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Ibland går det inte som man har tänkt sig. Eller ja, de senaste 
sju-åtta månaderna har nog få saker gått riktigt som någon hade 
tänkt – när ett virus vände upp och ner på både

världsekonomin såväl som Svenska Saabklubbens planerade 
aktiviteter.

Men det är inte viruset jag tänker på, utan det olyckliga stavfel 
som letade sig in i förra numret av Bakrutan. Anmälningsadres-
sen till det planerade virtuella årsmötet, arsmote@saabklubben.se 
råkade bli arsmöte@saabklubben, trots ett fl tigt korrekturläsande 
av numret. Ett o blev alltså ett ö och styrelsen beslutade därför att 
blåsa av och skjuta upp årsmötet för att inte riskera förvirring och 
felskickade anmälningar. Det framkom även att vissa hade svårt 
att maila in anmälningarna, detta har gjort att vi har ändrat till ett 
formulär som man fyller i på en hemsida. Allt för att minska pro-
blemkällorna.

Alla måste ha samma chans att delta i vårt gemensamma Saab-
samfunds mest demokratiska nedslag, årsmötet.

Därför fin s nu en korrekt kallelse till ett nyutropat årsmöte den 
5 december i det här numret av Bakrutan, alldeles till höger om 
den här ledartexten. Det är först till kvarn att säkra en av 40 fysiska 
platser i Trollhättan medan vi använder oss av en webbaserad 
distanslösning som du ansluter dig till via länk och bifogat lösenord. 
Det fin s ingen begränsning i antal personer som kan ansluta sig 
och jag hoppas att det här distansupplägget gör att vi får se ännu fle  
deltagare än vanligt.

Jag och hela styrelsen hoppas att tekniken är med oss men flaggar 
också för utmaningen i att hitta en teknisk lösning som faller alla i 

smaken. 2020 må vara året när ”Teams”, Microsofts onferensverk-
tyg, gick från smal applikation för konsulter på språng till gemene 
tjänstemans mest använda program.

Men det blev också året när åsikterna om det bästa eller mest 
lämpliga konferensverktyget gick vitt isär. Är Hangout, Zoom – eller 
nämnda Teams – bäst? En omöjlig fråga att besvara och med andra 
ord är det därför svårt att göra alla nöjda.

Vi testar nu den här webbaserade lösningen, utvärderar efteråt, 
och tar med oss erfarenheter och insikter till nästa Saabklubben-år.

Jag försöker dock att inte glömma att 2020 också haft si a 
ljuspunkter. Flera fi a bidrag från medlemmarna i det här numret 
vittnar om att vår, sommar och höst har rymt många trevliga Saab- 
aktiviteter.

En personlig höjdpunkt var den första turen med min Saab 900 
Cabriolet i april. Ett soligt och lite småkyligt Tjörn med tomma släta 
vägar med fi a kurvpartier. Bakrutans tillfälliga redaktör Gustaf 
Sjöholm åkte med i högerstolen och knäppte bilder för ett reportage 
i Saab Cars Magazine. Då vi befann oss mitt i pandemins inledande 
skede körde vi givetvis nedcabbat.

Om vi frös? Inte på något sätt! Varm om huvudet tack vare det 
effektiva värmepaketet (och det förträffliga indskyddet!) och varm 
i hjärtat av sextonventilarens karakteristiska dova stämma.

Karl Ask
Ordförande

Ordförandens ord

Ledare

LEDARE
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Svenska Saabklubbens årsmöte 2020
När: lördagen den 5 december klockan 12,00

Vi kommer denna gång ha ett årsmöte på plats i Trollhättan som vanligt, men begränsar antalet deltagare till 40 stycken på grund av 
pandemin. Ingen fika eller liknande kommer att serveras. Detta gör att man behöver anmäla sig och det är först till kva n som gäller.  Vi 
kommer även ha en möjlighet att deltaga via en sändning via nätet. 

Till båda alternativen behövs anmälan.
Start anmälan: 11 november öppnar anmälan till årsmötet
Slut anmälan:  25 nov är sista dag att anmäla sig till årsmötet

Anmälan sker via hemsida:
https://www.edeliusconsulting.se/ssam2020
Lösenord: Sonett56

Årsmöteshandlingar finns på Saabklubbens hemsida under årsmöte med löseno d AJ-37-Viggen men även på anmälningssidan. Hand-
lingarna kan även skickas hem mot portokostnad. 

Dagordning årsmöte
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsstämmoprotokollet
4. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Godkännande av:
A) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
B) Styrelsens förvaltningsberättelse 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 revisorssuppleant för en tid av 1 år
E) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
13. Beslut om ev 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 -

KALLELSE
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Tidskriften för Svenska Saabklubbens medlemmar. 
Denna trycks i cirka 5200 exemplar och utkommer fyra 
gånger per år. Författarna till artiklarna svarar för inne-
hållet själva. Aktuella nyheter och iakttagelser 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 
tidskriften. Redaktionen avgör i slutändan om materialet är 
användbart. Detta baseras på relevans, kvalitet och innehåll. 

Korrektur - I normala fall sker en korrekturläsning av inkom-
na artiklar men ibland kan materialet skrivas om och anpas-
sas för ökad läsbarhet. Detta avgör korrekturläsarna.

Stoppdatum för nästa nummer är satt till 20 november. Där-
efter tar det ca 4-6 veckor innan numret når brevlådan. Träff-
reportage skall skickas så snart träffen ägt rum. För att de inte 
ska bli för inaktuella publiceras de i nästkommande nummer.

Redaktion
Anton Björklund 
Björn Johansson
Lars Söderlund
Gustaf Sjöholm
Redaktionen nås på bakrutan@saabklubben.se

Korrekturläsare för detta nummer
Yngve Ekberg

Tryckeri
Ljungbergs Tryckeri AB

Omslagsbild
Mats Berglinds Saab 95
Foto: Bengt-Åce Gustavsson, www.racefoto.se

Ansvarig utgivare
Karl Ask

Layout
Anton Björklund, Gustaf Sjöholm

Medlemsskapspriser 2020
Fullt medlemsskap ett år 350 kr
Familjemedlem 100 kr
Foreign membership, magazine included, SEK 500
Foreign membership, magazine not included, SEK 250

Bakrutan
 3-20

En ypperlig medlemsförmån – tillgång till Saabklubbens eminenta Reservdelslager! 
Missa inte godbitarna i deras Sport o Rally-sortiment – perfekta delar att smycka 

din Saab med inför nästa vår och sommar 2021.

38
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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 dem skickade 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!

6 - Saabklubben 

Bakrutan
Missat något nummer? Du vet väl att vi har alla nummer från 1982 lagrade på hemsidan under 
adressen saabklubben.se/bakrutan/ . Dessutom finns jubileumsbo en 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 2:20
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Gissa året!

Det är sannerligen en något udda trio 
med Saabar på fotot. Fotot skulle 
kunna vara taget någon gång i början 

av 1980-talet. Kanske rent ut av år 1980? En 
Saab 95 polisbil har stoppat en av dåtidens 
fartdårar som inte sällan körde en 99 turbo. 
Det blir böter för fortkörning! Mitt i denna 
händelse råkade en 92a stå parkerad. 

Den äldsta bilen i trion är såklart Saab 92 
av årsmodell 1951. Dess förste ägare var 
disponent Torsten Hagberg som brukade 
bilen 1951-1959 när han var föreståndare 
för Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolets 
fabrik i Nässjö. 1959 flyttade disponenten
till Härnösand för att ta över chefsposten för 
bolagets fabrik i Härnösand och sålde då 
bilen till sin arbetskamrat, tillika gode vän, 
Nils Olofsson. 

Familjen Olofsson, bodde (och bor fortfa-

rande) en bit utanför huvudstaden. Saab 
92:an var familjens första bil som användes 
fram till 1967, då den ställdes av. I mitten av 
1980-talet rostlagades bilen och fick ny lack.
Nuvarande ägaren köpte bilen 2010, bilen 
var då isärplockad, men under 2011 var bilen 
körklar och besiktigad. Den visades bland 
annat upp i samband med Internationella 
Saabträffen i Linköping 2016.

Polisbilen är en Saab 95 V4 med 62 hk från 
1975 och det året köpte för övrigt polisen 50 
st svartvita Saab 95 och dessa var avsedda 
för en enskild polisman, eventuellt med hund. 
Accelerationen var svindlande 0-100 km/h 
på 18,5 sekunder och hade en toppfart på 
140 km/h. Just denna polisbil gick i Umeå 
polisdistrikt 1975-1981. Det sägs att bilmo-
dellen var hyfsat impopulär bland dåtidens 
poliser och bara användes om alla övriga 
polisbilar redan var upptagna. 

Slutligen, den sista bilen i trion är en Saab 
99 Turbo från 1980. Det året tillverkades 500 
stycken 99 turbo, samtliga i Finland. 

Bilen på fotot såldes ny sommaren 1980 
av Ove Gunnarsson (Saabhandlare mellan 
åren 1971-2009) på Saab-Ana i Borås till 
bröderna Olle och Bengt Rowell, som köpte 
två identiska bilar och gav dessa i present 
till sina respektive fruar. Taklucka fanns 
redan monterat då bilarna levererades nya. 
Bröderna Olle och Bengt Rowell startade 
för övrigt 1953 postorderföretaget Rowells 
Marknad AB i Borås, ett företag som 1980 
såldes till Hennes & Mauritz. Var det för en 
del av dessa pengar som de köpte två Saab 
99 Turbo?

Bilen var i Rowells ägor i fem år och sedan 
följde ett antal ägare, fortfarande i Borås fram 
till strax innan år 2000 då den hamnade i 
Ljusdal och Sandviken för att några år senare 
åter leta sig söderut, nämligen till Vetlanda. 
Nuvarande ägare köpte bilen hösten 2019 
och den bor nu utanför Stockholm. Bilen har 
renoverats vid ett par tillfällen och är idag i ett 
jättefint skick.

 Men när är fotot taget då?

Jo, i september 2020. 

Berättelse och bild inkom som anonymt 
bidrag till redaktionen.

Pulsen skenar och du kramar så hårt om ratten 
att knogarna vitnar. Då, hög på endorfiner medan 
turbonålen fladdrade. Nu, stel och kallsvettig 
med en konstapel som myndigt knackar på rutan…
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Träffpunkter i Stockholm

Det blev en annorlunda sommar på alla 
sätt och vis med tanke på Corona

Vi hade i Stockholmssektionen planerat ett 
digert program där vi skulle åka på ett antal 
träffar och även arrangera vår egen träff 
kallad Söderturen.

Men ganska tidigt stod det klart att flera av
de större veckoträffarna, som vi planerat att 
besöka, blev inställda. Därför fattade vi även 

beslutet att inte åka på någon av dessa.
Söderturen sköt vi först upp, men i augusti 
insåg vi att den inte gick att genomföra över-
huvudtaget under rådande omständigheter. 
Så nu hoppas vi på att kunna köra nästa år.

Våra veckoträffar vid Årstaviken har vi dock 
hållit som planerat. Där finns det gott om
plats och man kan enkelt hålla avstånd. Alla 
tisdagar har varit välbesökta med som mest 
arton bilar. Även i slutet av september när det 

började mörkna slöt tretton bilar upp.

Frukostklubben Bil & Bulle är ett annat 
evenemang som vi brukar vara pigga på, 
med betoning på pigga då det startar 
klockan 06:00 på sex lördagsmorgnar under 
sommaren.

Tyvärr kom arrangörerna AHK och tidningen 
Klassiker att ställa in alla sommarens träffar. 
Därför tog vi beslutet att i stället ha Saab&-

Allt ställdes upp och ner när "ett virus från Kina" växlade upp till global pandemi. Dödsstöten för 
alla sociala bilaktiviteter? Knappast, Saabandan i Stockholmsregionen genererade flera  
Corona-säkra sammankomster. Magnus Dufva summerar Saabsommaren i text och bild. 
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Vad är väl ett Saab Memorial Hall utan 
en äkta 9-5 polisbil?

fika, samma tid och ungefär samma
platser.

Sektionen bjöd dessutom alla som kom 
i Saab på kaffe och bullar. Det var lite 
kul att det även kom en handfull bilar av 
andra märken till ”våra” träffar och hade 
vi något till övers bjöd vi även dessa 
bilentusiaster på fika

Årets sista Saab&-
fika-trä f hade vi 
på Drottningholm. 
Och för att fira av
säsongen lite extra 
så hade vår konditor, 
Anders Dahl, utöver 
bullarna även gjort 
ett par tårtor. Det var 
mycket uppskattat 
och vi kunde denna 
arla lördagsmorgon 
räkna ihop inte mindre 
än 21 stycken Saabar, 
plus en handfull med 
andra bilar.

Utöver dessa träffar som lokalsektio-
nen står bakom så har även några 
andra evenemang genomförts av våra 
medlemmar.

Mikael Holm bjöd in oss till Gålöba-
sen för att titta på bland annat gamla 

militärbåtar. Det kunde ni läsa om i förra 
numret av Bakrutan.

Björn Gille fixade en fikatr f i Nynäs-
hamn till vilken det åktes på trevliga 
småvägar.

Lasse Eriksson och Roger Karlsson 
hade en sommarträff där det fanns 
möjlighet till både bad, kanotpaddling 

och pingis.

Trots årets många inställ-
da evenemang har vi haft 
många tillfällen att träffas.

Vi har till alla träfftillfällen 
varit noga med att vi ska 
följa folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer. 
När man dessutom är ute 
till största delen så går det 
ju regel utan problem.

När vi nu går in i höst och 
vinter planerar vi att ha 
någon sorts träff en gång 

i månaden.

Kolla in Stockholmssektionens sida här 
i Bakrutan eller gå in på vår hemsida 
alternativt Facebook.

Hoppas vi ses på några träffar framöver!

Magnus Dufva
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Den som väntar på något gott, väntar aldrig för 
länge.

Men som vi väntade. Och så väntade vi ännu lite till. 
Till närmare bestämt den 16 september 2009 och 
Frankfurts bilsalong när skynket äntligen åkte av en 
helt ny generation Saab 9-5. Efter alla turer fram och 
tillbaka och två stycken facelift var det som Saabentu-
siast ett smått overkligt ögonblick att få se en helt ny 
niofemma!
Visst, GM-plattformen delades med sömniga bilmodel-

ler som Buick LaCrosse och Opel Insignia. Men med 
framlampor i samma stil som introducerades redan 
på andra generationen Saab 900 1994, en maffig oc  
självsäker profil och inte minst det karakteristiska ba -
partiet med dubbla ljusrader med LED-ljus – stod det 
klart för betraktaren att det här var en riktig Saab.

Från detaljer till helhet – nya Saab 9-5 var ett state-
ment med sin nya banbrytande design. Det gick en rät 
linje formmässigt till den extremt läckra konceptbilen 
Saab Aero X som visats tre år tidigare till nya 9-5.

Saab 9-5 
Andra generationen av Saab 9-5 brann kort men starkt. Bakrutan blickar tillbaka 

och upptäcker en modern klassiker omgiven av en entusiasm som bara 
växer sig starkare.

Final call
Text & foto: Gustaf Sjöholm
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– Framåtblickande design utan att glömma 
bort sitt arv, det summerar den visuella fram-
toningen på helt nya Saab 9-5, sa designche-
fen Simon Padian i pressreleasen som gick ut 
med bilen.

Även motorpaletten såg lovande ut med både 
fyr- och sexcylindriga alternativ, samtliga tur-
boladdade och med vridmoment som lovade 
enastående acceleration vid omkörning. Som 
det ska vara på en Saab Turbo. 

På det hela taget kändes erbjudandet klarare 
och självsäkrare än på mycket länge. Saab 
hade aldrig siktat så tydligt in i den tyska 

premiumklassen och måltavlan nummer ett 
hette Audi A6.

Jag var själv tjugotvå år gammal och jobbade 
som reporter på tidningen Auto motor & 

sport när så det första provkörningstillfället 
närmade sig våren 2010. Några pressbilar 
fanns ännu inte tillgängliga, istället fick vi lån  
en Saabhandlares första demobil.

Efter att ha sett bilen för första gången fler  
månader tidigare i ett kyligt Trollhättan bubb-
lade det i hela kroppen av upphetsning när 
en ny Saab 9-5 på riktigt stod på parkeringen 
utanför redaktionen. Det var försommar, ljust 
och milt i luften och asfalten nysopad och 
torr – ypperliga omständigheter för en första 
utvärdering av otaliga års bilutveckling.

Det okonventionella lånet gjorde att vi bara 
hade bilen till vårt förfogande från klockan 
17.00 till 09.00 dagen efter. Omslag och fler  
uppslag i tidningen skulle fyllas så jag och 
mina kollegor gav oss ut direkt för att få så 
mycket tid som möjligt tillsammans med bilen. 
Att mätarställningen dessutom var 41 kilome-
ter skickade upp pulsen i testlaget ytterligare.

Med ett så snyggt skal kändes det nästan lite 
nervöst att sätta sig bakom ratten. Hur skulle 
bilen kännas att köra? Stor och otymplig? En 
logisk misstanke i och med att det här var 
Saabs största bil någonsin med en längd på 
över fem meter. 
Rumpa och rygg noterade direkt att sitt-
komforten var Saabish, det vill säga så där 

"Saab hade aldrig 
tidigare siktat så 

precist in i 
den tyska 

premiumklassen"
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jag insåg snabbt att den nya rymliga Saaben 
bjöd på en lyxig och komfortabel trivselfaktor. 
Mer personlig och skandinavisk än tyska 
Mercan och BMW och betydligt mysigare än 
dåtidens Volvo S80.

Efter lätt kö på Nynäsvägen nådde vi strax 
den krokiga teststräckan och stannade för 

urskön att man egentligen aldrig vill lämna. 
Och instrumentpanel och mittkonsol kändes 
mer flyg och cockpit än någonsin med vi  
tiden imponerande grafik och gränssnitt. Nigh  
panel-funktion fanns kvar (jag pustade lättat 
ut) medan head-up-display i vindrutan tillhörde 
nyheterna. 

Vårt komprimerade testlag hade siktet var in-
ställt på den ikoniska Sorundavägen söder om 
stan, en slingrig och avslöjande teststräcka 
bland allehanda motorentusiaster i Stock-
holmstrakten. Det började alltså med en lugn 
och avslappnad tur längs Essingeleden och 

kort överläggning och ett nytt bilbyte. Jag 
drog vinstlotten och fick återigen krypa in  
Saaben när vi äntligen drog iväg för att känna 
på chassi, styrning och prestanda.

Måhända bidrog min ringa ålder såväl som 
den vid tiden accepterade gasglada kulturen 
bland motorjournalister till att tempot snabbt 
skruvades upp.

Eller var det kanske tack vare den nya 
Saaben? För som den gick! Den turbofnyste i 
växlingarna och bokstavligt talat käkade kur-
vor. Ja, den styrde in med en övertygelse jag 
aldrig hade kunnat föreställa mig och kändes 
inte det minsta otymplig utan snarare lätt och 
på det hela taget som en mindre bil.

Delvis tack vare den direkta styrningen (utan 
minsta drag i ratten!) med hydraulservo men 
framförallt tack vare ett nytt avancerat chas-
sikoncept där olika fram- och bakvagnskon-
struktioner kunde kombinerades (McPherson 
och Hi Performance strut fram och fyrlänksax-
el samt en med H-armskonstruktion baktill). 
Det kokades ner till tre tillgängliga alternativ 
för kunden: normal, sport och adaptiva Dri-
ve-Sense. Vår testbil var utrustad Sport som 

Nichlas Strandberg ser ljuset 
genom sina pilotglasögon 

från kommandobryggan i sin 
Saab 9-5 från 2011. Bilen är 
en Vector som varsamt har 
transformerats till Aero och 

kryddats med Hirschdetaljer 
som kjolar och optimering. 

Året var 2010 och rub-
riken både slagkraftig 
och relevant när Auto 
motor & sport lät den 

då purfärska Saab 9-5 
möta motståndet från 
Audi, BMW och Volvo. 
James Holm fotogra-
ferade och Bakrutans 

skribent ingick i testla-
get. Hela provkörningen 

finns att läsa i Auto
motor & sport nummer 

15/2010.
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blandade ett stabilt och fast väguppträdande 
med förlåtande dämpning över vägbulor och 
tjälskott.

Vi ville aldrig att det komprimerade biltestet 
skulle ta slut och först fram mot gryningen var 
vi färdiga. Under en av Stockholms broar fo-
tade vi omslagsbild i mörkret med rökmaskin. 
och placerade nya Saaben i mitten – futuris-
tisk på ett annat sätt än konkurrenterna. Det 
pirrade i magen av stolthet. Vi hade inte väntat 
förgäves.

Nya Saab 9-5 hade landat och ett första 
smakprov visade att den här produkten hade 
alla chanser att bli en global succé – en stor 
triumf för det så hårt kämpande Saab.

Tio år senare sitter jag åter bakom ratten på 
“nya” Saab 9-5. Minnena från det korta första 
mötet bubblar upp till ytan. Bilen är fortfaran-
de en sann fröjd att ratta och rinner genom 
kurvorna med samma lätthet nu som då. I 
högerstolen sitter ägare Nichlas Strandberg, 
en passionerad pionjär i NG 9-5-samman-
hang. Kanske främst känd för bedriften att 
samla ihop hela 47 stycken nya niofemmor 
för gruppbild på Trollhättan Airport i samband 
Saabfestivalen.

– Ja, det var häftigt! Men det var Henrik Zaar 
som kom på idén och hade kontaktnätet som 
gjorde det möjligt. Han jobbar som flygm -
kaniker och hade varit med och arrangerat 
liknande uppställningar på flygfältet när Saab  
återförsäljare skulle hämta upp bilar.

Nichlas Strandberg köpte sin första NG 9-5 
för snart fem år sedan, den fina 2,0 Biopowe  
i Vector-utförande som vi sitter i idag. Han 
hade då bestämt sig för att återuppväcka sitt 

NG 9-5-entusiasten Nichlas Strandberg ler brett 
och gärna intill sin skinande rena Saab 9-5. 
Faktum är att Nichlas driver ett bilrekonditione-

ringsföretag vid sidan om sitt ordinarie jobb.

NG 9-5-entusiasten Nichlas Strandberg ler brett 
och gärna intill sin skinande rena och snygga 
Saab 9-5. Faktum är att han driver ett bilrekondi-
tioneringsföretag vid sidan om sitt ordinariejobb.

Visste du att? 
Det byggdes bara 
33 eller 35 exem-
plar av Saab 9-5 
SportCombi. Enligt 
uppgift från en 
artikel i Tekni-
kens Värld från 
2018 finns 27 bilar
kvar spridda i 
Europa.

"Spänn fast bältet, tryck på startknappen och 
taxa ut" går att läsa i 9-5 broschyren. 
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bilintresse med fokus på Saab – efter flera år
där familj, hus och andra måsten behövt pri-
oriteras. I unga år hade Nichlas en 99 Turbo 
som han skruvade flitigt på

– Jag letade nog i nästan fem månader 
innan jag hittade det här exemplaret, minns 
Nichlas. Han sökte efter viss specifik utrus -
ning som bland annat skinnklädsel, head-up-
display och navigator och planen var att ha 
nya niofemman som en “fin-bruksbil”

– Det var ett väldigt speciellt ögonblick när 
jag satte mig i min egna NG 9-5 för att köra 
hem den från handlaren. Jag reagerade 
starkt på att jag “körde bilen” – till skillnad 
från känslan av att “åka bil” som jag fick i den
Volvokombin jag haft som bruksbil tidigare. 

Än idag längtar jag efter att sätta mig i Saa-
ben och göra en längre roadtrip.

Kort efter inköpet la Nichlas ut en bild på 
bilen i flera forum och Facebookgrupper och
blev fascinerad över den positiva responsen. 
Någon bjöd in honom till Facebookgruppen 
Saab ng 9 5 Sverige (2010-2012).

– Det var en väldigt trevlig stämning därinne 
och fullt med roliga aktiviteter. Då hade grup-
pen bara några hundra medlemmar, idag har 
man strax över tusen.

– Vi är en kärna på cirka 100 personer varav 
sextiotalet är väldigt aktiva. Det är särskilt kul 
att så blandade åldrar, från pensionsåldern 
ner till tjugoårsåldern.

NG 9-5-gänget är sedan dess duktiga på att 
organisera aktiviteter kring andra större träffar.
– Men vi har också vår egna årliga NG 
9-5-träff som hållits i snart sju år.

En rad olyckliga omständigheter gjorde att 
nya Saab 9-5 fick aldrig förutsättninga na att 
bli Saabs stora revansch. Men den korta pro-
duktionstiden och ringa mängden bilar har 
istället lagt grunden för en mytomspunnen 
kultbil med stigande samlarvärde. 

– Vi ser hur synen på NG 9-5 vänder när de 
bilar som byter ägare idag som regel hamnar 
hos en entusiast. Som är så välkommen att 
ansluta sig till oss redan frälsta NG 9-5-en-
tusiaster. Jag lovar att du inte kommer ha 
tråkigt, säger Nichlas Strandberg med ett 
leende.

Produktionen av Saab 9-5 NG upphörde i mars 2011 efter 11 280 tillverkade exemplar.

I 2011 års svenska broschyr gick Saab Automobile AB in i framtiden med en ny modell som fick det övriga bilutbudet att kännas båd  
gammaldags och urbota tråkigt – precis som en riktig Saab ska göra.
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MHRF, forsakring@mhrf.se

För nyheter, guider och  fler 
matnyttiga motortips, håll  

löpande koll på mhrf.se

Fem tips inför årets avställning
1. Glöm inte vägskattens betydelse, i år blir fordon av 

årsmodell 1990 också skattebefriade. Har man då någon 
form av entusiastförsäkring lönar det sig sällan att ställa av.

2. Har du rätt försäkring? Om du har valt en avställ-
ningsbar försäkring är det viktigt att ha åtminstone en ga-
rage- eller avställningsförsäkring som gäller för förutsätt-
ningarna du har på din förvaringsplats för din bil.

3. Tänk på att däcken kan bli lite platta om ett fordon 
står stilla under en längre period. Ett bra knep kan vara att 
trycka in lite extra luft, eller att använda depåstöd, central-
stöd eller pallbockar.

4. Glöm inte att titta på batteriets vätskenivå och batte-
riet i övrigt. Vissa kan dessutom behöva laddas oftare än 
andra.

5. Passa på att skriva ned allt som krånglade under årets 
åksäsong så att du inte glömmer bort något när du ska gå 
igenom fordonet inför nästa års. Ett utmärkt stöd i sam-
manhanget är MHRFs Egenkontroll av historiska fordon 
som kan du ladda ned gratis via den här länken: mhrf.se/
agarguide.

Till minne av Horst Brüning
MHRFs tidigare förbundsordförande, tillika före detta 

president för FIVA, avled i somras efter en längre tids sjuk-
dom. Horst Brüning blev 73 år. Ett banbrytande liv, som 
outplånligt påverkat såväl den fordonshistoriska rörelsen 
som enskilda personers möjligheter, har nu nått vägs

ände. Horst, vår busiga och pådrivande vän har med 

sorg och saknad lämnat jordelivet alldeles för tidigt den 
19 juni i år.

Läs mer på mhrf.se/till_minne_av_horst_
bruning.

Fem utmaningar för det rullande 
kulturarvet

MHRFs myndighetsråd har tagit fram fem ställnings-
taganden i frågor som förbundet betraktar som särskilt 
viktiga att driva när det gäller bevarandet och använ-
dandet av det rullande kulturarvet i Sverige.

– Vårt myndighetsråd har tagit fram fem ställnings-
taganden i frågor som MHRF just nu betraktar som 
särskilt viktiga att driva när det gäller bevarandet och 
användandet av det rullande kulturarvet i Sverige, för-
klarar förbundsordförande Kurt Sjöberg som själv ingår 
i Myndighetsrådet.

1. Framtida fossilfria flytande bränslen för gårdagens 
fordon

2. Bevarande och användande av det rullande kultur-
arvet

3. Ursprungskontroll. Ansökan om ursprungskon-
troll för historiska fordon

4. Gränsöverskridande transporter. Export och im-
port av historiska fordon och fordon av intresse för 
samlare samt delar till sådana fordon.

5. Registrering och teknisk identifie ing

Läs hela artikeln i PåVäg 3-20, Motorhistoriska Riks-
förbundets Nyhetsblad, som du fin er på www. mhrf.se

16 - MHRF
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Martin Stenlund, Arjeplog, 0961-61 733

Sibylla Gustafsson, Stockaryd, 070-982 07 16

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.

17MHRF -
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18 - Intervju

Mats Berglind-på-taket, är det du?

Njaa, jag stannade faktiskt på rätt köl …
Så här gick det till, vi körde på Kinnekulle 
och jag kom trea på kvalet efter mycket 
regn. Sen torkade det upp och så gick 
starten på första racet. Efter några varv 
kom jag ikapp en bil när vi närmade oss 
Kvarnkurvan. Han såg mig inte och jag 
fick pa era undan.

Jäklar!

Ja, jag kom ur balans och fick sladd. Men
jag hade så bra fäste i kurvan att bilen 
kastades runt. Jag hade precis växlat ner 
från fyran till treans växel.

Blev du rädd?

Nej, det hela gick så fort.  Men är det 
skönt att taket är så hårt på en gammal 
Saab, det tog inte i buren – trots att jag 
slog runt tre varv.

Men herre min skapare!

Det var lite för bra fäste i Dunlop Clas-
sicdäcken …

Hur mår du nu?

Det blev två nätter på sjukhus efter 
vurpan, för jag lyckades punktera ena 
lungsäcken lite och tre revben strök med. 
Men nu mår jag bra.

Och hur mår bilen?

Motorn klarade sig, det var bara fläktaxeln
som blev sned. Men allt runt hela bilen är 
buckligt, taket tog mest stryk, bakluckan 
är sned och eftersom förardörren åkte 
upp är den i dåligt skick. Men det är bara 
att laga och sikta på nästa säsong, kruxet 
är att hitta delar. Skärmar hade jag hem-
ma, jag fick spons på en höge dörr och 
jag har fått korn på ett skogsvrak utanför 
Sandviken som jag tänkte plocka taket 
från. Men vänster bakskärm gick faktiskt 
att rika någorlunda enkelt.

Varför tävlar man med en gammal 
Saab?

Ljudet! Det sjunger skönt när man växlar 
mellan 6500 och 7500 varv. Och så gillar 
jag ju Saab generellt, jag har tre stycken – 
jag har faktiskt en till 95:a. 

På två hjul
Mats Berglind är ett bekant namn för många medlemmar efter flera år i Svenska Saa -
klubbens styrelse. Sedan två år tillbaka tävlar han flitigt i 1000cc-cupen med ett av sta t-
fältets mest spännande ekipage – en Saab 95. Bakrutan ringde upp mannen som stod 
för en av årets mer spektalulära vurpor.

Berättat för: Gustaf Sjöholm Fartfyllt foto: Bengt-Åce Gustavsson 

Mats Berglind tillsammans med  
Cooper S-föraren Hans Beckert.

Vid pressläggning pågår arbetet för 
fullt med att återställa bilen till 2021.
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Du måste vara ensam om att köra 
bana med en Saab 95?

Ja, det stämmer, men jag vet i alla fall 
en kille som kört i skogen med Saab 95, 
Janne Östberg. Och Erik Carlsson tävlade 
med en Saab 95 i Monte Carlo-rallyt 
1961 då kombimodellen var först ut med 

fyrväxlad låda.

Var det första gången du rullade?

Faktum är att jag tidigare har rullat en 
gång – i regularity för några år sen. 
Nästan en bedrift i sig, för det gick ju 
knappast fort. Bonden måste ha skrapat 

vägen så i en vänsterböj lyckades jag rulla 
runt min Saab 93F.

Lycka till nästa säsong!

Tack, jag är laddad, det är härligt att vara 
en del av det trevliga gänget som kör 
1000cc-cupen!

Erik "Mr Saab" Carlsson med kromad armbåge i den 
legendariska tävlings-95:an i 1961 års Monte Carlo-rally.  
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Filmisen, bakrutan@saabklubben.se

Mammas pojkar (2012)

Vill du tipsa om en filmsaab? Kontakta redaktionen!

Bröderna Thor och Oden är i 
trettioårsåldern och bor i ett 
värmländskt mindre samhälle 

utan några som helst planer på att fly -
ta hemifrån. De bor hellre hemma hos 
mamma som är präst. Pojkarna vägrar 
att leva ett konventionellt familjeliv och 
är egentligen bara intresserade av en 
sak – hårdrock. 

Allt ändras dock när stadens nya 
lärarinna Jenny dyker upp och båda 
bröderna, bakom ryggen på varandra, 
försöker vinna hennes hjärta.

Det blir en svår prövning för deras 
vänskap och mamma Gunilla måste 
fatta ett par viktiga beslut för att Thor 
och Oden ska hamna rätt i livet.

I filmen så kör b öderna Thor och 
Oden runt i en Saab 9-3 cabriolet som 
får utsättas för både det ena och det 
andra. Vi får även se en tidig Saab 9-5 
i polisutförande.

Filmen hade premiär på juldagen 2012 
Rollistan kantas av – i Ulf Malm-
ros-sammanhang – klassiska namn 
som Tuva Novotny och Björn Starrin. 

Lars Söderlund

"Allt ändras 
när stadens 
nya lärarinna 
dyker upp"

20 - Filmisen

Filmisen

Bakrutan 3-2020.indd   20Bakrutan 3-2020.indd   20 19/10/2020   16:0619/10/2020   16:06



Bakrutan 3-20

Mammas pojkar 

Saab 9-3 Cabriolet (2002)
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Rep & knep, bakrutan@saabklubben.se
A

Kopplingen på min ena 96:a började att 
ta längre och längre ned.Jo, jag visste 

att jag hade ett lite läckage någonstans runt 
slavcylindern, det syntes tydligt när man 
tittade där. Det läckte ut lite olja och kanske 
kom det in lite luft – och det vill man som 
bekant inte ha i ett hydraulsystem av den 
här typen. 

Men det var mitt i sommaren och då 
ville jag såklart inte skruva isär min V4:a. 
Sommaren är som bekant perioden när 
man inte vill något annat än att åka ut och 
”frihjula”. Därför plockade jag istället fram 
lite verktyg.

Så här gick jag tillväga!

Så byter du slavcylinder

22 - Rep och knep

Med 10:ans nyckel lossade jag lite 
på avluftningen. I andra änden av 
slangen satte jag pumpen/sprutan.

Jag fyllde på med den här 
vätskan

Jag lossade gummihättan på 
avluftningsnippeln på slav-
cylindern och satte på ena 
änden av slangen istället.

1

Sedan fyllde jag  på 
hydrauloljetanken på 
huvudkopplingscylindern 
med vätska.

3

2
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Sedan sög jag ut lite olja med pumpen och stängde avluftningsnippeln. Jag kopplade bort slangen och till sist 
satte jag tillbaka gummipluppen på nippeln.

4
>

Resultatet av den här övningen blev att 
det ser likadant ut som innan – men nu tar 
kopplingen lagom långt upp.

Jag fick alltså på ett enkelt sätt bort lite luft
– och jag behövde inte ha en medhjälpare 
i bilen som manövrerade kopplingspedalen 
i takt med att jag öppnade och stängde 
avluftningsnippeln. Vid själva operationen 

befann hon sig (medhjälparen, red. anm) i 
skogen och plockade blåbär.

Nu kommer det att beställas en renove-
ringssats till både huvud- och slavkopp-
lingscylindrarna så att det finns hemma
till vinterns fortsatta renovering av den här 
fantastiskt trevliga bilen. Jag hade planerat 
att göra det förra vintern, men den gångna 

säsongen tog slut innan de planerade 
jobben på bilen var klara.

Väldigt trevligt är det ju särskilt eftersom 
jag nu får handla allt mer i mer i klubbens 
utmärkta reservdelsshop.

Lufta noga och försiktigt och diskutera 
gärna på Facebook eller i vårt forum!

I det här numret av Bakrutan gästas Rep & knep av 
följande medlemsskribenter:

 
Mats Jedmo - Så byter du slavcylinder

(Saab 96)

Lars Söderlund - Montera avbländningsbar backspegel 
(Saab NG 9-3) 

Mathias Bjurman – Så bleker du plast med väteperoxid 
(Saab OG 900)
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Nyligen införskaffade undertecknad en 
NG 9-3 Sportcombi av modellår 2008, 

det vill säga den faceliftade versionen. Bilen 
i fråga är i tämligen välutrustat Linear-utfö-
rande med bland annat Linearactive-paket, 
backsensorer, regnsensor och större stereo 
m.m. Dock har jag stört mig ett tag en 
punkt – bilen har inte någon avbländbar 
backspegel. 

När vi nu går in i den mörka säsongen är 
den avbländande funktionen vilsam för ögo-
nen och gör körningen mer avslappnad..

Sagt och gjort, jag införskaffade mig en 
spegel och monterade in den. Nedan följer 
en instruktion och bilder om någon annan 
vill uppgradera sin NG9-3:a eller OG9-5:a 
med ett trevligt tillbehör. Förfarandet är 
nämligen det samma på bägge bilmodel-
lerna. 

Lars Söderlund utgår i den här artikeln från 
faceliftade Saab NG 9-3 men konstruktionen 

är densamma på första generation 9-5.

Montera avbländ-
ningsbar backspegel

24 - Rep och knep

Börja med att plocka bort det främre lilla locket. En mindre 
mejsel, eller panelverktyg att lirka loss det främre locket kan 
vara behövligt.

1
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Nu skall själv lampkåpan demonteras. Även när 
kan en mejsel eller panelverktyg behövas. Det sitter 
rätt så hårt i de vita clipsen. Det kan även vara bra 
att passa på att byta lamporna om man vill uppgra-
dera till LED eller om någon lampa ser trött ut.

Nu skruvar vi ned den gamla spegeln med dess 
tre skruvar. Inringat i bild är en tydligare bild på 
själva kontakten som vi skall koppla in vår nya 
automatiskt avbländbara spegel i.

2 4

3
Därefter tar vi även bort den mittre panelen. Detta 
för att lättare se vad vi gör. Inringat är även själva 
kontakten som vi skall koppla in vår spegel i. 

5
Saab NG9-3:s kontakt på spegeln är en hane, och på 
OG 9-5 är det en hona. Det går givetvis att skarva 
dessa om man vill det och helt skippa kablarna. 

Men vill man göra det lätt för sig, så införskaffar
man en spegel med rätt kontakt från första början.
Montering sker givetvis i motsatt ordning.

Bakrutan 3-2020.indd   25Bakrutan 3-2020.indd   25 19/10/2020   16:0619/10/2020   16:06



Bakrutan 3-20
26 - Rep och knep

Berätta om din Saab!

Det är en Talladegaröd 900 Turbo S av 
årsmodell 1991 som jag fick syn på på
Saabfestivalen första gången. Efter en 
garagerenovering som omfattade en ny 
garageport stor nog att svälja två bilar 
kände jag att tiden var mogen för en 
entusiastbil. 

Men Saab-intresset är inget nytt 
påfund?

Nej, jag har kört Saab 9-5 Aero som 
bruksbil sen 2011 men Saab-intresset 
sträcker sig långt mycket längre tillbaka 
än så.

Din röda 900 Aero ser väldigt 
läcker ut!

Den är och var fin! Men jag stö de mig 

på att det fanns en del övrigt att önska 
under huven.

Vad gjorde du då?

Jag började snygga till allt som irriterade 
mig. Ambitionen var från början att behål-
la ett i nära original-utseende men städa 
bort alla gamla ärgade detaljer. I möjli-
gaste mån strävade jag efter att få tag på 
dubbletter av de delar jag renoverade för 
att inte låta bilen bli stillastående.

Det låter ändå ganska omfattan-
de?

Ingen av de arbeten jag genomfört är 
några revolutionerande åtgärder och 
motorn har hela tiden varit monterad men 
med små medel och lite pill tycker jag att 
det går att lyfta utseendet en del.

Hur gick det?

När jag kom till insuget så var det bara 
att gno på och när jag trodde att jag var 
klar och hade lackat så inser jag att det 
var repor kvar. Då var det bara att göra 
om och göra rätt. Känner jag mig själv 
kommer det att störa mig om det inte blir 
”rätt” nivå.

Efter att ha snyggat till insuget trodde 
jag att jag var klar, men insåg då att flera

Så bleker du plast 
Det sägs att det är insidan som räknas och Mathias Bjurman är beredd att hålla med. 
När han köpte en fin Saab 900 Ae o var finishen under huven inte i toppskick – och med
enkla medel inleddes en visuell renovering. Ett miniprojekt i sig blev att snygga till detaljer 
i plast och Mathias delar med sig av sina erfarenheter.

Rep o Knep Special
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27

gamla gula och halvsmutsiga plastnipplar 
störde helheten. 

Hur funkar det?

Du lägger kort och gott detaljerna du vill 
bleka i en glasburk med lock i någon månad. 
Solljus sägs underlätta blekningsprocessen, 
men enligt utsago har vi inte varit bortskäm-
da med solljus i vinter och jag tycker att 
resultatet har varit tillfredställande ändå.

Vad är väteperoxid?

Väteperoxid, H2O2, är en kemikalie som 
används bl a för blekning. Det innebär des-
inficering, sårtvätt med mera och den säljs i
olika styrkor men vanligtvis i 3%-lösning på 
apoteket.

Provade du några andra sätt?

Jag har också provat med såpa, bleksalt 
och maskindiskmedel, men det hade ingen 
verkan mer än att det löste lite fett.

När kan vi få syna din bil närmare?

Vi arrangerar varje år “Dalecarlia SAAB 
meeting” i Borlänge i slutet av maj samt även 
“Siljan runt” i slutet av augusti. Även om 
2020 var lite speciellt hoppas vi kunna köra 
som vanligt 2021.

Tack för tipsen! 

Det var så lite, lycka till!

Rep o Knep Special
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Röda tråden, Saab V4
En nylackerad Saab V4. Med nya reservdelar från Janne och 
nygamla delar från Mattias. Bil och delar är åter på plats i 
mitt garage. Nu börjar det roliga!

När jag hämtade hem min Saab V4 av 
årsmodell 1967 från lackeraren i hös-

tas – efter allt slit med förarbetet som jag 
berättade om i Bakrutan nummer 4-2017 
– var jag säker på en sak: när skärmar, 
lyktor, kromade lister, stötfångare, em-
blem och märken samt alla inredningsde-
taljer var på plats igen skulle Saaben få en 
ny spännande framtid.

Det är nu mer än femtio år sedan den för 
första gången rullade ut från fabriken i 
Trollhättan.

Uttrycken varierar men andemeningen är 
densamma. En gammal klassisk Saab lig-
ger alltid den svenska familjen varmt om 
hjärtat. När jag kör med min blå Saab V4 
och stannar så dyker nästan alltid frågan 

upp. Det spelar ingen roll vart jag åker, 
nostalgin över den härliga Saaben med 
det härliga ljudet är väl ihågkommet.

"VI HADE EN BRUN SAAB SOM 
VI UNGAR SATT BAK-OCH-
FRAM I ALLRA LÄNGST BAK …"

Att det var en Saab 95 har de ofta glömt. 
Men inte att det gick att sitta längst bak 
för småväxta, oftast barnen. Men så var 
det.

Idag är det få bilar som sväljer sju perso-
ner medan ingenjörerna på Saab tidigt 
insåg familjens verkliga behov. Men Saab 
var föregångare på mycket annat också. 
Man kan säga att om ”Per-Albin Hansson 

byggde folkhemmet, Ingvar Kamprad 
möblerade det, så var det Saab som fick
svenskarna att ta sig ut och köra”.

"ÄR MOTORN LIKA VASS SOM I 
EN SPORTBIL?"

Nja, inte riktigt. Idag framstår effekten 
tämligen blygsam. Men det är inte det 
som är det viktiga. Istället är det för 
känslan av att renovera en sån här fin
sextiotalsbil, man älskar det! Och man 
gör det för att på nytt få “tanka” ett kärt 
barndomsminne.

Det är där njutningen ligger, och tillfreds-
ställelsen blir inte mindre av jobbet med 
att jaga grejer. Till exempel fick jag tag på
fyra originalfälgar som suttit på en 67:a 
från en kille i Värnamo. Själva Saaben 
och allt var borta sedan någon gång på 
80-talet, sa han. Bara hjulen hade han 
”sparat till mig”.

Men tack och lov erbjuds mycket reserv-
delar från klubbens lager i Skattskärr och 
om inte Janne kan trolla fram det man 
önskar så finns det hundratals Saab-e -
tusiaster land runt med otaliga delar i sina 
hemmalager.

Jag blir alltid lika förvånad över att så 
många ringer när jag haft annons ute för 
att jaga delar. Så jag är glad för att de 

Text & foto: Gert Klapp

Nylackerad i originalfärg och lika fin som 
när den var ny för femtio år sedan. När 
den vänstra bilden togs återstod bara sista  
finishen – att sätta på alla k omade detaljer!

Bakrutan 3-2020.indd   28Bakrutan 3-2020.indd   28 19/10/2020   16:0619/10/2020   16:06



Bakrutan 3-20

fyra hjulen blev så här fina efter blästring,
grundmålning och lackering. Och med 
en uppsättning femtontums Vredeste-
in Sprint Classic säkrade jag det rätta 
däckmönstret.

MIN FÖRSTA VAR VIT, MIN AN-
DRA VAR BLÅ

Min första Saab var en 95 V4 som jag 
köpte i januari 2008. En kombi som jag 
tror många minns som var barn på sextio- 
och sjuttiotalet och ibland fick åka bak

och-fram i. Den helrenoverade jag och 
överlät 2015 till en Saabsamlare i Dalby. 
Den var då färdig för lackering och rullar 
säkert fortfarande.

Nästa projekt blev en blå Saab 96 GL 
V4 1978 som rullade in i mitt garage i 
september 2014. Den var i orört origi-
nalskick med låga 8 909 mil på mätaren 
och behövde bara “finputsas”. Den hade
bara stått overksam i garage de senaste 
18 åren. Jag sprang in i den av en slump 
när jag egentligen bara skulle köra fyra 
vinterdäck till min vita Saab. I år har den 

fått ”vingar” till förmån för en ny dröm.

MIN HITTILLS ÄLDSTA RENOVE-
RING

Jag är mycket nöjd med slutresultatet. 
Alla leverantörer av delar och alla som 
ställt upp har varit fantastiskt. Från rost 
till nykromat, lite vitsigt. Nu återstår bara 
den sista lilla detaljen – att besiktiga 67:an 
för gott! Sedan kan jag låta 4-taktaren 
brumma med en pånyttfödd värdighet på 
vägen.

29Reportage -
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Hur ofta får man två chanser i livet? Nu måste jag bara hitta en Saab 900 att klistra den på.

KRÖNIKA
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Jag tummade länge på asken med stenskott-
skydd, Hood edge strip, hos Saab-ANA i 

Vänersborg.

Rent allmänt var utbudet ganska torftigt. Saab 
lasthållare, låsbart Saab original tanklock samt 
ett dammigt rack med Clarion bilradio med 
Saab-logga. Dyra och tråkiga. Inte alls som hos 
Bilradiocenter med en ung kunnig säljare och 
en hel vägg full med häftiga Pioneer och Alpine 
bilstereo med tallrikstora trevägshögtalare att 
såga sönder hatthyllan för.

Övrigt sortiment med biltillbehör tillhanda-
höll Autoprodukter. Sportrattar, bakrutejalusi 
och fuzzy dize mjukistärningar att hänga i 
backspegeln som kunde skymma sikten ända 
upp till 30%. Och bakrutedekaler! Korta koncisa 
"Hemma har jag en Cadillac" eller den långa 
insiktsfulla "Hellre omkörd och bortkommen än 
påkörd och omkommen". Bara tio kronor styck.

Men det speciella stenskottsskyddet sålde 
bara ANA. Dyrt, tyckte jag då 1988, men ack 
så snyggt med en svart stripe längst fram på 
900:ans långa motorhuv. Andra mer sparsamma 
900-ägare försökte istället måla en svart rand 
med lackfärg, men det såg ju vem som helst 
att det var hemmagjort. Till slut fanns ingen 
återvändo. Jag bara måste ha den här stripen och 
drog upp några sedlar av lönen ur plånboken.

Instruktionen i asken var pedagogisk och lätt-
förståelig, det var den alltid till Saabs tillbehör. 
En hyggligt händig vem som helst skulle klara av 
att skruva fast extraljusfäste bakom den främre 
stötfångaren eller till och med montera den 
kluriga Saab-uppfinni gen varmvattenspolning 
till vindrutan.

Men att man inte bör ha bråttom eller stå i det 
kalla novembermörkret efter jobbet utanför sitt 
hyreshus nämndes inte. I brist på varmgarage, 
ljus och en vuxens tålamod hamnade den svarta 

tejpen snett över motorhuven. Väldigt snett. 
Efter att fått höra "vem har klistrat den där 
egentligen" tillräckligt ofta drog jag vemodigt 
loss den. Ridå med förlust.

Nu är jag vuxen och har man ett nostalgiskt 
Saab-intresse likt mig så får man Saab-prylar 
från alla möjliga håll. I brevlådan ligger det 
plötsligt en beige tygpåse med grönt tryck, "The 
new Saab 900. Very Saab", och från en tidigare 
Saabanställd får jag helt nya hydraulkolvar till 
Saab 900 cabriolet med utgången preskriptions-
tid. Igår kom en granne över.

- Jag städade efter farsan och du gillar ju Saab ... 
Ett helt oklistrat stenskottsskydd!

Hydraulkolvarna gav jag vidare till en bättre 
behövande men stripen behåller jag själv. Man 
får sällan två chanser i livet. Nu ska jag bara hitta 
en Saab 900 också.

andra chansen
KRÖNIKA

Biltillbehör som är både funktionella och moderiktiga kan frammana ett särskilt 
starkt ha-begär. Det markerande stenskottsskyddet till första generationen 

Saab 900 var ett sådant, Leo Pedersen berättar.

Saabkänsla i svart turbo. Vindsurfingbräda på Saab original ta -
räcke och seglarskor på fötterna.

Modest styling när ungarna lånar pappa och mammas bil. Hood 
edge strip näms inte ens i 1983 års tillbehörsbroschyr. Silver 

Spoke fälgar får räcka.
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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.

Skåne
Säsongen för diverse motorevenemang är snart över och 2020 blev 
inte som vi hade räknat med. Internationella Saabträffen i Danmark 
blev inställd. Vi var några Sonettkamrater här i Syd som tänkte åka 
dit men utvecklingen skulle snart visa att det hela blev inställt.

Saabklubbens månadsträffar på Bialitt ställde vi in fr.o.m. april men vi 
hann med vårt lokala årsmöte. Nästan alla biltävlingar är inställda eller körs 
publikfritt både vad gäller rally och racing och alla större träffar, marknader 
och liknande lyser med sin frånvaro.

Det som fungerat är spontanträffar. Bränneriet i Harlösa försökte att hålla spontanöppet 
och i september var vi några Saabentusiaster som mötte upp på årets sista träff.

Även andra 
märken var 
representerade 
och det är alltid 
trevligt. Utrymmet 
är väl tilltaget så vi 
klarade av smitt- 
skyddet galant. 
Även Bränneriet 
visade upp sina 
objekt.

Tre Sonetter var 
på plats och åter 
igen fick vi hör  
det klassiska ”Vol-
vo Sonett – sex 
förgasare”.

Skånia
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Stockholm
Stockholmssektionens evenemang under sensommar och höst 2020

Höstens evenemang från Stockholmssektionen  

Lördag 24 oktober kl 14:00

Fikaträff på cafe Lyran. Ålgrytevägen 90, Skärholmen

Vi träffas vid cafeét.

Söndag 15 november

Fikaträff på Taxinge slott. 

Vi åker gemensamt, på mindre vägar, från Shell i Norsborg kl 12:00. Det är en sträcka på ca 4 mil enkel resa. 

Kolla även in på vår hemsida:

http://stockholm.saabklubben.se/ eller Facebook:

Svenska Saabklubben/Stockholmssektionen, där det kan komma aktuell information om dessa eller andra tilldragelser.

Stockholm

33- Sektionsnytt

Dalarna
Välkomna till Hamrebanan i Hedemora på  Saab & Saabo-träffen den 2-4 juli 2021!

Alla Saabar är välkomna till Hamrebanan i Hedemora, oavsett skick.

Evenemanget kommer att erbjuda Bakluckeloppis, bilåka, mm

Camping med begränsat antal el-platser

finns på trä fplatsen, förbokning krävs

Sök "Saab/Saabo" på Facebook och gå in på eventet för mer info!

forts. Skåne
Det hela blev en fin dag i solskenet och vi hoppas att

nästa år blir mer normalt utan begränsningar.  Vi hop-

pas att vi kan dra igång våra månadsträffar på Bialitt 

igen i början av nästa år. Titta in på vår hemsida 

saabklubben.se/skane för information!

Bengt Åkesson, Ordf Saab Skåniasektionen
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Nu har jag hittat bilderna! Jag tog dem i mars 2002 när jag hittade den 
här pärlan som stod i en sophög på baksidan av det forna presidentpa-
latset i Ho Chi Minh City (Saigon).

Min vietnamesiske kollega började "fråga runt". Då jag hade en plan att 
på billigaste möjliga sätt komma över den och stoppa den i en contai-
ner hem till Sverige.

Vår tanke var att "smörja upp" tillräckligt många av befattningshavarna i 
trädgården så att vi kunde komma in med en lastbil och hämta ut den.

Uppenbarligen var vi inte tillräckligt smarta för det tog inte många dagar 
förrän såväl bil som sophögar var försvunna och ersatta med en nyan-
lagd gräsmatta.

Mats Andersson

34 - Hört och hänt

Godmorgon, Vietnam

Hört och hänt 

En bortglömd 
Saab 93 i Ho Chi 
Minh kunde ha
blivit Mats
Anderssons. 

Bakrutans mångåriga krönikör och skribent Lars Söderlund 
fann den här serien – som troligen en och annan medlem kan 
idenfiera sig med

1950 mil och en ägare – en äldre dam som kört bilen sommartid. 
Den unika Saab 9000 CSE som auktionerades ut av Bilweb Auc-
tions i september var en vinst från Miljonlotteriet 1996. 
Vinnande bud blev 124 000 kronor – 40 000 kr över bedömt värde!

Orörd 9000 såldes dyrt

Hög igenkänning

blandade godbitar från Saabvärlden
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Jag köpte bilen av en äldre man i värmländska 
Sunne – den väckte väldigt mycket nostalgi då 
jag hade en siennabrun Saab 99 från 1977-81.

Bilen hade varit avställd i flera år och bara gått

8500 mil. Med andra ord var det inte så värst 
mycket att göra. Den har fått nya stötdämpare, 
ny slavcylinder, genomgången förgasare, nya 
fälgar – och rejält med polering. Lacken var 
väldigt matt.

Jag har nu kört cirka 600 mil, avverkat två 
Saabfestivaler och den internationella träffen i 
Vadstena och en del små utflykter inom landet

Göran Hedqvist

Nyrenoverad Saab 900 Sedan – i turboutförande dessutom! Men det var något som 
inte stod rätt till hos min silvergråa klenod.

Det blev till att spendera sommaren för att lösa problemet. Det visade sig att Saaben 
fick för lite bränsle! Felet be odde på att styrtrycksventilen justerade om sig under 
körning.

Nu ser jag fram mot nästa sommar!

Tommy Bergström

35Hört och hänt -

Tommy fördjupade sig i 
Bosch K-Jetronic

En gilla-raket

på FAcebook

Brun Saab 99:a väcker 
de rätta känslorna

Supersvenskarna
Annonsen delades på Facebook tidigare i höst 
och påminner på nytt om det tidiga 80-talets 
stora svenska exportsuccéer – Björn Borg och 
Saab Turbo. Två oslagbara storheter!

blandade godbitar från Saabvärlden
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Sakerna vi gör 
för våra Barn

Å

36 - Krönika 

ret är 2006 och hösten når 
sin peak i november med kallt 
väder. Fläckvis halka ackom-
panjeras med ett tunt snö-
täcke på sina håll. Vid den här 
tiden bor jag i Uppsala och har 

precis sålt min pappkartong till bil, en vit 
Toyota Starlet DX från 1986, och är på jakt 
efter en Saab.

Förra helgen var det äntligen dags att 
hämta hem min sista Saab. Min opalgröna 
Saab 99, ingen prisvinnare, speciellt inte 
efter några år i en lada, men den bil jag haft 
mest glädje av. Varför då? Jag tror att det 

bottnar i att jag alltid har tyckt att den varit 
sådär fulsnygg.

Det rör sig alltså inte om någon skrothög 
– men inte heller ett utställningsexemplar 
som gör att man måste äta ångestdäm-
pande i tre dagar när ett stenskott märkt 
karossen efter en tur på en lite för rolig 
grusväg. Faktum är att jag använde den 
som firmabil uppe i Umeå – och då verkli-
gen kombinerade nytta med nöje.

När jag flyttade till Stockholm blev den 
kvar i Umeå av praktiska skäl – likt en katt 

lämnad åt sitt öde när semestern är slut 
och man skall åka hem till stan igen. Skavt 
i samvetet har det dock gjort, ända sedan 
våra vägar skildes, men upphämtningen 
av bilen har liksom inte blivit av.

Sommaren 2018 sålde jag tre bilar på 

ett bräde men inte denna, inte min vän. Nu 
skulle det bli av.

03.30 vaknade jag, utan att jag behöv-
de någon klocka, märkligt för det behövs i 
normala fall. 04.00 tog jag och min kamrat 

KRÖNIKA

"Jag använde bilen 
som firmabil i Umeå 
– och kombinera-

de verkligen nytta 
med nöje"

bilar
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37Krönika -

Lars Söderlund sikte på E4:an 
och en lång dag hade just tagit 
sin början.

Vi åkte i var sin bil med var sitt 
släp då jag ville tömma ladan på 
diverse skrot jag samlat på mig 
genom åren. Ni vet de där “det 
där kan vara bra att ha liggande 
ifall jag skall ... ” som mest blir 
just väldigt liggande – i en lada 
långt bort.

Klockan 14 stannade vi till hos 
min mor för en bit mat och vila 
innan det bar iväg igen. Själva 
tömningen av ladan på reserv-
delarna gick rätt smärtfritt, tyvärr 
hade den vanliga vägen växt igen 
av sly så Lars fick ta vägen över 
åkern istället.

Lite värre var det att få bukt 
med 99an som skulle upp på bil-
släpet. Först och främst var den 
illa parkerad och stod dessutom 
på dåligt pumpade däck, vilket 
man ju kanske kunde ha räknat 
ut i förväg. Och var hade bilnyck-
larna tagit vägen? Jag brukar all-
tid förvara dem i bilarna så jag vet 
var jag har dem. 

“Nåja, de ligger väl någonstans 
där bak bland allt skrot”, tänkte 
jag.

Hissa upp bilen, tog inte 
frontspoilern i så var det avgas-
systemet och så vidare … Men 
upp kom den och då var det bara 
ett stopp kvar. Lars hade med en 
växellåda som skulle lämnas på 
renovering. När vi väl lämnat den 
och var färdiga hade klockan 
hunnit bli nio på kvällen. 

Nästa dag när jag hade lastat 
av bilen och visat den för barnen 
tyckte jag det var märkligt att 
nycklarna fortfarande inte dykt 
upp.

“Du kanske skulle fråga din 
mamma om hon har dem?” tyck-
te min kloka treåring.

Jag insåg snabbt att det var en 
bra idé. Och någon timme senare 
skickade hon en bild på ett par 
Saab-nycklar.

“Skicka hit dem!” Har Anton 
haft många Saabar? Jo, några 
stycken. Var det rätt nycklar? Nej. 
Passade nycklarna ändå? Jepp. 
Det kanske ligger något i det där 
med att man kan stjäla en 99:a 
med en glasspinne ändå?

Anton Björklund
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38 - Reservdelslagret

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

Populära reservdelar

avgassystem, 
halvsats

för Saab 96 1962-1966, Sport 
o MC, Std, Inkl Monterings-
detaljer ( 8st klammor, 4st 
upphängningsgummin, muttrar 
o brickor).

pris 2875:-
Läs mer i webshopen hur sys-
temet kan användas med annan främre ljuddämpare.

Nytillverkad

för saab 93,95,96 1956-1980 
Nedre, Höger sida.
Svensktillverkad.
Förstärkt enligt Saab
sport o rally rekommendation.
Observera, leveranstid är ca 2-3 veckor. (se webshopen för 
samtliga bärarmar, priser och hitta rätt till din modell)

Nytillverkad

9-5 2006-2010 4,5drs, 
Spoilern måste anpassas 
för utloppsröret på alla 
förutom Aeromodeller.
9-5 2004-2010 4,5drs Aero
Efter flexrör.
Synligt utloppsrör. 

pris 4305:-

Bärarm

Sportavgassystem

- Favoriter ur Sport och Rally-sortimentet
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39Reservdelslagret -

Hittar du inte vad söker på?Hittar du inte vad söker på?
Leta vidare på saabklubben-reservdelar.seLeta vidare på saabklubben-reservdelar.se

Gummipluggsats art.nr: 705980 

Kampanjpris: 150:- 
Ordinarie pris: 250:- 

Div pluggar o genomföringar som 
passar till Saab 92,93,95,96

Kampanj i NOVEMBER 2020

Oljefilter

95,96 V4 
1967-1980
99,90 2,0L 
1972-1987
900 1979-1993 
Samtliga.
900,9-3 1994-2003 B204,B234, 
B205-Motorer
9000 1985-1998 B202,B204, 
B234-Motorer
9-5 B205, B235- Motorer
Saabklubbens filter.
Pris 73,75:-

Bromsbacksats,
nytillverkad

95,96 61½-1980, 
Bak
Tillverkade efter 
Saabs original-
bromsback måttmäs-
sigt, skulle inte justerskruven räcka 
till är Bromstrumman utsliten. Utbyte 
av trumman är då nödvändig.

pris 350:-

Saab pin collection art,nr: 1947-2007 

Kampanjpris: 175:- 
Ordinarie pris: 250:- 

Första hjälpen kudde, art.nr: 705999  

Kampanjpris 80:- 
Ordinarie pris: 125:- 

Populära produkter just nu
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40

SÄLJES:
 

 
 
 
 
 
 
 

Saab 900 GL -84

Gått långt 39 500 mil men 
en bil med toppkvalite. Går 
hur långt som helst om den 
får rätt underhåll. Bes.
till 2022. Reg nr. LSX720

Finns ingen rost på hela 
bilen, utom lite i överkant 
under listen på framskär-
marna  o mellan bärarms-
fästena.
 
Dörr,huv,bagagerum m.m hur 
bra som helst Rostskyddad 
i flera omgångar, bakaxel
har orig. färg kvar. Att 
den kom till mig beror på 
växellådan som rasat or-
dentligt. Den är nu renove-
rad på ett proffsigt sätt,
kopplingen utbytt , friska 
bromsar och avgas.
 
Alufälgar med bra däck + 
bra vinterdäck. Sollucka 
med innertak som bör-
jat släppa lite i kanter-
na. Drag o 5-dörrar. Bytta 

framlyktor o blinkers fram, 
har gjort rent baklyktorna 
o nya glödlampor. På växel-
knoppen står det 5E vilket 
innebär 7:ans primärväxel 
vilket ju är väldigt bra. 

Har många bättrade lack-
blemmor längs sidorna men 
två steg bort syns de inte. 
 
Prisidé 15 000 kr eller 
bud.
Weine Rydiander. Växjö
Tel. 070-2618790

Saab 99 GL -82

Saab 99 1982, rostfri, 
sedan, 25 kilomil, beige, 
stått några år
två mkt fina grå framstolar
+ baksäte 900 1992, fronts-
poiler V4 original ny, 
jalusie 99-900 CC, dörrar 
till 95-96 2-T, vevaxel med 
kolvar 2-T, motorblock LN, 
V4-motor

Säljer även Saab 900 GL -86, 
18000 mil, femdörrars, vit, 

turbofrontspoiler

Kontakta Martin på
076 8-039352 eller
saabmartin@telia.com

Saab 99 GL -79
26800mil.
Nytt innertak.
Nytt avgassystem.
Går fint

Pris 21 000 kr
Priset är ej hugget i sten.
Filip Ho�
storekoven@gmail.com

Säljes till Saab 95 V4
Ny dragkrok = oanvänd
Till Saab v4
Styrväxel
Ring Jan (4401)
0707 282944

Till Saab -92, årsmodell 
1951.

Köper 1 eller 2 Solskydd, 
med fäste. Skick oväsent-

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

Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

- Köp & Sälj 
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ligt. Köper också inre 
dörrhandtag helst komplett 
med rosetter. Bra ersätt-
ning!

Ulf Källåker
0709-146 594 eller mail; 
ulf@kallaker.se

Stötdämpare SAAB 99, bak.
Std.oljedämpare t.o.m. 
04/78 (stiftfäste) (BILTE-
MA) Pris: 400 Kr/par
 
Stötdämparna hämtas mot 
kontant betalning hos:
Lars-Göran Eriksson
Ekängsgatan 12 
506 48 Borås
Tfn: 070-3571907

KÖPES:

SAAB V4 jubileumsbil 1980 
blå, SAAB Monte Carlo 1966.
Helst bilar i gott skick.
Tomas Johansson
tomas.ydre@telia.com
070-550 42 23

BORTSKÄNKES:
Objekt Saab 96 -80 
jubileumsmodellen en av de 
300 sista.
I särplockad alla delar 
finns
Skänkes mot upphämtning.

Bo Johansson
Tel 0706184181

41Köp & Sälj -

Erland Rova, kronojägare i Nattavaara för 62 år sedan, 
bekräftar Saabs förträfflighet som vinterbil. Annonsen
publicerades i Teknikens Värld 4/58 och skickades till 
redaktionen från Jan Alamo.
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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 webbshop 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 Ingelstad
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.

42 - Saabklubben 

Medlemsförmåner

Vi har plats för fler samarbeten, vill
du synas här? Kontakta styrelsen!
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47Saabklubben -

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 (sammankallande)
Göran Sahlen

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/

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 f on-
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.

43Saabklubben -

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 (sammankallande)
Göran Sahlen

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 Saabklubben

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 f on-
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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www.saabklubben.se/klubbshop
KLUBBSHOP

Vattenflaska

99:-

Kuddfodral

199:-

Förkläden

199:-/st

Långärmad

T-shirt
379:-
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