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Det svenska kungaparet har nyligen varit på besök i Sovjetunionen och filmerna 
Superman-The Movie med Christopher Reeve och Picassos Äventyr med Gösta 
Ekman, Hans Alfredsson och Margaretha Krook har nyligen haft premiär.

Det är även dags för din Saab 99 från 1976 att servas, bilen ju redan gått nästan 
3000 mil. Någon servicelampa lyser inte, mycket beroende på att det helt saknas 
en servicelampa eller en ombord-dator som håller koll på när du skall ringa för att 
boka service. Detta får man rent krasst hålla koll på själv. Du har dock en servicebok 
bestående av ett tjockare pappersark i A4 storlek som man får hålla hårt i, den ligger 
tillsammans med instruktionsboken i den blåa plastfickan med bilens handlingar 
ackompanjerat med en service-karta från Saab. Nu ska bilen få sin årliga 1000-mila 
service.

I detta nummer av Bakrutan, så får du just ett serviceprotokoll till Saab 99. Det är en 
kopia från ett Saab-original service-protokoll. Redaktionen har även letat i våra lager 
av Saab-kuriosa och hittat ett offertunderlag till Saab 99 (dock till senare model-
ler). Dessa bör även kunna användas av er som kör Saab 96 eller Saab 90/99 och 
og900 av senare modeller. 

"Ja, skrovet är 
nitat på flyg-
plansvis.
Det fanns flera 
anledningar till 
att man använde 
aluminium:
Man hade kun-
skap om alumi-
nium, båten blev 
lätt, den gistnar 
inte och i stort 
sett underhålls-
fri."

SERVICEPROTOKOLL

Målgång!
Saab 96 Grupp 3
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Ledaren, suppleant@saabklubben.se

04 05- Saabklubben Saabklubben - Bakrutan 3:19

Hej på er alla Saabvänner!
Nu har jag fått äran att bidraga med lite av varje i ledarspal-

ten.
Nu när sommarvindarna pustat färdigt och gammelSaabarna 

får vila ut ska det ju finnas tid för att göra det där man aldrig 
hann eller orkade med tidigare i år.

Men vis av egen erfarenhet är det lätt att skjuta upp olika 
saker lite till och sen är det för kallt, mörkt och tråkigt att pricka 
av allt från “attgöralistan”. Det gäller förstås inte alla er andra 
men känner igen mig allt för väl här.

För egen del har det i år blivit besök på årsmötet, Söderturen, 
några lokala tisdagsträffar och på Norrköpingsmarknaden. 
Känner mig mycket glad över den entusiasm och glada stäm-
ning som finns bland deltagare och arrangörer för det är ju det 
som är drivkraften för många att träffa likasinnade med våra 
kära Saabar som grund.

Ibland kan jag förundras över att det fortfarande dyker upp 
fynd som stått gömda i någon lada i 30-40 år som verkar helt 
omöjliga att få liv igen men som någon kunnig entusiast ganska 
så snart får på rull igen. Antingen besiktiga efter bromsbyte 
mm och inte vill tvätta av damm, fågelbajs och även mossa eller 
riva ner allt och komma ut med en finare Saab (och även andra 
märken så klart) än den var när den var ny. All heder åt dessa 
hjältar som räddar vår utdöende stam av entusiastfordon.

Många av oss har väl drömt eller fortfarande drömmer om att 
det riktiga fyndet någon dag kommer att bli mitt.

För egen del har jag blivit pensionär på riktigt dvs fyllt 65 
och presenten från familjen var en 4-växlad rattstång till min 
Julle 93-58an. Byte av växellåda ingick och nu är det betydligare 

skönare att åka i 80-90 utan att tänderna skallrar loss.
Hur många andra kan ståta med en sån fin pensionspresent?
Mitt inträde i Saabklubbsvärlden kom 1983 då jag köpte 

Ludde, en grå nyrenoverad 92-54 och ett medlemskap i Saabre-
gistret var då självklart. Hade ju haft ett otal V4-or innan men 
hade alltid saknat en riktig veteranSaab. Då var Ludde och jag 
lika gamla och vi fick många fina år och minnen tillsammans bl 
a en resa 1987 till England och Skottland med hustrun Ulrika. 
Nu vill jag göra om denna resa med Ulrika och Julle och hoppas 
den kan bli av kanske redan nästa år.

Tänker också på hur mycket som hänt under mina 36 år i 
klubben med t ex medlemsantalet som då var runt 400 och nu 
är runt 4.500. Reservdelsverksamheten idag måste ju nämnas 
och med viss skillnad från ingenting alls till den enorma om-
sättning och glöd från gänget i Skattkärr som gör allt för att vi 
ska hålla liv i våra dyrgripar många år till.

En annan sak är ju att vi nu har ett flertal lokalsektioner 
som gör ett jättejobb för att få fler att träffa likasinnade och ha 
trevligt utan att behöva åka alltför långt bort. En annan för-
del med detta är ju också att man kan få hjälp och själv hjälpa 
andra i närheten med delar, kunskap mm och inte minst få nya 
kompisar.

Nu önskar jag er alla en fin höst och vintersäsong och tveka 
inte att lufta er gamla eller nyare Saab för det finns ju inget 
roligare att uppleva känslan i en bil gjord för att köras i riktigt 
vinterväglag.

Vid tangenterna eder Yngve

Historieberättaren tar ordet
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I statens tjänst

1962, E-registrerad bil ty-
der på Östergötland, kan 
det vara i Saabstaden Lin-
köping? Baserat på andelen  
mopeder som står parkerade 
i bakgrunden kanske bilden 
är tagen på garnisonen? 
Bilen tycks inte vara en 
fullt utrustad ambulans och 
herren ser lite för finklädd 
ut också. Är kulören på bi-
len R2 eller kanske B2? Ja, 
om bilden kunde tala till 

oss. Nu får vi helt enkelt 
fantasin låta göra jobbet. 
Sova i en 95a går ju all-
deles utmärkt, det har nog 
många medlemmar gjort. Så 
sjukhustransport borde väl 
fungera minst lika bra. 
Hoppas bara föraren har 
rundsmörjt bilen ordentligt 
och inte glömt blanda i 3 % 
i tanken ... 

Vi har kommit överens med Orio som säljer Saab Originaldelar till 
de nyare Saabmodellerna om ett samarbete som innefattar följande:

Du som medlem kan beställa reservdelar till din nyare Saab genom 
Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet och därmed erhålla upp 
till 15 % rabatt på delarna och samtidigt få det skickat fraktfritt till dig.

Hur gör du då:

-Mejla eller ring till oss på reservdelslagret och beställ det ni behö-
ver. Meddela oss gärna ert registreringsnummer på bilen du ska ha 
reservdelarna till.
-Vi ser till att beställa delarna direkt från Orio till er.
-Leveranstid 3-4 dagar.

-Faktura på de beställda reservdelarna får ni via mail/brev från svens-
ka saabklubbens reservdelsverksamhet.

Som medlem sparar du pengar på att inte behöva betala frakten och 
genom rabatten på reservdelarna. Sedan sparar vi alla på miljön då 
paketet inte behöver ta omvägar via reservdelslagret.

Mailadress: reservdelar@saabklubben.se

Telefon nr: 073-036 94 80 

Köp era originaldelar via Saabklubben!

06 07- Saabklubben I sökaren - 

Missat något nummer? Du vet väl att vi har alla nummer från 1982 lagrade på hemsidan under 
adressen saabklubben.se/bakrutan/ . Dessutom finns jubileumsboken vi släppte 2016 i sam-
band med 40-årsjubileet av Svenska Saabklubben där.

Vill du ha en fysisk kopia har vi en begränsad upplaga. 
Hör av dig till bakrutan@saabklubben.se i sådana fall.

Bakrutan 3:19Bakrutan 3:19 Bakrutan 3:19
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Svenska SAABklubben har en stipen-
diefond, där kan man söka bidrag om 
man vill forska om något med SAABan-
knytning. Jag har forskat om SAABs 
båttillverkning. 

Här kommer min historia.

”SAAB i sitt tredje element” förkunnade 
en gång en tidningsrubrik.

Rubriken är från 1947 och omtalade att 
SAAB börjat bygga båtar.

Båtprojektet startade 1946/47 på SAAB 
i Linköping. (Flygdivisionen).

Ingenjör Kurt Sjögren gjorde konstruk-
tionsritningarna till båten.

Linjerna lades av Olle Ljungström.

Man gjorde två typer av båtar, en jolle 
för 3 personer och en bruksbåt för 7-8 
personer.

Båda typerna byggdes av lättmetallen 
Hydronalium (en aluminiumlegering som 
används till båtskrov), mahognytofter och 
tankar som gjorde dem osänkbara.

Varför byggde man båtar?
Båtarna var ett försök både som tillverk-

ning och sysselsättningsobjekt.
Då sysselsättningen på annat sätt ansågs 

tryggad lades produkten ner innan pro-
duktionen nått någon större omfattning. 

Projektet startade 1946/47 och den sista 
båten byggdes 1948.

Det tillverkades totalt 250 båtar, varav 
150 jollar.

Båten är inte byggd av flygaluminium 
utan av Hydrolanium , som ska vara tåligt 
även i saltvatten. Jag har inte hittat några 
belägg för att båtarna skulle korrodera i 
saltvattnet på grund av aluminiumet eller 
nitarna.

Ja, skrovet är nitat på flygplansvis.
Det fanns flera anledningar till att man 

använde aluminium:
Man hade kunskap om aluminium, 

båten blev lätt, den gistnar inte och i stort 
sett underhållsfri.

Jollen:
Var tänkt till bland annat sportfiskare, 

segelbåtsägare och sommargäster enligt 
en tidningsnotis.

(Idag skulle man kanske säga sommar-
stugeägare istället för sommargäster)

Botten är pressad i V-form.
Relingen har en tjock gummilist som 

skulle skydda jollen om man förvarade 

SAAB båt, en av SAABs udda produkter

Ingenjör Kurt Sjögren

Jolle och bruksbåt på SAAB-Arena på INTSAAB 2016

den upp och ned, den gav även gott skydd 
om man lastade båten på biltaket.

De tre tofterna är tillverkade av mahog-
nyklädd båtplywood, under den bakre 
och mittre toften finns två tankar på 35 
liter som gör jollen ”osänkbar”

Årorna som följde med var 6 fot långa.
Längd : 2,20 meter
Bredd; 1,23 meter
Vikt: 30 kg
Avsedd för 3 man. 

Ca 40 man sysselsattes med båtarna i 
hall II, idag 2019 pågår det militär till-
verkning där, JAS Gripen version E. 

Prototypbåten blev färdig när isen 

fortfarande låg 
kvar, så man 
gjorde prov i  
Tanneforssko-
lans simbassäng. 
Sedan gjordes de 
flesta proven på 
Stångån.

Ingen vet idag 
hur många båtar som finns kvar. Skulle du 
äga en eller veta om någon får du gärna 
höra av dig till undertecknad. Personligen 
vet jag om 5-6 stycken.

Själv hade jag turen att få en jolle av en 
bekants bekant vars far hade köpt jollen 

som ny. Han tyckte den var gräsligt ful i 
aluminium så han målade med flera lager 
färg både in och utvändigt. Idag är färgen 
borttagen.

Bakrutan 3:19 Bakrutan 3:19
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Man gjorde också försök med en bärplansbåt, men jag har inte 
hittat någon information om hur många som tillverkats

Den båt som troligen hamnade längst bort hamnade i Afrika.
Uno Ranch, välkänd i bilkretsar; köpte en jolle för att få en 
komplett samling av SAAB, ty då hade han både en bil, en båt 
och ett flygplan (en Safir)

På båtmuseumet i Ljung har  det stått 
en bruksbåt med påbyggnad, vid namn 
SAALINA (ja, båtar brukar ju få ett eget 
namn…. SAA kommer från SAAB,  LIN 
från att den är tillverkad i LInköpingoch 
ett A på slutet, så båten har namnet 
SAALINA, det är ingen benämning/be-
teckning på SAAB-båtar)

När ni läser detta har säkert denna 
båt + museumets jolle fått nya ägare, 
då musuemet ska läggas ned och vissa 
båtar har lagts ut till försäljning. Men jag 
är övertygad om att vi kommer att få se 
den igen.

Den här båten har däckats i cam-
pingbåtsstil sv Samuelssons båtvarv i 
Linköping. Alvar Forsberg, söder om 
Linköping har varit tidigare ägare på 
denna båt. 1988 skänktes den till Carl 
Fischer, och så bytte den ägare 1991 
igen. Den har varit på Museihuset sedan 
2002.

Det finns inte så mycket litterattur att 
läsa om båten, men den är i alla fall 
omnämnd i ett par böcker…

I Boken "SAAB, We did it", hänvisar 
man till boken "The Spirit of SAAB".  

Som sagt har du en SAABbåt eller vet 
om någon hör gärna av dig till mig.

Sibylla Gustafsson

Bakrutan 3:19 Bakrutan 3:19

Blåmålat aluminiummärke på förtoften.

Reportage - 11
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Saabträffen för alla
SÖDERTUREN 2019

Söderturen är en klassisk Saabträff som har arrangerats 
hyfsat regelbundet sedan 80-talet av Saab-entusiaster i 
Stockholm. Den har alltid bestått i att man kör en slinga; en 
Saab trivs ju bäst när den får köras. 
Sedan ett par år tillbaka finns ju Stockholmssektionen inom 
SSK. Med den ska vi försöka samla - och utöka - Saabin-
tresset runt huvudstaden.
I år hade vi, Erik Randa, Anders Dahl samt undertecknad, 
lagt upp en 9-mil lång slinga i södra delarna av Stockholm, 
som mestadels gick på mindre asfaltsvägar, och även lite 
grusväg. 
Vårby allé var startplatsen och där samlades cirka 30 Saa-
bar; allt ifrån Saab 93-57 via ett antal 96, 97, 99, 900, 9000 
och 9-3 och ända till Saab ng9-5 Sportcombi!
Under färden skulle 20 kluriga frågor besvaras, allt ifrån hur 
många kanonkulor man precis passerat, till vad det billigas-
te vinet kostade på Systembolaget 1967. Men även några 
Saabfrågor såklart, som till exempel – vilket var sista året 
Saab 96 hade bomullsinnertak?
Några deltagare passade på att ta en fikapaus längs vägen, 

medan andra mer siktade på att komma först till mål. Det var 
en röd kortnos som kom först, såklart.
Alla bilar - utom en - hittade fram hela slingan igenom, ända 
till målet på Lida friluftsgård.
Där bjöds på klassisk grillkorv med bröd, tillbehör och 
dricka.

Priser delades ut, i form av presentkort till klubbshopen, till 
de mest lyckosamma ekipagen som var: 1. Michel Annink i 
en ng 9-5sc
2. Jan-Olof Tilling i en 96 V4
3. Adam Nygren i en 9-3ss     
Ett antal övriga deltagare fick pris i form av schyssta produk-
ter i sprayform.                                                                    
                                                                              
Alla deltagare var nöjda fram på eftermiddagen, när korven 
var uppäten och både tävlingsfrågor och Saabfrågor hade 
dryftats.

Det vore trevligt med en träff i höst, kanske norr om huvud-
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Bakrutan 3:19

staden. Så är ni sugna på att ar-
rangera något, så hör gärna av 
er så kan vi i styrelsen komma 
med både tips och ekonomiskt 
stöd.

Om ni vill se mer om vad vi gör 
så titta gärna in på 
http://stockholm.saabklubben.
se/

Text: Magnus Dufva   
Foto: Michel Annink

"vilket var 
sista året 
Saab 96 hade 
bomullsin-
nertak?"
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klarar bananen biffen?
AB svensk talfilm

Filmisen

Filmisen, bakrutan@saabklubben.se

Direktör Hammar är banangrossist och har en 
chaufför som kallas för Bananen. Direktör Backman 
handlar med kött och hans chaufför heter Biffen. De 
båda direktörerna ingår ett vad. Det gäller en gång-
tävling mellan Stockholm och Göteborg och det är 
Biffen och Bananen som ska tävla.

Filmen hade premiär 1957, och har storheter som 
Åke Söderblom och Åke Grönberg i huvudrollerna 
som Bananen och Biffen. Filmen är ett fantastiskt 
tidsdokument, dels sett till miljöer där man kan 
känna igen sig i, men även sett till tal, musik och 
humor, för att inte tala om alla fantastiska bilar. I 
filmen ser man bland annat Volvo PV444, Opel 
Olympia, Mercedes-Benz 190 SL, Ford Anglia, Go-
liat GP 700, IFA F9, Saab 93, Saab 92 och tämligen 
unik bil 1957, en Saab Sonett Super Sport, då ett år 
gammal. 

Filmen kom ut på dvd 2004 samt 2017, och går 
att köpa i en samlingsbox med bland annat filmer 
innehållande 91:an och Kronblom. Boxen heter 
”Den stora serieboxen”, och är starkt rekommende-
rad att införskaffa. 

Klarar bananen biffen? (1957)

17

Vill du tipsa om en filmsaab? Kontakta redaktionen!

Fo
to

: I
M

C
D

B

Filmisen - 
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MHRFs jubileumsår samlat på en 
enda sida!

Jubileumsåret är förstås långt ifrån över. Håll koll på vad som 
hänt – och vad som ska hända – på mhrf.se/50!  

Utöver möjligheten att få koll på alla datum och platser där du 
kan träffa – och fira – Motorhistoriska Riksförbundet finns en hel 
del intressant läsning på MHRFs jubileumssida. Bland annat kring 
den fordonshistoriska rörelsens historia. 

 Många är de som varit med på resans gång. På jubileums-
sidan intervjuas Björn-Eric Lindh, en av förbundets pionjärer och 
”pappa” till MHRF-försäkringen, entusiastfordonsförsäkringen 
som var först i sitt slag och som fortfarande är marknadsledan-
de. Här hittar du även en intervju med Lennart Renbjer, tidigare 
rättschef på Näringsdepartementet, som gjorde en betydelsefull 
utredning av entusiastfordon under 1990-talet.

 Fler intervjuer väntar och kommer att publiceras efter-
hand.

Allt är förstås inte historia, nutiden är minst lika viktig! MHRF 
har flera viktiga samarbetspartners och på samma sida berättar 
(hittills): 

• Carl Legelius, chefredaktör för tidningen Klassiker, varför han 
tycker att vårt kulturarv är värt att bevara.

• Thomas Sjölund, chefredaktör för tidningen Classic Motor, 
om sin syn på det rullande kulturarvet.

• Gustaf Ridderstolpe, ordförande i SFRO, om samarbetet och 
ombyggda fordon.

• Maria Nordqvist, bland annat politisk sekreterare för SMC, 

om samarbetet i mc-frågor.
• Fredrik Westerlind, tekniker på Folksam, om samarbetet kring 

MHRF-försäkringen

Även våra folkvalda kommer till tals. På jubileumssidan kan du 
– utöver gratulationer – läsa om riksdagspolitikers syn på det for-
donshistoriska kulturarvet. Listan fylls hela tiden på. I skrivande 
stund är följande med: 

• Maria Gardfjell, Miljöpartiet
• Thomas Morell, Sverigedemokraterna
• Jan Ericson, Moderaterna
• Isak From, Socialdemokraterna
• Anders Åkesson, Centerpartiet

Även jubileumsboken (120 sidor!) går att beställa via mhrf.se/50 
(150:- +frakt). Det är även här den under slutet av november kom-
mer att publiceras digitalt så att så många som möjligt får möj-
lighet att läsa den! Med andra ord, har du en stund över framför 
skärmen väntar svenska fordonshistoriska rörelsens historia fylld 
av utmaningar och glädjeämnen sedan 1969 fram till i dag.

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

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

Martin Stenlund, Arjeplog, 0961-61 733

Erkki Svensson, Nässjö, 0380-37 06 16

Hans Willebrand, Ljungbyholm, 0480-33 056

Karl Ask, Floda, 073-727 76 47

Simon Wadström, Tibro, 070-156 53 37

Magnus Riley, medlem@saabklubben.se

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, 070-553 83 30

Björn van Kints, Tällberg, 073-6247523

Rune Danielsson, Umeå, 070-584 47 38

Lars Julle Olofsson, Ås, 070-071 75 75

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

Svenska Saabklubbens egna 
besiktningsmän

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

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

- MHRF MHRF - 

NY BESIKTNINGSMAN!
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Saab 96: Grupp 3 tävlingsbilsprojekt

Under maj månad jobbade vi energiskt 
med avgas- och bränslesystemen. Vi börja-
de med att montera den mycket speciella 
främre ljuddämparen som en av de legen-
dariska motortimmarna i trakten, Evert 
Karlsson i Sjuntorp, specialtillverkat enligt 
de gamla ritningarna från Saabs tävlings-
avdelning. Sedan fortsatte vi med ett 2” rör 
bakåt + en sedvanlig slutljuddämpare. En 
skarv gjordes i höjd med framstolen på hö-
ger sida, för att koppla på det ”raka röret” 
som mynnar bakom höger dörr i enlighet 
med förebilden. På 60-talet var det ingen 
som talade om bullerbegränsningar, utan 
då fick en tävlingsbil låta!

Ett lite större problem utgjorde bräns-
lesystemet. Vi letade och väntade mer än 
½ år på de speciella luftfiltren till dubbel-
förgasaren från Saab 92. Tillslut fick vi två 
mycket fina filter från Björknäs Saabdelar, 
sedan fick den egentillverkade luftrenaren 
modifieras lite. På denna bil skall bränslet 
från tanken fördelas till de två nyinköpta 
SU- bensinpumparna för att fortsätta med 
dubbla ledningar upp till den dubbla Solex- 
förgasaren. Den gamla tidens metallom-
spunna bränsleslangar finns inte idag och 
skall förövrigt inte av säkerhetskäl använ-
das eftersom de skadas av böjning och kan 
då börja läcka. Vår sponsor Vikens Maskin 

i Uddevalla försåg oss med ett fördelnings-
stycke + moderna metallomspunna slang-
ar, mycket likt originalen. Nästa problem 
var att finna en banjonippel så att vi kunde 
koppla de dubbla bränsleslangarna till för-
gasaren. I Sverige fann vi ingen dylik, men 
efter en del letande hittades en i Tyskland.

Glädjen var stor (men kortvarig) då vi 
kunde koppla ihop bränslepumpar och 
förgasare. Förgasaren till bilen hade ur-
sprungligen suttit på en Porsche, men leve-
rerades som två isärplockade exemplar, så 
innan vi lyckades hitta ritningar på dessa 
speciella förgasare och få ihop en komplett 
förgasare hade ett antal timmar förflutit.

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

Målgång!

Medlemsrenoveringen -- Medlemsrenoveringen

Det var ett stort ögonblick då motorn 
gick igång med den exotiska Porscheförga-
saren som saknar choke och därför vill ha 
startgas när motorn är kall.

Nästa steg blev att lasta bilen på trailern 
och köra den till Zackrissons verkstad i 
Munkedal för inställning av hjulvinklar 
och ljus. Vidare var vi inte nöjda med den 
första plastbakrutan som hade tillverkats, 
utan gjorde ett nytt försök och ytterligare 
ett försök. D.v.s. det krävdes tre försök att 
forma en bakruta i plast för att vi skulle 

vara rimligt nöjda. Nästa åtgärd var att ef-
terdra alla bultar.

När bilen sedan hade ställts på i Bilre-
gistret kunde vi provköra lite på vägen och 
konstatera att motorn gick fint på tomgång 
och fullt, men var ”klen” i mellanregistret, 
vidare att det var en verkligt vass motor 
som varvar mycket villigt.

För att lite grann kontrollera oss själ-
va körde vi bilen till en verkstad i närhe-
ten som har ”4-hjuls”vågar och tänka sig, 

vikten fram var 219 kg både på höger och 
vänster samt bak 112 respektive 111 kg. 
Det betyder, att den för racingåkare så vik-
tiga ”corner weighten” stämmer precis. 

När detta var avklarat byttes de ordi-
narie nummerskyltarna ut mot det gamla 
nummer originalbilen hade, P 90238, samt 
bakre ljuddämparen med vidhängande rör 
byttes mot det ”raka röret” som mynnar ut 
på hö sida. I detta skick väger nu bilen 655 
kg och är 121 kg lättare än då den tjänst-
gjorde som 1000 cc – cups bil

Föregående sida: Majoriteten av ar-
betsgruppen samlad då bilen lastats 
för transport till Zackrissons verkstad 
i Munkedal och slutjusteringar.
Ovan: Motorrummet med den dubb-
la Solexförgasaren i förgrunden.
Höger: Bakparti med rätt tillhörande 
orginalskylt.
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Första festivaldagen fredag den 7/6 hade Åke 
Zackrisson med sig bilen till Trollhättan och det var 
en mycket speciell känsla att lasta av och dra i gång 
motorn samt att för egen del köra lite på Saab Mu-
seets parkeringsplats. Man kunde direkt konstatera 
att detta är en riktigt vass tävlingsbil som spinner 
loss på asfalt då man lägger i tvåan med kalla ra-
cingdäck.

Åke Zackrisson och undertecknad berättade och 
visade bilen för intresserade besökare under Saab 
Bilmuseum Festival och vi fick många positiva 
kommentarer om projektet. Vid några tillfällen un-
der festivalsdagarna startade vi motorn och varm-
körde så att besökarna fick höra hur en racing Saab 
lät på det ”glada 60-talet”. Vid två tillfällen höll vi 
föredrag i filmsalen och visade bilder och berättade 
hur den nya racerbilen hade ”kommit” till världen.

Roligaste minnet från helgen var nog när bilens 
ursprunglige förare framlidna Gösta Karlssons fa-
milj från Varberg kom på besök. Vi visade upp bilen 
med dess speciella detaljer och de fick höra på det 
imponerande ljudet och provsitta. Göstas fru Ulla 
sa direkt då hon provsatt bilen ”varvräknaren skall 
sitta ovanpå rattstången”, så detta måste åtgärdas.

Lördagens prisutdelningsceremoni till de finas-
te bilarna på festivalen inleddes med att vi körde 
fram grupp 3 bilen till podiet och Stödföreningens 
ordförande Thomas Sinclair officiellt överlämnade 
bilnycklarna till museichefen Peter Bäckström.

På söndagen kom den välkände gamle motor-
trimmaren Bengt Erik Ström på besök och hörde 
hur ”dåligt mellanregister” vi hade.  Ström har kört 
många motorer i bromsbänken och konstaterade ” 
ge den en femma större tomgångsmunstycke, så får 
ni bättre mellanregister”.

Efter festivalen har bilen under sommaren 
stått på hedersplats på museet.

Vi har fått en inbjudan att visa upp grupp 
3 bilen tillsammans med bröderna Zackris-
sons Turbo V4:a i samband med Mantorp 
Parks 50-års jubileum i augusti månad och 
förhoppningsvis köra några uppvisnings-
varv. 

Ulf G Andersson 
Projektledare Grp 3 projektet
Saab Bilmuseums Stödförening

Vänster: Bilen i sin helhet på 
Saabcar Museum Festival, bi-
len väckte stor uppmärksamhet 
och nyfikenhet. Inte minst när 
den startades.
Höger: Undertecknad då vi 
visade bilen för publiken på 
Saab Bilmuseum Festivalen. 
För att hedra min framliden vän 
Gösta Karlsson, som körde 
originalbilen 1962, har jag tagit 
på mig den föraroverall jag fick 
av Gösta och som han använ-
de på 60-talet.

Med denna storslagna final tackar redak-
tionen Ulf G Anderssons och resten av laget 
för de återkommande bidragen till Bakrutan 
det senaste året. Vi önskar er lycka till och 
skickar en gåva som tack. Och till alla läsare 
råder vi er att bidra på ett eller annat sätt till 
Saabmuseets stödförening som har en viktig 
uppgift att fylla.
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fter sommarens (2018) trev-
liga cabturer så fick man gi-
vetvis mersmak, nu var man 

900 cabriolet frälst på riktigt! Kombi-
nationen av det karäktäristiska ljudet, 
det fina chassit och den komfortabla 
helheten som bekväma stolar, modern 
instrumentering (för sin tid) och den 
smidiga elcabrioleten gör 900 till en 
fantastisk helhet. Men något saknades, 
ratten satt på fel sida och automatlå-
dan tog bort en hel del av den annars 
så roliga körupplevelsen. Utöver detta 
fanns inte riktigt den totala turbokicken 
eftersom det rörde sig om en lättryck-
are. Några av dessa saker kunde jag 
lätt leva med men just ratten på höger 

sida behövde åtgärdas, det kändes 
helt enkelt fel. Kontakt togs med en 
gammal vän som bodde i närområdet, 
när han fick höra vad det rörde sig om 
för bil blev han genast inspirerad, en 
MC gul cabriolet ser man inte allt för 
ofta nuförtiden.

Vi kom överens om en lättare översyn 
av bromsarna, avgassystemet och en 
ombyggnad från höger till vänsterstyrt. 
Därefter följde otaliga samtal och be-
sök där vi allt eftersom tog nya beslut 
om ytterligare åtgärder och där den 
initiala planen om en lättare översyn 
istället utvecklades till en totalrenove-
ring av motorutrymmet, underredet, 

bromsar och hjulupphängning. Och jo 
såklart även ombyggnaden till vänster-
styrt. Det var nu man insåg hur fantas-
tiskt klubbens reservdelslager är, det 
var många år sedan det var så lätt att 
få tag på övre länkarmar exempelvis. 
När väl motorutrymmet började göras 
vid började vi få fatt i grejer till ombygg-
naden av inredning och styrväxel mm 
för vänsterstyrt, via samma kontakt 
erbjöds vi också en fin lågmäld manuell 
låda, och en helt annan kontakt sniffa-
des ett komplett APC kitt upp, det var 
nu det spårade ur på riktigt!

När motorn var ute togs då beslutet 
att dels se över den med lite nytt inn-

anmäte när den ändå var ur, men även 
para den med en manuell låda med 
7:ans primärväxel. Allt gjordes givetvis 
iordning i sann hög standard som min 
vän håller för att uppnå en riktigt trevlig 
kombination av Saabs bästa delar från 
lite olika tidsepoker. Vi valde tidigt att 
inte göra denna bil till strikt original, 
då den redan delvis sticker ut. Utan 
här handlar det om en välkomponerad 
MC-gul skapelse med det bästa Saab 
hade och lite till, utan att det för den 
delen skulle bli smaklöst utan snarare 
uppnå ett rätt cleant intryck.

Ambitionerna var höga och givetvis 
var siktet inställt på Saabfestivalen 
2019, nu känner säkert många igen 
sig. När vi väl kommit längre in i projek-

tet insåg jag tidigt att denna bil skulle 
få en ny utvändig lack, nyinpassat 
aeropaket och en del mindre svetsjobb 
i någon skärmkant mm. Det är nu man 
inser att tiden inte räcker till, utan att 
man kanske får ändra sina ambitioner 
till att leverera en fin helhet 2020. 

Fortsättning följer!

ms.
English

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

Saab 900S Cabriolet -93 - Del 2

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

E

"... där vi allt eftersom tog 
nya beslut om ytterligare 
åtgärder och där den ini-
tiala planen om en lättare 
översyn istället utveck-
lades till en totalrenove-
ring av motorutrymmet, 
underredet, bromsar och 
hjulupphängning. Och jo 
såklart även ombyggnaden 
till vänsterstyrt."
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Vi är nog många som tycker om de stilrena back-
speglarna från tyska Frese, de som monterades på 
päronhalvorna fram till mitten på 70-talet. Men lika 
snygga som de är, lika irriterande kan de bli när man 
ska justera dem. Ösapösa eller örpasnörpa, som min 
mor brukade säga: Antingen sitter de berghårt fast 
eller så är de så lösa att du inte kan se något för alla 
vibrationer plus att de ändrar sig så fort du öppnar 
och stänger dörren. Sitter de fast och du tar i riskerar 
du dessutom att buckla det tunna lättmetallskalet. 
Det har hänt på nästan alla speglar jag sett – har 
faktiskt en utan buckla, kanske borde lämna den till 
Bukowskis för värdering..?

Men så här måste det inte vara – följ med på spegel-
dissektion! 

Till skillnad från de snarlika tillbehörsspeglarna 
från danska Autospeed har Frese ingen skruv på 
utsidan. Du måste alltså börja med att avlägsna glaset. 
Detta gjorde mig först lite nervös: En skarvlös gummi-
list som ska bort utan att spräcka glaset. Men just gla-
set är själva nyckeln. Det är fjäderbelastat och genom 
att trycka det inåt får man en glipa där man försiktigt 
kan sticka in en liten skruvmejsel, se bild 2. Börja i 
den smala änden, där huset är som djupast. Låt mej-
seln sitt kvar och ta en annan, liten skruvmejsel och 

tryck in mellan metallhuset och listen, lite vid sidan 
om den första mejseln. Nu kan du använda den senare 
av mejslarna för att försiktigt bända listen utåt. När 
du väl fått ut en listögla är det bara att försiktigt dra 
i den samtidigt som du trycker glaset neråt alltef-
tersom du jobbar dig vidare. Istället för skruvmejsel 
nummer två går det även att pilla tag i listen med en 
fin näbbtång. Nu ska din spegel ha sönderfallit enligt 
bild 3. 

Väl på plats i spegelns innandöme hittar du skruven 
som håller ihop spegelhuset med foten (inringad i bild 
3). Ta nu en lämplig flatmejsel och skruva bort skru-
ven. Om ingen annan varit där och tallat ska du få en 
uppsättning delar som ser ut enligt bild 5. 

Nu kommer vi till den stora utmaningen: Hur ska 
vi få ihop allt igen, så spegeln sitter fast och går att 
justera? Är ståldelarna (skruven, fjädern och den lilla 
”skålbrickan”, till höger i bild 5) rostiga blir första ste-
get att slipa dem (bild 6-7). Du kan därefter välja att 
lacka dem med någon rostskyddande färg. Jag nöjde 
mig med att fetta in dem. Naturligtvis rengör du även 
övriga delar och avlägsnar rostspår, ojämnheter och 
annat som kan störa såväl funktionen som utseendet. 
Jag knackade dessutom försiktigt ut den klassiska 
bucklan (bild 8). 

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

Så frestrerande!

- Rep & knep Rep & knep -

Nästa steg är hur vi ska göra med den andra skål-
brickan, den i plast. Den har hängt med i en 40-50 
år och ser i bästa fall ut som på bild 10. Ibland ser 
den nästan inte ut överhuvudtaget… Är den inte helt 
upplöst är förstås det enklaste att rengöra och putsa 
den och sedan montera allt med fett mellan (bild 9). 
Det funkar även att montera utan plastbrickan men 
gör inte det med en fin spegel. Foten skaver då direkt 
mot spegelhuset och det syns om du har justerat 
spegeln några gånger (bild 13). En annan lösning är 
att leta upp ett alternativ till plastbrickan. Jag har en 
drös med gamla VA-packningar liggande och efter lite 
rotande hittade jag en som var i lagom storlek (behö-
ver vara ungefär 21 millimeter i diameter med ett 5 
millimeter centrumhål). Efter montering av allt vi-
sade det sig att infettat gummi låter spegelhuset löpa 
tillräckligt lätt men ändå håller ställningarna mot 
vibrationer. Nackdelen är väl att lösningen inte passar 
på en strikt originalbil, (se bild 11-12). Vill du ha fixet 
osynligt får du leta vidare i gömmorna!

För att göra en ny plastbricka, lik originalet, behö-
ver du en lagom fet och mjuk, och tillika genomskinlig, 
plastbit. Efter att ha grävt lite i återvinningsbingen 

fastnade jag för en ketchupflaska – bör vara till-
räckligt mjuk för att brutalt ketchupsugna barn ska 
kunna klämma på den om och om igen, tänkte jag. Jag 
klippte ut en rejäl bit och borrade ett 5 millimeters 
hål. Sedan monterade jag den med skruv, fjäder och 
metallskålbricka men utan spegelhus och utan att dra 
åt (bild 14). Sedan gick jag på med varmluftspistol 
mycket försiktigt, drog åt skruven lite, värmde igen 
och drog åt. Efter att ha låtit uppsättningen svalna 
klippte jag bort överflödig plast och vips hade jag min 
alldeles egengjorda plastbricka (bild 15-16)! På bild 
17 ser vi den på plats, givetvis efter smörjning av alla 
delar. Viktigt att tänka på är att skruven nu går gan-
ska lätt så om du ska vrida spegeln mycket, gör det 
medurs! Möjligen kan man överväga lite gänglåsning 
på skruvgängorna.

Även med plastbrickan är spegeln lättjusterad men 
motstår både fartvind och dörrstängningar. Återstår 
att se hur det fungerar i empiriskt utmattningsförsök 
– med andra ord när jag kört ett tag.

Av Janne Hagnell
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Bild 1: Snygg men stygg. Har du 
kört med din Fresespegel i samma 
läge några år rostar den lätt fast. 
Försöker du då röra den blir det 
sköra lättmetallhuset som rör sig 
istället. Pilarna pekar på de klas-
siska rostspåren och på den lika 
klassiska bucklan. Spegeln under 
saknar bägge dessa utmärkande 
drag – ett unikum?

Bild 2: Väl spännande? Nej, när 
du väl fått in den berömda rät-
ta knycken är gummilisten runt 
spegelglaset inte så svår att få bort. 
Börja med att bända försiktigt i den 
spetsiga änden av huset, där det är 
som djupast och du får mest sväng-
rum.

Bild 3: Lyckad dissektion 1. In-
ringat är det som väntar härnäst; 

det kärvvilliga förbandet mellan 
spegelhus och fot.

Bild 4: Förbandet i närbild. Man 
kan förstå att det här kärvar…

Bild 5: Lyckad dissektion 2. Nu 
är spegeln helt isär i sina minsta 
beståndsdelar.

Bild 6: Skålbricka efter några år i 
väta. Dags för polering!

Bild 7: Genast bättre! Lacka eller 

1 2 3

4 5 6

fetta bara in, det är en smaksak.
Bild 8: Passa på att knacka ut 

den förargliga bucklan om den 
finns – och det gör den nog.

Bild 9: Rejält med fett är både 
rörelse- och rostskydd.

Bild 10: Din skålbricka i plast lär 
inte heller må så bra, i den mån 
den alls existerar längre.

Bild 11: En gummipackning fun-

kar utmärkt istället för plastskålen 
men…

Bild 12: …särskilt NOS är det ju 
inte.

Bild 13: Att köra utan skålbricka 
går men räkna med repor.

Bild 14: En ny skålbricka kan du 
tillverka av till exempel en ket-
chupflaska. Borra hål i en bit och 
skruva fast utan att dra åt. 

Bild 15: Varva sedan varm-
luftspistol och åtdragning…

Bild 16: …och din skålbricka är 
klar! Bara lugn, mitt slarv med att 
avlägsna borrskägget åtgärdades 
efter att bilden tagits.

Bild 17: På plats! Ser bra ut och 
fungerar – nu återstår långtest!

7 8 9

10
11 12

13 14 15

16 17
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Sista lördagen i augusti, lägg det 
på minnet för det är då vi kör runt 
Mashavet, Siljan!

För mig började dock träffen på freda-
gen med ett oväntat samtal. När jag 
såg numret tänkte jag, en säljare så här 
på fredag kväll, just som jag hällt upp 
en öl tillsamman med brorsan. Men 
döm om min förvåning det var någon 
helt annan, Gösta och Monika med 
Sonett 1:an!
De hade fått mitt nummer från en ge-
mensam bekant, Roland, ordförande i 

Trollhättesektionen, som jag bjudit upp 
till vår lilla träff.
Gösta och Monika skulle bo i stan un-
der träffen och vi båda var överens om 
att det var olämpligt att placera Sonet-
ten på stan, så den fick stå hemma hos 
mig över natten.
 
09:00 var det samling vid Biltema för 
deltagare som anslöt söderifrån, totalt 
ca 10 bilar varav Trond-Arve från Norge 
med lätthet tog hem priset för ”Long 
distance” med ca 800 km enkel resa, 
respekt!

Den tio bilar stora karavanen begav 
sig norrut och i Djurås mellan Borlänge 
och Leksand anslöt Linda och Pierre i 
en 9-5 SC och en 96a.
Väl på plats vid Tegera arena, Leksand 
väntade ytterligare ca 20 bilar.
Sonetten lastades av, däck sparkades 
på och så klart det vanliga, men ack så 
trevliga skitsnacket. Sedan bar det av 
mot Buffils Annas kaffestuga, där Kjell 
tålmodigt och traditionsenligt väntade 
med sin 93:a som gått i samma familj 
sedan ny.

En dag runt Siljan

Vyn över Siljan med Saabar i förgrunden är 
mycket trevlig vill jag lova!
Nästa etappstopp var Lunchen vid Mora 
strand där vi reserverat bord.

I Tällberg hade dalahästtillverkningen och 
glassförsäljningen hunnit stänga för dagen 
men solen kikade i alla fall fram och redan vid 
nästa stopp, Vidablick utanför Rättvik erbjöds 
det glass.
 
Sista stoppet och avsked för dagen var vid 
Hjultorget i Insjön men vägen dit är sådär 
härligt slingrande och kantad av röda stu-

gor i sann Dalakaraktär genom Tällberg och 
Leksand.
Hoppas vi ses nästa år, välkommen till Da-
larna!
/Mathias

Ps.
Det här är vår lilla Saabträff i Dalarna, i slutet 
av maj kör vi för 9e året i rad ”Dalecarlia Saab 
Meeting” i Borlänge för vidare färd till Säter-
dalen.
2020 SKA vi passera 150 st besökare, håll 
utkik och varmt välkomna!
Ds.

Dalecarlia Saab Meeting 2019

30 31- Träffar Träffar -
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SektionsnyttSektionsansvariga

Norrland
Thomas Ramsell, 070-312 43 39

norrland@saabklubben.se

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

Gotland
Björn Askengren, 0498-500 38

gotland@saabklubben.se

Göteborg
Mats Kadmark, 073-672 30 72

gothia@saabklubben.se

Trollhättan
Roland Widarsson 0521-22 30 33

trollhattan@saabklubben.se

Blekinge
Anders Källquist, 073-838 16 99

blekinge@saabklubben.se

Skåne
Bengt Åkesson, 0415-402 22

skania@saabklubben.se

Träffsamordnare
Uppland

Lars-Åke Karlsson, 018-36 77 06

Hallandia
Mats-Ove Fredlund, 070-698 93 52

hallandia@saabklubben.se

Gästrikland
Martin Agstam, 026-12 96 26

I övrigt samma träffsamordnare som 
sektionsansvariga
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Skåne
Träffar den närmsta tiden
• Gula Träffen i Kyrkheddinge
Hemvärnsgården 29 sept 10.00.
Saabgänget samlas före 10.00 på fd glassfabriken och rullar in 
gemensamt. (Ordf ej närvarande).

För mer info om träffar i höst https://saabklubben.se/skane/

Blekinge
Blekingesektionens träffar i höst.
21/9 Körning till Veteranmarknaden i Tingsryd. Finbilsparkering på travbanan.
28/9 Körning till specialsträcka på Rally Blekinge i Karlshamn.
6/10 Månadsmöte Nättraby Havgårdscafe 16:00
12/10 Bilutställning på Holmsjö marknad.
3/11 Månadsmöte Nättraby Havgårdscafe 16:00
1/12 Månadsmöte Nättraby Havgårdscafe 16:00

Datum för följande aktiviteter kommer på hemsidan senare:
 Besök på Albinsson & Sjöbergs bilmuseum
 Filmafton Karlskrona
 Miniracing
 Gocart

Norrland
Månadsträffarna på Umeå Veteranbilssällskaps lokal i 
Umeå återupptas!
Nu är Umeå veteranbilssällskaps lokal i Umeå renoverad efter 
branden häromåret och vi har fått möjlighet att nyttja den första 
onsdagskvällen i varje månad för våra månadsträffar. 

Vi bjuder på kaffe och fika!
Välkommna /styrelsen
 
För mer info se https://saabklubben.se/norrland/
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Stockholmssektionens träffar 2019

Håll även koll på vår hemsida: http://stockholm.saabklub-
ben.se/ där det kan komma mer information inför varje träff. 

Dessutom har vi våra sociala medier för senaste nytt:

Facebook: Svenska Saabklubben/Stockholmssektionen

Instagram: sskstockholm

Välkomna alla, hoppas vi ses!

Blekinge

Hej! Skickar en bild från Volvo 
Amazonklubben och Svenska Saab-
klubbens träff på Hofsnäs Herrgård 
utanför Borås den 26/5. Det var första 
gången som Saabarna var med. Jag 
fick en förfrågan från Volvo Amazon-
klubben om Saabklubben var intres-
serade att vara med. Jag kontaktade 
2 andra Saab ägare som tyckte att det 
var en bra idé.Kontaktade Karl Ask 
som vi fick låna flaggor och info ma-
terial av, fick även en låda godis som 
vi bjöd besökare på. Det kom 15 st 
Saabar, tvåtaktare, V4 or och Sonetter. 

Det var en blåsig dag men inget regn. 
Det är kul när man kan sammanföra 
Volvo och Saab på träffarna, det blir 
många diskussioner mellan besökar-
na. Där fanns även en tipspromenad 
som var snitslad runt naturen i det 
vackra Hofsnäs, Det var även lotteri 
med fina priser samt rösta på finaste 
bilen. Hoppas att detta sprider sig så 
vi ser fler Saabar nästa år. 

/Börje Andrén

http://stockholm.saabklubben.se/
http://stockholm.saabklubben.se/
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SVERIGES SAABTIDNING!
ÄNTLIGEN SOMMARNUMRET!
Ett helt magasin matat med bara Saab. Allt om 
rallybesten 99 med 16-ventilsmotor. Sixten 
Sasons storverk. 5000-kronorsklippet! Hirsch. 
Saab EV-1, Sonett II ... och massor mer!

Läs mer och hitta försäljningsställen:

WWW.KLASSIKER.NU/SAAB

Köp utgåva #1 i vår shop:

WWW.KLASSIKER.NU/SHOP/SAAB

FINNS I
BUTIK 4/6

WWW.KLASSIKER.NU/SAAB

NYTT 

NUMMER 

UTE NU!

SAABCarsMagazine_225x225mm.indd   1 2019-06-13   08:16

Hi Bakrutan,

The steps I’ve taken to convert the Bakrutan from Swedish are pretty simple. This is using a PC, Windows 7 and Google Chrome:

 

-          The web site is https://www.onlinedoctranslator.com/en/

-          Click the ‘Translate Now’ button

-          Drag the original pdf file into the file drop box and allow it to recognize

o   Or click the ‘Upload File’ button, browse to the file and select it, then allow recognition

-          Verify the correct from and to languages

-          Click the ‘Translate’ button

-          Click the ‘Download your translated document!’ link

-          The renamed translated file is then dropped in the Downloads folder and opens in Acrobat

 

The product is not perfect as text within graphics does not always convert and often font characteristics change, but it is quite legible. There may be some 
fine tuning of the original that would improve results, but I haven’t explored that.

 

There is a size limit on the file of 10 MB and I’ve gotten around that by using the Acrobat ‘Document’/‘Reduce File Size’ menu item before translating. The 
..1801r.. file was reduced, then translated.

 

I originally found the translator by a simple Google search and several were available. This one was satisfactory, so I did not explore and compare others, 
but it’s likely others might produce better results. Note also the wide selection of translation languages for your global membership.

 

On the original files, I do prefer the single page layout, as in 4/17, over the two-page presentation in the 2018 issues.

 

Hoping this is helpful, kind regards,

Jeff

Converting "Bakrutan" 
to "the rear window"

f
f
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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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Ljuddämpare fram

Passar till: 93,96 2-Takt

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

För 2-Tums rörs system.

Ljuddämparen har ingen isolering.

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

Spolarvätskebehållare

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

Artikelnr: 712613

Pris: 495: - 

Fäste

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

Material: Svenskt Stål.

Ytbehandling: 
Förzinkning

Artikelnr: 708230

Pris: 550: - 

Konsol bromsslang/bromsok

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

Artikelnr: 718361 Vänster 
sida.
Artikelnr: 718362 Höger 
sida

1950 kr

495 kr

550 kr

190 kr

Avgassystem halv-
sats

Passar till: 96 1962-1966, 
Sport o MC, Std, Inkl Mon-
teringsdetaljer ( 8st klam-
mor, 4st upphängningsgum-
min, muttrar o brickor).

Kan med fördel användas 
till 93,96 2-takt tillsam-
mans 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 vanligt 2-Tums 
sportavgassystem som inte 
har korrekt kona i främre 
ljuddämparen.

Bakre ljuddämpargaveln är 
isolerad.

Halvsatsen är provmonterad 
på bil vid fabrik för att få 
till en korrekt passform.

Artikelnr: 007-HASP

Pris: 2860: -

2860 kr
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Norrmännen i de svenska bilarna sluter upp och resan 
går vidare.
Liten och så nätt. Saab Sonett.
Alle man på däck när Saabarna parkerats däck mot 
däck på färjan mellan Jaren och Sund.
Saabkännaren Peter Bäckström till höger i bild höll 
föredrag om en annan stor saabstjärna; ”Carlsson på 
taket” med Erik i förnamn.

När gemensamma intressen vårdas med omsorg finns 
ibland inga gränser för entusiasmen. För sjunde året i rad 
samlades Saabar från Norge och Sverige till milsvida äventyr 
på gränslös mark.
Som en gammal tradition är det väl ännu tidigt att basu-
nera ut bygdens bilträff där många av Saabs olika model-
ler registrerade i de båda grannländerna sätter prägel på 
sammankomsten. Men med sju år på rad börjar det ändå 
bli en vårskön vana för oss som gillar bilarna att plocka fram 
klenoderna ur vinterdvalan i sena april och styra kosan mot 
träffen. Årets upplaga bjöd på en strålande soluppgång över 
utgångspunkten Knusperud i Bäckevarv där Morgan och 
Ingegerd Olsson huserar med stadig saabanda. Perfekta 
förutsättningar inför fortsättningen.
Kvittrande turbosound och ihållande tvåtaktssång varvat 
med takterna från V4:ors hymn. Det låter högtidligt ibland 
när Saabar är på väg. Träffen drog västerut mot Örje och 
Halden där gammelsaabens och våra norska vänner hängde 
på i äventyret över grönskande fält och glittrande vatten. För 
Saabar kan med lite flyt ta sig fram där vägar inte finns. Som 

Saabfest över 
gränslösa fält

i det här fallet över sjön Stora Le med 
hjälp av färjan mellan Jaren och Sund. 
En solig övergång där inte bara bilarna 
utan även besättningarna i försommar-
brisen stod uppställda på däck.

Med ett 40-tal Saabar av varierande 
årgång och modell gick resan vidare i 
den dalsländska naturen mot nästa mål 
Gustavsfors där middagen var dukad 
och saabprofilen tillika chefen för saab-
museet i Trollhättan, Peter Bäckström, 
riggat upp för en intressant föreläsning. 
Här var ”Carlsson på taket” i fokus. 
Carlsson, Erik som han hette, var en av 
Saabs stora stjärnor, inte minst under 
den gyllene rallyepoken på 1960-talet 
då han flertalet gånger med sin lilla bil 
vann stora tävlingar som bland annat 
Monte Carlo-rallyt och RAC-rallyt. Han 

har utan tvekan betytt oerhört myck-
et för Saab och hans ibland härligt 
dråpliga utstrålning ger än idag färg 
och inspiration till saabhobbyn. Mun-
terheten var påfallande när Bäckström 
med kunskaper och sin berättarkonst 
skildrade episoder ur historien.
Mätta och belåtna kunde sedan förare 
och passagerare ta plats i sina pärlor 
som åter hungrade efter att visa upp ett 
stycke svensk bilhistoria under hem-
färden. En lyckad dag och ånyo en fin 
start på saabsommaren.

Text och foto
Ove Albertsson
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Saab och Volvo träff i 
Varbergs hamn

Traditionen står sig och tillsammans med flera 
andra Volvoklubbar ordnar Svenska Saabklub-
ben en Saab och Volvo träff i Varbergs hamn. 
Detta året var det strålande solsken den 14 
September när höstträffen inföll. Tyvärr var det 
mycket blåsigt men vissa sökte skydd i Saab-
klubbens Saabo. Det blev rekord av antalet 
bilar och vi fyllde parkeringsplatserna till sista 
bil, övervikten blev dock av Volvobilar i år. För 
första gången, men vi ger oss inte och nästa 
år kommer förhoppningsvis mer Saabar. 

Det var samma sak i år att Saabägarna fick 
utse finaste Volvo och Volvoägarna fick utse 
finaste Saab. Finaste Volvo blev Thomas från 
Göteborg med sin Orangea 242 och finaste 
Saab fick Varbergsbon Gunnar Eliasson med 
sin v4a från 1974. Verktygsboden sponsra-
de även träffen med ett antal fina priser och 
dessa delades ut till de 3 bilarna från Norge 
som kom. Två stycken har varit med i 4 år nu. 
Det var en trevlig träff och tack till alla som 
kom. Vi syns i Varberg nästa år!

Vid ordet Karl Ask 
Vid kameran Jonathan Henning
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Foto: Anton Björklund

"Hört i baren.
- Hej, kan jag be att få lite 
sportdryck?
- Det har vi tyvärr inte. 
- Okej, då tar jag en GT, tack."
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Medlemsförmåner
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:

Toppola camper till Saab 900 OG, oav-
sett skick, med eller utan bil.
Kan byta med en fin 9-3 cabriolet eller 
9000 om säljaren önskar.
Reservdelar och tillbehör till Saab 9-3. 
Nya slitagedelar, kassettdäck, CD-väx-
lare, emblem, textilmattor,
stötfångare aero, dörrlister. Träratt till 
9000 1991.
0768-039352, saabmartin@telia.com

Jag är i behov av ett bakluckelås med 
nyckel till min SAAB 96 / 1960.Den 
gamla modellen som kläms fast.Tack 
Mvh Hans Peter Zolnir tel 0142 25049

45Saabklubben -44

Saab 96 1965, midnattsblå, avställd i 20 
år, saknar delar av golv och
sparklådor, fina skärmar och dörrar, 
röda sportdörrsidor, sport fram- och 
bakvagn, extra mätare, hel eller delar. 
Bud emottages.
Saab 9000 i 1986, vit, bra kaross, alufäl-
gar, byt medföljande kopplingsslang, kör
och besikta. 
Fina framstolar i beige skinn till 9000 
1995, komplett inredning i beige skinn 
till 900 1988 3-dörrars.
Dörrar och skärmar till 99, 900, 9000 
och 9-3, turbospoiler 99 och 900 CC
Säljes: Skärmar, dörrar och huvar till 
99 CC, 900 CC, 9000 CS, V4 spoilers, 
bakaxel 99-900 till 87

0768-039352, saabmartin@telia.com

Nu ska vår Saab 96 V4 få en ny ägare. 
Den är årsmodell 1974, har 7 ägare och 
gick perfekt tills det blev en förgasar-
brand i 2013. Mätarställning : 14267km.
Lyckligtvis var av en slump brandmän i 
närheten och släckte direkt. Tiden räcker 
inte för mig att fixa bilen på grund av 
många andra projekt. Så ska den bort till 
en riktig entusiast.
Priside 10000,- inklusive delar för re-
noveringen. Kontakt helst via mejl eller 
SMS. Jag skickar gärna bilder och all
information. Axel Drerup, 0768072861, 
Granehill01@yahoo.se
Bilen finns i Uppvidinge Kommun.

Tänker sälja min SAAB 95 V4  -74 års 
mod  Bes i maj Matt i sin bruna färg, 
mycket fin inredning 
 Svar till Lalle Lamander 
              Linköping
              Tel 0702205696

Saab 9-5 2,0 Linear Sportkombi Bio-
power. Svart färg, år 2005, 150hk – 
182hk, trimmad, 26.800 mil. Besiktigad 
utan anmärkning 4 september 2019. 
Standardutrustad. Skinnklädsel – pilot-
stolar. Aerobakvinge. El-förarstol. Drag-
krok. Motorvärmare. 2st extralysen. Nya 
sommardäck 17 tum lättmetall – Good 
Year. Nya vinterdäck – Hakkapelitta – 8, 
fulldubbade. Skattad till 2020-01-31 – 

1602 kr. Mycket välvårdad och pedant 
skött.

Bilen är påkostad och renoverad för 
ungefär 60.000 kr. 
Halva bilen är omlackad: motorhuv, 
front, höger backspegel (baksida), båda 
sparklådorna, båda bakskärmarna, 
bakluckan, bakre kofångare, 4st 17 tum 
lättmetallfälg – omlackade. 
Ny kupéfläkt, ny generatorrem med 
rullar, ny vevaxelgivare, nya spridare, ny 
oljeplugg, nytt avgassystem, nya broms-
rör i koppar, ny termostat, nya buss-
ningar i bakvagn, nya hydralikslangar 
till koppling och styrservo, ny vindru-
ta, nytt batteri. Begagnade drivaxlar. 
Vevhusventilation är ombyggd. Rost-
skyddat underrede med Tectyl. Bytt olja 
i växellåda. Lackskyddad och polerad. 
Hjulinställning gjord i samband med 
nya däck. Bromsskivor och belägg är bra. 
Tändkassett bytt 2015.

Pris: 39.500 kr. eller högstbjudande. 
Thommy, 0739975170. 

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

SÄLJES:

- Köp & sälj 
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INSÄNDARE: Någonting säger redaktionen att 
robotgräsklipparen i bakgrunden kommer få det 
kämpigt att ta sig an denna gräsliga Saab.

46

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

- Saabklubben 

I nästa nummer!
• Saab 9-5 från Dubai
• Saab 95 Polis

Skicka gärna in bidrag på intressanta artiklar!
bakrutan@saabklubben.se, senast 10e november vill vi ha 
ditt bidrag.

Hej. Såg denna jacka på åttiotalet hos min saabhandla-
re. Lyckades hitta och köpa en nyligen. Enligt säl-
jaren är jackan sydd i samma skinn som läderklädseln 
i saabbilarna. Vet ni om detta stämmer, nypris, antal 
tillverkade, var jackorna numrerade ( står "nine" på 
min), vart syddes dom?
Mvh Ove Fröderberg M.nr 184, snyggove@gmail.com

Kan någon hjälpa Ove?
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Klubbshop
saabklubben.se/klubbshop

Nalle
199:-

Skylthållare

125:-

Pullover

549:-

Dragkroks-
skydd

29:-

Mössa

199:-

Klubbshop


