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Reklamteck-
nare, tidnings-

tecknare, 
författare, bro-
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och bilentusiast 
- och en legen-
dar i Saabvärl-

den. 
Läs hela berät-
telsen om Gun-
nar A. Sjögren. 

Sid 8.

Detta skall vi fira
JUBILAR: För 50 år sedan den 6e augusti 1969 köpte jag min första bil.
Det var en Saab 96 av årsmodell 1963. Fram tills nu har jag varit ägare till 17 olika 
bilar av flertalet modeller, samtliga av märket Saab. 
Min fru och jag har kört ca 120 000 mil vilket motsvarar 30 varv runt jorden. 

Lars-Ingemar Andersson Hestra

30

12
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Ledaren, viceordforande@saabklubben.se

04 05- Saabklubben Saabklubben - 

Hej i vinterrusket! 
Det är högsäsong i garagen och till och med jag försöker mota 

bort latmasken och ägnar åtminstone några timmar till mitt 
nuvarande projekt, den så kallade Kungasaaben, med utmärkt 
support från yngste sonen.  När BW35-lådan, i den till 99,5% 
renoverade och genomgångna bilen, helt gav upp i somras efter 
endast fyra mil försvann lusten att meka för ett tag.  

Allas vår reservdelsguru Janne i Skattkärr fixade dock snabbt 
fram en annan BW35-låda som nu har gåtts igenom med diver-
se nya delar av Autocenter i Bromma. Så snart är drivpaketet 
åter på väg ned i motorrummet! 

Vår redaktör Anton har tyvärr förgäves fått vänta på den 
avslutande artikeln om slutförandet av renoveringen av Kunga-
saaben. Men snart så ...

För mig belyser detta åtminstone två saker. 
Det ena  är lite tråkigare, och tyvärr har jag redan belyst det 

genom mitt egna dåliga föregångsmannaskap enligt ovan. Vår 
fina Bakruta är i konstant behov av bra material att erbjuda er 
medlemmar. På vår hemsida återfinns många renoveringsrepor-
tage som tveklöst platsar i Bakrutan. Våra modellombudsmän 
har också säkert möjlighet att dela med sig av sin kunskap till 
läsekretsen. 

Så fundera på vad Du kan bidra med och låta andra med-
lemmar ta del av din kunskap, erfarenheter, funderingar och 
upplevelser.

Det andra är hjälpsamheten inom vår hobby och särskilt vårt 
uppskattade gäng i Skattkärr, men också glädjen i att när man 
ställer frågor eller ber om hjälp på något av våra forum så finns 
det alltid någon eller några som blixtsnabbt ställer upp med 
kunskap och dåd. Fortsätt så, det är Saabandan i praktiken!

Hemsidan
Ni som besöker vår hemsida och forum vet att vi haft stora 

problem med diverse angrepp, i vardagligt tal hackat.  Vi be-
klagar det djupt eftersom hemsidan och forumet sedan 1996 är 
populära tillhåll för er medlemmar. Hemsida och forum bygger 
idag i grunden på en programvara som heter Wordpress. Word-
press är en väldigt populär plattform för hemsidor med mycket 
goda möjligheter till utveckling. Men, populära plattformar 
drar också åt sig ljusskygga idioter som ser som sin livsuppgift 
att förstöra för andra. 

Webmaster och forumansvariga har slitit synnerligen hårt för 
att täppa till möjligheter att förstöra ytterligare samt återställa 
funktioner som satts ur spel. Men som för många som jobbar 

Hälsningar från vår vice 
ordförande

ideellt med den här typen utav verksamhet, räcker inte fritiden 
till helt och vi har anlitat professionell hjälp att komma tillrätta 
med problematiken. Det pågår också förberedelser med att flytta 
hemsida och forum till en annan leverantör som erbjuder bättre 
support. Förhoppningsvis är detta löst när ni läser detta.

Reservdelar
Vår reservdelsverksamhet går alldeles utmärkt. Omsättningen 

har ökat med cirka 25% jämfört med förra verksamhetsåret. Det 
är våra medarbetares och medlemmars förtjänst. 

Logiken är enkel. En reservdel som köps i vår reservdelsverk-
samhet gynnar vår strävan att tillhandahålla nya delar för er 
medlemmar så att ni kan slutföra era renoveringar. Överskottet 
går till att ta fram och erbjuda nya reservdelar, inte att generera 
en vinst till en ägare. Ett reservdelsköp hos klubben bidrar alltså 
till att det kontinuerligt kan erbjudas nya delar till våra bilar, nu 
och i framtiden.

Men, Saabklubben är en ideell förening, och en alltför stor 
omsättning i relation till övrig klubbverksamhet kan på längre 
sikt äventyra statusen som ideell förening. Paralleller återfinns 
exempelvis inom idrottsrörelsen. Bland annat av den anledning-
en avser styrelsen, baserat bland annat på reservdelsutredningen 

från 2015, att under 2020 på nytt se över förutsättningarna att 
driva reservdelsverksamheten i en annan form. På årsmötet 
2020 kommer vi att berätta mer. Det är dock fullständigt klart 
att Saabklubben fortsatt kommer att driva verksamheten, och 
INTE avyttra den. 

Årsmöte 2020
Den 28/3 är det årsmöte igen. Styrelsegänget är ett gött gäng 

som trivs bra ihop, och var och en bidrar med olika kompe-
tenser och talanger, men nya förmågor är alltid välkomna. Din 
valberedning är inte längre bort än ett mejl eller ett telefonsam-
tal. Kanske är Du vår nya styrelsemedlem??

Det är dags att avrunda, så.. 
från oss alla till Er alla, 
tillönskas en riktigt God Jul!

Martin 
Vice ordförande

Växellådshaveriet sat-
te käppar i hjulen. Men 
förhoppningsvis blir det 
ingen långbänk av det 
hela!
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Det moderna Monstret

Genom åren har Saab haft sina 
ikoner, denna bil hör defini-
tivt till den skaran. Året är 
2002 och Per Eklund har anmält 
sig till den nästan mytomsspun-
na backtävlingen Pikes Peak i 
Colorado, USA. En sträcka på 
ca 2 mil och 1,5 kilometer i 
höjdstigning med många djupa 
stup på sidorna.
Enligt Per själv var denna täv-
ling en dröm han haft sedan 
länge. På fem veckor går bilen 

från en enkel ram i fyrkantsstål 
till att den skeppas till sta-
terna redo för tävlingen. 
Motorn ligger på blyga 850 HK och 
har ett laddtryck på 3.5 bar. 
Per är inte direkt den som är 
feg på gaspedalen heller. "Men 
när det går en 230 vid kanten 
då är det nästan så en ber till 
Gud" sagt på hans värmländska. 

Hela dokumentären finns på Youtu-
be! Se den!

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 samband 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 4:19 Bakrutan 4:19
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Han rökte pipa och inne i hans tjänste-
rum låg dimman tät, tyckte kollegorna på 
Saab i Nyköping. Men i lådorna i ritnings-
skåpen ruvade mästerverken - som de-
signskisser till Saab Sonett och originalmål-
ningar till de första broschyrerna för Saab 
96. 

Gunnar A Sjögren (1920-1996) kom till 
Saab 1959. Dessförinnan hade han varit 
verksam hos General Motors Nordiska i 
Hammarbyhamnen i Stockholm men ock-
så gjort sig känd som medarbetare i Svensk 
Motortidning och Motor. Det var där hans 
teckningar och välskrivna stilstudier av 
framförallt de senaste bilmodellerna från 
USA publicerades. Den konstnärligt ele-
ganta signaturen ”Gas” vid teckningarna 
blev välkänd för de flesta bilentusiaster vid 

den här tiden. 

Bilkatalogen som nöjesläsning 
Gunnar A Sjögren hade ett stort bilhis-

toriskt kunnande. Med några enkla penn-
streck kunde han på några minuter skissa 
upp fronten eller formen på praktiskt taget 
vilken bil som helst ur bilhistoriens rika 
galleri. Utan tvekan kom mycket av kunska-
pen ur ett stort arkiv av bilbroschyrer, något 
som Gunnar samlat på redan från mycket 
unga år. 

I Motor nr 7-1955 kåserade han om nöjet 
av att samla bilbroschyrer under rubriken 
”Bilkatalogen som nöjesläsning”. 

”Att barn, i synnerhet pojkar, vurmar för 
bilar vet vi alla. Det hör liksom  vår mo-

derna tid till. Stolta mammor och pappor 
berättar gärna i vänkretsen att lille Anders 
eller Petter på långt håll ser skillnaden på 
’alla bilmärken’. Och vad månde det bliva av 
det barnet osv.” 

Anställning på GM
Gunnar A Sjögren föddes i Stockholm 

1920 men kom att tillbringa sin uppväxt 
i Umeå. Hans passion för att teckna bilar, 
båtar, tåg och flygplan vaknade tidigt - och 
kom ganska snart att fokusera på bilar. Som 
liten parvel i Umeå, har han berättat, hade 
han alltid ett snöre i fickan som han mätte 
upp hjulbasen på bilarna med - det var inte 
så många på den tiden och de finare stod 
oftast utanför Stadshotellet. Med hjulbasen 
som mått kunde han sen få rätt proportio-

ner på sina tecknade bilar. Efter fullbordad 
skolgång sökte han till tekniskt gymnasium 
i Örebro för att, ”ska man arbeta med bilar 
måste man förstå hur dom fungerar.” 

Den 1 december 1941 fick han anställ-
ning på General Motors Nordiska AB i 
Stockholm och kom snart till reklamavdel-
ningen där han var med om att illustrera 
både broschyrer och annonser. På hösten 
1946 kunde han köpa sin första nya bil, en 
Chevrolet Fleetmaster Sport Sedan av 1946 
års modell.  

Tidningstecknare och skribent med 
egen stil  

På fritiden, vid sidan av arbetet hos GM 
Nordiska, gjorde Gunnar A Sjögren teck-
ningar och skrev texter om de nya bilmodel-

Den mjukt runda-
de fronten — inga 
utskjutande vassa 

delar — visar SAAB:s 
strävan efter en vettig 
och samtidigt vacker 
formgivning med sä-
kerhetsmening.

Text och arkivbilder PER-BÖRJE ELG

Gunnar A. Sjögren 
 signaturen Gas

Reklamtecknare, tidningstecknare, 
författare, broschyrsamlare - och 

bilentusiast - och en legendar i Saab-
världen. 

"

Illustrationerna för den första broschyren för Saab 96 1960 var utförda av Gunnar A 
Sjögren. Både omslagsbilden, liksom frontvyn av en brunbeige bil med gröna fälgar, 
bär konstnärens signatur - om än ytterst diskret och knappt märkbar! 
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lernas design, som publicerades i Svensk 
Motortidning och senare även i Motor. 

Efter 13 år hos GM blev Gunnar A Sjö-
gren frilansande illustratör och skribent, 
då främst åt tidningen Motor. 

Reklamtecknare på Saab 
Efter fem år sökte sig Gunnar A Sjögren 

åter till bilindustrin och den här gången 
var det Saab som annonserade efter en re-
klamtecknare. Så på hösten 1959 flyttade 
han till Linköping där Saab då hade sitt 
huvudkontor. 

När Saab 96 presenterades i februari 
1960 var det Gunnar A Sjögren som hade 

svarat för alla illustrationerna i den nya 
broschyren, inklusive både omslag, exteri-
örbilder och en röntgenteckning. Alla ut-
förda i den teknik som då användes, med 
täckande vattenfärg eller gouache som det 
heter på fackspråk. 

I en liten folder, tryckt 1962, för Saab 95 
och avsedd för exportmarknaderna är det 
Gunnar A Sjögren som svarat för illustra-
tionerna, den välkända signaturen Gas är 
diskret placerad vid illustrationen på fram-
sidan. ”Stylish and comfortable - Seven-se-
at Station Wagon with Aircraft Quality”. 

”Beautiful lines and fine finish characte-
rize the SAAB 95. The fully counter-balan-

ced upward opening rear door gives easy 
access to the spacious loading deck and to 
the extra seat where the youngsters love to 
sit.” 

Gunnar A Sjögren avancerade till både 
reklamchef och illustratör, men när de fo-
tograferade bilderna, från ungefär 1965, 
blev allt vanligare, så blev uppdraget sna-
rare att leda arbetet med reklambyråer och 
fotografer. Den 1 maj 1969 anställde Gun-
nar den skicklige tecknaren Rony Lutz, 
som sedan fick ta över arbetet med att göra 
röntgenteckningar och illustrationer till 
trycksakerna från Saab. 

När Saab och Scania-Vabis gick sam-

man 1969 blev det först flytt till Södertälje, 
i oktober 1969, och några år senare, i maj 
1972, flytt till Nyköping där Saab hade hu-
vudkontor och marknadsavdelning fram 
till 1990 när General Motors hade kommit 
in i bilden och flyttade verksamheten till 
Trollhättan. 

Ej att förglömma är också de böcker 
Gunnar A Sjögren skrev och illustrerade, 
dels en bok utgiven av ANA 1965 med 
titeln ”Tio millioner Dodge under 50 år”, 
men framförallt böckerna om de olika 
Saab-modellerna: ”Saab för Saab” 1976 
och uppföljaren ”Bilar på Saab-vis” som 
kom 1983. Oumbärlig litteratur för alla 
Saab-entusiaster! 

I januari 1962 
vann Erik Carls-
son "på Taket" 
Monte Carlo-ral-
lyt och Gunnar A 
Sjögren ritade af-
fischen, i format 
70x100 cm, med 
vinnarbilen med 
tävlingsnummer 
303 på dörrarna.

Folder för Saab 95, tryckt 1962 och avsedd för exportmarknaderna, med illustra-
tioner av Gunnar A Sjögren, den välkända signaturen Gas är diskret placerad i 
bildens nedre högra hörn. 

”The fully counter-balanced upward 
opening rear door gives easy access to the 
spacious loading deck and to the extra seat 
where the youngsters love to sit.” 

Saab 96 premiärvisades den 17 februari 1960. Med introduktionen av den nya modellen 
kom också informationen om att generalagenturen skulle övergå från Philipsons till ANA, 
från september det året. 

Ateljefoto, och en av de första bilder 
som togs av Saab 96, avsedd som teck-
ningsunderlag för den nya broschyren.
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A long time friend

Uttrycket “Jobba där du 
står” har nog de flesta 
hört någon gång i livet. 
Det är inte alltid helt 
lätt att tillämpa som 

redaktör, ibland får jag resa långt för att 
göra ett reportage om en bil.

Det behövde jag inte göra den här 
gången, det räckte med att knacka på 
hos grannen.

Men vi tar det från början.
För ett drygt år sedan flyttade vi till 

vårt hus som jag höll (håller!) på att re-
novera. Jag och min granne Elias fann 
varandra snabbt då vi var i samma ålder 
och hade liknande intressen ibland be-
hövde jag lite handräckning (mest) och 
ibland kunde jag ge tillbaka tjänsten. 

När man står och håller i en stege eller 
gör något annat oinspirerande händer 
det att tankarna kanske seglar iväg och 
man börjar prata om något helt annat. 
Då mitt bilintresse präglat mig och mitt 
liv ganska mycket så var det väl inte jät-
temånga minuter efter första mötet inn-
an man stod där med en kasse Bakrutor 
och predikade Ordet. Skämt å sido, men 
ett uns av sanning finns det nog allt i det. 
Kanske någon annan som läser detta till 

och med kan känna igen sig. 

“Jag gillar också Saab!” sade Elias. “Vi 
har en 9-5, vill du se den?”

Äter tomten gröt? En Saab är en Saab 
är en Saab.

Den elektriska garageporten har ald-
rig gått så långsamt upp som där och då. 
Men upp kom den och jag fick skåda en 
vacker enägarsbil omhändertagen av sin 
ägare som ett barn. Inköpt på SAAB i 
Förenade Arabemiraten året 2001. 

Bilen är en välutrustad 9-5 2,0T. När 
man sätter sig i de - som så alltid - kom-
fortabla skinnstolarna infinner sig ett 
lugn hos mig. “Såhär luktar en Saab!!” 
råkar nog slinka ur munnen ur en lite 
för exalterad Anton. Elias bara skrattar. 
Bilen går mjukt och fint. Välutrustad 
är den också, solluckan gör mycket för 
upplevelsen. Ändå att en bil som är 18 
år fortfarande känns så modern och sta-
bil. Sådana tankar ger mig alltid ett sting 
av sorgsenhet av vad som “could have 
been” om saker hade utspelat sig lite an-
norlunda. 

Ventilationen i stolarna i stolarna be-
hövs inte denna höstdag, men att det 
finns och att allt fungerar vittnar om en 

välskött och en högkvalitativ vagn. 

Det var Elias far Jabra som köpte bi-
len via Ericsson när de jobbade i Oman 
i början av 2000-talet. “Det var arbetsgi-
varen som köpte in ett gäng Saabar till 
de anställda med möjlighet att köpa ut 
dem efter något år.” säger Elias. Tidigare 
hade de en 9000 som de fått på samma 
sätt. “När jag var liten satt jag och spela-
de Gameboy i baksätet i bilen när vi åkte 
till Oman från Förenade Arabemiraten, 
en sträcka på ca 4 timmar” lägger han 
till med en nostalgisk blick i ögonvrån.

När familjen några år senare flyttade 

Far Jabra och son Elias Saba.

Har du varit bosatt utom-
lands i minst ett år, ska 
flytta till Sverige och ta 
med dig ett fordon som du 
ägt och brukat utomlands 
under minst ett år?

Då kan du i vissa fall få ditt 
fordon klassat som flyttsak. 
Fordonet får då en lindriga-
re bedömning vid registre-
ringsbesiktningen.
I dessa fall ska "flyttsak inte 
anges"

Om fordonet uppfyllde 
gällande krav när det togs 
i trafik inom EU för första 
gången behövs inte tillvalet 
flyttsak för att fordonet 
ska kunna godkännas vid 
registreringsbesiktningen. 
Detta är något som gäller 
de flesta fordon som impor-
teras från ett EU-land.

Flyttsak behövs inte heller 
för personbil av 1969 års 
modell eller äldre.

Ta kontakt med ett besikt-
ningsföretag för att få mer 
information om ditt fordon 
behöver flyttsak eller inte.
Ett fordon får tas in som 
flyttsak om du...

• varit bosatt utomlands i 
minst ett år

• varit ägare av fordonet 
i minst ett år

• använt fordonet utom-
lands i minst ett år.

Läs mer på transportstyrel-
sens hemsida.

Flyttsaksfordon
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hem till Sverige var det inte tal om att 
lämna något efter sig, definitivt inte en 
bil. Sedan dess har den befunnit sig i 
Huddinge, Stockholm.

Några större planer för bilen finns inte 
i dagsläget, den är bra som en andrabil 
men den står mest i det generösa gara-

get just nu. Jag frågar Elias om den är till 
salu men jag får något oklart svar som 
jag inte lyckas tolka. Det är nog bäst inte 
rota i det mer för grannsämjans skull. 

Jag tackar för åkturen och lämnar 
nycklarna och går hem till mig.

Text och foto Anton Björklund

Välstämplad servicebok snyggt och prydligt. Saab har alltid stått för komfort.

"Objects are closer than they appear", fast på arabiska då.
Glykol är kanske inte så nödvändigt i UAE men AC däre-
mot, det är livsviktigt!
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Snap your fingers
Saab

Filmisen

Filmisen, bakrutan@saabklubben.se

Herr Johnsson är en helt vanlig man, som 
kör en helt vanlig bil. Innerst inne vet Johnsson 
att han är ämnad för bättre saker i sitt liv. På 
hans väg hem i sin vanliga bil, dagen till ära i 
regnrusk, brukar han dagdrömma. 

Han får syn på en reklamskylt med en röd 
Saab 900 turbo cabriolet. Han knäpper med 
fingrarna, kör in i en tunnel och kommer ut i 
Monte Carlo på Franska Rivieran i ovan nämnd 
Saab 900 turbo cabriolet. 

Filmen i fråga är en tämligen okonventionell 
reklamfilm, som gjordes för Saab 900 turbo ca-
briolets lansering. Mauro Scocco gör ledmotivet 
i filmen med låten Snap your fingers, och vi ser 
även Kjell Bergqvist i huvudrollen, tillsammans 
med miss universum Yvonne Ryding. 

Filmen finns på bland annat Youtube, och hit-
tas genom att söka på ”An ordinary day – Snap 
your fingers”

Snap Your Fingers kom ut på DVD 2004 samt 
2017, och går att köpa i en samlingsbox med 
bland annat filmer innehållande 91:an och Kron-
blom. Boxen heter ”Den stora serieboxen”, och 
är starkt rekommenderad att införskaffa. 

Snap your fingers 

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 an-
nat 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, forsakring@mhrf.se

Martin Stenlund, Arjeplog, 0961-61 733

Erkki Svensson, Nässjö, 070-316 23 72

Hans Willebrand, Ljungbyholm, 0480-33 056

Erik Ljungqvist, Skillingaryd, 072-2156513

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! 
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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D et var ganska varmt på väg hem från Saabfestiva-
len i Trollhättan till Högsby och vi längtade efter 
en glass. Vad talar mot en liten paus i Vetlanda? 
Under en liten promenad genom staden såg vi 

Saabar på duk imponerande iscensatt i ett litet galleri.
Dessa bilder fastnade i mitt huvud och så jag bestämde mig för 

att kontakta konstnären.

Sagt och gjort!
Jag hade redan lagt märke till hans e-postadress och därför var 

det bara att kontakta honom. Minuter senare fick jag svaret, att 
han ser fram emot ett besök från mig och vi bestämde en tid i 
slutet av oktober. Nedan vill jag berätta mer om konstnären och 
hans bilder.

Håkan Wickelius heter han och hans bilder kan man se i en 
utställning i Vetlanda. Han berättar att han sedan sin ungdom 
uttryckte sin kreativitet genom ritning och fotografering. Han har 
sedan 1980-talet varit upptagen med illustrationer och foton både 
i sitt yrkesliv och på sin fritid. Med ett grafikprogram sätter han 

ihop olika foton till en färdig bild. Han låter fantasin löpa fritt. 
Håkan berättar: Jag arbetar med många olika nivåer för att ska-

pa en bild. Det finns många detaljer som skuggeffekter och ljus 
som måste vara bra för att en bil ska se bra ut på bild. Det tar ofta 
många timmar att färdigställa bilderna och det varierar mycket 
hur lång tid det tar. På några arbetar jag längre, andra blir färdiga 
snabbare.

Tekniken är mycket komplex. Så först fotograferar jag bilen, 
som här på bilden från Eksjö, i formatet 105x80 cm. Sedan förs 
bilen in i gatuscenen. Naturligtvis ägnas särskild uppmärksamhet 
åt rätt fördelning av ljus och skugga. Därefter läggs detaljerna till. 
Här är det folket, lykta och växter. Stor tonvikt läggs också på rätt 
stämning genom himlens färger.

Ibland använder jag också en modellbil för att experimentera 
med ljus och skugga

För att skapa sina bilder lämnar Håkan aldrig sitt hus utan sin 
kamera .

Saab-bilder i ett
personligt uttryck
Text Klaus Weissbauer (Tyska Saabklubben)

Bild Hakan Wickelius 

~

När jag fotograferar en miljö, vet jag 
vanligtvis inte vad jag ska använda den till. 
Jag sparar dem och väljer sedan miljöer 
och bilar som passar ihop.

Naturligtvis finns det också bilder som 
inte har något att göra med bilar, som den 
här till höger:

 Alla bilder är tryckta på duk i stor stor-
lek för att spegla känslan av en målad bild.

De två bilderna på nästa sida visar sce-
ner från museumet Stensö by nära Oskars-
hamn och är i formatet 149x80 cm (ovan) 
och 100x94,5 cm (höger).

Alla som nu har fått intresse för en bild 
av Håkan Wickelius, kan gärna kontakta 
honom. Han accepterar också beställning-
ar med bilder av bilar som skickas till ho-
nom. Det borde dock vara riktigt högupp-

lösta bilder, annars skulle kvaliteten på det 
färdiga objektet bli sämre.

Priset på en bild beror naturligtvis på 
storleken. I de format som beskrivs här i 
artikeln är priset mellan 200 och 300 EUR. 
Men han kan också skapa bilder i andra 
format efter önskemål.

Jag tackar för intervjun med Håkan. Det 
var en speciell upplevelse för mig att träffa 
honom och jag har lärt mig mer om hans 
arbete.

Klaus Weissbauer - Tyska Saabklubben

Om du vill veta mer om Håkans bilder, titta på websidan https://www.konst.se/wickelius/album/2625
eller kontakta Håkan: hakan.wickelius@gmail.com
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Stockholmssommar …
… innebär en massa bilträffar.
Vi inom Stockholmssektionen har både skapat egna och del-

tagit i andra träffar.
Dels har vi haft våra populära tisdagsträffar vid Årstaviken un-

der hela sommaren, där är ett bra tillfälle att bara komma förbi 
och snacka Saab eller bara ta en fika. Med eller utan bil då det 
ligger så centralt att man lätt kan ta tunnelbanan dit.

Vi anordnade även vår stora träff Söderturen i början av som-
maren, som ni även kunnat läsa om i förra numret av Bakrutan. 
För er som inte var med i år kommer en ny chans, 9 maj 2020, 
skriv upp datumet redan nu så att ni kan vara med då.

Bil&bulle – Frukostklubben, är en typ av träff som sprider 
sig över landet. I Stockholm har vi haft sex sådana träffar under 
sommaren på olika platser. Man träffas klockan 6 på en lör-
dagsmorgon och tar en fika tillsammans med en massa andra 
morgonpigga bilentusiaster. Det har varit mellan 70-130 fordon 
av alla de slag och det är alltid en riktigt skön avslappnad stäm-
ning. Dessa träffar anordnas även i Norrköping och på olika 
platser i Hälsingland.

Vi har åkt på veckoträffar runt Stockholm, men även till Trosa 
och Nyköping.

En veckoträff som måste nämnas lite extra är Motorträffar på 
Nifsta gård. Vi hade satt upp i kalendern att vi skulle åka dit ge-
mensamt den 4 juli. Vi hade även koordinerat med Uppsalag-
änget så att de skulle komma några därifrån också. Tyvärr var 
väderprognosen inte den bästa och ett rejält regnande pågick 
hela dagen, så vi hade inga större förhoppningar att vi skulle bli 
så många bilar.
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Vid vår första uppsamlingsplats så blev vi inte mindre än nio 
bilar i regnet, klart imponerande. Efter vägen tillkom ytterligare 
någon bil och när vi kom fram till träffen hade även några från 
Uppsala och andra platser kommit.

Totalt var vi 21 Saabar som trotsat regnet, även hundkoje-
klubben från Uppsala hade anslutit med 4 bilar. I övrigt var det 
kanske 10-15 bilar av andra märken. Tilläggas skall att det 
här är en riktigt stor träff som brukar locka mellan 100-200 
bilar en vanlig torsdagskväll. Fördelen var ju att det inte var kö 
till varken hamburgarna eller fikat.

Vi åkte gemensamt till Taxinge Saabklubbs trevliga träff på 
Taxinge slott söndag 4 augusti. Det är tredje året som träffen 
anordnas och från första årets 10 bilar var det i år 75 bilar. En 
fantastisk utveckling och det var verkligen alla sorters Saabar 
representerade. Dessutom har slottet en fantastisk buffé med 
kakor, tårtor och andra bakverk.

Nu blir det en lite lugnare vintersäsong, men vi kommer att 

anordna lite roliga saker under vintern. 
Vi kommer till exempel att besöka Pythagoras industrimu-

seum i Norrtälje den 19 januari.
Så håll koll på vår hemsida och Facebook för senaste nytt!

Text & foto Magnus Dufva
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Gamla V4- och tvåtaktsfälgar kan ställa till det när 
det är dags för nya däck. Dagens däckverkstäder har 
ofta inte den utrustning som behövs för att balansera 
hjul med så stort centrumhål. Men bara lugn, lösning-
en stavas bromstrumma!

Det jag har testat är en bakre bromstrumma från en 
V4. Det du behöver göra är att ta bort låsringen och 
knacka ur de två kullagren samt den mellanliggande 
distansen. För att vara snäll mot den som ska göra 
balanseringen bör du torka ur allt gammalt fett samt 
lossa och smörja hjulskruvarna så de löper lätt. Vill du 
vara extra snäll kanske du tar ett tag med roterande 
stålborste och avfettning också. Bromstrummor är ju 
från början välbalanserade så har inte det aktuella 
exemplaret skadats så ska det räcka för våra behov.

Det gäller att få centrering i både bakre och främre 
änden av det långa lagerhuset. I den balanseringsma-
skin som vi använde fungerade det att placera en kona 
i vardera änden. Hjulet kan man antingen skruva fast 
på trumman när denna är lös eller när man hängt upp 
den på maskinen men innan låsningen dragits fast (då 
den vanligen inte går igenom ens detta stora centrum-
hål).

Sedan är det bara att börja njuta av sitt nya, balanse-
rade veteranbilsliv!

Övre: Balanserat och klart! 

Nedre: Kona-trumma-kona var det vinnande koncep-
tet i den här maskinen.

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

Trumman fixar 
balansen

- Rep & knep Rep & knep -

När jag i våras skulle byta oljefilter på V4:an kom 
jag ihåg min ”note to self” från förra våren: Skaffa en 
oljefilteravdragare. Vilket jag givetvis inte gjort.

Att dra en rejäl mejsel genom filtret är ju en klassi-
ker men jag testade denna gång något annat: Spänn-
band! Jag justerade bandet så det blev en ögla som 
precis gick över filtret varpå jag spände åt. Förutom 
att spänna bandet fungerar spännaren automatiskt 
som ett handtag, om du har monterat det åt rätt håll 
(se bilden). Nödlösningen funkade utmärkt och utan 
det oljespill som mejselmetoden ofta ger.

Efter att ha fått loss ett oljefilter brukar jag lägga det 
i en uttjänt kastrull. Där ligger det bra utan att söla 
ner bagagerummet. På återvinningsstationen är det 
sedan bara att vända upp och ner på kastrullen och 
låta filtret trilla ner i därför avsedd behållare.

Bakrutan 4:19 Bakrutan 4:19

Filterhjälp!

Har du aldrig ett lämp-
ligt verktyg tillhands 
när det är dags att byta 
batteri? Eller är alla gem 
plötsligt som bortblåsta? 
Till Saabfjärrar med ett 
litet hål för att öppna 
batteriluckan passar din 
smartphones original-
verktyg för SIM-korts-

luckan utmärkt! För det 
verktyget sparade du 
väl när du köpte din nya 
smartphone..?

Batteribyte
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Saknar du ett vettigt reservhjul till din V4 el-
ler tvåtaktare så passar det utmärkt att läg-
ga på ett nödhjul från till exempel en og900 
på originalfälgen. Sådana däck brukar vara 
lätta att komma över billigt eller gratis. En 
annan fördel är att däcket tar mindre plats i 
kofferten, där det kan bli lite trångt med ett 
fullstortdäck om du har en dragkroks invän-
diga fästjärn där. För att inte tala om den 
där härligt, varma känslan av att ha gjort 
miljön en tjänst genom återvinning!
Visst, du ska inte köra långt eller fort med 
det däcket men det gör du kanske ändå 
inte med din päronhalva?

Av Janne Hagnell

Så nätt! Ja, det ska väl funka på Sonett 
också…

Det är härlig sommardag och du kör med 
fönstret nedvevat i din V4 eller 99:a. Men 
harmonin störs av ett otrevligt skrammel från 
ett eller flera hjul – de rostfria kapslarna brukar 
inte trilla av men har en tendens att sitta lite 
löst.
Problemet löser du enkelt med lite hockeytejp. 
Torka av innerkanten på kapseln (eller varför 
inte hela insidan när du ändå är igång?) med 
avfettning, torka torrt och tryck dit
tejpen. Ett eller två varv brukar vara lagom. 
Tejpen tar dels upp glappet mellan fälgpinnar 
och kapsel, dels dämpar den eventuellt kvar-
varande rörelser.

Räddaren i nöden Slutskramlat!

Hockeyklubba redan på V4? Nja, men 
hockeyklubbetejp, i alla fall!

Rundsmörjning. Ett rejält ord som dagens unga 
kanske tror är gammal slang för ett rejält kok stryk. 
Inte så konstigt, chassileder som behöver smörjas 
med jämna mellanrum slutade användas för runt 50 
år sedan. 
På Saab V4 från 1970-talet behövs ingen rundsmörj-
ning – nästan. En liten rest från svunna tider finns 
dock kvar: Styrväxeln. Titta ner mellan bromscylin-
dern och fläktpaketet. Där hittar du styrväxeln och på 
dess högra sida sitter den lilla smörjnippeln som är så 
lätt att missa.
Har du nu en gammaldags fettspruta är det bara att 
köra igång. Vrid ratten till fullt utslag åt vänster och 
fyll på! Verkstadshandboken anger inte hur mycket, 
bara att man lugnar sig innan ”gummibälgarna sväller 
onormalt” vilket väl låter som ett gott råd
.
Det är rätt trångt i motorrummets nedre regioner och 
du lär behöva en fettspruta med slang för att komma 
åt. Men hur många har en sådan idag, eller ens en 
fettspruta överhuvudtaget? Lugn, det går även att 
använda min universalfavorit, nässköljsprutan (har 
tidigare visat hur man kan använda den för att testa 
vacuumdosor)! Sprutan, som vanligtvis används på 
igensnorade näsor, finns på apoteken. 

Börja med att skruva bort smörjnippeln. Kapa sprut-
spetsen efter behov. Det är viktigt att den tätar 
ordentligt i nippelhålet, annars åker smörjan bara in 
och vänder igen. Dra upp smörjfettet (verkstadshand-
boken rekommenderar Saab special chassifett som är 
samma som används till hjullagren) i sprutan, tryck 
den på plats i hålet och tryck i! Innan återmontering, 
passa på att rengöra nippeln och se att den öppnar 
vid tryck (du kan använda sprutan till det också) så 
du kan göra jobbet på ”rätt” sätt när du väl hittat en 
fettspruta på en marknad eller loppis. Om du inte vill 
vara som jag, förstås, och börja älska din nässköljare!

Av Janne Hagnell

Den sista 
smörjelsen

Den sista resten av en flydd tid. Saknar du gammal-
dags fettspruta för rundsmörjning funkar en näs-
sköljspruta utmärkt. Just denna spruta hade från bör-
jan en slang med små hål och var avsedd för sköljning 
i en helt annan kroppsöppning. Men bara lugn, den var 
oanvänd!
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Stilig och silvrig Saab 900 GL med lite           Uhrsnabb historia
Detta är en Saab som i händerna på sin ägare William 

genomgår en rullande renovering och uppgradering.
Efter att ha blitt utan Saab så köpte han denna  i Gnesta 

norr om Stockholm hösten 2017 via en blocketannons.
Inte så konstigt då han bott i Nyköping i 7 år.
Från början var den firmabil på Saab och kördes av en 

kvinna som lyckades blåsa toppackningen på Autobahn i 
Tyskland redan 1984.

Den är inte mycket vinterkörd men likafullt så har skärm-
breddarna en dubbel funktion, inte bara bredda utan även att 
försköna.

Bilen var tänkt som ett snikobjekt under studietiden men nu 
har det bara liksom dragit iväg med puts pengar och engage-
mang så att ytterligare en premiumvagn inköpts, en Saab 99 i 
den episkt vackra kulören indisk gul som blir brukis.

Åter till 900:an.

Kan tänka att det var hjulafton när de sattes på bilen.
Det innebär också att skärmbreddarna fyller en viktig 

funktion och bilen är besiktad i detta utförande. För att fylla ut 
hjulhusen har han monterat 20 mm tjocka spacers och bilen 
är besiktad i detta skick.

Inredningen byts ut successivt mot en blandning av röd lyx-
plysch och delar från en 99 Turbo, och mera är på gång och 
med ålderns rätt så är Saaben en skattebefriad klassiker.

Text: Martin Stenlund
Foto: William Westin

För en ung entusiast är allt under 250+ hästar i pann-
rummet ynkligt så han har en bra bit kvar även om utseen-
det hintar om nåt åt det hållet. Ett steg har varit att fixa till de 
passande stripesen.

Däremot har fälgarna en Uhrsnabb historia innan William 
lade vantarna på dem och när han gjorde det var de inte i 
samma skick som nu.

Förste ägare var den kände trimmaren och racingföraren 
Rolf Uhr som hade dem på sin tävlingsbil under 1980-talet. 
Men efter en riktning hos en fälgrenoverare har gjort fälgarna 
användningsbara på en gatbil. 

Följ Williams bilprojekt på hans Instagram-
konto @scuderia_taskmort
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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
Fredrik Palmer, 073-0320902
fredrik.palmer@edu.gotland.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
För mer info se hemsidan.
https://saabklubben.se/skane/

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 vinteraktiviteter

Nedanstående aktiviteter anordnas under vintersäsongen 
och eventuella ytterligare träffar och aktiviteter annonseras 
på våran hemsida samt Facebook.

• Besök hos Pythagoras industrimuseum i Norrr-
tälje söndag 19 januari.

Där tillverkades bland annat tändkulemotorer och verk-
stadslokalerna står intakta än idag. Vi kommer att få en 
guidad visning med inriktning på teknik och mekanik.

För mer info om muséet, https://pythagorasmuseum.se/.

För anmälan och mer information skicka ett mail till 
magnus.dufva@hotmail.se eller ring/sms till 070-5817158 
senast 12/1-20.

Besöket kostar 100kr per person.

Vi kan anordna viss samåkning upp till Norrtälje. Efter mu-
seumbesöket äter eller fikar vi i Norrtälje för de som vill.

• Stockholmssektionens årsmöte 2020.

18 februari kl 19:00 på Aprilgatan 8 i Midsommarkransen.

I samband med årsmötet hålls ett mycket spännande fö-
redrag om en svensk, k-märkt motortorpedbåt från 1942 
med sina dubbla, italienska W18 bensinmotorer av märket 
Isotta Fraschini på 57 liter styck och 1500 hk/styck.

Vi bjuder på kaffe och macka

Välkomna!

• Söderturen

Den 9 maj kommer vi att anordna Söderturen, så notera 
datumet redan nu och håll utkik efter mer information i 
kommande Bakruta.

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!

Ny kontakt!

Stockholmssektionens träffar 2020!

http://stockholm.saabklubben.se/
http://stockholm.saabklubben.se/
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SVERIGES SAABTIDNING!
MAXIMALT JULNUMMER!
 Saabs banbrytande reklam – så myntades 
begreppet Saabandan    Sveriges finaste 
99 Combi-Coupé   Allt om EV-2    Hemliga 
designskisser    Saab 95 som racerbil ... och 
massor mer!

WWW.KLASSIKER.NU/SAAB

SAAB CARS MAGAZINE
Beställ utgåvorna 2018 och 1/2019
tillsammans till specialpris. 
Läs mer: www.klassiker.nu/paket 1
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I SAMARBETE MED SAAB CAR MUSEUM

LUCKLYCKA!
99 Combi Coupé hade 

plats för hela livet 

SAAB CARS M
AGAZINE DECEM

BER 2019

Roadtrip!
SAAB           CARS

DECEMBER 2019
PRIS 129 KR 

139 DKK 
139 NOK 

EN ÄGARE!
Inge Ivarsson ska aldrig  

sälja sin Sonett III

magazine
 

96 SPORT -65
Bortglömd under ett skynke. 

Och i absolut nyskick!

9-3 VIGGEN
Slingerslangbellan fyller 20 år!    

Vi kör en unik lågmilare 

Ny tidning!

En helt vanlig dag 
hos Saabhandlaren  

i Fränsta!

Drömresa i 900 Turbo Cabriolet  
med Manhattan som mål

001_KLASX_0319_rel   1

2019-11-21   11:19

Finns 
i butik 
10 dec

Paket- 
pris!

Läs mer och hitta försäljningsställen:

WWW.KLASSIKER.NU/SAAB

SAABCarsMagazine_225x225mm.indd   1 2019-11-25   12:32

Trollhättesektionen

Trollhättesektionen genomför minst 4 aktiviteter/träffar per år. Ofta brukar det bli en sommar- och en hösttur, en 
höstträff med föredrag och ett lussefirande.
Om man vill få information om Trollhättesektionens aktiviteter så kan man som SSK-medlem skicka en anmälan 
till saabklubben.trollhattan@gmail.com så blir man tillagd i vårt register och vår maillista.

Välkomna!
SSK Trollhättesektionen

Trollhättan

Blekinge

Vi inledde som vi brukar med vår första träff i mitten av mars på Björkäng vägkrog utanför 
Varberg.
En månad senare träffades vi åter på en vägkrog men betydligt längre söder ut, närmare 
bestämt Motell Hallndsås.
I slutet av Maj representerade några av våra medlemmar på Saab och Volvoträffen på 
Hovsnäs Herrgård.
Även i år deltog vi med fordon på Motorhistoriska dagen i Hyltebruk.
Enligt traditionen så avslutade vi i Oktober träffåret så som vi började det med fika på Björkäng vägkrog. 

2019 får ses som något av ett mellanår för oss. Inför 2020 planerar vi fler träffar med aktiviteter runt omkring, förhopp-
ningsvis
också något rally eller liknande.
Om någon ytterligare är intresserad av att delta i att arrangera och organisera i vår lilla lokalsektion så är det välkommet.

Önskar alla en God jul och ett Gott nytt år och ser fram mot Saabåret 2020.

Mats-Ove
Peter

Blekinge
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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 250

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

36 - Saabklubben 37Saabklubben -

Lördagen den 23e Maj 2020 ska ni boka in återigen för reservdelsmark-
nad vid Svenska Saabklubbens reservdelslager i Skattkärr. 

Vi kommer endast att ha försäljning av NOS-delar och begagnade delar 
från klubbens lager. 

Beställ gärna delar som ni är i behov av från det ordinarie lagret i för-
väg så att ni kan hämta ut dem där vi har försäljningen, vi kommer att 

ha begränsade möjligheter att hjälpa till med det när marknaden pågår. 
Betalningssätt som ni kan använda er av är: kontanter, swish och kort-

betalning samt i viss mån mot faktura. 

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

Eventuellt kommer vi att ha några platser under tak till övriga säljare, 
priset är då 300:-. 

Vi har inte obegränsat med utrymme på gården så vi vill ha in er anmä-
lan senast den 2020-04-30 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 ha servering där ni kan köpa korv, kaffe, saft o kaka. 

Kl 08.30 öppnar vi för säljare
Kl 10.00 öppnar vi för besökare

Kl 16.00 Stänger Marknaden

Plats: Strandhemsvägen 3
656 71 Skattkärr

Välkomna
SSK Reservdelsverksamhet

Evenemang som Saabklubbens reservdelsverksamhet 
kommer att delta på under 2020. 

• 2020-02-29 Reservdelsmarknad saabklubbens reservdelslager 
Kl 10,00-15,00 Beg och Nos delar. Ordinarie lager stängt men det går bra att förbeställa varor för avhämtning. 

• Årsmötet 2020-03-28  (Endast förbeställda varor). 

• -2020-05-23 Saabklubbens reservdelsmarknad i Skattkärr ( Se separat annons). 

• -2020-06-27 Besöker vi Saabträffen i Hedemora, Förbeställ gärna varor för avhämtning på plats. 

• -2020-09-06 Besöker vi Östgöta Saabklubbs reservdelsmarknad i Norrköping. 

• -2020-11-07 Reservdelsmarknad saabklubbens reservdelslager 
Kl 10,00-15,00 Beg och Nos delar. Ordinarie lager stängt men det går bra att förbeställa varor för avhämtning. 

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

Årets stora marknadsförsäljnin
g Avgassystem halvsats

Passar till: 96 1962-1966, 
Sport o MC, Std, Inkl Monte-
ringsdetaljer ( 8st klammor, 
4st upphängningsgummin, muttrar 
o brickor).

Kan med fördel användas till 
93,96 2-takt tillsammans med 
främre ljuddämpare 732051 om 
man vill ha ett Sportavgassys-
tem 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 ljuddämparga-
veln är isolerad.

Halvsatsen är prov-
monterad på bil 
vid fabrik för att 
få till en korrekt 
passform.

Artikelnr: 007-HASP

Pris: 2860: -

2860 kr
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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

Kylarslangar

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

Pris: 125: -

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

Pris: 95:-

Pedalgummin

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

Pris: 125: -

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

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

125 kr

Skyddsslang

Skyddsslang för kablage bakljus.

Art.nr: 709185 93 1956-1960, Bakljus

Pris: 175: - 

175 kr

125 kr
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Funnet i redaktionens 
arkiv. 
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Lördagen den 5:e oktober var det sedvanlig 
veteranträff i Torslanda. Träffen arrangeras två 
gånger per år av Svenska Saabklubben, Svens-
ka Volvoklubben och Göteborgs motorhistoris-
ka förening. Vädret var dagen till ära riktigt fint 
men lite småkallt, utomhusdelen var dock lite 
varmare då solen sken. Det är en riktigt trevlig 
tillställning där man möter både gamla och nya 
vänner. De flesta försäljare känner man igen 
från gång till gång. Också denna gång gjorde 
jag några fynd av saker jag inte visste att jag 
behövde.

Tack för en fin dag.
Text och foto Mats med fru Meta Jedmo

Här fyndade jag 
och min fru en del 
inredningstyger, 
nu har vi till flera 
bilar samt tillfälli-
ga stolsöverdrag 
när man har 
overall på sig vid 
garagearbeten.
Karl hade helt 
klart mindre tyg 
med hem än vad 
han hade hit den-
na dag.

Här har vi Håkan 
och klubbens 
SAABO i klubb-
montern. Den 
uppmärksamme 
ser dessutom att 
det sitter "nya" 
originalbakljus 
på den, dem ser 
man "aldrig" men 
ibland skall man 
ha "tur som en 
tok".

Detta var vår 
Klubb-granne. 
Svenska Volvo-
klubbens monter. 
Även den be-
mannad med folk 
inte helt okända i 
SAAB-kretsar :-)

Trollhättesektionens utflykt 
söndagen den 15 september 
2019

Som brukligt anordnades en höstut-
flykt innan de flesta bilarna ställs in för 
vintern. Målet för utflykten, där ca 15 
bilar deltog, var Hamrane Bak- och 
Kaffestuga i Dalsland. Resan gick på 
asfalterade småvägar enligt föreslaget 
vägval. Utmed färdvägen fanns en 
uppgift att lösa.
 
Söndagen bjöd på soligt, men myck-
et blåsigt väder. Vid framkomsten till 
stugan var det skönt att sitta inomhus 
och äta nygräddat matbröd med smör 
och riven ost. Denna specialitet kallas 
Klengås. Till detta dracks kaffe eller te.
 
Efter förtäringen förrättades prisutdel-
ning. Ganska många hade löst upp-
giften, så tre vinnare fick utses genom 
lottdragning.

Styrelsen SSK Trollhättesektionen

Höstträff i Göteborg

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
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Saab 9-5 sedan, 00a, 2,3 metallicblå, fast 
dragkrok, nybes ua till 201231, skattad 
till 200430, drygt 34.000 mil. står på 
godkända dubbdäck på plåtfälg men 
nästan nya (max 200 mil) 16" sommar-
däck på alufälgar ingår.
nyrenoverad sid 2, nästan nytt batteri, 4 
brukare inkl mig, säljes med full tank,.
slitet yttre med rost vid hundbenen.. 
AC dålig kylverkan men värmen e 
grym. Blåryker ibland vid kallstart men 
går över nästan genast. Perfekt vinter-
bil. Skänkes bort för 4.000kr. Regnr 
RGN531
Yngve Ekberg, Huddinge 070-7440007, 
yngve.ekberg@gmail.com

KÖPES:
Söker dörrlister runt rutorna på förar- 
respektive passagerardörr, till min Saab 
99 turbo från 1980, tredörrars.

Det är den undre, yttre i metall samt 
skraplisten i gummi innanför (båda ca 
87 cm), samt den övre "hockeyklubban" 
(ca 114 cm). Hör av dig om du vill sälja.

Råkar du även ha den dekorlist som 
sitter i nederkant på turbobilens båda 
sidor, så köper jag gärna! Vet att dessa är 
svåra att få tag i. Överst på dekorlisten är 
det 3 mm svart, sedan 8 mm i silver och 
längst ner 21-22 mm svart. Totalt ca 33 

mm bred. 

070-574 64 48, mikael.privat@gmail.com

45Köp & Sälj -44

SÄLJES:
Diverse saabiana som mössor, kepsar, 
tröjor, T-shirts, pins,
klistermärken, böcker mm från dödsbo 
säljes till förmån för
Automobilsällskapets Ångvagnssektion i 
Nyköping. Mycket förmånliga
priser.
Ring Urban Nyblom 070-2141464 eller 
maila info@automobilsallskapet.se

Har en fräck huv till en 96-a
• Tre Motometer mätare med 2 

hållare
• Takräck med träribbor
• Nya Skidhållare Thule ( gummi i 

stroppar )
• Nya Solgardin för sidomontering ( 2 

st  rutor ) 

Rickard  Möller, Vellinge, rickard.mol-
ler@volvo.com

900 Cab-95
Ombyggd till 9-3. 2003 Viggen
Aldrig vinterkörd
Bes. u.a
14000 mil
Cabfällning fung. ej.
Söker någon som vill ta hand
om detta fina ex!

Lars Jansäter
Sollentuna
Tel: 0708-274590
Mail: larsajan@me.com

Halda Trippmaster med växel och vaj-
rar sitter i en Saab V4 1970.

Högstbjudande dock ej under 2500:-

Mats Anderssson Lärkgatan 20 342 60 
Moheda. Emil. matsa33@gmail.com

SAAB 9-3 Vector
Säljer mina föräldrars fina Saab 9-3 
Vector 2008. Den har gått ca 15 600 mil 
och är omskött på alla sätt med service 
osv. Pigg att köra och ligger som ett 
strykjärn på vägen. Fina sommar och 
dubbade vinterdäck, alla på alu-fälgar.

Dragkrok för max 1600 kg.

Det enda som jag kan anmärka på är lite 
rostbubblor på skärmkanterna bak. F ö i 
riktigt fint skick.

Ring Eva 070-6645120 vid intresse.

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

- Köp & Sälj 
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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

- Saabklubben 

ar du också ångrat en bilförsäljning, eller kan-
ske ångrar att du tackade nej till en riktigt bra 
deal? Du kanske blev erbjuden en bil gratis?

Jag tror att vi alla har gjort något av detta någon gång. An-
dra bilaffärer ångrar man kanske inte, men oavsett så händer 
det att man gör en återblick över vilka bilar man ägt, och man 
kan ju fundera på hur en ”stall av bilar” skulle sett ut om man 
inte sålt den där saknade bilen eller tackat nej till en affär eller 
en bil som bortskänkes. För egen del så finns det 4 bilar som 
jag verkligen ångrar att jag gjort mig av med, eller som jag 
tackat nej till av olika anledningar. Bland annat en tvåtaktare 
som jag köpte som ett objekt, ett väldigt bra objekt, i princip 
bara bromsjobb, den bilen sålde jag vidare för kaffepengar till 
Norrland, eller den svarta og900 turbo sedanen från 84 som 
var fullutrustad och som jag blev erbjuden gratis. Rostfri och 
med lågt miltal, oxblods skinninredning och taklucka. Tackade 
nej till den, för at jag inte hade plats att ha den hemmavid.

I samband med att min son kom till världen så blev jag er-
bjuden en indisk gul Sonett 3:a i nästan nyskick för ca 50.000 
kr. Problemet var att den stod utomlands och jag velade om 
jag kunde rättfärdiga en tvåsitsig bil med växande familj. Tack-
ade nej, och har länge ångrat att jag gjorde det. Vem springer 
på en sonett 3:a i nästan nyskick för 50.000kr? Lär ju aldrig 
hända igen!

Sista bilen som jag även ångrar att jag sålde var min Saab 
V4, när den såldes var jag nog redo att låta den gå vidare. 
Men när man sitter där utan en 96:a i sitt liv, så inser man hur 
trevlig den modellen är, hur kul det är att nöta landsväg och 
hur ”udda” den är i dagens stadstrafik. Det som känns skönt, 
det är att den V4:an idag har ett gott hem i Dalarna, och att 
nya ägaren uppskattar och förhoppningsvis njuter av bilen. 
Tvåtaktaren som nämns i inledningen finns kvar, men har 
ännu inte kommit ut på vägarna, den svarta turbon gick tyvärr 
skrotdöden till mötes och sonetten, ja den såldes på interna-
tionell auktion för över 170.000kr och hamnade i Tyskland.

Note to self. Kommer ett bra erbjudande om en bil som 
lockar, så kanske man inte skall tacka nej

Lars Söderlund

Retrospect

H
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