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Hejsan i regnet!
Här i västkusten har det regnat mycket 

ett tag. Det gör att garaget hägrar och 
fixa med bilarna, men det finns inte alltid 
så mycket tid till det när det renoveras 
hus. Men saknaden av en 95a blev för 

stor så det blev ett inköp i höstas, trots att jag lovat mig själv 
att inte köpa fler bilar. Det blev en gul 73a som hämtades i 
Stockholm, den kommer gå kanon med lite arbete. Men tids-
ramen har flyttats fram, under tiden samlar jag delar. Ibland 
känns det som det är det roligaste med en ny bil, att jaga delar. 
Speciellt när det är NOS, jag vet inte vad det speciella är men 
när det ligger i en Saab originalkartong eller påse känns det 
jobbigt att öppna det. Då känns det mycket lättare att använda 
delar som kommer från Saabklubbens reservdelslager. Alltid 
bra service från personalen och paketet kommer innan man 
hinner tänka på att gå ut till garaget. 

Svenska Saabklubben slår medlemsrekord
Glädjande kan det rapporteras att vi passerade 4700 med-

lemmar innan årsskiftet, det är bra och roligt att så många 
personer vill bli medlem i vår klubb. Välkommen alla nya 
medlemmar och tack alla som vill stanna kvar 2020 med. 

En del personer har reagerat att det står välkommen som ny 
medlem när man fått årets medlemskort. Styrelsen beklagar 
om någon har tagit illa vid sig, det var inte meningen. Det 
är så att vårt medlemssystem Membit har bara ett brev som 
kan gå ut när en inbetalning registrerats oavsett om det är en 
befintlig medlem eller helt ny. Vi ser över om vi kan formulera 
om texten till nästa år så ingen skall bli förvirrad. När klubben 
har växt har vi varit tvungna att lägga ut en del av hanteringen 
på ett externt företag. Vi hoppas att ni kan överseende med 

detta. 
Vi lägger även till att bredvid ditt namn på baksidan av 

tidningen Bakrutan står dina inloggningsuppgifter för att 
kunna logga in på Membits självservice. Där kan du ändra 
kontaktuppgifter eller adress, du kan även hämta hem din 
medlemsavgift om inbetalningskortet försvunnit. Länk till 
Membits självservice finns på vår hemsida. Vid frågor kontak-
ta medlemsansvarig. 

Almanacka 
Det bifogas även en almanacka till detta nummer för alla 

som betalt medlemsavgiften i tid. Styrelsen gav alla chansen 
att de som betalt till mitten av februari får almanackan. Har 
du betalt i tid och ändå inte fått almanackan så kontakta med-
lemsansvarig för att se vad som är fel. Har du missat att betala 
i tid och inte fått den kan du köpa den för självkostnadspris i 
webshoppen. Hoppas att du som ännu inte betalt medlems-
avgiften stannar även år 2020 med oss. Men skulle du inte 
välja att förlänga det så tackar vi för denna tid och du är alltid 
välkommen tillbaka. 

Årsmöte 2020
Ni har väl inte missat att det är årsmöte den 28 mars i Troll-

hättan. Kallelsen finns på sida 25, det har även gått ut per brev 
då den inte var klar till förra numret. 

I år kommer vi inte ses på årsmötet då jag hälsar på mina 
föräldrar som bosatt sig i Spanien men Martin kommer med 
en van hand svinga ordförandeklubban på mötet. 

Karl
Ordförande

Ordförandens ord

LEDARE

Saab 900 Cabriolet, bilen ägs sedan länge av klubbens vice ordförande, Martin Bergstrand.
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Musik skall byggas utav glädje
Jag har sedan barnsben en kärlek till SAAB, och kanske extra till den gamla två-
takts-SAABen, modell 96 och 93. På hobbybasis så håller jag på lite med musik, och 
spelar bland annat gitarr i ett coverband. På senare tid har jag börjat göra egen musik, 
så vad kunde vara mer logiskt än att göra en hyllningslåt till min gamla favoritbil. Så: 
jag skickar en länk till er med låten. Jag har inga kommersiella intressen i vare sig 
låten eller i plattformen den ligger på (Soundcloud). 
Min enda ambition är att kanske få nån gammal 
SAAB-entusiast att dra lite på smilbanden, och känna 
igen sig lite. Så sprid gärna låten till de av klubbens 
medlemmar som skulle tycka en halvtung rocklåt om 
en gammal favorit kan vara kul: 

”SAAB 96”: https://soundcloud.com/bluezchriz/saab-
96 

Hälsningar Christer Englund
24

Tidskriften för Svenska Saabklubbens medlemmar. 
Denna trycks i cirka 5000 exemplar och utkommer fyra 
gånger per år. Författarna till artiklarna svarar för inne-
hållet själva. Aktuella nyheter och iaktagelser läses i 
ledaren som skrivs av någon i styrelsen från gång till 
gång.

Bidrag
Material till tidningen mejlas helst. Formatet är valfritt, helst 
separerat text från bilder. 
Kvalitén på bilderna måste vara god för att det ska bli bra re-
portage. Således är det viktigt att de är så högupplösta som 
möjligt (helst 300 DPI), mobilbilder blir inte bra. Bilderna bör 
minst ha en storlek på 2 MB. Material i brevform går också 
bra, kontakta redaktionen för postadress.
Redaktionen reserverar sig för eventuella felaktigheter i in-
skickat eller publicerat material. Särtryck ur tidningen är till-
låten under förutsättning att källan anges.

Inskickat material är ingen garanti för att få med det i tid-
skriften. Redaktionen avgör i slutändan om materialet är an-
vändbart. Detta baseras på relevans, kvalite och innehåll. 

Korrektur - I normala fall sker en korrekturläsning av arti-
keln men ibland kan det komma att texten skrivs om och 
anpassas för att fungera som en läsbar artikel. Detta avgör 
korrekturläsarna.

Stoppdatum för nästa nummer är satt till 10 april. Därefter 
tar det ca 4-6 veckor innan den är hemma i brevlådan. Träff-
reportage skall skickas så snart träffen ägt rum. För att de inte 
ska bli för inaktuella publiceras de i nästkommande nummer. 
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En präst och en taxiförare dog samma dag och båda 
kom till pärleporten samtidigt. Sankte-Per stod 
och väntade på dem.

- Följ med mig! Sade Sankte-Per till taxiföraren.

Taxiföraren gjorde som han blev tillsagd och följ-
de med Sankte-Per till en stor herrgård. Herrgår-
den hade all lyx man kan föreställa sig, allt från 
en bowlingbana till en pool i olympisk storlek.

- Wow, tack så hemskt mycket! Sade taxiföraren.

Därefter ledde Sankte-Per prästen till ett rug-

gigt gammalt skjul med en hård bädd och en liten 
sliten TV-apparat.

- Vänta, du måste blandat ihop oss två! Sade 
prästen. Skulle inte jag vara den som fick bo i 
herrgården? Trots allt så var jag ju en präst, 
gick till kyrkan varje dag, och prisade herrens 
goda ord!

Sankte-Per svarade,
- Ja, det är sant. Men under dina predikningar sov 
alla. När taxiföraren körde så bad alla!

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

- Faktura på de beställda reservdelarna får ni via mail/brev från 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 dina originaldelar via Saabklubben!

06 07- Saabklubben I sökaren - 

Bakrutan
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

Vart ska vi?
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På fotoresa med MSL 130

K
an en bra broschyr sälja fler bi-
lar? Ja, därom tvista de lärde, 
som det brukar heta.  

- Nej, vi behöver inga bro-
schyrer, bilarna är så gott som 

redan sålda! Ja, det var svaret jag fick från min 
amerikanske reklamkollega, på dotterbolaget i 
Orange, Connecticut, Saab-Scania of Ameri-
ca, när jag frågade om vi inte skulle ta fram en 
broschyr för nya Saab 900 Cabriolet. 

Saab 900 Cabriolet hade visats som 
designstudie på bilsalongen i Frankfurt 
i september 1983 och fick försäljnings-
start i USA i januari 1986. Produktio-
nen  hade förlagts till Saab-fabriken i 
Finland där den första 900 Cabriolet 
tillverkades den 7 januari 1986. De 
första 400 bilarna (379 bilar byggdes) 
skulle skeppas till USA och det var där 
man inte behövde någon broschyr. Intresset 
för de öppna bilarna var stort nog ändå. 

Men det behövdes förstås pressbilder. De 
fotograferades dels i USA men också av Infor-
mationsavdelningen i Nyköping. Den bil som 
användes här var en röd cabriolet av 1986 års 

modell, med registreringsnumret MSL 130. 

Till årsmodell 87 skulle 900 Cabriolet säljas på 
alla marknader, med den nya, sluttande fronten 
och liksom tidigare 16-ventilers turbomotorn 
på 175 hk. Och nu behövdes det broschyrer! 

De första skisserna presenterades av re-
klambyrån i februari 1986. Allt var självklart 
mycket hemligt, ingen ville att nyheterna skulle 

läcka ut innan de officiella visningarna i 
augusti/september. Fotograferingarna, 
bestämdes det, skulle ske på Mallor-
ca, i april för att få den riktiga som-
markänslan, så dit fraktades fotobilar, 
mekaniker, fotograf, fotoassistenter 
och fotomodeller. Den röda cabrio-
leten, MSL 130, skulle få en nästan 
egen broschyr men vi hade också en 
svart cabriolet på plats, MTL 384. Bi-
larna byggdes om på plats med den 

nya fronten - och sen var det upp till teamet att 
undvika all onödig uppmärksamhet. 

Det lyckades nästan alltid. Men en dag, i 
morgonrusningen på Mallorca, meddelade ra-
dion att motorvägen delvis var avstängd för att 
Saab skulle fotografera där! 

MSL 130
Text, foto, arkivmaterial

Per-Börje Elg, Saab



Bakrutan 1-20 Bakrutan 1-20
10 - Reportage Reportage - 11

Broschyrerna blev förstås klara i 
tid. De trycktes i Tyskland under som-
maren i drygt 30 olika språkversioner. En 
intressant detalj i sammanhanget är att 
bilarna i Saab-broschyrerna tidigare fo-
tograferats med modellplåtar, typ ”Saab 
900” istället för riktiga nummerplåtar. 
Men efter omfattande diskussioner be-
stämdes att bilarna till årsmodell 87 skul-
le fotograferas ”så ärligt som möjligt”, 
med sina riktiga nummerplåtar. MSL 130 
hette alltså just det. 

Till modellåret efter, 1988, var ändring-
arna inte så stora, men det skulle förstås 
göras nya broschyrer. Den här gången 
blev det fotograferingar på franska Ri-
vieran, i Nice, Antibes och Monaco. Den 
röda cabrioleten, MSL 130, fick vara 
med ännu en gång. Inledningsbilden 
blev något av en klassiker, där MSL 130 
blir omkörd av en 900 Turbo 16 Aero. 
Liksom den kanske bästa bilden av en 
900 Cabriolet, där MSL 130 glider fram i 
Monaco, precis så som i de bästa dröm-
marna! Den bilden blev så bra så den 
återanvändes även i broschyrerna för 
årsmodell 89. 

Det var också nu som MSL 130 blev 
filmstjärna. I den Saabproducerade re-
klamfilmen ”An Ordinary Day - Snap 
your fingers” (se Bakrutan nr 4-2019) 
med Kjell Bergqvist och Miss Universum 
Yvonne Ryding. Även den filmad på fran-
ska Rivieran och i Monaco. 

MSL 130 blev modellbil också! Tillver-
kad 1989 av engelska Somerville i ska-
lan 1:43 och med all den detaljrikedom 
man kunde förvänta sig - Somerville tog 
ju också fram flera andra Saabmodeller. 

När den sista Saab 900 Cabriolet, av 
den första generationen, tillverkades den 
8 september 1993 hade totalt 48  894 
bilar tillverkats, långt fler än de första 
försiktiga planerna antytt. Saab 900 Ca-
briolet hade blivit en succé. 

Förhoppningsvis finns MSL 130 kvar 
därute nånstans. Bor i ett trevligt garage 
med en ägare som pysslar om den, får 
man hoppas 

En drömbild av en drömbil, ja, det är väl precis så här Saab 900 
Cabriolet ska njutas! Som det såg ut i broschyrerna både 1988 
och 1989. 

.

Vänster. Öppningsbild i 
broschyren 1988, med en 
900 Turbo 16 Aero och 
MSL 130. 
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Hur skulle vi visa att Saab 900 Cabriolet var ”en klassisk, fyrsitsig cabriolet”? 
Vi provade i fotostudion med att sätta fyra glada människor i bilen, men det 

blev inte bra! Så här blev det mycket bättre! 

Övre vänster: Skiss och verklighet. Efter 
testfotograferingar och omfattande diskus-
sioner tog reklambyrån fram en broschyr 
med skisser som det sen var upp till fotogra-
fen att förverkliga!
Ovan: Saab 900 Convertible 1986 på en 
pressbild från Informationsavdelningen i Ny-
köping samt en svartvit pressbild från Saab 
i USA. Man ser tydligt att årsmodell 86 hade 
den ”platta” fronten. 
Vänster: Saab 900 Cabriolet som mo-
dellbil från Somerville. Med rätt num-
merplåt.
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Jag är sedan ett drygt halvår en av klubbens två klubbmäs-
tare.
För många är jag nog bekant men inte för alla.
Jag heter Sibylla Gustafsson och bor i ett litet samhälle som 
heter Stockaryd, i Småland. Jag jobbar på SAS tekniska 
avdelning på Arlanda sedan snart 30 år.
Mitt SAABintresse har jag haft i alla fall i drygt 35-40 år. Har 
haft flera 2-taktare, v4or, 99:or, 90:or och en och annan 900. 
(Men ingen 9-3 eller 9-5)
Modellen jag gillar allra bäst är kortnosen, har en blå 61:a- 
Den gillar jag skarpt. Har ägt den sedan slutet av 1990-talet. 
Använder den flitigt under sommaren. Har bland annat kört 
12 Midnattssolsrally i regularityklassen (där man på sträckan 
ska hålla en given snitthastighet, inte helt enkelt).
En annan favorit är SAAB 90, den brukar man hata eller 
älska. Frampartiet är SAAB 99 och bakpartiet SAAB 900. 
Fanns mellan 1985 och 1987. (Har även en sådan som 
bruksbil )
Har en modellsbilsamling , samlar de flesta skalorna, finns 
även en hel del andra SAABrelaterade prylar hemma hos 

mig. (Eller ska nog säga hos oss då även sambon blev 
intresserad efter några år)
Har varit med i Svenska SAAbklubben sedan den hette 
SAAB Registret (Varit med sedan 1985-1986 tror jag). Tidi-
gare har jag inte varit aktiv i någon form av styrelsearbete i 
klubben.
Ja , det var lite kort om mig. 

Ena halvan av Saabklubbens 
klubbmästare

4 januari var  det dags för den numera sedvanliga After Hjulfikat i 
Stockaryd.
Vi brukar ha en garagefika i oktober/november också, för vi tycker 
det är ett trevlig sätt att umgås under lågssäsong.
Vi har gjort detta under några år nu, så det är kanske rent utav en 
tradition. Man frågar inte längre om vi ska ha garagefika utan när 
den är.
Vi börjar med att plocka undan i garaget och fixar dit lite bord och 
stolar. Sedan bakar vi kakor och bullar (det ska vara hembakat 
tycker vi ), brygger kaffe. Och till After Hjulfikat ser vi till att det finns 
glögg/ pepparkakor och skinksmörgås.
Gästerna som kommer är grannar och bilvänner (de flesta med ett 
SAABintresse). Nästan varje gång är det någon som har bett om att 
få ta med någon kompis, så vi har fått många nya vänner på detta 
sätt.
Vi fikar och umgås i garaget och man kan se nya vänskaper knytas.
Man hittar alltid någon gemensam beröringspunkt med bordsgran-
nen.
I år blev det lite av besöksrekord. Vi summerade till ca 85 gäster. 
Ja, det var trångt och fullt stundtals. Men det är ett roligt sätt att 
umgås tycker vi.
Här kommer även lite bilder från träffen.

Sibylla o Lasse

Klubbmästarna Håkan Malmgren och Sibylla Gustafsson 
under Saabfestivalen i Trollhättan.
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djavligt jagad
o-viks krakar

Filmisen

Filmisen, bakrutan@saabklubben.se

På omslaget står en snubbe i vit badrock 
och solbrillor och hytter med en lie samtidigt som 
han gör djävulshorn. Framför honom står tre kil-
lar i trenchcoat med motorsåg, Uzi och bazooka. 
Låter det galet? Det är det!

Filmen är resultatet av att några lumparkompi-
sar på 90-talet löpte fullständigt amok med en 
VHS-kamera. Det hela börjar med att ett grillande 
grabbgäng på en ö får syn på några satanister 
(jajamen, ledda av den lieviftande solbrillekillen). 
De bestämmer sig för att smyga närmare, vilket 
förstås är en sällsynt usel idé.

Det som är särskilt intressant för oss Saabnör-
dar är att de goda i filmen konsekvent kör – Saab! 
Grillgrabbarna flyr i en svart og900 (för övrigt först 
parkerad bredvid en trubbnos-9000) till en tele-
fonkiosk där de ringer efter Specialarna som är 
det beväpnade gänget på omslaget.

Specialarna anländer i en 96:a från gissningsvis 
1976 och börjar raskt utbilda killarna i hur de ska 
försvara sig mot satanisterna. De senare kommer 
strax farande, men naturligtvis inte i en godhe-
tens Saab utan i en ondskefull Ford Granada 
med flames och djävulsbild på huven! 

Så vidtar en vild jakt där 96:an smiskar gruskur-
vor med en vilt bakhjulssladdande Ford bakom 
sig. Notera att förarsatanisten gör djävulshorn 
hela tiden medan han håller i ratten!

Filmen avslutas med en twist där ytterligare en 
Saab, en 99cc, har huvudrollen.

Grillkillarnas och Specialarnas Saabar finns ty-
värr inte i bilregistret längre. 99:an går det inte att 
se registreringsskylten på men med tanke på hur 

den ser ut är det nog tveksamt om den finns kvar.
Felix Nordh, i Youtube-fenomenet ”Felix recen-

serar” beskriver filmen som ”så dålig att den går 
hela varvet runt och blir rolig igen”. De här killarna 
har bara varit ute efter att ha så kul som möjligt 
och det syns!

Filmen finns faktiskt fortfarande att ladda ner på 
en av filmskaparnas hemsida: 

https://www.acc.umu.se/~groophy/download.
html

Där finns också mer information om filmen. Var 
dock beredd på att kvalitén på bild och ljud är 
ungefär vad man kan vänta sig av en amatörfilm 
från den här tiden.

Djävligt jagad (1995)

17

Vill du tipsa om en filmsaab? Kontakta redaktionen!

Filmisen - 

..

..
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Nyheter från MHRF

Möjligt att återfå originaldokument av 
Transportstyrelsen

Efter flera års arbete från MHRF: från och med den 1 februari 
kan den som lämnat in originalhandlingar i samband med ansö-
kan om ursprungskontroll ansöka om att få dem återlämnade.

I samband med att Transportstyrelsen tog över ursprungskon-
trollen av besiktningsföretagen 2008 infördes att originalhand-
lingar, till exempel registreringsbevis, skulle destrueras. Lika länge 
har Motorhistoriska Riksförbundet ifrågasatt denna rutin. Från 
och med februari i år finns det möjlighet att återfå handlingarna.

– Det är en stor seger då det kan handla om stora fordonshisto-
riska värden, inte sällan unika, säger MHRFs generalsekreterare 
Jan Tägt som varit engagerad i frågan sedan start.

Det finns dock några kriterier för att kunna ansöka om att få 
sina fordonsdokument återlämnade.

– Ansökan kan göras tidigast tio år och senast elva efter det att 
fordonet genomgått registreringsbesiktningen och erhållit num-
merskyltar, förklarar Jan Tägt och förtydligar att det innebär att 
man bara har ett år på sig.

Vidare krävs det bland annat att fordonet ska vara 30 år eller 
äldre vid ansökan om återlämnade. Och att originalhandlingarna 
ska ha ett fordonshistoriskt värde.

Läs mer om vad som gäller vid återlämnande av originaldoku-
ment från Transportstyrelsen i samband med ursprungskontroll 
här.

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Lagskydd för rörliga kulturarvet lagt på is

Besvikelse hos Transporthistoriskt Nätverk, i vilket Motorhisto-
riska Riksförbundet ingår, efter möte med Kulturdepartementet. 

Vid mötet med Kulturdepartementet fick Transporthistoriskt 
Nätverk (ThN) beskedet att Regeringskansliets beredning har be-
dömt att allt för många problemställningar lyfts fram i Riksanti-
kvarieämbetets (RAÄs)  rapport från 2018 för att en hänsynsregel 
i kulturmiljölagen ska bli verkningsfull. Departementet har därför 
valt att inte gå vidare med förslaget. Därmed kommer rapporten 
heller inte att skickas ut på remiss, något ThN sett fram emot.

Istället har departementet valt att i RAÄs regleringsbrev för 
2020 ge myndigheten följande uppdrag gällande historiska trans-
portmedel:

RAÄ ska i samverkan med Statens maritima och transporthisto-
riska museer samt det civila samhällets organisationer, däribland 
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och ThN, verka för ökad kun-
skap och kunskapsspridning om historiska transportmedel i syfte 
att främja ett bevarande av detta kulturarv. RAÄ ska redovisa in-
satser och resultat av arbetet till regeringen (Kulturdepartemen-
tet) senast den 30 november 2021.

– Att i regleringsbrevet ange att Riksantikvarieämbetet, för att 
öka kunskapen och kunskapsspridningen om historiska trans-
portmedel, ska samverka med bland andra Transporthistoriskt 
nätverk är i och för sig bra. Däremot är jag bekymrad över att man 
bara nämner bevarandet. Främjandet av användningen av de his-
toriska transportmedlen är minst lika viktigt, menar Motorhisto-
riska Riksförbundets ordförande Kurt Sjöberg.

ThN arbetar oförtrutet vidare med frågan med målet att förbätt-
ra möjligheterna till ett levande bevarande av det rörliga kulturar-
vet. Närmast sker det vid nätverkets vårmöte hos Statens maritima 
och transporthistoriska museer samt i Almedalen i sommar. Läs 
mer på mhrf.se/thn_lagskydd_is.

Malin Erfeldt kanslichef 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 - 
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Om man följer NEVS på tex Instagram, så kunde man un-
der Januari/Februari notera att NEVS tillsammans med Pro-
tean vintertestat elbilar och Proteans nav-/ hjulmotor. Protean 
är ett brittiskt bolag som utvecklar hjulmotorer och ett bolag 
som NEVS nyligen förvärvade. Tanken är att man istället för 
att han en central motor som levererar kraften till varje drivhjul, 
levererar man isället kraften till en mindre motor monterad i 
navet. Detta skall ge bättre leverans av kraften samtidigt som 
man får en bättre väghållning, snabbare acceleration. Detta 
ger även att vikten minskar på fordonet samt att elförbruk-
ningen minskar och en större räckvidd erhålls. Detta skulle på 
sikt kunna ge att man inte behöver lika stora batterier som tex 
Tesla med flera använder för att erhålla acceptabel räckvidd.  

Sedan en tid tillbaka så har man även kunnat beställa 
en NEVS 9-3 i Kina för 169.800 yuan, vilket motsvarar ca 
223.000 SEK. Bilen har då ett batteripack på 45kWh och en 
elmotor om 130kW vilket motsvarar ca 177hk. Detta skall ge 
en räckvidd om 355km enligt NEDC-mätcykeln. Toppfarten 
är satt till 140km/h.

Nu är inte NEVS 9-3 aktuell i dagsläget för varken Svenska 
eller Europeiska marknaden, men tanken på att kunna köpa 
en NEVS 9-3 för 223.000 SEK före den statliga miljöbilspre-
mien om 60.000 SEK gör ju att, om, och då verkligen OM 
med stora bokstäver, man skulle överväga en lansering i Sve-
rige och Europa skulle tillhandahålla den absolut billigaste bil-
bilen, och då skulle verkligen gemene man kunna köpa och 
köra elbilar. Efter den statliga elbilspremien skulle priset landa 
på 163.000 kr, såldes långt under samtliga elbils-konkurren-
ter och även långt under många likvärdiga fossildrivna nya 
bilar i samma storleksklass.

Redaktionen

Foto: NEVS
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I sommar är det sju år sedan Nevs 
köpte Saab Automobils konkursbo. 
Därefter har det inte löpt på helt frik-
tionsfritt. Artiklarna om diverse strul, 
inte minst på grund av finansiella hinder 
som lett till både konkursbegäran och 
rekonstruktion, duggade ett tag tätt 
här på teknikensvarld.se. När det var 
som värst reagerade försvarskoncer-
nen Saab AB genom att inte längre låta 
Nevs använda varumärket Saab.

På senare tid har Nevs fått ordning 
på saker och ting. Ny miljarder har inj-
icerats i bolaget från olika håll, fabriker 
i Kina har byggts och öppnats, och de-
ras första modell – Saab 9-3-baserade 
elbilen Nevs 9-3 EV – har inte bara vi-
sats upp utan också tillverkats i mindre 

skala.

Det har under alla år pratats om Nevs 
elbilar, några vi aldrig har sett röken av 
bortsett från den elektrifierade Saab 
9-3:an. Men nu finns det för första 
gången bilder på två olika modeller som 
Nevs förmodligen är redo att släppa på 
kinesiska marknaden inom kort. Bilder-
na kommer från Saabplanet.com.

Den ena är en kompakt SUV (bild-
en ovan) som enligt skylten i fronten be-
tecknas L 113. Även om modellen har 
sin egen design så är känslan ändå en 
hel del Saab 9-4X. Fronten andas Saab 
på ett modernt vis och fönsterprofi-

len längs sidan är typisk för Saab, inte 
minst ”hockeyklubban” vid D-stolpen. 
En designdetalj som hängt med ända 
sedan 99, om än i lite olika utföranden.

Den andra bilen är en halvkombi, eller 
Combi Coupé som Saab skulle ha kallat 
den för, och du ser den nedan. Även på 
denna modell, som vi inte känner till mo-
dellbeteckningen på, ser vi former som 
lika gärna hade kunnat pryda en bil med 
Saab-emblem. Men vad modellen verk-
ligen liknar är den prototyp kallad 9-3 
Phoenix som designchef Jason Castrio-
ta formgav under tiden Victor Muller ba-
sade över Saab men som aldrig visades 
publikt. Först i efterhand kunde vi visa 

Foto: Saabplanet.com

NEVS halvkombi, foto: Saabplanet.com

er bilderna på bilen som var tänkt att bli 
nya Saab 9-3.

9-3 Phoenix-prototypens karossform 
är kvar till stora delar, vissa detaljer är 
till och med mer eller mindre identiska, 
exempelvis vecket över bakskärmarna 
som sträcker sin in över bakdörrarna. 
På Nevs version har vecket gjorts hår-
dare och mer synligt. Fönsterlinjen är 
även den ganska lik och den har också 
”hockeyklubban” som är ett nyskapat 
beskrivande ord som många Saab-
fans inte har vuxit upp med (uttrycket i 
Saab-sammanhang kommer sannolikt 
från utlandet).

Det finns även en skiss på halvkom-

bin, den skiss vi ser nedan. Den är inte 
identisk med bilen på fotot. Bland annat 
är fönsterlinjen och böjen över C-stol-
pen klart annorlunda. Den bakre sidoru-
tan är dessutom mindre på skissen som 
även bjuder oss på ett axelavstånd – 2 
800 millimeter. Det är 125 millimeter mer 
än på Saab 9-3 generation tre. Det står 
också något om lång hjulbas och att 
den är 125 millimeter längre, dock oklart 
om 2 800 millimeter är med eller utan 
de extra millimetrarna. Om det är utan 
betyder det att långversionen av denna 
Nevs-modell har ett axelavstånd på 2 
925 millimeter, vilket är väldigt långt för 
klassen. Längre än flera andra långver-
sioner i klassen som säljs i Kina.

I samma skiss ser vi också en rad 
som verkar säga att produktionen ska 
komma igång i Tianjin-fabriken under 
2018 och i Shanghai-fabriken under 
2019. Någon produktion 2018 blev det 
dock inte, återstår att se vad som hän-
der 2019 då Nevs säger sig ha massor 
av grejer på gång.

Om dessa båda helelektriska 
Nevs-modeller når utanför den kinesis-
ka marknaden, exempelvis den europe-
iska, återstår att se.

Mattias Rabe, Teknikens Värld
https://teknikensvarld.se/for-

sta-bilderna-pa-nevs-elbilar/

Första bilderna på NEVS elbilar

NEVS elbil "L 113" Foto: Saabplanet.com



Bakrutan 1-20 Bakrutan 1-20
24 25Saabklubben -- Historia

M
ängder med snö och kallgrader under längre tid var 
ett kännetecken för vintern 1965-66.

Jag är 17 år och är vid Skarpnäcksbanan utan-
för Stockholm med några kompisar. Vi ska köra på 

den spolade och ganska krävande racebanan, som vad jag 
vet var öppen för allmänheten under vintern. Om det inte var 
så, körde vi där i alla fall. Vi biltokiga grabbar var där så ofta 
vi kunde. Banan pekade ut riktningen och visade oss konsten 
att bli riktigt biltokiga, för all framtid.

Hemma i Roslagen körde vi isbana lite överallt och så ofta vi 
kunde när soppapengarna räckte till. Några av oss tyckte det 
var spännande att åka till huvudstadens racebana för att kolla 
hur stadsgrabbarna körde.

Jag minns en ``gubbe´´, 30 år eller så, som hade en DKW 
F12. Den var snabb, jäkligt snabb. Bilen var vit, polerad och 
fin med ett motorljud som liknade min Saab´s fräna ljud, men 
ändå, lite annorlunda. Jag minns att DKW mannen gick runt 
och studerade alla andras bilar. Kanske för att jämföra, vem 
vet? Min Saab var ju som brukligt vedbodtrimmad och med 
endast en förgasare som hade en ganska yvig halsring. Ljudet 
hade naturligtvis ståpälskaraktär när det flaxade ut vid sidan 
av passagerardörren. Bilen min såg ut som ett skrynkligt rus-
sin efter alla dess rullningar. DKW mannen rynkade lite på nä-
san, när han utstuderat passerade min skrynkliga Saab. 

Gubbens ``Deka´´ var snabb, jäkligt snabb på rakorna så jag 
hängde inte riktigt med. Däremot märkte jag att min kurvtek-
nik var givande, eller kanske mera aggressiv, kan man nog 
uttrycka det. Efter kanske 10-12 varv fick man in flytet och 
jag började få häng på Dekan. Banan hade fyra raksträckor 
och fem kurvor. Den längsta rakan var ca 700 meter och där 
drog gubben ifrån mig så det bara visslade. Efter rakan kom 
en hårnål och där var jag ifatt honom, men det gick inte att 
ta honom i den vassa kurvan. Efter kurvan kommer en något 
kortare raka mot en ganska svag vänster och där höll han 
fullt, jag var kanske tio meter bakom med fullt öppen trottel. 

Sedan en något längre raka fram till en något snävare vänster 
där han släppte en aning, men det gjorde förstås inte jag. Jag 
gjorde som brukligt en liten knick till vänster med ratten, fullt 
uppställ, ganska brett, gubben blev lite skrajsen och bromsa-
de in lite. Gubbens bromsande gjorde att jag passerade ho-
nom i kurvan samtidigt som jag gav ``Dekan´´ en liten klapp på 
dennes vänstra framskärm. Den vänskapliga ``klappen´´ gjorde 
att mitt vänstra bakhjul som redan hade lättat lite, lättade lite 
högre, för att avsluta med en vänlig, vanlig rullning. Gubben 
hamnade i snövallen med bruten vänstervinge. Jag och min 
Saab hamnade på andra sidan snövallen, på rätt köl. Saaben 
hostade lite, den tappade väl lite soppa i ``fuggen´´ under fär-
den. 

När jag tänker tillbaka på den här händelsen blir jag lite im-
pad av min körning. Jag tryckte ner kopplingen under rullning-
en, ganska kul. Gubben blev lite grinig. Den blanka Dekan såg 
ut som en skadeskjuten kråka, men han lugnade ner sig när 
jag sa att han fegade lite och att jag inte var van vid den typen 
av körningar. Han blev lite gladare när jag berömde hans fina 
bil med dess vassa motor och alldeles nya fina rallystol. 

För att avsluta min lilla berättelse måste jag nämna att när 
jag körde upp för körkort visade det sig att DKW-mannen var 
den jag körde upp för. Han tyckte att han kände igen mig och 
att jag framförde bilen alldeles utmärkt.

Lasse Evertsson

På rull med 93an! 
För årsmöteshandlingar vänligen gå in på webadress: https://saabklubben.se/arsmote-2020/ 

Lösenord: AJ-37-Viggen
Årsmöteshandlingar kommer att tillgängliggöras på vår hemsida under ”medlemmar”, senast två veckor innan 

mötet.
Plats: Saab Car Museum i Trollhättan
När: Lördagen den 28 Mars 2020 med början kl 12.00

Sedvanlig marknad hålls efter mötet. Vi gör som vanligt en kontroll av medlemskapet vid insläppet till mötet, så ta med ditt 
medlemskort eller ditt medlemsnummer! 

Dagordning årsmöte
1. Fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsstämmoprotokollet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Godkännande av: 
 a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.
 b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 2019.
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020
10. Behandling av inkomna motioner
11. Propositioner från styrelsen.
12. Val av a) Ordförande för en tid av två år.
  b) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter.
  c) Resterande ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
  d) Val av revisor jämte revisorsuppleant för en tid av 1 år.
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande 
  tillika sammankallande.
13. Beslut om eventuell hedersmedlem.
14. Fastställande av medlemsavgifter för 2021.
15. Fastställande av reseersättningar fram till nästkommande årsmöte.
16. Saabklubbens stipendiefond.
17. Övriga frågor.
• Information om reservdelsverksamheten
18. Mötets avslutning

Välkomna önskar Styrelsen!

Kallelse
Svenska Saabklubbens årsmöte 2020
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Du lånar inte ut bilnyckeln, du lånar ut bilnycklar-
na. Känns det igen? Få gamla Saabar, eller gamla bilar 
överhuvudtaget, har alla originallåsen i behåll. Men på 
V4:orna måste det inte vara så för låsen går att koda 
om!

Till att börja med ska påpekas att låsen i denna artikel 
är de dörrlås som fanns fram till en bit in på 1977. De 
tidiga låsen (till och med 1971) är lite annorlunda mot 
de som skildras här, men principen är den samma. Vad 
gäller övriga lås hoppas jag kunna återkomma i ämnet.

Första steget är att få bort dörrhandtaget. Det sitter 
ganska enkelt med en skruv genom dörrbladet och en på 
gaveln ovanför låskistan. Den senare håller en plåtvin-
kel som krokar i handtaget och kräver lite lirkande. Det 
extraherade resultatet bör se ut som på bild 1.

Det ju själva låskolven vi vill åt och den är en flerstegs-
raket. Först lossar vi skruven som håller låsarmen. Lå-
set fjädrar nu ut ur handtaget (bild 2, låsarmen med sin 
skruv och bricka längst till höger).

Välkommen! Nu har vi kommit in i hylsornas förlo-
vade land – en Babusjka-orgie i hylsor! Om man frågar 
låstillverkaren Assa har de olika, cylindriska metallfö-
remålen säkert tjusiga namn. Men eftersom jag kallar 
allt för ”hylsa” så är det väl lika bra att vi först som sist 
inför ett bildbaserat, kronologiskt numreringssystem.

Med låskolven på bänken letar du upp det runda hålet 
i den kromade metallhylsan (hylsa 1, bild 3) som omslu-
ter kolven. Knacka försiktigt in en liten mejsel och bänd 
ut körnslaget som håller hylsan, se bild 3. Nu går för-

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

Nyckeln till frihet
Koda om ditt V4-lås

- Rep & knep Rep & knep -Bakrutan 4:19 Bakrutan 4:19

hoppningsvis hylsan att dra av bakåt med handkraft, 
möjligen med lite försiktig verktygsassistans. 

Resten av demonteringen är enkel – om du har nyck-
el till låset. Då sätter du i den och vrider lite medan 
du trycker på den lilla låsknappen (bild 4). Då får du 
loss resten av hylsorna och kommer åt vår pudels själ-
va kärna. Mina lås saknade förstås nyckel och behöver 
egentligen dyrkas upp. Men det går faktiskt att komma 
runt det: Genom att köra in en mejsel framifrån, i rikt-
ning mot nämnda låsknapp, så går den grova hylsan, 
nummer 2, att töja så pass att den kan passera över 
knappen (se bild 5).

Jag har full förståelse för din frustration när du där-
efter hittar ännu en hylsa (3) som naturligtvis också 
är låst av knappen! Metallen här är så tunn att jag val-
de att snitta den, böja upp den och sedermera löda ihop 
den, se bilderna 6-7. 

Även på hylsa 3 finns ett körnslag att böja upp (bild 
8) men sedan är det sista hindret övervunnet! Det är 
frestande att, i ren eufori, slita bort den sista av dessa 
retfulla hylsor. Gör inte det! Hylsa 3 är nämligen vad 

1

2

3

4

5 6 7
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som håller låsstiften och dess fjädrar på plats. Visserli-
gen gör ålder, fett och smuts att fjädrarna inte är så be-
nägna att skjuta iväg men visst vore det väl ändå förar-
gligt att riskera klingandet av en liten metallfjäder som 
landat i det svarta hål som ett ordinärt verkstadsgolv 
utgör? Drag istället långsamt hylsan bakåt och plocka 
ut fjädrar och stift efter hand. Fjädrarna drar du ut 
med näbbtång medan stiften kan behöva lite hjälp på 
traven med lämpligt verktyg som sticks in genom de 
motstående hålen i kolvens undersida. Ur varje hål får 
du då ut delarna i mitten av bild 9. Uppifrån och ner 
har vi tryckfjädern, tryckstiftet och nyckelstiftet.

Jag ska inte ta upp plats med en detaljerad beskriv-
ning hur ett cylinderlås fungerar. Kortfattat gör olika 
längdkombinationer av tryck- och nyckelstift att nyck-
eln behöver trycka upp dem olika långt. Titta på bilder-
na 10a-b, där stiftuppsättningen jag tog ur mitt lås är. 
Utan rätt nyckel linjerar inte stiftskarvarna och kolven 
kan inte rotera. På bild 10a ser vi utseendet utan nyck-
el: Alla stift är i samma, nedre läge och skarvarna (en 
inringad) linjerar inte. På bild 10b ser vi hur rätt nyck-
el gör att skarvarna linjerar (röd linje) och kolven kan 
rotera. Notera att vi nu även kan se den rätta nyckelns 
form genom att titta på nyckelstiftens ändar. 

Så här långt kommen finns det tre vägar att gå:
 1) Tillverka en nyckel utifrån stiftuppsätt-

ningen i låset.
 2) Kasta om stiften så de passar din nyck-

el.
 3) Gör ett universallås.

Oftast är det nog punkt 
två som passar bäst – du vill 
anpassa ett främmande lås 
till vad du har i den egna 
bilen. Till det krävs troligen 
en större uppsättning stift 
att laborera med, med andra 
ord att du slaktat andra lås. 
Alternativt kan du strunta i 
några stift.

Alternativ tre är vad som idag väl kallas quick’n’dir-
ty. Jag sätter då bara i en stiftuppsättning i det ytters-
ta hålet. De flesta lås verkar ha kombinationen av ett 
3,1mm tryckstift och ett 4,4mm nyckelstift (se tabell 1) 
ytterst så jag har valt dessa. Nu passar alla V4-nycklar 
och i värsta fall går det att dra nyckeln lite utåt så ham-
nar stiftet med största sannolikhet i en lämplig position 
på sagda nyckel. Skulle du stå där utan nyckel är låset 
dessutom ganska enkelt att dyrka med en liten skruv-
mejsel, hårnål, gem eller vad du nu har med dig. 

Men blir inte bilen onödigt lätt att bryta sig in i? Jodå, 
andra V4-ägare kan lätt ta sig in, men hur stor är ris-
ken för det? Skulle en tjuv vilja komma in lär han ändå 
direkt använda en skruvmejsel som nyckel och kod-
ningen är genast av akademiskt intresse.

Sätt sedan ihop låset i omvänd ordning. När du för 

på hylsa 3, tänk på att trycka ner fjädrarna ordentligt 
en och en efterhand och glöm inte låsstiftet som ska 
hålla fast hylsorna 2 och 3 (bild 11). Tänk på att i botten 
av hylsa 3 sitter två metallplattor som överför kraften, 
från cylindern till hylsa 2. Dessa kan trilla av och mås-
te i så fall passas in på kolven innan hylsa 3 monteras 
igen, se bild 12-13.  

Cylinderlås ska inte smörjas med fett och Saab avråd-
de på sin tid även från låsolja i låskolvarna. När stift 
som under årtionden nötts in på en plats plötsligt flyt-
tas till en annan kan det kärva i början och en dusch 
olja känns då ändå inte fel.

Text & bild: Janne Hagnell   
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Tabell 1. Dessa stiftlängder är de jag hittat så här långt. Lite svårt att mäta slitna stift men totalläng-
den verkar genomgående vara 7,5mm och skillnaderna så pass stora att förväxling inte är så trolig.

Längd tryckstift (MM) Längd nyckelstift (MM) Summa (MM)

1,8 5,7 7,5

3,1 4,4 7,5

3,7 3,8 7,5

9

10A 10B

12 13
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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 072-7329566

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 träffsamordna-
re som sektionsansvariga.
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Skåne
Preliminära datum 2020.
Uppdateras löpande när det dyker upp 
nytt.
Kontrollera själv datum och tider när det 
närmar sig!

Mars 12 - Årsmöte och månadsträff Bialitt 
1800.

April -
Maj 9 - Saabträffen i 
Höör. Info kommer.
Maj 21 - MHK Skåne 
Gröna Träffen i Kyrkhed-
dinge

För mer info se hemsidan. https://saab-
klubben.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/

- Sektionsnytt

Stockholm
Stockholmssektionens sommarevenemang 2020

5/5 tisdag 18-21 Första tillfället för våra veckoträffar vid Årstaviken som pågår varje tisdag till början av 
sepember. Restaurang Skrovet, Hammarby slussväg 17. Kom och ta en fika, med eller utan Saab.

9/5 lördag, Söderturen, se separat inbjudan.

28/5 torsdag 17-21,Nifsta motorträff. För gemensam färd så träffas vi på Circle K i Häggvik kl.16:30 samt uppsamling 
vid Bra bil (Volvo) vid Glädjen, Upplands-väsby ca kl.17:00. Vid frågor, kontakta Urban på 070-6470814.

7/6 söndag 11.00, Besök på Gålöbasen, se separat inbjudan.

22/6 måndag 17-21, AHK Saabtema vid Årstaviken, Hammarby slussväg 17.

17/7 fredag, Tändkuleafton på Gålö. Vi samlas vid Vegabaren kl 17:30 för er som vill åka gemensamt sista biten. Vid 
frågor, kontakta Magnus på 070-5817158.

23/7 torsdag, Trosa hamnträff. Vi samlas på Shell i Botkyrka kl 16:30 för gemensam färd på fina mindre vägar. Vid frågor, 
kontakta Anders på 070-6819728.

5/8 onsdag 18.00-21.00, Nyköping hamnträff. Vi samlas på Shell i Botkyrka kl 16:00 för gemensam färd på fina mindre 
vägar. Vid frågor, kontakta Anderspå 070-6819728

8/8 lördag  10.00, Taxinge slott, Saabträff. Vi träffas på Shell i Botkyrka kl. 8:45 för gemensam färd. Vid frågor, kontakta 
Magnus på 070-5817158.

12/8 onsdag 18.00- Sundby gård bilträff. För gemensam färd så träffas vi kl.17:30 på parkeringen till Huddinge Gymna-
sium, Gymnasievägen, Huddinge. Vid frågor, kontakta Tomas på 073-9444013.

26/8 onsdag 18.00- Wenngarn slott motorträff. För gemensam färd så träffas vi på Circle K, Häggvik kl.16:30 samt upp-
samling vid Bra bil vid Glädjen, Upplands-väsby ca kl.17:00. Vid frågor, kontakta Magnus på 070-5817158.

Bil & bulle – Frukostklubben är en mycket trevlig morgonträff under sex lördagar. Det är en härlig blandning 
på folk och bilar. Ta med en fikakorg med exempelvis kaffe och bulle, så fixar vi trevligt sällskap.

25/4 lördag 06.00-08.00, Skeppsholmen, vi träffas på Norrmälarstrand vid Stadshuset kl 05.40 om man vill samåka sis-
ta biten.

16/5 lördag 06.00-08.00, Sjöhistoriska, vi träffas på Norrmälarstrand vid Stadshuset kl 05.40 om man vill samåka sista 
biten.

13/6 lördag 06.00-08.00, Riddarholmen, vi träffas på Norrmälarstrand vid Stadshuset kl 05.40 om man vill samåka sista 
biten.

4/7 lördag 06.00-08.00, Hellasgården, vi träffas på Marcusplatsen, Sickla köpkvarter kl 05.40 om man vill samåka sista 
biten.

22/8 lördag 06.00-08.00, Bergianska, vi träffas på Cirkle K universitetet kl 05.40 om man vill samåka sista biten.

12/9 lördag 06.00-08.00, Drottningholm, vi träffas på Circkle K:s gasstation vid Brommaplan kl 05.40 om man vill samå-
ka sista biten.

För senaste nytt, gå in på vår hemsida: http://stockholm.saabklubben.se/ 

vår Facebooksida: svenska saabklubben/stockholmssektion eller Svenska Saabklubbens forum.

Dalarna

Skånia

Norrland

Stockholm
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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

Göteborg
6 juni lördag Motorhistoriska dagen Gustav Adolfs Torg - mer info kommer!

23 augusti söndag kl 14, Gustav Adolfs Torg – säsongsavslutning! Quiz med fina priser.

Onsdagsträffarna i Göteborg - mer info kommer men förmodligen Färjenäs

23 augusti söndag kl 14, Gustav Adolfs Torg – säsongsavslutning! Quiz med fina priser.

Onsdagsträffarna i Göteborg - mer info kommer men förmodligen Färjenäs

Göteborg
Träffkalender Saab Gothia 2020

10 maj söndag. Utfärd till Åsle Tå med GMHK mfl veteranbilsklubbar. Passa på att starta säsongen 2020 med 
en utfärd till Åsle Tå den 10 maj 2020. Gemensam avfärd från Göteborg sker från Triumfglass café, Sävedalen kl 
10. Vi är på Åsle Tå mellan kl 12-15. Åsle Tå upplevelsemuseum bevarar backstugor från 1700-talet och framåt. 
Det finns café. Om du har frågor kontakta Anders på tel: 0735-466 351.

31 maj söndag. Utflykt till Stora Mellby Mekaniska Museum i Sollebrunn/Alingsås. Upplev en fungerade verkstadsmiljö från 20-ta-
let, en enda motor driver de flesta maskinerna genom rem-drift och axlar i taket. Vi träffas vid Preem-macken på Göteborgsvägen 
i Sävedalen kl 11:30 för gemensam avfärd till museet kl 11:45 (entréavgift 50:- inkl guidning, fika kostar 30:-). Länk till macken: 
https://kartor.eniro.se/m/nxx3B Länk till museet: http://tiny.cc/8sxujz

Trollhättan

Blekinge
Aktiviteter under våren
1 Mars Medlemsmöte för att bilda en styrelse i Blekingesektionen.
Tid: 14:00. Plats: Skyttevägen 10, Karlshamn.

28 Mars Samåkning till årsmötet i Trollhättan.
5 April Saabfika i Nättraby, Havgården 16:00.
Krösnabanan. Körning till Älmeboda. Inget datum satt ännu.
10 April Körrunda till rallyträning.
3 Maj Saabfika Nättraby, Havgården 16:00.
9 Maj Saabträff Höör alt. Kosta Classic
21 – 24 Maj European Car Meet Öland
6 Juni Motorhistoriska dagen
27 Juni Nostalgia festival Ronneby
Vi kommer under sommaren även att besöka allmänna träffar såsom
Gullabo, Färjestaden, Kalmar, BVK:s och BCCC:s träffar.

Västergötland
Volvo och Saabträff på Hofsnäs Herrgård, Länghem. Söndagen 31 Maj Kl.10.00-14.00
Hofsnäs Herrgård är en av gårdarna runt sjön Åsunden i Birgit T. H. Sparres romansvit. Herrgården har öppet och där 
kan man fika eller bjuda mor på en Morsdags middag. Det finns även möjlighet att övernatta för dem som önskar. Enkla-
re camping och vandrarhem. 
Där finns också bakluckeloppis, tipspromenad med fina priser 
Rösta på finaste bilen Volvo och Saab. Prisutdelning kl 13.00.

Denna träff kan kombineras med Svenljunga Motor Weekend, Lördagen 30 Maj
För info ring
Bertil Lööf, 070 8170355, Håkan Johansson, 070 5140328, Börje Andrén, 070 5282382, Gunnar Svensson, 070 
8576546

 

Öppnar klockan 10.00
Ett arrangemang i Svenljunga med fokus på motor.
En dag med fullt program hela dagen, utställning av våra veteranbilar, bakluckeloppis, mm.
Alla märken välkomna!
Boende finns på Överlida Camping 0325 32439 
För info ring Bertil Lööf, 070 8170355

Blekinge

Gothia

Gothia

3332 - Sektionsnytt Sektionsnytt -



Bakrutan 1-20 Bakrutan 1-20
34 - Sektionsnytt 35

VÅRUPPTAKT PÅ ÅSLE TÅ

10 MAJ

Passa på att starta säsongen 2020 med en utfärd till
Åsle Tå den 10 maj 2020. Gemensam avfärd från
Göteborg sker från Triumfglass café, Sävedalen kl
1000. Vi är på Åsle Tå mellan kl 1200 och 1500.
Inbjudna klubbar är Skaraborgs Motorveteraner,
Svenska Volvoklubben, Svenska Saabklubben,
Motorhistoriska Sällskapet (MHS) och Sportvagns-
klubben i Göteborg. Det går även bra att ansluta
längs vägen eller på Åsle Tå.

Åsle Tå upplevelsemuseum bevarar
Backstugor från 1700- talet och
framåt. Dessa Backstugor har räddats
och drivs av Åsle/Mularp/Tiarps Hem-
bygdsförening. Åsle Tå ligger 10 km
öster om Falköping. Det finns Café.

Om du har frågor kontakta Anders på
tel: 0735-466 351

Dalarna

Välkommen till 2020 års Saabträff i Borlänge den 23/5, Dalecarlia Saab Meeting, 
Saabarnas Peace & Love!

 Det här är det 9:e (!) året som Dalecarlia Saab Meeting i Borlänge arrangeras. Delt-
agarantalet har stadigt ökat och har de senaste åren passerat över 100 deltagande 
bilar.  I år är förhoppningen att vi kan nå minst 150 deltagande bilar och vi vet att det 
finns många fina bilar som står och väntar på att visas upp.

Precis som vanligt så vill vi att detta är en Saabträff för hela familjen och vi hoppas kunna bjuda på en del nyheter i år som ska 
tilltala alla, inte bara dom inbitna bilentusiasterna. 

Boka redan nu in datumet i kalendern 23/5-20, mer information kommer löpande!

Med vänlig hälsning

 Henrik, Calle, Jocke och Mathias!

Öland

Öland Cab Tour 6 juni 2020 i Borgholm

Öppet för alla Cabriolet/ Targabilar av Europeiskt ursprung.
Ett evenemang för er som vill njuta av de natursköna små-
vägarna, när Öland är som vackrast.
OBS Begränsat antal deltagare – Bokningscentralen 
öppnar den 17/1 2020 och håller öppet så länge det finns 
platser.
Under ¨rallyt¨ gör vi några stopp, svarar på några enkla 
frågor och kroppkake-lunchar i det gröna. Ta gärna med 
en picnicfilt.
Incheckning och morgonfika på Borgholms torg  kl. 08.00-
10.00 ¨Rallyt¨ startar kl. 11.00. Sträckan är ca 10 mil och 
vi beräknar vara åter på Borgholms torg för lite fika och 
prisutdelning ca kl. 16.00.

Konferencier: Hela Sveriges motorjournalist Johannes 
Gardelöf.

Kl. 19.00 Gemensam avslutningsmiddag på Strand Hotell. 
Vår Konferencier Johannes Gardelöf är inte bara starter 
och speaker för touren, han kommer säkert med något 
intressant motorkåseri under kvällen.                                      

För ytterligare information: Se hemsidan www.olandca-
btour.se eller ring Gert tel. 070 5917135

Anmälningsavgift: 200:-/bil. Lunch 100:-/pers. 2 rättes 
middag 2glas vin/öl kaffe med liten kaka 525:-/pers.
Anmäl dig redan i dag via vår hemsida www.olandcabtour.
se  och ange vad du vill vara med på.

Tips till övernattare: Kapelludden Camping (stugor & Cam-
ping) tel. 0485-560770. Strand Hotell 0485-888 88, Hotell 
Borgholm 0485-770 60, Dr. Victorias hotell & vilohem 
0485-100 25. Villa Sol B/B 073 5782747. Villa Ingrid B/B 
0485-10923. Gamla Televerket B/B 070 3472561

Stockholm
HÄNG MED TILL GÅLÖBASEN
Söndagen den 7 juni besöker Svenska Saabklubbens Stock-
holmsektion Gålöbasen i Haninge kommun, där stora delar av 
Veteranflottiljen (www.veteranflottiljen.se) bedriver sin marina 
verksamhet. Föreningen sköter om ett dussintal militära vet-
eranfartyg t.ex motortorpedbåtar, minsvepare, torpedbåt, ro-
botbåtar, A-slup, patrullbåtar och stridsbåtar. Flera av dessa är 
k-märkta.

Vi kommer att gå runt på basen och ombord på de fartyg som 
ligger förtöjda på basen, titta i motorverkstäder med gasturbin-
er, dieselmotorer, Ford V8 marin, italienska W18 bensinmotorer 
på 57 liter styck och mycket annan militär utrustning. 

Området är fortfarande militärt skyddsobjekt, så du måste vara 
svensk medborgare och ta med giltig legitimation. Fotografering 
är dock tillåten.

Vi ses på parkeringen vid Västerhaninge kyrka (Kyrkvägen 7), 
söndagen den 7 juni kl 1100 för gemensam färd till Gålöbasen. 
Ta gärna med en korg med en lunchsmörgås och kaffe.

Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp vid samling-
splatsen.

Välkomna

Sektionsnytt -
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Den 19 januari gjorde Stockholms-
sektionen ett studiebesök på 
Pythagoras Industrimuseum. Vi var 
32 glada medlemmar som fick en 
mycket bra guidning, med bland 
annat uppstart av en tändkulemo-

tor.

Pythagoras har kvar en genuin 
fabriksmiljö från förra seklets bör-
jan. I doften av järn och olja fick 
vi uppleva Sveriges utveckling till 
industrination. Miljön är oförändrad 

sedan siste arbetaren lämnade fa-
briken. Motorfabriken Pythagoras 
grundades i Norrtälje 1898 och 
kom snabbt att bli stadens största 
arbetsplats. Här tillverkades olika 
verktygsmaskiner och framförallt 

tändkulemotorer, vilket företaget 
kom att bli känt för. Från fabriken i 
den lilla staden Norrtälje skeppades 
motorer ut till världens alla hörn. 
Fabriken står kvar i nästan orört 
skick, sedan verksamheten dog ut 

på 1960-talet. Hela produktions-
linjen finns kvar: från kontoret med 
ritningar och andra arkivalier till ma-
skinhallen med motorer och maski-
ner. Idag visas den gamla fabriken 
som ett levande museum.

Efter besöket åkte ett flertal av oss 
till en närliggande restaurang för en 
tidig middag innan hemfärd.

Text och foto Magnus Dufva

Ett museum med härliga 
dofter och ljud
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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 på
https://saabklubben.se/bli-medlem/

Övrigt
Organisationsnummer 867200-6502
https://saabklubben-reservdelar.se/

Reservdelar, reservdelar@saabklubben.se

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.  

• -2020-07-08 till 2020-07-11 Besöker vi midnattssolsrallyt vid Örebrotravet, förbeställ gärna reservdelar för leverans 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 Emblem TURBO

Art.nr: 928033
99,900 1979-1993 Motorhuv,Turbo
Pris: 295:-/st

Emblem kpl SAAB
Art.nr: 880432-1
95,96 1969-1980 Luftut-
släpp C-stolpe.
Inklusive Låsclips och 
plastbricka.
Pris: 275:-/st

295 kr

275 kr
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Blinkersglas, fram SAAb V4 
SUPER

Art.nr:
Vänster sida: 728445
Höger sida: 728446
Passar till:
95 1978
96 1978-1980
Levereras med nya skruv o brickor.
Pris: 1250:-/st

Kampanjpris paret: 1990:-
Kampanjpriset gäller t.o.m 
2020-04-30

Låsbleck
Art.nr: 719465
Passar till:
93,95,96, 1956-1980, 3,4växlade,
För låsning av huvudaxelmutter.
Pris: 100:-/st

Låsbleck
Art.nr: 719464
Passar till: 93,95,96 1956-1968 2-TT, 
Låsning Mutter
Pinjongaxel växellåda.
95,96 V4 1967-1980 används tillsammans 
med mutter:707241
Pris: 100:-/st

Emblem SAAB
Art.nr: 922320
900 1981-1993 SAAB 2,4drs SN, Cab
Bagagerumslucka.
Pris: 275:-/st

1250 kr

100 kr

100 kr

275 kr

Nytillverkat

Blinkersglas, fram
Art.nr: 734273
Passar till:
95,96 1969-1977 Höger och vänster sida
Levereras med nya skruv o brickor.
Pris: 595:-/st
Kampanjpris paret: 990:-

Kampanjpriset gäller t.o.m 
2020-04-30

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:-

595 kr

125 kr

Backspegel

Art.nr: 704736
92 1950-1956 Utvändig, grundmå-
lad.
Inkl Glas och gummiring.
Pris: 885:-/st

885 kr
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yckel till frihet, och i detta fall åsyftas inte fil-
men Nyckeln till Frihet vars engelska titel är 
The Shawshank Redemption, utan nyckeln 
till att känna sig fri. Bilen förknippas ofta som 
en frihetssymbol och för att ta sig an denna 

frihet så behöver man allt som oftast en nyckel. I da-
gens bilar är nyckeln tyvärr inte längre lika viktig som 
tidigare, dagens nyckelösa system gör att du egentli-
gen inte behöver hålla i eller använda nyckeln för att 
öppna, låsa bilen eller starta den, det räcker helt enkelt 
att ”nyckeln” ligger i fickan eller väskan för att allt skall 
fungera som det är tänkt. Dessa digitala nycklar är 
även designade så att den ack så viktiga nyckelringen 
helt enkelt blir onödig i många fall. 

Annat var det förr, där bilnyckeln var något som man 
använde väldigt ofta. Personligen är jag förespråkare 
för den traditionella nyckeln. Den är vacker på något 
sätt, unik för att använda ett pretentiöst ord. Instans-
ningen i plasten eller plåten med ordet SAAB, eller vis-
sa fall på de tidigare Saabarna, ASSA på ena sidan 
och klassiska Saab-loggan med flygplanet på motsatt 
sida. Stora och små, kantiga och ”vassa” och helt uni-
ka. Väl inslitna nycklar visar på en karaktär och inger 
kanske inte längre en kirurgisk precishet men desto 
mer på en historia där att dess ägare och eventuella 
ägare dessförinnan åtnjutit handhavandet av mekanisk 
precision ackompanjerat med 1000-tals mil bakom 
ratten. 

Ibland kan dock dessa nycklar grusa ens frihet. Alla 
har vi varit med om att lås vintertid kan frysa, man har 
försökt värma nyckeln på olika sätt och har man haft 
riktig otur kanske man även har dragit av en eller två 
nycklar i låsen av olika anledningar. Låsolja är något 
som man sällan ser användas längre. 

Du kanske själv lyckats med detta och sitter med 

en nyckel för förardörren, en för bagageluckan samt 
en för tändningslåset, enbart du själv vet om vilken 
nyckel som passar vart, ett slags säkerhetssystem i 
sig. Som tur är så börjar numera nyckelämnen av god 
kvalitet dyka upp.  Saabklubbens reservdelsverksam-
het har bland annat lyckats jaga rätt på nyckelämnen 
av hög kvalitet, med rätt finish och stansning, passa 
på och köp medan de finns kvar. Mig veterligen kan 
reservdelslagret även vara behjälplig med att slipa till 
nyckeln i fråga. 

För att på något sätt återkoppla till The Shawshank 
Redemption, så hade filmen premiär 1994, samma år 
hade även Pulp Fiction, Forrest Gump, Speed, Höst-
legender och Lejonkungen premiär. Det är svårt att 
tro att det åter kommer bli ett så pass bra filmår som 
1994. Samtliga dessa filmer vann även olika priser på 
nästkommande års Oscarsgala och är absolut sevär-
da. 1994 hade även första generationen av Saab 900 
slutat tillverkas (vissa cabrioleter således dock som 
1994 års modell). Modellprogrammet bestod numera 
av NG 900 och 9000. 

Lars Söderlund

Nyckeln till frihet

KRÖNIKA

Foto: Saab

N
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KÖPES:
Toppola camper till Saab 
900 OG, oavsett skick, med 
eller utan bil.
Kan byta med en fin 9-3 ca-
briolet eller 9000 om säl-
jaren önskar.

saabmartin@telia.com
0768-039352

Söker en bromssköld till 
vänster fram till min kära 
99:a från 74 för att få ut 
den på vägarna igen. Har 
du en liggande och samlar 
damm får ni gärna slå mig 
en signal. 

Tobias 070-4830616

Stenskottsskydd rostfritt 
till Saab V4.

Tel 0709662565
Lars Hansson

Nya eller begagnade kolvar 
med överdimension av föl-
jande klasser 2 st B 0,5 , 
1 st A 0,5 och 1 st A 1,0.

Tomas Törnkvist
070-6151232

45Köp & Sälj -44

SÄLJES:
Sehr hochwertige  Saab 96 
Dachgepäckträger für alle 
96 aus Edelstahl  mit geöl-
tem Teakholz, in Style oder 
Classic-Ausführung,   850 
€ ,  ohne Versand. Josef 
Zabel, DE 45721 Haltern am 
See (NRW), Tyskland.
Email: joscobra@gmx.de

SAAB 9-3 cabriolet 2000, 
automat, 15000 mil, endast 
sommarkörd, säljes nybesik-
tad, dragkrok, nya broms-
skivor, impregnerad cab, 
stark motor, grönsilverme-
tallic med svart cab och 

beige inredning,bra bruks-
skick, 17” hjul, hobbybils-
försäkrad i MHRF, priside 
43.000:-, har haft den i 9 
år dags att rulla vidare.

Saab 9000 i 1986, vit, 
långmilare med bra kaross, 
alufälgar, byt medföljan-
de kopplingsslang, kör och 
besikta, 1500:-.

Saab 9-3 2000, 5-dörrars, 
blåmetallic, 154 hp, bra 
servicehistoria, går fint, 
besiktad bra kaross, med 
toppola camper, bud motta-
ges eller bytes mot 900 OG 
med toppola eller fin 9000 
aero, gärna automat.
Framstolar i beige skinn 
till 9000 1995, komplett 
inredning i beige skinn 
till 900 1988 3-dörrars, 
fin skinninredning 9-5 se-
dan, svarta skinnframsäten 
med elmanövrering 900 o 9-3 
nyskick.
Dörrar och skärmar till 99, 
900, 9000 och 9-3, tur-
bospoiler och bakrutejalu-
sie 99 och 900 CC.

Planerar resa till Värmland 
i juni och kan leverera be-
ställda delar då.

Avgasrör till 93, 95, 96, 
hellånga och delade i mit-
ten, bromsdelar tvåtakt

o V4, musmatta med Carls-
son på taket,Saabbroschyrer 
1973-2009, 

Saab modellbilar i ska-
la 1:43, 9-5 polis, sport 
kortnos corgi, blå, röd o 
beige, set med olika Saabar 
skala 1:72 o 1:43, Saab 9-3 
o 9-5 Minichamps, 

Vi bilägare, Teknikens 
Värld med flera tidningar 
med saabartiklar, tavlor 
med Saabmotiv 50*70 cm, 
hand-och instruktionsböcker 
2-T, V4 o 99, maila önske-
mål och frågor till

saabmartin@telia.com
0768-039352

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

Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

- Köp & Sälj 

SÖDERTUREN 
2020  

Svenska Saabklubbens Stockholmssektion inbjuder er till vår årliga vår-
träff.

Träffen går på mycket fina vägar, söder om Stockholm, i fina miljöer.
Det är många mindre och krokiga asfaltvägar och en bit med grus.

Hela slingan är ca 10 mil och många kluriga frågor väntar längs vägen.
Vid målgång bjuds på någon form av enklare förtäring. Men ta gärna med 

fikakorgen om ni känner för det.

Starten är från klockan 10, lördag 9 maj.

Startplats fås vid anmälan till:
magnus.dufva@hotmail.com / 070-5817158  eller

anders_dahl@hotmail.com / 070-6819728

Det är kostnadsfritt och man behöver ej vara medlem i Svenska Saab-
klubben.

Varmt välkommen med din Saab, oavsett modell eller skick!

Stockholm
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Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter från Furniture Clinic. Produkter-
na används för rengöring, fläckborttagning och reparation av läder, läderfär-
ger 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 rabattsats står angiven.Beställningar görs via telefon 
eller mail. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer. 
www.rennsporthaus.se, info@rennsporthaus.se, Tel. +46(0)73-0921928

Ekman Bil&Båt AB på Värmdö
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % 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 regist-
rering 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 medlem-
mar erhåller 10 % rabatt på köp för över 500 kr. Ange ditt medlemsnummer 
vid beställning.

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

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

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

CardYourCar
CardYourCar erbjuder ett stort antal Saab-relaterade produkter. De har den 
officiella SaabsUnited-shopen och är officiell återförsäljare av Hirsch. Saab-
klubbens medlemmar har 10 % rabatt på samtliga artiklar (förutom kam-
panjprodukter). För att ta del av rabatten, ange klub3df761dpa vid beställning

Sonettclub
Saabklubbens medlemmar har rätt att handla nytillverkade delar ur Sonett-
klubbens reservdelslager.
http://www.sonettclub.se/

ColorGlo
Har du slitage, missfärgningar eller skador på inredningen i bilen, båten eller 
soffan?
Vi är specialister på restaurering, reparation, färgning och rengöring av de 
flesta typer av inredningsmaterial, som till exempel skinn, plast, tyg och vinyl.  
Alla medlemmar får 15 % på alla jobb hos Colorglo i Sverige.

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

Nordic Tuning i Norrköping
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt på verkstadsjobb och origi-
naldelar, en fri felsökningstimme 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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Styrelse 2019
Ordförande
Karl Ask, Floda 
ordforande@saabklubben.se

Vice ordförande
Martin Bergstrand, Uppsala, 
viceordforande@saabklubben.se

Kassör
Lars Söderlund, Hägersten 
kassor@saabklubben.se

Ledamot
Håkan Malmgren, Floda 
ledamot@saabklubben.se

Ledamot
Bo Lindman, Ljungsbro
ledamot2@saabklubben.se

Sekreterare
Anton Björklund, Huddinge 
sekreterare@saabklubben.se

Suppleant
Yngve Ekberg, Huddinge 
suppleant@saabklubben.se

Adress och info
Svenska Saabklubben
Lindskogsvägen 8
44833 Floda
www.saabklubben.se
info@saabklubben.se
Ansluten till MHRF.

Klubbmästare
Sibylla Gustafsson
Håkan Malmgren
klubbmastare@saabklubben.se

Materialförvaltare
Håkan Larsson, Tibro
Telefonnummer 0504-100 22
klubbshop@saabklubben.se

Medlemsansvarig
Anna Gunnarsson
Frejagatan 13
543 31 Tibro
medlem@saabklubben.se

Valberedning
Mathias Roswall
Peter Bäckström
Göran Sahlen (sammankallande

Medlemsskap 2020
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 på
https://saabklubben.se/bli-medlem/

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, 070-21 27 222

Saabo
Erik Randa, 08-64 64 999

Saab 99
Magnus Dufva, 08-38 45 64

Saab 900
Michael Rasmussen, 070-009 65 
40

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

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

Övrigt
Organisationsnummer 867200-
6502
https://saabklubben-reservdelar.se/

Detta är Svenska SaabklubbenMedlemsförmåner

Vi har plats för fler samarbeten, vill 
du synas här? Kontakta styrelsen!

Vilka vi är
Vi är en aktiv förening som främjar Saabs bilar och tillbehör, grundad 1976. 
Saabinnehav är inget krav för att vara medlem, allt som behövs är ett intres-
se för Saabar.
Det är omkring 4800 medlemmar i klubben just nu. De flesta av våra 
medlemmar äger Saabar av alla modeller från de allra äldsta tvåtaktarna, 
modell 92A, till den senaste modellen av 9-5. Vi är en klubb för alla modeller 
oavsett ålder på fordonet.

Ett rullande kulturarv
I vårt mål står det att vi vill kunna köra våra Saabar på morgondagens vägar 

oavsett modell, snart är alla Saabbilar ett rullande kulturminne. Detta är vårt 
främsta argument till varför vi finns. Med detta mål jobbar vi på många fron-
ter, bland annat genom opinionsbildning genom MHRF, men också genom 
att ta fram värdefulla reservdelar i egen regi och anordna bilträffar. Genom 
att vara medlem hjälps alla åt att bevara Saabs rörliga kulturarv så framtiden 
också får uppleva dessa bilar.

Lokal anknytning
Det finns idag ett antal lokalsektioner anslutna till Svenska Saabklubben. 
Dessa är Skåne, Norrland, Stockholm, Göteborg, Gotland, Blekinge, Troll-
hättan och Halland.
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250:-

saabklubben.se/klubbshop

Jacka
599:- Tygmärke

39:-

Sportbag
399:-

Bilvårdsset
129:-

Saabklubben klubbshopSaabklubben klubbshop
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