

1958 140 140

1959 740 740

1960 1460 1460

1961 2748 2748

1962 2841 2841

1963 1250 1250

Summa 1331 8299 9630

Av de monterade bilarna sändes som ovan 
nämnts en del bilar tillbaka 1962 och 
1963:

År               ANA          Finland     Totalt
1962 161 161

1963 759 236 995

Summa 920 236 1156

Kvar i Danmark blev 9.630 - 1.156 = 8.474 
bilar.

Avslutning
Monteringen av Saab hos ISIS Motor i 
Danmark är den näst största monterings-
verksamheten utomlands i Saabs historia 
om man bortser från tillverkningen i 
Finland. Den största är monteringen hos 
IMA, Mechelen 1973-1978 med 24.821 
enheter men sedan kommer den dans-
ka monteringen med 9.630. Ställer man 
däremot monteringstalen för de båda 
verksamheterna i relation till den totala 
produktionen av Saab under respektive 
tidsperiod finner man att den belgiska 
verksamheten volymmässigt utgjorde 
4,8 % av den totala Saab-produktionen, 
medan motsvarande siffra för den danska 
verksamheten var 5,8 %. Mätt med dessa 
siffror var således den danska monte-
ringen relativt sett av större betydelse än 
den belgiska. Mot detta resonemang kan 
man naturligtvis invända att den belgiska 
operationen var av en helt annan omfatt-
ning eftersom det var en CKD-montering 
med stora insatser av arbetskraft och 
ut- rustning, medan den danska var en 
SKD-montering i sin enklaste form.

I vilket fall hade monteringen ett avgöran-
de inflytande på Saabs försäljningsfram-
gångar i Danmark, inte blott under den 
tid som monteringen pågick utan även 
under följande år. En fördel därvid- lag 
var givetvis att montering och försäljning 
låg 1 samma hand och att man endast 
hade en marknad, sin egen, att förse med 
bilar. Det borgade för god kvalitet. Saabs 
starka ställning på den danska marknaden 
grundades under denna tid och Danmark 
var under många år, som framgått tidigare 
i redogörelsen, en av Saabs största export-
marknader.
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med 129 färdiga 96:or och 163 95:or 
uppgick leveranserna till sammanlagt 
3.040 enheter. Danmark blev det året den 
största exportmarknaden och distanse-
rade USA dit det skeppades 2.470 bilar. 
Totalt exporterades det året 8.845 bilar 
och Danmarks andel av exporten uppgick 
till 35 %.

Den danska bilmarknaden fortsatte att 
växa och 1962 registrerades 94.000 bilar. 
Även för Saab blev det ett rekordår med 
3.333 registreringar. Som jämförelse kan 
nämnas att i Sverige uppgick registrering-
arna samma år till 197.000 bilar varav 
25.190 Saab. Hos ISIS Motor gick mon-
teringen av Saab på högvarv för att täcka 
den ökande efterfrågan och man var uppe 
i maxkapaciteten 15 bilar/dag. Fram till 
semestern skeppades inte mindre än 1.740 

monteringssatser och därtill kom 950 
färdiga bilar. Under andra halvåret drogs 
leveranstakten från Trollhättan ner men 
resultatet för hela året blev 2.840 SKD-le-
veranser. Tillsammans med färdiga bilar 
inklusive 95:or levererades 3.776 bilar 
till Danmark, som även det året kom att 
toppa exportlistan - tätt följt av USA med 
3.730 bilar. Andra större exportmarkna-
der det året var Norge med 1.300 bilar, 
England med 1.100 samt Finland och 
Holland med var- dera 500.

1962 startade en ny SKD-montering av 
Saab i Europa, denna gång hos Chrysler i 
Rotterdam, Holland. Den tidigare nämn-
da monteringen hos IMA i Mechelen, 
Belgien, upphörde 1960. 

Monteringen upphör 1963
Efter rekordåret 1962 för Saab i Danmark 
både i fråga om montering och försäljning 
kom en nedgång 1963. Till följd av fiskala 
pålagor sjönk bilförsäljningen drastiskt 
och registreringarna gick ned med en 
fjärdedel jämfört med 1962. För Saabs del 
blev nedgången ännu kraftigare och för-
säljningen sjönk med över hälf- ten i för-
hållande till 1962. I det läget togs frågan 
om montering under omprövning. När 
beslutet om montering togs 1957 var det 
- som nämndes i början av redogörelsen 
- av följande skäl. Det innebar tull fördel 
ar att importera bilar som monteringssats 
jämfört med färdig bil och dessutom var 
den danska arbetskraften billigare än den 
svenska.

När EFTA bildades 1960, och både Dan-
mark och Sverige ingick i EFTA, började 
en successiv avtrappning av tullarna med-
lemsländerna emellan, en avtrappning 
som skulle vara helt genomförd 1966. Det 
innebar att tull förmånerna blev mindre 
och mindre under monteringens gång och 
samtidigt började de danska arbetskost-
naderna att närma sig de svenska. Man 
kom till en punkt då det inte längre var 
lönsamt att montera Saab jämfört med att 
importera en färdig bil. Detta förhållande 
i förening med nedgången i försäljning-
en gjorde att man beslöt att lägga ned 
monteringsverksamheten vid ISIS Motor 
vid modell årsskiftet 63/64. Under januari 
-juni 1963 skickades de sista monterings-
satserna från Trollhättan till ISIS Motor, 
sammanlagt 1.250 st.

Till följd av den kraftiga nedgången i 
försäljningen under året, uppstod ett över-
lager av Saab hos ISIS Motor. Då samtidigt 
den svenska marknaden visade ett kraftigt 
uppsving 1963 - totalmarknaden steg med 
17 % till 230.880 bilar och produktions-
ökningen i Trollhättan på 12 % kunde 

Fabriken i Danmark och i Uruguay

Dessa två projekt är i många hänseen-
den varandras motsatser. Medan mon-
teringen i det närliggande Danmark var 
en enkel SKD-montering med ett konti-
nuerligt flöde av material från Sverige till 
Danmark, karakteriserades monteringen 
i det avlägsna Uruguay, som omfattade 
såväl SKD som CKD, av ryckighet med 
många uppehåll och avbrott till följd 
av lokala handelspolitiska ingripanden. 
Vidare kan noteras att Danmark endast 
monterade Saab 93 och 96 medan 
Uruguay hade såväl 96:an som 95:an 
och 99:an i sitt program. Slutligen var 
de båda länderna varandras motsat-
ser när det gäller volymen. I Danmark 
sammansattes totalt 9.630 Saab-bilar 
medan antalet i Uruguay uppgick till 
knappt 500.

Även i fråga om underlag och doku-
mentering av monteringsverksamheten 
skiljer sig de båda länderna. När det gäl-
ler verksamheten i Danmark, som ligger 
längst tillbaka i tiden, är det skriftliga un-
derlaget mycket sparsamt och avsnittet 
därom bygger därför i stor utsträckning 
på samtal och intervjuer med personer i 
Danmark och Sverige som var med på 
den tiden. I fråga om Uruguay däremot 
finns ett rikligt underlag i form av brev, 
PM, rapporter, tidningsartiklar och även 
bildmaterial.

Förklaringar
SKD = Semi knocked-down. Karossen 
levereras, målad eller omålad, som en 
enhet. Övriga detaljer levereras i för-
monterat skick.

CKD = Completely knocked-down. 
Karossen levereras i delar och svetsas 
och målas hos sammansättaren. Övriga 
detaljer i olika grader av nedmonterat 
skick.
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Paid in full
Roc-a fella films

Filmisen ACTION!

Filmisen, bakrutan@saabklubben.se

F ilmen Paid in Full gavs ut under 
2002, och är baserad, om än något 
löst, på en sann historia om tre av 

1980-talets drogkungar i Harlem, New 
York.

Filmen handlar om Ace, som arbetar på 
en kemtvätt och kämpar för att hålla sig 
borta från Harlems drogscen, samtidigt 
som hans vän Mitch lever ett, vad Ace 
tycker, häftigt liv genom att sälja droger. 
Aces systers pojkvän säljer också droger 
och ser ned på Ace för att han försöker 
kämpa sig fram den hederliga vägen.

En dag när Ace levererar kemtvättade 
kläder möter han Lulu. Lulu är vad man 
kan kalla en drogkung, vars leverne är 
bättre än vad Ace någonsin sett.

Lulu lämnar in lite kläder på kemtvätt 
och råkar glömma en liten påse heroin 
i en av kavajerna som skall tvättas. Ace 
upptäcker detta och återlämnar påsen till 
Lulu och blir återgäldad av Lulu genom att 
han får behålla narkotikan.

När Aces systers pojkvän blir arresterad 
så intar Ace hans position i området, och 
börjar därigenom även arbeta för Lulu. 
När man börjar sälja crack-kokain, börjar 

affärerna ta fart på riktigt och Ace inser 
att han börjar tjäna mer pengar än vad 
han kan göra av med…

I filmen ser man bland annat flera härli-
ga bilar som återspeglar 80-talets status-
symboler. Det rör sig om diverse BMW 
och Porsche, men den bilen som det är 
mest fokus på är en svart Saab 900 Turbo 
Cabriolet, med guldfärgade BBS-fälgar 
och cremefärgat läder. På något sätt så 
passar just Saab-caben väldig bra in mil-
jön med klotter och slitna fasader. Filmen 
är absolut värd att se, om än kanske inte 
enbart för alla underbara bilar.

Paid in Full (2002)

25

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

Fo
to
: I
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Förbundsstämman i Norrköping

I helgen hade Motorhistoriska Riksförbundet sin 49e 
stämma. Den fordonshistoriska rörelsen har växt till 179 
klubbar som tillsammans representerar över 100 000 med-

lemmar.
– Jag ser fram emot att träffa medlemsklubbarna! säger för-

bundets nyvalde ordförande Kurt Sjöberg. Tillsammans ska vi 
säkerställa det rullande kulturarvets framtid.

Lördagen den 20 oktober höll Motorhistoriska Riksförbundet 
sin årsstämma på Renströmmen i Norrköping. 82 klubbar var re-
presenterade när bland annat två nya medlemsklubbar enhälligt 
valdes in: den regionala klubben Kils Motorveteraner med över 
100 medlemmar och märkesklubben Trans Am Club of Sweden 
med närmare 300. MHRF består i dag av 179 klubbar som i sin 
tur representerar 101 701 medlemmar.

– Jag ser inte bara fram emot alla konstruktiva samtal med 
myndigheter och uppvaktningar av politiker, utan även att få lära 
känna medlemsklubbarna, säger Kurt Sjöberg, nyvald förbunds-
ordförande. Klubbarna och deras medlemmar är ju rörelsens nav 
och MHRF spelar därför en viktig roll när det gäller att säkerstäl-
la det rullande kulturarvets framtid!

Kurt Sjöberg nominerades av valberedningen på grund av sin 
breda erfarenhet från folkrörelseverksamhet och styrelsearbete. 
Myndighetskontakter har varit en naturlig del av hans arbets-
uppgifter. Kurt Sjöberg är jurist och bland annat arbetat som 

förbundsjurist vid en arbetsgivarorganisation och som personal-
direktör vid Riksbyggen. Efter pensioneringen har Kurt Sjöberg 
arbetat som arbetsrättslig konsult. Sedan 2015 är han ordförande 
i Automobilhistoriska Klubben, en av klubbarna som grundade 
MHRF 1969.

Avgående ordförande Peter Edqvist är glad över sin efterträd-
are;

– Kurts erfarenheter kommer att vara ett utmärkt komplement 
till dagens redan välrustade organisation. Och det kommer att 
krävas då MHRFs uppdrag, för gårdagens fordon på morgonda-
gens vägar, är ständigt aktuellt.

Bland MHRFs insatser som den fordonshistoriska rörelsen 
kunnat glädjas åt på senare tid är de nya besiktningsreglerna för 
historiska fordon. Såväl avgående som nytillträdd ordförande 
är överens om att det inte finns tid att fira då nya utmaningar 
väntar. Ett är förbudet mot spontanträffar tack vare Transportsty-
relsens föreskrifter gällande uppvisning på väg som trädde i kraft 
denna månad. Ett annat är miljözonerna som blivit högaktuella i 
Stockholm efter valet. Nu när Kurt Sjöberg tagit över de svenska 
utmaningarna kan Peter Edqvist koncentrera sig på de globala i 
egenskap av senior vice president för FIVA, den internationella 
paraplyorganisationen för den fordonshistoriska rörelsen.

Styrelsen är i övrigt den samma från föregående år.

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

2018-10-20

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.
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En lång historia

B ilen färdigställdes som 
nämnts av Heinels karos-
serifirma i Malmö inför 
Kungens besök i USA 

efter att Saab levererat en tvådörrars och 
en fyradörrars Saab 99 till Heinels som 
utgångspunkt för bygget. Heinels var vid 
denna tid en kvalificerad karosserifirma 
med flera förlängningar av bland annat 
ambulanser, begravningsbilar och många 
andra specialfordon på programmet. 
Enligt uppgifter i Skånska Dagbladet 21/5 
2012 svarade Heinels även för färdigstäl-
landet av Björn Karlströms förslag till en 
Saab Sonett II

Bilen har som sagts lackerats om några 
gånger, bland annat har den varit antra-
citgrå under en period. Jag tror att det är 
orsaken till att det funnits en uppfattning 
att det fanns minst två likadana bilar, men 
endast en bil färdigställdes.

Som en hjälp för renoveringen hjälpte 
Per-Börje Elgh mig med att ta fram press-
material i form av bilder och pressreleaser 

från 1976 ur Saab Bilmuseums arkiv som 
ni såg i förra numret av Bakrutan. Det 
finns några avvikelser från pressmaterialet 
och hur bilen var utrustad när jag köpte 
bilen, men samtidigt är avvikelserna en 
del i bilens historia. Möjligen tillkom den 
bakre stereoanläggningen infälld i höger 
bakre armstöd vid ett senare datum.

Om bilens historia finns det en del att 
säga, och långt ifrån allt är känt, förhopp-
ningsvis väcker den färdiga bilen intresse 
och en del minnen till liv. Bilen användes 
som sagt av hovet och HMK Carl XVI 
Gustav vid hans statsbesök i USA 2-28 
april 1976, då USA firade sitt tvåhund-
raårsjubileum som självständig nation. 
Enligt obekräftade uppgifter användes bi-
len under en Eriksgata i Västerbottens län 
efter att den kom tillbaka till Sverige. Det 
vore intressant om det kunde bekräftas 
eller dementeras. 

När Hovstallet var färdiga med bilen 
användes den som direktionsbil på Saab 
Scania. Därefter användes den för samma 

uppgift på Saab Ana för att senare för-
säljas av Saabåterförsäljaren i Linköping. 
Därefter användes den under en period 
som limousin och specialtaxi i Öster-
götland. Den har också tjänstgjort som 
redaktionsbil på Tranåsposten. På bilder 
från den tiden kan man se att diverse 
förändringar har skett på bilen.

Bilen kördes under ett skede i Norrland 
för att sedan hamna på Västkusten. En 
tidigare medarbetare till mig berättade att 
hennes bror kört rätt hårt med just denna 
bil på en åker på Tjörn/Orust (!). Jag har 
också fått berättat att bilen gått som da-
gistaxi på Tjörn. Det måste varit praktiskt 
med en sjusitsig bil att frakta barn i långt 
innan ordet SUV var uppfunnet. 

Fyndskicket var allt annat än bra. Det 
var gravrost nästan överallt. Till och med 
uppe på taket, som inte bara var rostigt på 
sina håll, utan även hade en del bucklor. 
Det var mycket hål i golvet, till stor del 
upprostade trösklar, gravrostad bakstam 

Del 2: Karost

Martin Bergstrand, viceordforande@saabklubben.se Detta är en fortsättning på 
renoveringsserien om Martins 
Limousine. 
Vill du läsa del 1 så finner du den i 
Bakrutan 2:18

Så såg bilen ut när den hämtades på 
biltrailern.
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och dörrar och mycket annat av den för-
hatliga ferrooxiden. Det var till och med 
rost bakom instrumentpanelen. Intrycket 
var att denna bil stått ute länge, som i 
kombination med att det är ett specialbyg-
ge med begränsat rostskydd, gett rosten 
goda förutsättningar att jobba..

”Karost”
Så, vad har hänt? Värst var karossen, 

som var i mycket dåligt skick. Efter att 
bilen plockats ur hissade jag upp den på 
domkrafter och skruvade fast den i en 
hemtillverkad karossnurra bestående av 
två motorstativ från Biltema med egentill-
verkade fästen till stötfångarfästena. På så 
vis var det mycket enklare att komma åt 
och svetsa. Och mycket, mycket svetsande 
blev det. Uppskattningsvis har mer än 
3m2 plåt bytts. Principen har varit att byta 
så stora plåtbitar som möjligt. 

Den största plåtbiten som byttes var 
karossidan från C-stolpe och bak till 

bakstammen. Ett sådant stort jobb hade 
jag aldrig gjort tidigare, så att det var 
med en viss bävan jag började skrota 
sidan, men först efter att jag svetsat in 
stöttor i tak-golv och dörrsida för att 
vara säker på att inga mått förändrades. 
Runt fönsteröppningarna punktsvetsades 
plåtarna, eftersom det var originalmetod 
på fabriken. Knappast förvånande var den 
inre karossidan ganska upprostad, så den 
fick lagas först. Biltema har små, mycket 
smidiga och starka karossklämmor som 
underlättade ihopfogningen. Innan dess 
hade jag bytt bakstammen, eftersom den 
var alldeles för hårt angripen av rost och 
inte lönt att rädda. Båda dörrspeglarna 
fram byttes också. 

De unika bakdörrarna var hårt angrip-
na av rost, och jag var övertygad om att 
rätt metod var att utgå från 2/3-dörrars 
dörrspeglar och anpassa dem. Jag konsul-
terade den kände och otroligt skicklige 
plåtkonstnären Bengt Blad i Uppsala. 

Bengt åtog sig att fixa dörrarna och det 
gjorde han med den äran. Inte en klick 
plastspackel, utan endast med hjälp av 
skicklighet, ny plåt och tennspackling så 
var dörrarna klara att lackas. En fröjd att 
se! 

Höger hjulhustunnel hade lagats 
tidigare, men det hade blivit ordentligt 
rostigt igen, så där och i hjulhuset blev det 
mycket som byttes. Roligast att se var att 
vänster hjulhus var närmast helt rostfritt. 
Alltid något! 

Något mer än hälften av tröskelplåtar-
na byttes. Befintliga skarvar från bygget 
bevarades förstås. Hjulhusen bak var 
sorgliga att se. Båda stötdämparfästena 
och staginfästningar byttes jämte sto-
ra delar av hjulhus och skärmkanter. 
Framskärmarna byttes mot nya, samtidigt 
monterade jag M8-mutternitar försänkta i 
framskärmarna för flaggfästena. 

I golvet byttes cirka en knapp kvadrat-

meter plåt. När all rutten plåt skurits bort 
påminde bilen mer om Fred Flintabilen 
än en ståtlig Saablimousin. Det finns 
förstås mer att berätta, men nu börjar det 
säkert bli tråkigt att läsa om all rost..

Jag har huvudsakligen använt citronsyra 
för avrostning av detaljer, men också bläs-
trat med sand och glas. Bästa sättet att få 
fälgarna fina var glasblästring och påföl-
jande 2K-klarlack. Det som varit förzin-
kat, exempelvis chassiedetaljer, takspant, 
bromssköldar etc., lämnades till Ytcenter 
i Arlanda stad för att få nya fina ytor. 
Ambitionen var att återanvända så mycket 
som möjligt för att bevara autenciteten. 

Motorn hade inte startats på mycket 
länge och elsystemet var ett misch-masch 
av tjuvkopplingar, sockerbitar, kabel-
bränder och kabelbyten och påbörjad 
röjning av tidigare ägare. Kabelhärvan 
som betjänar K-Jetronicsystemet var så 
skör att kabelisoleringen sprack direkt när 
jag började dra i kablarna. Elcentralen var 

deformerad på grund av intensiv vär-
me, elschemat från verkstadshandboken 
stämde inte helt överens med hur det såg 
ut i bilen. Bland annat hade säkrings-
boxen bytts ut mot en annat utförande. 
Men bit för bit, med uteslutningsmetoden 
och en hel del mätande, kunde elsyste-
met efter mycket arbete och tid återfå 
både sin funktion och sitt utseende med 
rätt färger, kontaktdon och kabelareor. 
Uppskattningsvis har drygt 150 kabelan-
slutningar bytts mot nya och nya kabel-
härvor alternativt nya ersättningskablar 
har lagts in. På pressbilderna syntes inga 
spår av antenner bak, medan det fanns 
hål för antenner på båda bakflyglarna och 
vindrutebalken när jag köpte bilen. Dessa 
hål lades igen och istället installerade jag 
en aktiv radioantenn för FM-bandet dold 
inne i defrostertunneln på hatthyllan.

Inredningen som till stora delar är 
speciell för denna bil men med tydlig 
Saabtouch, påminde mer om en svinstia 

än en tidigare bil för Kungen. Mattorna, 
likt resten av bilen, var mycket nedgångna 
och efter egna försök att rengöra inred-
ningen insåg jag min begränsning och 
lämnade istället med förtroende arbetet 
med att återskapa mattorna till sin forna 
glans till Colorglo i Göteborg. Först en or-
dentlig flerstegs sanering, därefter infärg-
ning av mattorna. Tack Karl!  Colorglo i 
Järfälla fortsatte sedan inredningsarbetena 
med att reparera de speciella dörrsidorna 
och sedan färga in dem till nyskick.

I nästa nummer tänkte jag berätta mer 
om ihopsättningen av bilen

På återhörande!

1 motorstativ + 1 motorsta-
tiv = 1 tip girl

”Det var mindre jobb än jag trodde” - sades aldrig av en bilrenoverare. Rostlagning, ingen rolig syssla men tids nog vänder det!
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1991 
fick SAABledningen 
för sig att försöka 
göra en inbrytning 
på den brasilianska 
marknaden och det 

skulle vara med en lyxvariant av SAAB 9000 CD varför man 
plockade på allt som då fanns av elektronik mm och med en 
motor på 220 hk. Bilen kostnadsberäknades till ett utförsälj-
ningspris av 347.000 skr. och 60 bilar producerades för en 
provomgång. Bilarna lastades på en båt till Brasilien men 
under tiden fick GM reda på det och "de hade en Opel som 
är i samma storlek" och var storsäljare i Brasilien så det kom 
order från GM att "LÄGG NER DET PROJEKTET". 

De 60 bilarna lastades på en ny båt för hemfärd till 
Trollhättan. Då bilarna inte var avsedda för den svenska 
marknaden fick ett antal tjänstemän ut dem som tjänstebilar. 
Min gode vän blev tilldelad en bil och körde den i drygt tre år 
varefter han köpte ut den privat. Efter något år övergick han 
till tjänstebil igen och jag fick köpa "brasilienbilen" av honom. 
Detta till hans hustrus stora förtret för det har aldrig vare 
sig före eller efter funnits en bil som var så skön att köra, 
säger hon.   Bilen registrerades i mars 1992 och allt sedan 
jag köpte den har den servats och i övrigt underhållits av en 
fd anställd på SAAB s kvalitetsavdelning som har byggt en 
verkstad intill sin bostad och tar emot SAABar för underhåll 

Saab 9000 CD Griffin
Lyxyacht på landsväg

CD. Ja, vad står det för egentligen? Den mest vedertagna förklaringen 
lyder Corps Diplomatique. Alltså den diplomatiska kåren. En annan teori är 
Classic Design men den känns långsökt.
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GRIFFIN / GRIPEN

Sagodjuret gripen i Saabs 
logotyp kommer från Scania 
när SaabScania bildades år 
1973. 
Scania i sin tur har hämtat 
sin grip från Skånegripen. 
Anledningen till det är att 
Scania grundades i Malmö 
1891. Scania är dessutom 
namnet på Skåne på latin. 

Saab har sedan använt 
namnet för sitt stridsflyg-
plan JAS 39 Gripen. Samt 
för ett utrustningspaket på 
bilmodellerna men då som 
namnet Griffin.

Sedan medeltiden har gripen 
framför allt förekommit inom 
heraldiken. Den symbol-
iserar förutom vaksamhet 
även snabbhet och styrka. 
En grip finns i Söderman-
lands landskapsvapen och 
en variant med drakvingar i 
Östergötlands. Ett griphuvud 
återfinns i Skånes land-
skapsvapen samt i Malmö 
stadsvapen. Ett heraldiskt 
griphuvud skiljer sig ifrån ett 
heraldiskt örnhuvud genom 
att det förra har ett litet och 
spetsigt synligt öra.

Källa Wikipedia

på fritid. Den har gått igenom alla besikt-
ningar utan anmärkning utom ett år då han 
glömt kolla handbromsen och jag fick åtgär-
da det. Det grämer både honom och mig. 

Jag har skött bilen som en baby, vilket väl 
framgår av bilderna och enligt min hustru 
sköter jag bilen bättre än henne. Jag tar 
inte ut den om det är dåligt väder och blir vi 
överraskade av dåligt väder då vi varit ute 
tvättar jag den genast vi kommer hem. Vid 
ett besiktningstillfälle kom en anställd fram 
och tittade på bilen och frågade mig om 
det var Brasilienmodellen vilket jag jakande 
besvarade," 

Då har jag varit med och byggt denna bil 
,sa han, och jag kan säga att det i dag inte 
finns många kvar av denna modellen och 
i alla fall inte i detta skicket". Jag fick ett 
barnbarn 2004 och då hon blev lite äldre, 
4-5 år, sa jag att när Du tagit körkort skall 
Du få denna bilen av morfar. Jag ansåg då 

att då skulle jag vara 78 år och kanske inte 
borde köra längre. En dag då hon var i 7-8 
års ålder stod hon och bakade tillsammans 
med mormor och då sa hon att "Du får inte 
säga något till morfar men jag vill inte ha 
hans bil!" Hon förstod ju att jag skulle bli 
ledsen om jag fick reda på det. 

Vi var en dag med vår fågel hos veterinä-
ren och han fick se bilen och jag omtalade 
för honom bilens historia och sa att den 
skall min dotterdotter få då hon tagit kör-
kort. "Du är inte klok,sa han, inte skall en ny 
bilförare få köra denna bilen hon skall ha en 
gammal rosthög att lära sig på" så jag får 
väl låta henne få min bruksbil Opeln i stället. 
Är den till salu,sa han så är jag intresserad 
men jag svarade att mina fyra flickor och 
denna bil är det enda som INTE är till salu

Den enda nackdelen är att den med den 
stora motorn och automatlådan är ganska 

törstig. Jag kommer inte under 1 liter per 
mil ens på landsvägskörning men det tar 
jag. Bilen har alltid stått i garage och jag 
ställer av den i sept/oktober och kör med 
Opeln till april/maj då SAABen får komma ut 
och lufta sig.

Det är den bästa bil SAAB byggt och jag 
är mäkta stolt över att vara dess ägare!

Ägaren
Jag blir i febr.-19 83 år och min  avsikt ti-

digare var att vid 80 skulle jag sluta att köra 
bil själv och ta taxi, buss eller tåg vid de 
tillfällen vi skulle ut men det går inte. Bilen är 
en sådan njutning att köra och med alla de 
tekniska finesser som  bilen är utrustad med 
är det inga svårigheter. Visserligen grymtar 
mina två flickor och tycker jag börjar bli för 
gammal för bilkörning men för mig är det 
inte en bilresa upp till dem i Stockholm resp 

Eskilistuna. DET ÄR EN NÖJESRESA..
Det är också så att då jag inte är någon ”förståsig-

påare” då det gäller bilar kan jag när som helst ringa 
min mekaniker Jens Möller som genom att han varit 
anställd på SAAB i många år kan allt om bilen. Han 
behöver inte se den vid något eventuellt fel, utan 
kan bara genom att jag säger hur det låter instruera 
mig eller så säger han att det kan vi fixa vid nästa 
servicetillfälle. 

En gång var vi på väg från Stockholm och då jag 
körde förbi en långtradare började bilen att sakta 
ned. Jag kom förbi och hittade en parkeringsruta 
och ringde till Jens. Det var kolmörkt ute och vi hade 
naturligtvis ingen ficklampa i bilen. Jens sa att öppna 
motorhuven och känn med handen bakom motor-
blocket så skall där finnas en slang. Den har troligtvis 
gått ur sitt fäste. Jag gjorde som han sa och sedan 

tog vi oss hem utan besvär. DET ÄR GULD VÄRT ATT 
HA EN SÅDAN SERVICEMAN. Man kan ju försöka 
ringa SAABANA eller annan märkesverkstad efter 
klockan fyra.

Att bilen ser ut som den gör beror mycket på att 
jag låtit Trollhättans bilvårdcenter sköta tvättning och 
all annan finish och fram för allt helrekonditionering 
var annat år. De är mycket duktiga och gör ett riktigt 
proffsjobb.

Nu har jag skrutit så mycket om min bil så det finns 
kanske risk för stöld men låt mig då genast säga att 
gör er inget besvär för bilen står låst med rattkrycka 
på i låst och larmat garage

Med vänlig hälsning Lennart Josephson

Saab 9000 CD är en mycket vacker vagn. Här i 
svart utförande. Foto Saab
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Del 4: Sorgebarnet

Medlemsbilen, Henric Tungström, henric.tungstrom@telia.com Detta är en fortsättning på 
renoveringsserien om Henrics 93F. 
Vill du läsa del 1 -3  så finner du 
dem i Bakrutan 1 -3:18

Långdistansförhållande

Denna typ av konstverk passar bra på Nationalmuseum.

För 25 år sen, då jag köpte 
bilen saknade den motor om 
jag minns rätt, och sålunda 
var det en motorlös bil jag 
köpte tillbaka. Men möj-

lighet till att få med en motor vid köpet 
saknades verkligen inte. Lasse, ägaren/
säljaren hade en hel del tvåtaktsmotorer 
att erbjuda och jag kikade runt så gott jag 
kunde för att hitta nåt som såg ut som en 
750-kubikare att ta med hem. Tyckte inte 
jag hittade något och chauffören för da-
gen, saabkollegan Daniel, tröstade med att 
han hade en fin motor som kunde passa.

Nöjd med det beskedet dök jag upp 
på Daniels lager några dagar senare. 
Motorkandidaten såg riktigt fin ut. Den 
var tillverkad 1958 och passade väl inte 
perfekt i min bil som är byggd sent 1959, 
men en fin 750 springer man inte över var 
dag så det brydde jag mig inte om. Daniel  
hade köpt den osedd norrifrån för några 

år sen men den skulle 
knappt vara körd hade 
han hört. Ordet ”skol-
motor” virvlade förbi på 
något sätt men inget var säkert. Det lät ju 
bra och hur som helst hade han köpt mo-
torn för att den sas vara bra, och jag hade 
ingen anledning att misstro någon så jag 
betalade samma summa han hade betalat. 
Inte helt gratis men ibland lönar det sig att 
betala för att slippa problem och jobb.

Visst har jag satt ihop tvåtaktare förr 
men denna gång orkade jag inte riktigt. 
Även om motorn var bra ville jag kolla 
igenom den, och byta packboxar om inte 
annat. En saabvän i Vallentuna kunde ta 
på sig jobbet och med hjälp av ytterligare 
en saabvän, Jonas, fraktades motorn från 
Jämtland till Stockholm.

Någon vecka senare ringde det från 
Vallentuna och ingen tror väl det var 

goda nyheter. Nej, tvärtom. Här behövde 
helrenoveras. Motorn var ganska sliten 
så vevaxel, kolvar och allt annat behövde 
bytas. Här började jag se tusenlapparna 
segla iväg, och för att hålla nere kostnaden 
något och slippa borra motorn enades 
vi om att hona loppen och hitta kolvar 
som passade. Det skulle ändå gå på 10-15 
laxar räknade vi ut mellan tumme och 
pekfinger. Solfjäderkoppling, packningar, 
tänddelar, sexbladig fläkt osv. Reservdelar 
kostar. Dessutom hade jag köpt en bry-
tarlös soppapump med originalutförande 
och ett nytt relä med samma originallika 
utseende. Inte gratis men vackert. Javisst 
ja, NOS tändspole hittades också. Dyrt 
men snyggt.

Någon vecka senare återvände Jonas 
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till Jämtland med motorn i bagaget. 
Någon montering var det inte dags för 
än. Karossen hade åkt till lackfirman och 
renoveringens fokus låg på detta samt att 
fixa fram en massa delar.

En viktig del var att en juste växellåda 
skulle fram och här fick jag fundera länge. 
Alla, verkligen alla tyckte jag skulle ha 
en fyrväxlad låda, och visst, det är juste. 
Jag har brukskört många tvåtaktare med 
fyrväxlat men även en hel del treväxlat, 
och vet att det är skillnad. Det som avgjor-
de var min längtan efter tidsmaskinen. Att 
ratta ut i förflutenhetens landskap med en 
bil som den var då, och min bil lämnade 
fabriken treväxlad, så treväxlat fick det bli.

Trepetade lådor är inget man behö-
ver betala för, och jag tror jag hade 4 st 
liggande hemma. Men vilken av lådorna 
som var bra eller mindre bra hade jag 
ingen aning om, och jag vet inte hur man 
avgör det heller.

Av en händelse kom jag att prata låda 
med Janne på reservdelslagret, och han 
hade en kontakt i Värmland som var en 
hejare på lådor. Sagt och gjort, snart var 
en låda på plats för helrenovering, och nå-
gon månad senare kom den upp till mig, 
vilket gick förvånadsvärt lätt. Tack Janne 
för den hjälpen.

Låda och motor monterades ihop och 
skulle målas i grönt. Vilken grönkulör 
som är rätt eller fel finns det många bud 
om, troligtvis pga att det förekom olika 
kulörer från fabriken. Något som blir tyd-
ligt om man jämför gamla prylar. Jag gick 
omkring med färgkartan bland skitiga 
och oljiga delar som hade nån lämning 
av grönfärg, och valde till slut den milda 
NCS 5020-G 30Y som jag sen penslade 
på. Detta var i april 2017 och föga anade 
jag att slutet av följetongen låg långt bort.

Annat renoveringsjobb kom emellan 
men i januari 2018 monterade jag motorn. 
Naturligtvis tog det tid då just tid är lite 

av en bristvara för mig, men även kring-
delar tog tid att hitta eller lösa. Även om 
motorn tar mest plats i motorrum och 
tanke då man funderar över drivlinan, så 
ska ju annat till. Kylare köpte jag ny från 
klubben, och efter ett bra tag hittades det 
jag tror är rätt typ av termostat. Mina 
nyinköpta original slangklämmor passade 
dåligt. Tror att de nya kylslangarna är 
tjockare än original så nya ABA-klämmor 
fick monteras, vilket blev snyggt i och för 
sig. En annan surdeg var att givaren till 
tempmätaren inte passade i toppen. Nå-
gon hade satt dit en plugg som var alldeles 
för grov och felgängad.  Ett par kvällar 
lades ner för att fixa en adapter, vilken 
ändå inte funkade, och det slutade med att 
jag fick köpa och plana ett annat topplock.

Till slut, i mars 2018, var det äntligen 
dags för provstart med den spänning det 
innebär.

I 20 sekunder fick jag känna av tvåtakts-
ruset innan jag hörde att något var fel. Ett 
metalliskt ljud som inte ska finnas kom 

inifrån motorn. 

Inte kul alls, och det är vid såna till-
fällen man vill ge upp. Uppfylld av ilska 
eller besvikelse ägnade jag en vecka åt 
felsökning. Många vänliga människor 
kom med tips om vad missljudet be-
rodde på och jag landade ändå i att det 
var kolvringarna som var boven. Rätt 
eller fel, men nästa steg blev att borra 
motorn och köpa nya ÖD-kolvar. 

Dags för ny stockholmsresa alltså, 
även om jag denna gång åkte ner själv 
med grejorna. Kombinerade detta med 
påskfirande söderut så det blev bara 
några mil extra. Med mig hade jag allt 
utom motorblocket. Det lämnades dels 
för att jag hade trångt i bilen, men för 
att vinna tid hade ett annat 750-block 
lämnats iväg på borrning av Vallentu-
nabon. Passande nog hade han hittat ett 

block från oktober 1959 vilket funkar 
utmärkt i min bil som är gjord i de-
cember. Så en solig påskdag lämnades 
grejorna över på Solvallaparkeringen 
med förhoppning om att få en färdig 
motor åter runt midsommar.

Är det då dags för sista kapitlet om 
motorn? Troligtvis inte men man kan ju 
hoppas. Motorn var på plats i början på 
sommaren, men meklusten fanns inte 
riktigt. Motorproblemen under våren 
krävde sitt och jag orkade knappt måla 
nykomlingen. Även målningen, eller 
torkningsprocessen gick sakta. Något 
fel var det, och troligen var det olja på 
några ställen som jag missat att torka 
av, så hela semestern hängde motorn på 
tork utan resultat. Till slut penslade jag 
klibbiga ställen med härdare. Till sist, i 
september, stod montering för dörren. 
Men så hörde sadelmakaren av sig och 
tankarna flyttades till inredningen, och 
detta var samtidigt en ursäkt inför mig 
själv att inte motormontera. Jag var nog 
lite rädd för vad som komma skulle.

En månad senare fanns inga ursäkter 
kvar. Jag skulle få tid att meka i dagar-
na tre, med hjälp dessutom. Vi tog en 
dag på oss, och efter några misstag, 
bl.a glömde vi en slangklämma med 
kylarvätskefontän som följd, så startade 
motorn och den lät bra. Denna gång var 
jag mindre hoppfull, möjligtvis bränd 
av hur förra uppstarten gick. Nu fick 
jag både gasa och starta med dragstart. 
Vilken lycka. Tyvärr fick jag soppatorsk 
efter fem minuters körande men det 
gjorde inte så mycket. För nu, två år 
efter köpet av bilen kom tvåtaktsröken, 
och bilen får tillbaka sitt liv, ett liv den 
inte haft sen 1970-talet.
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Att den här listen skulle bli en av reno-
veringens svåraste nötter att knäcka har 
jag förstått hela tiden och jag har ingen 
lösning i sikte. Jag har köpt en helt vanlig 
ny list som inte liknar originalet. Den randi-
ga strukturen i nederkant korresponderar 
inte alls med 1960. Självklart finns det 
flera såna här lister som ligger och skrotar 
runt om i landet men ingen av dess ägare 
kommer nog ens på tanken att den är 
efterfrågad. Det är ju ingen träratt.

”I ungefär 20 sek-
under fick jag känna 
av tvåtakts-ruset 
innan jag hörde att 
något var fel. Ett 
metalliskt ljud som 
inte ska finnas kom 
inifrån motorn.”

Drivlina. Härliga fabriksbilder på motorer till tidiga 
96:or. Bilderna är från journalfilmen ”Saab tillverk-
ning 1960”.

Tändinställning
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Är du också rädd om din hobbybil?

Det finns flera anledningar till att MHRF-försäkra sitt for-
don, några av argumenten är att bilen är helförsäkrad, med 
obegränsade mil, att bilen vid eventuell skada repareras till 
ursprungligt skick eller ersätts till ett försäkrat värde, och 
framförallt till en låg kostnad. Ett annat plus är att Svenska 
Saabklubben får en slant för varje försäkrat fordon, för 2018 
har slanten varit 35kr/försäkrat fordon.

Hur går man tillväga då?

Till att börja med så gäller det att inneha eller införskaffa sig 
ett fordon som man vill och kan försäkra hos MHRF. Har du 
redan ordnat det? Nedan kommer en kortfattad beskrivning i 
hur man lättast går tillväga för att skapa ett försäkringsären-
de och slutligen få bilen försäkrad hos MHRF. Glöm inte att 
montera en batterifrånskiljare samt montera en brandsläcka-
re någonstans i bilen. 

1 Gå in på www.mhrf.se och skapa ett konto, därefter 
väljer du att klicka under fliken ”Mina Försäkringar” 
och väljer att ”Skapa ny försäkringsansökan”. Om du 

lyckats med detta skall du se en bild på din skärm som ser 
ut så här. Fyll därefter de fält som går att fylla i.

Så lätt MHRF-försäkrar du ditt fordon!
Hej, Simon Olsson!

Varför valde du att besiktiga bilen 
hos MHRF?
- Jag valde att besiktiga bilen hos MHRF för 
att vid eventuell olycka så är grundinställning-
en att bilen ska repareras till det skick den 
hade innan olyckan, och detta till ett väldigt 
fördelaktigt pris. En trevlig bonus är att 
klubben gynnas för varje tecknad MHRF-för-
säkring. En annan fördel är att om det behövs 
bärgning så kan man välja att få bilen bärgad 
till sin hemadress.

Var det svårt?
- Nej, man tar övergripande bilder på bilens 
yttre från alla sidor, en övergripande bild på 
framsäte och instrumentpanel, och en övergri-
pande bild på motorrum samt bagagerum. Sen 
lägger man upp dessa bilderna i formuläret på 
hemsidan och berättar lite kort om bilen, om 
den är renoverad och vad som isåfall gjorts. 
Sedan kontaktar man en besiktningsman, 
finns flera i Saabklubben spridda i landet, 
som kommer till dig och går igenom bilen och 
fyller i ett protokoll som sedan skickas in som 
komplement till din egna ansökan.

Vad betalar du per år?
- Min Saab 96 från 1962 i patinerat skick 
kostar 1150 kronor om året. Som jämförelse 
kostade en halvförsäkring på samma bil hos 
mitt vanliga försäkringsbolag 1848 kronor 
per år. 

Är det något du saknar med för-
säkringen eller skulle vilja för-
bättra?
- Nej, inget jag vill ändra på hittills.

Skulle du rekommendera andra 
att försäkra sina bilar hos MHRF?
- Absolut! Det gynnar dig, klubben och den 
fordonshistoriska rörelsen i Sverige. Och det 
finns en försäkring för alla fordon äldre än 20 
år, nästan oavsett skick!

Besiktningsmannen Lars Söderlund tar dig igenom alla stegen

2 Nu är det dags att lägga upp bilder 
på fordonet. Från sidorna, fram 
och bakifrån, interiören, motorrum, 

bagage, detaljbilder på tillbehör. Bilderna 
behöver vara tämligen stora, det rekom-
menderas inte att man använder sig av 
sin mobilkamera. Anledningen till foton är 
att man skall kunna se skicket på bilen, 
vid eventuell stöld eller skada, men även 
att det stämmer överens med det angivna 
fordonets skick och historia.

3 Bilderna inlagda, kanon, 
nu är ska du göra ett 
val av mhrf-besiktnings-

man. På sida 23 i Bakrutan 
finner du vilka besiktnings-
män som finns närmast dig. 
När du gjort ditt val så får 
besiktningsmannen i fråga ett 
mail om att de har en försäk-
ringsansökan att besiktiga. Ni 
kommer överens om datum, 
tid och plats för ett genom-
förande av besiktningen.

4 Ni har bokat datum, tid och plats, och möts därefter upp. Besiktningsman-
nen följer ett protokoll och fyller i bilens skick, mätarställning, eventuella 
skador, extrautrustning m.m. Efter att protokollet är färdigt, skickas försäk-

ringen till vidare för hantering. Oftast tillträder försäkringen inom några dagar från 
genomförd besiktning. När försäkringen tillträtt kan ni även se protokoll och hela 
försäkringsärendet under fliken ”mina försäkringar”.
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Tryckstång 
bränslepump

Tryckstång för 
bränslepump passan-
de följande model-
ler med förgasarmo-
torer:

99,90 1982-1987

900 1981-1987
Art.nr: 931292

Pris: 295:-/st

Position 3 på bild.

skärmbreddare

”Nyinkommet”

Saab original skärmbreddar-
satser inkl monteringsdetal-
jer.

Ett enstaka/fåtal satser 
finns till följande modeller:
Artikelnr: 116011088 ( Air-
flowmodell)

Passar till: 900 1987-1993 
2,3 drs.
Artikelnr: 116004805

Passar till: 900 1984-1986
Artikelnr: 116010000

Passar till: 9000 1985-1990 
5drs och CD
Artikelnr: 400104451

Passar till: 9000 CD 1995-
1997
Artikelnr: 116014002

Passar till 9000 CS 1992-1998

Pris: 2400:-/ Sats

Saab Airflowpaket

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

295 kr

2400 kr

5700 kr

Den där känslan när man försöker testa om vacuumdosan på fördelaren fungerar: 
Man sätter munnen till slanganslutningen och suger – men inget händer. Osäkerheten 
infinner sig som ett brev på posten: Är det dosan eller mina lungor som är kass?

Ett enkelt sätt att få bort det gnagande tvivlet är att införskaffa en rejäl nässköljs-
spruta. Sprutan säljs bland annat på apotek och som namnet antyder används den för 
att rensa rören vid förkylning och bihåleinflammation. Som av en händelse passar 
den också som hand i handske på vacuumdosans anslutningsrör (åtminstone på de 
fördelare jag testat).

Börja med att rengöra och smörja fördelarplattan så den kan röra sig lätt när armen 
från vacuumdosan påverkar den. Så på med sprutan och drag ut dess kolv! Om inte 
armen rör sig nu, ja, då är det garanterat dags att pensionera den dosan!

Text och foto Jan Hagnell

Vacuum suger!

Drop-in besiktning på Saabfestivalen!
Svenska Saabklubben kommer anordna en drop-in-besiktning för medlemmar som vill MHRF-försäkra sin bil under Saab-
festivalen 7-9 juni i Trollhättan. 
Syftet är att marknadsföra denna förmånliga försäkring och målet att få fler försäkringstagare.

För att garantera dig en plats är det bra om du föranmäler dig. Men det går också att drop-in-besiktiga i mån av tid.
Mer information om hur du bokar din plats kommer i nästa nummer.

Det som behövs i din bil för försäkring är en brandsläckare och en batterifrånskiljare. Gör du försäkringen under helgen 
bjuder Svenska Saabklubben dig på detta!

Passa på att ta detta tillfälle!

Observera detta!
Det är viktigt att du kollar med din nuvarande försäkring. Eftersom du inte kan byta 
försäkring rakt av förutom på årsdagen. Alternativet är att du ställer av bilen och 
ställer av bilen. 
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Traditionen har nu satt sig och för fjärde året ordnades denna 
träff i Varbergshamn. Det är ett samarrangemang mellan flera 
klubbar som är: Svenska Saabklubben, Svenska Volvo
PV-klubben, Svenska Volvo Amazonklubben och Svenska 
Volvo 140-klubben.
Det kom ca 120 Saab och Volvobilar av olika årsmodeller, det 
är en träff som bjuder in alla bilar såväl veteranbilar eller fram-
tida veteranbilar. Efter ett tag sprack solen upp och många 
Varbergsbor kom och såg på de fina bilarna.
Tack alla som gjorde träffen till en lyckad sådan och välkom-
na till nästa års träff. Datum återkommer vi med.

Text och bild Karl Ask

Saab och Volvoträff i Varbergs hamn - 180915 Fjärde Veteranmarknaden i Göteborg 
den 6 oktober – Nytt rekord! 
Marknaden arrangerades och genomfördes av Svenska 
Saabklubben tillsammans med Svenska Volvoklubben och 
Göteborgs Motorhistoriska Klubb. Detta var den fjärde gån-
gen som det var veteranmarknad i PVH garaget på Volvo 
Cars i Torslanda.

Vi har denna marknad två gånger om året, en gång i januari 
och en i oktober. Rekord slogs igen med hela 49 säljare 
och det blev ett bra drag i kommersen med alla besökarna. 
Vädret var med oss och många finbilar kom som fick stå på 
finbilsparkeringen.

Det rullande caféet från Volvo AB var på plats och var lika 
populärt och välbesökt som förra marknaden. Hamburgare 
direkt i från grillen ordnade Göteborgs Konståkningsklubb 
Synchro som också stod för serveringen av kaffe och bullar 
mm inne i restaurangvagnen.

Vårt nya klubbtält var medlemsvärvningen är i fullgång med 
försäljning av lite klubbregalia.

Missade ni denna träff så kommer nästa marknad i januari. 
Se annons nedan.

Veteranmarknad under tak 
Volvo Cars Torslanda lördagen den 26 Januari 2019

• Insläpp säljare 08.00, besökare 09.00. Ingen camping på området tillåten. 
• Avgift 300:-/ försäljare även för fordon till salu. 200:- för betalande klubbmedlemmar i någon av klubbarna.

-Kontant eller Swish, obligatorisk registrering. Generöst om plats. Även försäljning av fordon.
• Höjdbegränsning 2,30m. Högre fordon välkomna för uppställning utanför vid serveringen.
• Försäljning av fika och hamburgare av Göteborgs konståkningsklubb Synchro, Team Convivium.
• Information kommer på www.svenskavolvoklubben.se, www.gmhk.se eller www.saabklubben.se
• VCC Gustaf Larssons väg, nära Hisingsleden (Norrleden, även kallad Hisingsleden) Torslanda Göteborg
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bekymmer i samband med svetsning av 
t.ex. Tröskelbalken. Emellertid är de nog-
granna och upprepade rostskyddsbehand-
lingarna givetvis förklaringen till att bilen 
har så få rostskador. Först har vi skrapat 
med spackelspade och i hjulhusen slipat 
med stålborste i vinkelslipen och slutligen 
tvättat med avfettningsmedel.

Bilen står fortfarande i Zackrissons 
verkstad och Åke har ägnat oerhört 
många timmar åt mycket noggrann rost-
lagning, som till och med för ett tränat 
öga är svår/omöjlig att upptäcka då de är 
slipade och spacklade, oftast med tenn. 
Tennspackling är en metod som till stora 
delar fallit i glömska bland yngre me-

kaniker, men ger förutom en fin yta, ett 
utmärkt rostskydd. 

Nu har vi också träffat målerichefen 
Bertil Gustavsson på NEVS och några av 
hans medarbetare, som lovat oss hjälpa till 
med lackering av projektbilen. Det känns 
lite som historiens vingslag att, när bilen 
skall ”återfödas” i en ny röd skepnad, sker 
det på den fabrik där den byggdes för 56 
år sedan.

Glaset i sidorutor och bakruta skall 
ersättas med plastrutor för att spara vikt. 
Hos Plastmästar´n i Mölndal har man 
varit vänliga och plockat ihop stuvbitar 
av polykarbonat, för att kostnaderna skall 

hållas nere. Den gamla GT-stolen från 
Saab–Anas tillbehörsprogram, håller på 
att få nytt rött tyg hos en bilsadelmakare 
Munkedal.

För närvarande letar vi efter en ny tank, 
armatur, Saab-emblemet på huven, torka-
rarmar av den raka modellen.

Ulf G Andersson 
Projektledare Grp 3 projektet
Saab Bilmuseum Stödförening
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Saab 96: Grupp 3 tävlingsbilsprojekt

För att komma vidare med reno-
veringsarbetet tillverkade vi en 
karossnurra av två st. Biltema mo-

torstativ +  fyrkantsrör och diverse järn 
från ”skrotlådan”.  Karossen kom då upp 
ca 1 meter och vi kan vrida den nästan 90 
grader för att enkelt kunna arbeta med 
undersidan.

Av bilder kan man se att P 90238 hade 5 
bultade fälgar under issäsongen, men till 
sommarsäsongen utrustades med 4-bul-
tade Sportfälgar. Givetvis hade tävlingsav-
delningen tillgång till dessa, eftersom Saab 
Sport presenterade augusti/september 
1962 . Vi har valt att bygga replikan med 
Sportbromsar och varit lyckosamma att få 
tag i dylika, av det mycket ovanliga tidiga 
utförandet.

De gamla tävlingsmekanikerna kunde 
förtälja att Saabs banbilar kördes med 

Bilstein stötdämpare, i Sverige på 60-talet 
benämnda Auto Trygg.  

Föreningen fick fyra dämpare av Hans 
Svedinger i Skåne men tre av dessa 
behövde renoveras. Emellertid kunde 
den välkände Saabåkaren Anders Jensen 
i Borås bistå oss med en uppsättningen 
fungerande dämpare och jobbar med att 
tillverka tidtypiska dekaler till dessa. 

En seriös renovering fordrar att allt 
”fastskruvat” tas bort från karossen. Det 
innebär också att vi kunnat dela upp ar-
betsuppgifterna och ”portionerat ut” delar 
till arbetsgruppens medlemmar.

Hans Eklund (som renoverat flera 
Sonetter och byggt flera tävlingsbilar) har 
tagit sig an framvagnen och konverte-
ringen till Sportbromsarna. Jan Liedberg 
(med lång erfarenhet av bilrenovering och 
byggande av rallybilar) har ansvar för bak-

axel, tropikhuv, rattlagerbock, GT-stols 
underrede och byggande av luftrenare + 
fästet för varvräknaren på rattlagerbock-
en. Nils Gunnar Svensson (motoringen-
jör på tävlingsavdelningen på 60-talet) 
ansvarar för ”små delar” i motorrummet. 
Sten Olof Göthberg (ordförande i Saabs 
Veteranförening) skall restaurera fälgar 
och träratt. Björn Mohlin (som tillsam-
mans med sonen Mikael bygger Sveriges 
snabbaste 2-takts Saabar) skall gå igenom 
motorn.

Vi valde att inte lämna bort karossen för 
blästring, bland annat för att inte tappa 
tempo och kunna både rostlaga och ren-
göra samtidigt.

Mycket tid har gått åt att ta bort det 
ställvis upp till 2 cm tjocka lagret av 
underredsmassa. Den som varit flitigast 
vid detta momnet är Åkes bror Leif. 
Rostskyddet har också ställt till med lite 

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

Här har Åke lagat det ganska 
svårt skadade hjulhuset och 
satt in en ny karossida. Flyttat 
över de gamla svetsmuttrarna 
för skärmen.
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Vi har redan lärt oss fullaga 
Kienzleklockorna – nu tar 
uppgraderar vi seriositeten och 

installerar en termosäkring!
”Har du tittat rakt fram?” brukar min 

fru fråga när det är något jag inte hittar. I 
min artikel om hur man lagar de fyrkan-
tiga Kienzle-uren i V4:orna (Bakrutan 
4/2017) nämnde jag att original termosäk-
ring, lödtenn med smältpunkt 120°C, är 
svårt att hitta. Ett alternativ som några an-
vänt är en universal termosäkring, något 
jag inte heller hittat – tills jag använde rätt 
sökord och upptäckte att de finns några 
hundra meter hemifrån, på Kjell&Co…

Termosäkringen ser ut som en ganska 
stor diod och spontant vill man löda fast 
dess ben i säkringskontakterna i klockan. 
Men löda fast en 120°C säkring med en 
180°C lödkolv? Dum idé…

Först försökte jag naja fast benen i 
kontakternas öglor. Trångt, trångt och 
anslutningen blev allt för osäker för att 
jag skulle lita på den. Istället lödde jag fast 
två tunna kablar i öglorna. Över dessa 
sköt jag ett par små bitar krympslang. Jag 
klippte säkringens ben så korta jag vågade 
och najade ihop dem med sladdarna. 
Därefter förde jag krympslangarna över 
de najade delarna och en stor krympslang 
över hela säkringspaketet. Normalt brukar 
jag krympa med en värmepistol men för 
säkerhets skull körde jag hårfön denna 
gång. 

Nu kunde jag försiktigt lirka in hela 
härligheten i det lilla utrymmet framför 
original säkringskontakterna. På grund 
av rörliga delar var det enda stället jag 
vågade lägga säkringen på och det går 
alltså att få in den där men det är på 

håret. Man behöver verkligen ha kortat 
alla anslutningar så mycket man kan utan 
att få allt för stora monteringsproblem. 
Krympslangarna gör dock så att man kan 
böka runt ganska bra utan att riskera att 
kortsluta mot godset i klockan.

Termosäkringarna finns i flera olika 
temperaturvarianter, bland annat en på 
92°C som borde kunna passa de runda 
Kienzleklockorna vars säkringstenn smäl-
ter vid 90°C.

Kjell&Co:s 120°C-säkring har artikel-
nummer 411-94.

https://www.kjell.com/se/sortiment/
el-verktyg/elektronik/sakringar/termosa-
kringar/termosakring-120-c-p41194

Av Janne Hagnell

Termosäkra din 
klocka!

Här är den – nu ska den in i klock-
an!

Trångt, trångt! Min lösning blev att 
löda på ett par kablar…

 …som sedan fästs 
i säkringen med naj-
ning och krympslang.

Hela paketet klart att 
skohornas in i utrym-
met som bakom.

Här hittade jag säkringen. Notera att de även 
finns i andra temperaturutföranden.

1

2

3

4
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Skåne

Kallelse Saab Skånias årsmöte på Bialitt.
Torsdag 14 februari 2019 klockan 1800.
Motioner skickas till Bengt Åkesson helst via mail bengt.
sonett@telia.com eller:
Bengt Åkesson
Östraby 9122
24297 Hörby
Dagordning

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Val av ordförande och protokollförare för mötet.
§ 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
§ 4. Fastställande av röstlängd.

§ 5. Fastställande av dagord-
ning.
§ 6. Fråga om kallelse behöri-
gen skett.
§ 7. Verksamhetsberättelse, 
utvärdering föregående år.
§ 8. Ekonomi.
§ 9. Val.
Ordförande 2 år, Sekreterare 2 
år, 2 st ledamöter 1 år, val-
beredning.
§ 10. Inkomna motioner.
§ 11. Ordet fritt. Planering 2019.
§ 12. Mötets avslutning.

För mer info saabklubben.se/skane

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

Norrland

Kallelse Årsmöte SSK Norrlandssektion
24 februari 2019 12:00 på
Arnolds Bilmuseum i Ramvik 
Observera det lite ovanliga valet av plats.
Efter mötet visning av museet. 
Det blir kaffe och smörgås som museet fixar med. På grund av detta behöver vi ha 
någon form av förhandsanmälan senast 2019-02-15.
Anmälan till: 
Thomas Ramsell
Tel 070-312 43 39
E-Post ptjr@home.se

Per-Magnus Andersson
Tel 070-572 46 47
E-Post bilipe@telia.com

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 20 jan, 2019.
Helst till; williamgidlund@gmail.com 
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Gillar du att vara ute i god tid? I så fall har vi ett förslag till dig!
Svenska Saabklubben firar fantastiska 50 år som klubb år 2026. Förutom att det kommer att ordnas många andra aktiviteter 

under året, överväger styrelsen att anmäla Saabklubben som arrangör av den internationella Saabträffen INTSAAB2026. 
INTSAAB är en sorts stafetträff som ordnas av de europeiska Saabklubbarna. INTSAAB skall inte förväxlas med Saabfestiva-

len som normalt ordnas vartannat år i Trollhättan.

Saabklubben har tidigare arrangerat INTSAAB i bland annat Trollhättan, Ljungbyhed (2006) och Linköping/Vadstena (2016). 

År 2026 överväger vi att hålla till i Mälardalen/Stockholm i andra helgen av augusti.

En viktig framgångsfaktor med hänsyn till bland annat resor, lokalkännedom och logistik, är att man har en stark lokal 
klubbrepresentation, och det är där just Du kommer in i bilden. Det är en fördel att bo i området, men alla som har intresse 

av att vara med att bidra är förstås välkomna.

Initialt handlar det om att undersöka förutsättningarna för att ordna en träff i regionen. Vi får nog räkna med som allra minst 
750 gäster. Det innebär förstås en stor utmaning, men en fantastisk upplevelse. Är Du intresserad av att vara med och bidra 

till INTSAAB2026?
Mejla mig på viceordforande@saabklubben.se

Martin Bergstrand, vice ordförande och internationell kontaktperson.

INTSAAB2026

United Kingdom
Big Saab meeting!
Where? Lincolnshire Aviation Heritage 
Centre (East Kirkby, Spilsby PE23 4DE, 
United Kingdom)
When? 8th June 2019 10.00 - 17.00

All Saab friends are welcome. We would 
love some Swedish visitors!
Regards Ade Wilkins
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Stockholm
Det här händer hos SSK:s Stockholmssektion under vintern.

• Vinterträff
Svenska Saabklubben Stockholm kommer att anordna en vinterträff under början av 2019. Vi kallar träffen 
”Det hemliga vinterbesöket”, där deltagarna kommer få se något väldigt unikt ur flera avseenden. 
Givetvis kommer vi prata Saab också.

Mer info om vinterträffen kommer att finnas på Stockholmssektionens Facebooksida eller http://stockholm.saabklubben.se/

• Årsmöte
Tisdagen den 12 februari 2019, kl 19.00 på Aprilgatan 8, Midsommarkransen, Stockholm. Anmälan till stockholm@saabklubben.
se senast 2019-02-05. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-01-15.

I samband med årsmötet bjuds deltagarna på fika. Varmt välkomna!

Vi kommer att annonsera våra träffar här på vår lokala sida samt i Saabklubbens forum, under Träffar & andra aktiviteter. 
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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 hedersmedlem Rony Lutz.
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
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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.  

• 2019-01-26 Saabmarknad i Göteborg, Torslanda 
Volvo. Se separat annons sid. 45.

• 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

Mer info om marknaden kommer i BR 1 2019

Välkomna

SSK Reservdelsverksamhet

Saabklubbens reservdelslager kommer att ha stängt för Inventering och jul och 
nyårsfirande fr.o.m. 2018-12-17, vi öppnar återigen 2019-01-07. Naturligtvis 

kan du lägga in beställningar via webshoppen men leveranser kommer ej att ske 
förrän vi öppnar igen.

Vi vill också passa på att tacka er medlemmar för att ni handlat så bra av Svens-
ka Saabklubben under året som gått och därmed vill vi önska er en God-Jul och 

ett riktigt Gott Nytt År.

Vänliga hälsningar: Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet.
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Kylarslangar

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

Pris: 120: -

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

Pris: 95:-
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Pedalgummin

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

Pris: 120: -

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

Broms och kopplingspedal. Passar ej automatväxlade bilar.
Pris: 120:-

120 kr
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Skyddsslang

Skyddsslang för kablage bakljus.

Art.nr: 709185 93 1956-1960, Bakljus

Pris: 165: - 

165 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: 100: - 
100 kr

120 kr

Tätning

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

Art.nr: 708267

Pris: 125: - 

125 kr

Gummibussning

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

Artikelnr: 708563

Pris: 25: - 

25 kr

Gummitätning

Passar till: 92 1950-1956, Styrleder

Artikelnr: 703477

Pris: 50: - 

50 kr
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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: 2730: -

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: 1895: - 

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: 1850: -

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: 525: - 

Konsol bromsslang/bromsok

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

Artikelnr: 718361 Vänster 
sida.
Artikelnr: 718362 Höger 
sida

58 59

2730 kr

1895 kr

1850 kr

495 kr

525 kr

180 kr



Bakrutan 4:18 Bakrutan 4:18
60 61

Saab 900OG, 1983-1993.

Ny i påse, aldrig monterad.
Radiomonteringssats, 204682009, inkl. 
monteringsanvisning.
Kan skickas, betalning i förskott, frakt 
tillkommer.
200kr

Per Lavén/Åstorp.
Tel.nr: 0704-402345 eller mail sagaoch-
bud@yahoo.se

Hej! Jag har ett fint orginal takräcke 
till salu passande till Saab 96.

Storlek  på korg 1,07x1.07. Se bilder 
Pris: 600kr.
Ingmar Andreasson Änggatan 1 53272 
Axvall
Tel: 0511-62673.

Till Saab 9000 Aero 93
Framstolar hö och vä (söm släppt i sitsen 
på förarstol)

Baksäte komplett inkl nackstöd
Till 9000

4st 17tumsfälgar 17x7 (5 ekrar med 
kolfiberinlägg från Sv F racing)

2st med däck 215/40 R17 (5-6mm)

Till 9000 95-98

4st vita blinkers fram

Bilder kan skickas vid intresse.
Hans Eklund
Trökörna Frambo 7
467 93 GRÄSTORP

0514-27 222
070-21 27 222

Saab 96 V4 1976
8500 mil, en ägare, avställd i 7år.

Har stått i varmgarage.
Behöver översyn. Bör ses.

Leif 073 0330635 (inga sms)

Entusiast eller samlarbil

Saab 9000 CS 2,0 1996 årsmodell.
1 ägare, 8900 mil, manuell låda, ACC, 
vit skinnklädsel, vinröd metallic lack, 
besiktigad i maj. Nytt batteri, har alltid 
varit i drift, motor 96 kw, vinterdäck på 
plåtfälg, utställningsskick. 
Pris 49,000 kr

Olle Sjöberg 045487113, 0703090731
Billy Månsson 045419309, 0708197885

Saab 9000 1997 CSE A50
Säljes i delar ex.2,3l motor 200 Hk 
automatlåda. Ljus skinnklädsel m.m 

Tel. 070 695 21 86

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:

Bakre stötfångare till Saab 99 årsmodell 
1969-1971
kjedav.pe@gmail.com

5-växlad låda till 99/90/900. Oavsett 
primärväxel. Bra skick.
lsoderlund@hotmail.se

Fint blått baksäte till Saab 99 1976. 
(se gärna reportaget om den Kungens 
99:a i detta nummer)

Har ett, men tyget är skrynkligt. Tyvärr 
ett typfel på dessa inredningstyger. Ev 
endast ryggstöd, eftersom jag har en 
bra sittdyna.

Bra betalt för ett fint baksäte! 

Hör av Dig!
bergstrand63@gmail.com
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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
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X och en numrering var de interna 
kodbeteckningarna på projekt under 
den konfidentiella framtagningsproces-
sen. När vi skulle ta fram en lågprisva-
riant av 99-an fick den kodnamnet X7. 
( X29-projektet ledde senare fram till 
9000-serien.) Vi tyckte att X7 lät spän-
nande så vi beslutade så småningom 
att använda beteckningen kommersi-
ellt vid lanseringen av modellen. Detta 
skedde våren 1973. Vid introduktionen 
av 1975-års modell ersattes 1.85 liters 
motorn av tvålitersmotor och modellen 
som nu blev mer lik L-modellerna kall-
lades därefter kort och gott 99.

Orsaken till att X7-an togs fram var att 
f.a. danska återförsäljarna krävde en bil-
ligare 99-variant. Prisskillnaden åstad-
koms genom ett lägre täckningsbidrag 
snarare än lägre produktkostnad, men 

då krävdes lätt identifierbara skillnader 
för att motivera det. Den progressiva 
skatten gjorde att prisskillnaden till kund 
blev stor. 

Jag hade själv en indiskt gul X7-a vid 
den här tiden, och trivdes utmärkt med 
dess enkla charm.

Under åren 1972 till 1981 arbetade jag 
på den nybildade personbilsdivisionen 
inom Saab-Scania som ansvarig för 
marknadsanalys och senare också 
marknadsföringsstrategin. Det var 
en intressant och spännande tid där 
hoppet sattes till introduktionerna av 
Combi-Coupen, Turbon och 900-serien 
men där energikris ett och två satte 
käppar i hjulen.

Med Vänlig hälsning Tord Forsgren

Den som inte frågar får inga svar!
(Svar på frågan om var modellnamnet X7 kom i från i Bakrutan 3:18)

Baklyktor med insats.

Passar till: 96 1978-1980

Artikelnr: 728455 Vänster 
sida, 728456 Höger sida

Kampanjpris komplett 1 
bil: 2800:-

Gäller t.o.m 2019-01-13

Ordinarie pris: 1750: -/
st 1750 kr

Nämner man ordet "GT-tråden" för vissa medlemmar av det äldre 
gardet kan man se en glädjetår i ögonvrån. Det var en livlig tråd som 
startade 2001 på det gamla forumet. Har du inget att göra en kväll i 
vinter kan du börja läsa. 

Här finner du tråden.
https://saabklubben.se/forum/amne/93-gt750/

Stor utförsäljning av klubbregalia!
Svenska Saabklubben kommer att lansera en helt ny kollektion med nytt klubbshopsmaterial 

via en ny webshop, mer information om detta kommer i nästa nummer. 

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!

Supersnygga bakljus

Klubbshopen

Passa på! K
ampanjpris!
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Illustration: Madelene Ekenskölden.
mmaddaepersson@gmail.com


