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JJag har fått äran att skriva ledaren för sista numret av Bakrutan 
detta minst sagt underliga år. Det är inte en speciellt lätt upp-
gift att försöka summera året som gått och knyta ihop säcken 

sett till alla de olika oförutsedda ting som skett under året. 
 

Vi har alla fått  lära oss om Corona, Covid19, vikten av att 
hålla avstånd och att i största möjliga mån försöka undvika större 
folksamlingar för att minimera smittspridning, men även nära och 
kära som kan vara eller befinner sig i en riskgrupp som klarar pan-
demin sämre än andra. För att inte tala om hur vissa yrkesgrupper 
slitit varg, medan andra blivit permitterade eller uppsagda.

 
För Svenska Saabklubben så har verksamheten rullat på trots 

rådande pandemi, och från styrelsens sida så 
försökte vi ordna ett digitalt årsmöte den 19:e 
September. Tekniken var dock inte med oss, 
och tryckfelsnisse hade varit framme i kallelsen 
och gjort att anmälan till det digitala årsmötet ej 
fungerade som det var tänkt. Det mötet blev av 
tidigare nämnda skäl inställt och vi försöker oss 
på ett nytt årsmöte den femte december, dagarna 
efter det här numrets pressläggning.

Efter att nya kallelsen till årsmötet den femte 
december skickats ut där vi initialt, med dåva-
rande restriktioner, ansåg att vi kunde möjliggöra 
för ett begränsat deltagande på mötet, har vi sedan i mitten av 
november tvingats ta bort den möjligheten. Detta med anledning 
av de mycket striktare restriktioner som kommit gällande större 
sammankomster. De som hunnit anmäla sig att deltaga fysiskt 
vid årsmötet har blivit kontaktade och kommer att ha möjlighet 

att deltaga digitalt. Vi har tagit lärdom från tidigare missöde och 
hoppas på att detta möte löper på smärtfritt. Jag vill även ta tillfäl-
let i akt att tacka för visad förståelse och tålamod i samband med 
detta.

På temat oförutsedda ting blev jag under slutet av september 
kontaktad av en Saabkamrat som visste om att jag varit på ”jakt” 
efter en tvåtaktare. Suget efter tvåtakt har helt enkelt blivit för stort 
efter över tio års frånvaro från tvåtaktandet, och nu kom samtalet.

En tvåtaktare med mina preferenser/krav var funnen och det 
gällde att agera snabbt. Sagt och gjort, det blev en affär, pengar och 
nycklar bytte hand, och jag var med tvåtaktare. Kan nu titulera 

mig som tvåtaktsägare till en helt original och 
orenoverad långnos från 1965. En 96:a med den 
idag sobra färgen Savannbrun – och att bilen 
dessutom är orörd tar det hela till en annan 
dimension. Visst finns det små skav, stenskott, 
dörruppslag och förbättringspunkter, men den 
uppvisar också en historia som fodrar att man 
går varsamt fram. 

Det blev en kanontrevlig resa hem, nästan 50 
mil tvåtakt på en dag, bilen i fråga gick och går 
makalöst fint och det enda jag blev huvudbrydd 
över var att jag nu snabbt var tvungen att ordna 

med vinterförvaring.
Med förhoppning om ett ljusare 2021 – vill jag slutligen passa på 

att önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Lars Söderlund, kassör i Svenska Saabklubben

LEDARE

Ledare



Bakrutan 4-20
3

KALLELSE

Upprop -

Svenska Saabklubbens årsmöte 2021
När: lördagen den 27 mars klockan 12,00

På grund av Covid-19 så kan vi inte svara på hur årsmötet kommer att genomföras nu. Ett digitalt årsmöte kommer att erbjudas och 
vi kommer att undersöka om vi kan kombinera det också med ett fysiskt.

Vi återkommer i nästa nummer av Bakrutan med mer praktisk information om årsmötet 2021. 

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 2020
B) Styrelsens förvaltningsberättelse för 2020
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) Kassör 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 2022
15. Fastställande av reseersättningar fram till nästkommande årsmöte
16. Saabklubbens stipendiefond
17. Övriga frågor
- Information om reservdelsverksamheten
18. Mötets avslutning

Välkomna önskar Styrelsen!



Bakrutan 4-20
04 - Saabklubben 

I DETTA NUMMER
Ledare
Ögonblicket
Saab 9000 i Kolmården 
Spaning 
Leo Pedersen skådar en 
utrotningshotad Saab-art
Reportage 
Ärligt talat med 
Saabprofilen 
Yngve Ekberg
Insändare
Tips från MHRF
Filmisen
"Borta bra, hemma värst"
Reportage
Martin Bergstrands 
kungliga Saab 99 rullar 
igen!

2
7

8

12

17
18
20
 
22

26

28

34
38

40
44
46
47

Rep & knep 
Dörrlåsen i sena Saab V4 
dissekeras.
Tema: föryngring
En Saab 9-3 som A-trak-
tor – och Sveriges 
coolaste Saab 96. 
Sektionsnytt
Resan 
En kort resa med Saab 
900 till en stad långt borta.
Reservdelslagret
Köp & Sälj
Medlemsförmåner
Modellombudsmän 
och kontaktuppgifter

8

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 10 januari. 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.

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
Yngve Ekbergs Saab 93 och Saab 900 
Foto: Gustaf Sjöholm

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
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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 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!

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 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 4:20



Bakrutan 4-20
7ÖgonblicketBakrutan 4:20

En bil för framtiden
Den första fullstora modellen och en familjebil med sportbils- 
känsla. Vi skruvar tillbaka klockan och minns Saab 9000. 

Alla är där. Du skönjer Saabs Olle Wallén 
från informationsavdelningen genom bakrutan. 
Mannen som är längre än alla andra? Christer 
Glenning, såklart. Trots att det objektiva public 
service-uppdraget sitter i ryggmärgen förefaller 
han upprymd. På gränsen till sprallig.

Till höger om Glenning står Pelle Rudh som 
senare kommer att bli chef för Saabs bilmuseum.

–Det här är första gången på mer än tio år som 
teknikerna på Saab fått möjlighet att utveckla en 
helt ny bil, säger under  Gunnar Larsson under 
pressvisningen.

Kolmården, den 24 maj, 1984. 
 
Under Saabs stora återförsäljarkonferens presen-
teras en helt ny bilmodell. Saab 9000 Turbo.

Uppståndelsen runt den nya Saaben är stor, 
alla vill provsitta och uppleva den speciella 
cockpitkänslan. För ärligt talat är det snarare 
inredningen som mera andas Saab.

Saab 9000 är en produkt sprungen ur samarbe-
tet med Fiat-Lancia. Det förklarar att Giorgetto 
Giugiaro på Italdesign står bakom exteriördesig-
nen även om Björn Envall har gjort sitt bästa för 
att "Saabifiera" linjespelet.

Chefen för personbilsdivisionen på Saab-Sca-
nia, Sten Wennlo inleder med en summerande 
mening: 

– Saab 9000 är en bil inte bara för 80-talet utan 
också för framtiden.

Modellen ska leva vidare ända till 1998 och 
tillverkas i 503 087 exemplar.

Text: Gustaf Sjöholm Foto: Saab Car Museum

ÖGONBLICKET
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Fyra 9000
Egentligen skulle rubriken vara Nio 9000 på 90 mi-
nuter. Nio rimmar på nio och av en dryg halv miljon 
tillverkade, 1984-1998, bör vi fånga nio sådana på 

nolltid i världens Saab-tätaste stad Trollhättan. Eller?

Text: Leo Pedersen Foto: Pelle Abelson 

på 90 minuter
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Första exemplaret på vår lista i typiskt 
skick redan efter 12 minuter.

Panelhöna på Folkets park. Drygt 20 minuter efter kooperativet – en 
sent uttagen årsmodell 1998.

Resan startar vid leveranshagen på gamla Saab-fabriken. Målet är att finna ytterligare nio 
av en halvmiljon tillverkade 9000.

Saab 9000 har inte riktigt tagit sig som 
den där undanhållna entusiastbilen 
ännu och vi ser dom slita vardag året 

runt. Oftast en matt CS. Välservad maski-
nellt. Stående utomhus. Opolerad. Ägs av 
en Saab-man, 60+, som aldrig hittat något 
bättre att byta till.

Min kompis, fotograf Pelle Abelson, gillar 
idén att åka på spontan jakt en vanlig lördag 
i november. Det är mulet och regnar när vi 
nollställer timern i min egen tidiga rosen-
qvarts metallic 9000 vid grinden till Saab-fa-
brikens tomma leveranshage.

fälgarna passeras. Men nu är det Saab 9000 
som gäller och ingenting annat. Vi kör ut från 
centrum till ytterområdena. Där! Vi blir lika 
upphetsade samtidigt. Timern står på 51 
minuter när vi ser en CSE utanför Coop. Vi 
vänder i rondellen och knäpper en bild. Drygt 
20 minuter senare plåtar vi nästa, en sent 
uttagen årsmodell 1998. Modet börjar svika i 
takt med att regnet ökar.

Vi passerar bättre bostadsrätter och sämre 
hyresrätter. Villor och radhus. Vi inser båda 
att populationen 9000 är svårt utrotnings-
hotad. Den fjärde och sista i trafiken hittar vi 

Vi kör in mot centrum och kryssar runt lite 
planlöst. Redan efter 12 minuter fångar vi en 
röd bruksig CS. Vi fortsätter gata upp och 
gata ner men utan resultat. En steel grey 

Saab 9-3 NG cabriolet svänger ut och en 
ungdomlig cosmic blue 9-3 OG med värsta 

"Vi inser båda att 
populationen 9000 är 
svårt utrotningshotad"

På 52 minuter klockar vi en CSE utanför 
kooperativet. En 9000 ger alltid återbä-
ring.
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utanför Ica Kvantum, men då har tidsfristen 
på 90 minuter passerats.

Vi drygar ut listan med en alldeles ensam 
Saab 900 OG vid Folkets park och en i allra 
högsta grad levande indisk gul Saab 95 i 
förorten. Nio 9000 på 90 minuter har miss-
lyckats men vi låter oss inte nedslås. Vi åker 
till Inge Haglund och hans verkstad.

Inge började som mekaniker på Saabs tek-
niska avdelning 1982 och deltog bland annat 
i provkörningen av prototypen till 9000 borta 
i USA. På billyften står för dagen en 96:a för 
rostlagning. Inge visar upp ett gediget arbete 
men har ändå tid för anekdoter om 9000 
tillkomst med umbäranden borta i Amerika. 
I skrivbordet ligger en bunt fotografier. Byte 
av växellåda i Nevadaöknen och slaglödning 
av remskiva i fält. "9000 var en förbaskat bra 
bil", konstaterar Inge en smula nostalgiskt.

Inge började på Saabs tekniska avdelning 1982 och är en av få som bytt väx-
ellåda på en Saab 9000 i Nevadaöknen. Inge Haglund och Magnus Falk var mekaniker under fältprov i USA. Notera den hemsnickrade fronten.

Osannolik överlevare i sina bästa år. Indisk gul med extraljus och motorvärmare.
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Jag släpper av Pelle men har ingen lust 
att parkera. Jag fortsätter mot Vänersborg. 
I mötande kommer en sjätte 9000. Typiskt. 
Utanför Pärlans gatukök, ett populärt mål 
för bilentusiaster, är kön lång för grillad med 
mos. Jag stannar med min 9000, en unik 
förseriebil från 1984 och en av världens 

Utanför verkstaden står Oves blå 9000 CS. 
Javisst är det den, bilen från filmen En man 
som heter Ove. Pelle siktar med kameran 
när jag försöker se lika trumpen ut som Rolf 
Lassgård. Oves bil är utom tävlan men blir 
dagens femte 9000.

äldsta. Min mellanblå 99 röner alltid stor 
uppmärksamhet här men nu lyfter inte någon 
på ögonbrynen.

Saab 9000, en tidigare dussinbil som nu 
inte ens når upp till nio.

11Reportage -

Pelle fotar när jag försöker vara Rolf Lassgård vid filmbilen. Nog har alla som åker Saab 
9000 en Ove inom sig?

Lågflygning över Skoftebyn i skolexempel; en av världens äldsta Saab 9000.Fjärde exemplaret efter 90 minuter. Vi räknar med den ändå.
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Sjuttio Saabar, fyrtio år i Saabklubben och oräkneli-
ga antal Saabminnen. Följ med in i Saabvärmen hos 
Yngve Ekberg.

Text och foto: Gustaf Sjöholm

Med Saab 
genom livet

Full fart i skogen

“Jag läste karta och njöt av varje sekund i Johnnys nybyggda och vråltrimmade 
Saab V4:a. Vi låg alltid och krigade i toppen. Innan dess hade jag köpt hans Stan-
dard B V4 och började själv köra som C-förare och blev B-förare på 4 tävlingar ”

Yngve Ekberg lutar sig mot Julle – hans mångåriga gyllenbeiga Saab 93 – och ler åt 
minnen från en Saab på full gas längs specialsträckor.

På den tiden var han tjugofem år gammal och fick mest av en slump hoppa in som 
kartläsare åt en trafikpolis som jobbade i samma byggnad som Yngve i Västberga 
söder om Stockholm. Det blev lite av en brytpunkt i hans egna körning. Att Johnny 
Hellström senare blev hans svåger med massor av roliga Saabminnen är en annan 
historia.

“Att första gången åka med en person som var A-förare sedan många år och kunde 
köra Saab på riktigt – som gasade fullt på ett sätt som man var övertygad om att vi 
skulle sluta rakt inne i skogen var speciellt.”

Saab 95 med Cinturato

Men Yngves självklara Saabintresse började långt tidigare. På sätt och vis – och 
ändå inte – med familjens Saab 92 som mest stod under ett skynke i garaget och 
främst användes på semesterturer till Västkusten.

“På den tiden skämdes jag mest över den bilen, polarna och deras familjer körde 
nya Amazon Sport och Mercor.” Det var först senare som den där gröna 92:an skulle 
spela en större roll i Yngves liv. Mer mer om det senare.

“Jag blev Saab-freak på riktigt när familjen köpte en V4-kombi. Med Pirelli Cintura-

Yngve och familjens Saab 92, "Gröningen". 
Första turen bakom ratten skedde vid tolv års 

ålder – med pappa som var polis i högerstolen.
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Yngve framför sin röda Saab 96 T Sport och "Julle", en trogen Saab 93B daterad 1958.

13Reportage -
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todäck och Blaupunktradio! Den tjuvlånade 
jag och kompisarna alltid när pappa var 
borta. Det var ju innan någon av oss hade 
körkort men jag antar att det är preskriberat 
nu. Jag var hursomhelst alltid noga med att 
tanka upp den eftersom farsan alltid lämnade 
den fulltankad…

Ordförande i klubben

Embryot till dagens Svenska Saabklubben 
står att finna i Svenska Saab 92-registret 
som grundades av Börje Eriksson i Märsta 
1976. Efter att Lennart Frostelid i Björneborg 
tog över ansvaret släpptes fler modeller in 
och namnet justerades till “Svenska Saabre-
gistret”. Men registret drogs med växtvärk 
när antalet medlemmar ökade i snabb 
takt – och pressen på Lennart ökade med 
klubbtidning, medlemsregister, ekonomi och 

styrelse 1985 för att avlasta Lennart, förklarar 
Yngve och fortsätter: 

“Då bestämde vi också att även V4:or fick 
vara med. När vi sen skulle dela ut roller i 
styrelsen och det blev min tur fanns bara 
ordförandeämbetet kvar.” 

Året därpå arrangerade Svenska Saabklub-
ben sitt första riktiga årsmöte i Örebro och 
det var dags för Yngve att fatta ledarpinnen 
och ordförandeklubban.

"Yngves timme"

“Det var kanske femtio personer på plats 
och jag har aldrig varit så nervös innan, jag 
sprang och pinkade säkert fem gånger” 
minns Yngve. Han betonar att han aldrig varit 
rädd för att prata inför folk – men det här var 

Yngves bästa Saabminnen
 
1. " D a ge n  d å  v i  hä m t a de  u t  
fa m i l j en s  n y a  V 4- k o m bi  p å  A n a  
i  S t o ck ho l m ,  de n  24 a u gu s t i  
1967. T u r en  hem  l än gs  S v ea v ä-
gen  t i l l  A s p u dden  i  n y a  V 4:a n  
o ch fa r s a n  ha de få t t  en  i n gå -
en de l ek t i o n  i  de t  här  m ed a t t  
p l öt s l i gt  ha  en  fj är de v äx el .  

O ch j ag s a t t  s t o l t  i  fr a m s ät et  
o ch v a r  v är l den s  l y ck l i ga s t e  
t r e t t o n å r i n g . "

värvning av nya medlemmar.

Att Lennart även hade familj med tre små 
barn gjorde sitt till att tiden inte räckte till allt.

Ungefär i samma veva,1983, köpte Yngve 
sin första erkänt klassiska Saab, en nyre-
noverad grå 92:a som snabbt fick namnet 
Ludde. Självklart gick Yngve per automatik 
med i Saabregistret.

“På sätt och vis kan man säga att Saabre-
gistret blev starten för Svenska Saabklubben 
när vi bestämde oss för att starta en interim-

"När familjen köpte en 
Saab V4 kombi blev jag 
Saab-freak på riktigt"
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första gången han överhuvudtaget var på ett 
årsmöte – som han dessutom skulle leda.
Men scenskräcken var som bortblåst bara 
minuterna senare.

– Ja, på sista årsmötet som jag ledde, det 
måste ha varit 1993, då tog bara fråge- och 
infostunden en hel timme. Inslaget döptes 
senare till “Yngves timme” av mötessekrete-
raren, fortsätter han och skrattar.

Ett parti kolvar

Yngves engagemang i klubben har sedan 
1983 varit konstant. Medan vissa röster 
ibland varit för en försiktig expansion av 
klubben har Yngve alltid varit för att släppa 
in fler och nyare Saabmodeller. En viktig 
händelse under hans tid som ordförande 

fyrahundra kolvar i olika storlekar i ett svep.

En delegation från klubben lyckades på nå-
got sätt och vis få hem alla kolvarna i en och 
samma Volvokombi utan att dra till sig för 
mycket uppmärksamhet i tullen. Väl hemma i 
Sverige sålde de slut på en vecka. 

“Det blev både en bra förtjänst för klubbens 
ekonomi och skapade stort värde för med-
lemmarna. Det partiet kolvar blev startskottet 
till dagens reservdelslager”, säger Yngve.

En alldeles speciell Saab 92

Även om både garaget och uppfarten till 
villan hemma i Huddinge är fylld med Saabar 
av olika typer fattas en bil i samlingen. Den 
där Saab 92:an som Yngve växte upp med 

var att på allvar börja erbjuda reservdelar till 
medlemmarna.

“Vi märkte tidigt av en efterfrågan på vissa 

reservdelar, särskilt kolvar. Någon hade fått 
nys om en leverantör i England som sålde 
ut sitt lager av Saabkolvar till 850 kubiks 
tvåtaktsmotorer billigt – så vi köpte in alla 
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och som pappa Ekberg bytte in mot V4 
kombin 1967.

“Jag fick “övningsköra” som tolvåring i 92:an 
på den gård vi hade  i Dalsland. Det var tre 
kilometer ut till stora vägen och pappa tyckte 
att det gick bra och lät mig köra rätt mycket 
på ägorna – trots att han jobbade som polis.”

När Yngve engagerade sig i Saakbklubben 
fick han bra kontakt med Saabs dåvarande 
informationschef Torsten Åhman och bad 
honom om hjälp mig med att spåra familjens 
gamla 92:a.

Genom herr Åhman pekade spåren till 
Tekniska Museet i London där bilen skulle fin-
nas och Yngve var inte sen att boka biljetter 
och sätta sig på flyget med en ovetande fru 
Ulrika.

“Nej, vi ska inte till Madam’s Tussaud – vi ska 
till tekniska museet” sa jag när vi kom fram”, 
minns Yngve med ett skratt. “Men döm om 
min besvikelse när vi kom till museet och jag 
direkt insåg att det var fel Saab i samlingen.

Först hemma i Sverige några år senare 
fick Yngve nys om bilen – över axeln på en 
medlem i Saabklubben som visade upp ett 
fotobalbum.

“Jag kände igen nummerplåtarna på 92:an 

och insåg då att den stod på Svedinos bil- 
och flygmuseum och naturligtvis blev det 
genast en semestertur med hustrun dit i vår 
95 av årsmodell -65”, förklarar Yngve.

Det visade sig att Saab donerade bilen till 
museet redan 1969. Och eftersom man mot-
tagit den som gåva har alla Yngves försök 
att köpa tillbaka den gått om intet. Familjen 

Ekbergs gamla Saab 92 av årsmodell 1950 
står än idag på museet i halländska Ugglarp. 

“Men förr eller senare så”, säger Yngve med 
glimten i ögat. 

forts. Yngves bästa Saabminnen
 
2. Första åkturen i min första 
egna bil var något särskilt. 
D e t  v a r  e n  S a a b 96  a v  å r s m o -
del l  1965 o ch j ag k ör de fem t u -
s en  m i l  m ed bi l en  för s t a  å r et .  
J a g  v a r  u t e  j ä m t !

3. "När vi vann C-klassen 
t o t a l t  i  R o s l ags v a l s en  1980,  
m i n  för s t a  s t o r a r a l l y t äv l i n g  
i  m i n  S t a n da r d B  V 4. På  fl e r a  
s t r äck o r  k ör de v i  s n abba r e än  
bet y dl i gt  m o t o r s t a r k a r e bi -
l a r . J a g k ör de p å  s a m m a  s ä t t  
s o m  m i n  s v å ger  (s v å ger  J o hn -
n y s  S p eci a l  V 4 p å  bi l den  r u n t  
1985) ,  höl l  s t u m t  i n för  k u r -
v o r n a  o ch s k r äm de fl er a gå n ger  
v e t t e t  u r  m i n  k a r t l ä s a r e …

Vill du se – och höra – mer?

S ö k  p å  " S a a b  96  T  S p o r t "  p å  
Y o u t u be för  e t t  l än gr e i n s l a g  
n ä r  Y n gv e E k ber g ga s a r  fu l l t  i  
M o t o r n ör ds  Y o u t u be k a n a l .
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Saaben som blev en "skvader"
Jag hittade det här fotot i en uppsjö bilbilder från 60-talet. Grannen 
på vårt sommartorp i Marks kommun körde en grön Saab 92. Vi 
mekade med dessa bilar för det ingick några reservdelsbilar för att 
få grannens bil att rulla hela året. Efter en krock i Göteborg bytte vi 
motor och skärmar.

Den här "skvadern" blev kvar i skogen år 1964 som tomkaross. Då 
fick jag idén att kapa karossen och göra en trehjuling av Saaben(!). 
Grannen hade också en Svartqvarna 118cc som fungerade. Den 
ställde jag bak med fotpinnarna som vridmoment och framgaffeln 
med sin fjädring så blev ekipaget inte stumt.

Kicken var utsliten på Husqvarnas så jag fick springa igång  ”Skva-
dern”. Det finns t o m en Super 8-film, som min pappa filmade, när 
jag kör med denna ovanliga farkost (?).

Delar en bild på Skvadern för att visa vad som hände med SAAB 92 
chassinummer 03057. Idag ligger hela mitt gammelbilsintresse hos 
”Borgward Gruppen” med alla små och stora modeller.

Claes Jägevall

Sjömän på vift
Laholm-Rotterdam

Harry och Micky jobbar till sjöss och är goda vänner. Harry är kapten 
och Micky jobbar som maskiningenjör. De jobbar tillsammans på stora 
fartyg och löser små och stora problem såväl i Argentina som i Indone-
sien. En kall februarimorgon tar de flyget till Köpenhamn.

Den här gången ska Harry och Micky inte gå ombord på något fartyg 
för att jobba. Den här gången tar de tåget över Öresundsbron till Sveri-
ge med slutdestination Laholm. I ett garage i Laholm står det nämligen 
en gammal Saab som Micky har köpt. Bilen är nästan 40 år gammal. 
Bilen ska köras hela vägen till Rotterdam i Nederländerna. Harry och 
Micky bor nämligen där, vid Europas största hamn.

Saaben startar direkt med sitt kluckande motorljud. Snön på vägarna 
är inget problem då Saaben har vinterdäcken på sig. Sjömännen börjar 
sin resa som är över 100 mil lång med en 40 år gammal bil. 

Först måste de stanna för att tanka. Måttlig tankstorlek gör att det 
blir flera stopp på vägen. När Harry och Micky ska åka så startar inte 
bilen. De prövar och prövar, men det går inte. Först när motorn har 
kallnat en dryg timme senare så startar den igen.

Äventyret fortsätter. De kör vidare och i Trelleborg tar de färjan över 
till Rostock. Där får bilen vila lite innan det är dags köra på autobahn 
i Tyskland. Varje tankning är en utmaning, men nu har de lärt sig att 
tanka utan att stanna motorn.

När de stänger av motorn så startar nämligen inte bilen igen förrän 
efter någon timme, när motorn kallnat igen. Så kan man ju inte ha det. 
Nu har de flyt och de åker genom ett dimmigt Tyskland för att komma 
hela vägen till Nederländerna.

Den gamla Saaben väcker mycket uppmärksamhet på vägarna och 
mötande bilister tutar, vinkar och blinkar när det ser Harry och Micky 
åka förbi. De känner sig som kungar och vinkar tillbaks.

Utan att stanna motorn på hela resan som nästan är 100 mil så går 
bilen som en klocka. På kvällen anländer bilen till Rotterdam. Uppdra-
get är slutfört. Motorn kan äntligen stängas av! Saaben är nu i hamn i 
ett annat garage i ett annat land. 

 
There is a new 
baby in town!

Marie Alm 
Centeno

17Insändaren -
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MHRF, forsakring@mhrf.se

För nyheter, guider och  fler 
matnyttiga motortips, håll  

löpande koll på mhrf.se

Nyheter från Motorhistoriska Risk-
förbundets stämma

MHRF kan visa upp följande resultat från
verksamhetsåret 2019–2020: 

Dialogen med Riksantikvarieämbetet
angående lagskydd
för det rörliga kulturarvet
• Transportstyrelsens besked
om återlämnande av originaldokument
• Transportstyrelsens förslag till
nya mc-föreskrifter som planeras träda i
kraft vid årsskiftet 2021–2022
• Transportstyrelsens nya föreskrifter för
moped tagna i bruk som trädde i kraft
den 1 februari 2020.
 

Ett särskilt myndighetsråd har bildats inom MHRF. 
Följande områden har prioriterats avrådet: 

- Framtida fossilfria flytande bränslen för
gårdagens fordon
• Bevarande och användande av det
rullande kulturarvet
• Ursprungskontroll för historiska fordon
• Export och import av historiska fordon
och reservdelar
• Registrering och teknisk identifiering av
historiska fordon. 

MHRF kan visa upp följande resultat från
verksamhetsåret 2019–2020: 

Riksantikvarieämbetet och Statens
maritima och transporthistoriska museers
regleringsbrev 2020 med nya uppdrag
• Samarbete med Riksantikvarieämbetet,
Statens maritima och transporthistoriska
museer och Transporthistoriskt Nätverk
avseende frågan om lagskydd och
myndigheternas hänsynstagande till
historiska transportmedel
• Fortsatt utveckling av Svenskt

Motorhistoriskt Arkivs bilddatabas
• Definition av begreppet kulturhistoriskt
”fordonshistoriskt värde” avseende
historiska fordon.
• Transportstyrelsens nya föreskrifter för
moped tagna i bruk som trädde i kraft
den 1 februari 2020.

Läs hela artikeln i PåVäg 4-20, Motorhistoriska 
Riksförbundets Nyhetsblad som du finner på mhrf.se

Visste du att?

MHRF har anställt en viss Karl Ask som 
administratör och kundtjänstmedarbetare 
– som en del i att utveckla det dagliga 
arbetet med medlemsservice och MHRF- 
  försäkringen.

Det är således stor chans att svenska 
saabklubbens ordförande svarar när du 
ringer kansliets växel framöver.

18 - 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

F ör  gå r d a ge n s  fo r d o n  p å  m o r go n d a ge n s  v ä ga r
M o t o r hi s t o r i s k a R i k s för bu n det  för et r äder  den  fo r do n s -
hi s t o r i s k a  r ör el s en  i  S v er i ge o ch a r bet a r  m ed bev a k -
n i n g a v  p o l i t i s k a  fr å go r ,  k o n t a k t er  m ed m y n di ghet er  

o ch o r ga n i s a t i o n er  s a m t  r å dgi v n i n g o ch i n fo r m a t i o n .  
M H R F  e n ga ger a r  100 000 m edl em m a r  i  200 k l u bba r  för  
m å l et  a t t  v å r t  fo r do n s hi s t o r i s k a  k u l t u r a r v  k a n  br u -
k a s ,  b e v a r a s  o c h  u t v e c k l a s .

19MHRF -
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Filmisen
Filmisen, bakrutan@saabklubben.se

Borta bra, hemma värst (1988)

Vill du tipsa om en filmsaab? Kontakta redaktionen!

Moving, eller ”Borta bra, hemma 
värst”, som den kom att heta här 
hemma i Sverige är en filmklas-

siker av rang, och en av mina personliga 
favoritfilmer från 80-talet.

Filmen handlar om Arlo Pear, spelad av 
Richard Pryor, en New Jerseybo som blir 
av med sitt arbete i samband med att hans 
jobb slås samman med ett annat företag. 
Han blir dock erbjuden ett nytt arbete i 
Idaho, vilket är på andra sidan USA.

Den anlitade flyttfirman ger ett minst sagt 
tvivelaktigt intryck, och Arlo kommer 
överens med en man som heter Brad att 
köra Arlos högt älskade svarta Saab 900 
Turbo till andra sidan kontinenten. Men 
vad Arlo inte vet, är att Brad är en man 
med åtta olika personligheter. Arlos fina 
Saab 900 förvandlas under resan gång 
till något som kanske mer skulle passa i 
filmen Mad Max bortom Thunderdome. 

Filmen i sig har många vändningar och 
är humoristiskt inriktad på ett klassiskt 
80-talsmanér. 

Filmen Moving är inte jättelätt att hitta 

idag, men den går att streama (se på 
nätet) via Youtube och några andra 
filmtjänster. Den går även att köpa som 
DVD men då i en samlingsbox med flera 
andra filmer. 

Lars Söderlund

"Arlos fina 
Saab 900 för-
vandlas till 
något som pas-
sar mer i en 
filmen Mad Max 

bortom 
Thunderdome"

20 - Filmisen
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Borta bra, hemma varst

Saab 900 Turbo (1988)
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Efter bakgrundskoll, historielektion och en rafflande redo-
görelse om rost – bjuder vice ordförande Bergstrand på 

ett tredje kapitel i sagan om den långa Saaben.

Text och foto: Martin Bergstrand

En lång historia
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Berättelsen fortsätter

Det var ett tag sedan jag skrev om den här 
bilen. Närmare bestämt i Bakrutan nummer 
4-2018. Det var inte tanken att det skulle ta 
sådan lång tid mellan artiklarna, men livet 
kom som så ofta annars emellan.

Efter att tidigare ha beskrivit bakgrund, histo-
ria och ältat rost tänkte jag nu lägga fokus på 
det som kommer efter rostlagning – nämligen 
lackering och hopsättning.

Kaross

Alla plåtarbeten efterbehandlades med 
Hagmans 2K grundprimer som ger en 
mycket bra grund för kommande lackering. 
Den etsar fast i underlaget och är lätt att 
både spruta och pensla på. Rostskyddet 
den ger är utmärkt. Även hålrum som inte 
skulle lackas fick en omgång grundprimer. 
Men på några ställen där jag punktsvetsade 

skurna fästen i rostfritt för flaggstängerna 
enligt en ritning jag gjort, därefter byggde 
jag flaggstängerna i 8 och 6mm rostfri 
stång som löddes samman med silverlod. 
Flaggstängerna skruvas därefter fast i de 
förberedda fästena på framskärmarna under 
huven.

Interiör

Som jag skrev tidigare bistod Colorglo med 
att snygga till mattor och dörrsidor. Den 
vinyl Saab använde i dörrsidor visade sig 
vara väldigt svårarbetad och svårlagad, men 
resultatet blev bra.

Jet Bilsadelmakeri i Uppsala hjälpte mig att 
sy upp och få det spantade taket på plats 
och utifrån 10 olika klädseldelar sy upp en 
ny snygg klädsel för de två extrastolarna. 
Baksäte och stolar är bra, men jag är inte 
helt nöjd, det är helt, men lite skrynkligt.

använde jag U-POL svetsprimer som ger ett 
bra skydd mot rost, samtidigt som den kan 
svetsas. Efter det har hålrummen behandlats 
med rostskyddsmedel. Med tanke på hur 
rostig bilen var, vill jag inte att eländet skall 
komma tillbaka. Någonsin…

En lackeringsfirma bara några kilometer 
från där jag då bodde tog sig an uppdraget. 
Kulören Royal Blue bröts fram av Niklas på 
Upplands Bilfärg, och stämde alldeles ut-
märkt. För att få hjulupphängningen på plats 
hade jag dessförinnan lackerat motorrummet 
själv.

På flera bilder ser man att bilen har 
flaggstänger och tretungade flaggor med 
riksvapnet. 

Det är inte tillåtet att föra den flaggan för 
privatpersoner, men Flaggfabriken Kronan 
kunde leverera svenska flaggor som jag ville 
ha dem. Dione i Uppsala tog fram vatten-

Utanför House of Massachusetts i Boston.
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Tyvärr är klädslar från denna period, precis 
som Saabs innertak, närmast självförstöran-
de då backningen och yttertyget separerar. 
Bilsadelmakaren sökte länge efter rätt tyg, 
men möttes av beskedet hos leverantörer 
att nya tyger närmast självdestruerat av just 
denna anledning. Jag har en helt ny, aldrig 
monterad sitspåse där tyget börjat separera 
från underlaget.

Eftersom det visade sig vara omöjligt att finna 
blå nackstödshättor till baksätet, så fick jag 
hjälp med att sy upp nya hättor till nackstö-
den, nu återstår bara att färga dem i rätt blå 
nyans. 

Specifika bälten och luftkonditionering

Att få till Klippan säkerhetsbälten till fram- 
och baksäte var inga större problem, men 
bälten till extrasätena var det värre med. De 
saknades helt, men detaljstudie av bilder 
från pressreleasen visade att de bältena var 
av annat fabrikat än Klippan. En vän med ett 
hjärta som klappar för en Hisings¬produkt 
ställde upp med bälten till P1800 som passa-
de utmärkt. Tack Johan! 

Bilen var som sagt utrustad med luftkonditio-
nering av Yorks fabrikat. En sådan komplett 

Ända tills… Precis när trean skulle gå i igen 
efter kickdown tappade bilen drivning totalt. 
Kunde med viss blodsmak i munnen ensam 
putta bilen till en busshållplats där en enkel 
felsökning utan resultat genomfördes. Som 
tur var stannade ett ungt par och hjälpte till 
att få bilen till garaget.

Ny låda gav ny motivation

Efter vårens mekrusch och med en bil som 
efter fyra mil står med trasig låda fick det 
räcka för min del. Bilen parkerades i garaget 
och sökande efter en ny låda påbörjades. 
Återigen var det Janne som fixade fram en 
låda. Lådan renoverades hos Classe på 
Saabverkstaden i Bromma. Direkt vid första 
samtalet med Classe förstod jag att han 
hade bra koll på dessa automatlådor.

Med yngste sonens hjälp kom meklusten 
tillbaka, och i vintras lyftes den nyrenoverade 
lådan in i bilen och. Efter drivlinans ur och 
ilyft uppstod dock diverse svårförklarliga elfel. 
Exempelvis gick inte startmotorn utan att jag 
ledde om strömmen, strålkastartorkarna ville 
heller inte gå. Knappast fel man associerar 
med ett simpelt motorlyft. Ett fel visade sig i 
varje fall vara en kombination av intermittent 
fel i tändlåset samt ett trilskande relä.

begagnad hade jag hittat på Gistadmarkna-
den, men då en NOS AC-anläggning dök 
upp på Tradera budade jag hem den istället 
för att bättre matcha det skick jag eftersträ-
var. Den är monterad och konverterad, men 
inte inkopplad i skrivande stund.

På grund av flera olika händelser i familjen 
och nära släkt samt mycket arbete med re-
sor fick projektet vila lite, men tanken var att 
ha bilen klar till yngste sonens student. 

Jag prioriterade vissa delar i projektet för att 
bilen skulle vara körbar och presentabel, men 
hade inte möjlighet att justera in K-jetronic 
systemet som jag ville. Jag hade bokat första 
besiktningstid samma dag som studenten i 
ett tight, men realistiskt schema. Men tyvärr 
gick det inte så bra. På väg till besiktning-
en stannade bilen, och det fick istället bli 
fotografering i efterhand i baksätet på en 
stillastående Saab limousine.

Prövande provkörning

När semestern väl kom blev det mer tid att 
fixa på bilen. En sen kväll på en tom väg 
provkörde jag bilen ordentligt och det funka-
de utmärkt. Testade bland annat kickdown 
och det fungerade bra. 

Manöverpanel för luftkonditionering och utblås med radioinstallation, byte av växellåda och provmontering av AC-kompressorn.
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I bilplåtsammanhang talas det ibland om 
att bilen byggs runt dörrarna och de bakre 
dörrarna som lagats bjöd på extra utmaning-
ar. Jag gjorde ett litet verktyg som underlättar 
om man jobbar ensam. Ett 40cm lång 3mm 
plattjärn svetsades stående på högkant på 
ett par vanliga tvingar. plattjärnet skoddes 
med gummilist. Sedan svetsades motsvaran-
de plattjärn i kortare bitar fast på den lekande 
delen av tvingarna. Ena plattjärnet placera-
des i dropplisten och andra i dörrens övre 
u-kanal för rutan. På så vis kan man ensam 
med tvingarna skruva dörren i våg och fixera. 
Trots all justering fick jag shimsa gångjärnen 
för att få ut ena bakdörren så att den gick 
att stänga. Med nya gummilister är förstås 
dörren extra motspänstig.

Dags för besiktning

I november var det dags för MHRF-besikt-
ning och kort därefter kontrollbesiktning. 
Bilen drog till sig en hel del uppmärksamhet. 

En lång renovering

Sammanfattningsvis har det i dubbel bemär-
kelse varit en lång renovering. Jag har försökt 
att vara noga med att bara meka när det 
känns roligt och ta det lugnt. Originallikhet 
har varit viktigt och att försöka återanvända 
delar med nya ytskikt. På grund av flytt och 
så vidare har vissa saker skett i omvänd 
ordning. Undan för undan har jag försökt att 
flytta de egna gränserna för vilka arbeten jag 
tror mig klara av. Det har varit till stor hjälp 
att lägga upp renoveringstrådar där man får 
nyfikna frågor och uppmuntrande hejarop 
när man ibland undrar vad man gett sig in 
på. Nu ser jag fram emot att få använda bilen 
på diverse träffar. Förhoppningsvis får vi en 
fin träffsommar när vi äntligen kan lägga elän-
desåret 2020 bakom oss.

Det var allt för denna gång, tack för ordet.

Det finns fortarande lite detaljer jag inte är 
nöjd med, men nu är det dags att sortera ut 
bilen och få njuta lite.

En sak jag noterat är att vissa NOS-kom-
ponenter inte är vad de synes vara. Bland 
annat var den splitter nya termostaten ny i 
förpackning inte särskilt frisk och öppnade 
inte förrän efter kokpunkt vid kontroll. Kylfläk-
tens termogivare, även den ny i förpackning 
sluter endast för en några sekunder och inte 
till dess att temperaturen sjunkit. Vägmätaren 
på NOS hastighets-mätaren stannade vid det 
närmast magiska talet 99(!) Dags för översyn 
med andra ord. 

Med AC och servostyrning blir bilen rätt tung, 
och de ordinarie helt nya framfjädrarna var 
för klena, så de ersattes av 99 turbofjädrar 
fram. Det sitter Bilstein gas standard runt om 
och fjädringen bak är förstärkt med hjälp-
fjädrar som kan justeras med en justerskruv 
åtkomlig under länkarmarna.

Läs det tidigare avsnittet i Martin Bergstrands serie om i Bakrutan 
4-18. Alla nummer finns på www saabklubben.se/bakrutan

Engagemanget för Martin Bergstrands unika Saab 99 GL är stort, dryga 
500 gillanden per bild på Facebook vittnar om intresset för bilen. 
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2
Låskolven med sin fjäder, 
handtaget, slutblecket och 
låsbrickan.

Har du handtaget löst är en 
skruvmejsel att bända bort 
låsbrickan med allt som be-
hövs för att dissekera låset. 
Smidigt!

1

Plopp! Kolven är så enkel att 
ta isär att risken att skjuta 
iväg fjäderbelastade bleck är 
det största problemet.

3

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

Det var inte alltid bättre förr! Nu ska vi titta närmare på dörr-
låsen till de sista årsmodellerna av V4 och de visar sig vara 
ännu enklare att dissekera än sina företrädare.

Nyckeln till frihet del 2:

Moderna tider

26 - Rep och knep

När jag tidigare plockade isär och ko-
dade om de gamla, rejäla Assa-låsen 
var det inte utan besvär. Dels utgör 

de en orgie i hylsor som sitter i varandra 
med presspassning, dels blir det betydligt 
bökigare om man saknar nyckeln – vilket ju 
ofta är anledningen att man vill koda om.

Det största problemet med de nyare 
låsen hittar man direkt när man ska ha 
ur låskolven ur handtaget. Istället för en 
skruv sitter det en låsbricka som formligen 
skriker ”engångs”. Du bänder upp den så 
de motspänstiga hullingarna vänder sig 
bakåt, se bild 1. Böjer man försiktigt tillbaka 
hullingarna till plant läge verkar dessutom 
brickan faktiskt gå att återvända! Jag testar 
det nu så får vi se om jag plötsligt står där 
med låskolven i handen på stormarknads-
parkeringen igen (ja, det har hänt!).

Nu ska handtaget ha sönderfallit enligt bild 
2. Till vänster ser vi själva låskolven som nu 
bara är att dra isär. Ja, du läste rätt! Det är 

så enkelt risken för att låsbleck och fjädrar 
skulle fara iväg är det största problemet. 
Inga hylsor och låspliggar här, inte!

Tryck försiktigt ut kolvens innanmäte som 
på bild 3 och 4. Här ser vi nu varför jag 
nyss använde ordet låsbleck snarare än 
låsstift. Blecken sticker ut på var sin sida 
kolven, vartannat från höger vartannat från 
vänster; tre från varje sida ger sex stycken 
totalt, precis som i Assa-låsen. Och ja, det 
finns faktiskt plats för fler!

Att förklara bleckens funktion är inte helt 
enkelt, men låt mig försöka genom bild 5. 
Så här ska det se ut inne i kolven om dessa 
tre bleck passar med nyckeln. Nyckeln 
petar här blecken åt höger-vänster-höger. 
Tjockleken på det jag kallar trycksidan (se 
skissen i bild 6) avgör hur mycket blecket 
flyttas. När alla bleck ligger på en rak rad 
(bild 5) är de indragna i kolven (jämför bild 4 
där de fortfarande sticker ut), ja, då går kol-
ven att snurra. Runt kolvens inre del finns, 
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Vänster, höger, vänster! 
Sticker stiften ut så här lär 
kolven inte gå att rubba men 
med rätt nyckel dras de in.

4

Ett försök att illustrera 
låsmekanismen. Om bleck-
en griper in i nyckeln så de 
bildar en rak rad ska låset gå 
att öppna.

5
Blicka på blecket! Ja, tabellen är felräknad men jag lät det vara. Att mäta 
och summera tre mått eller att mäta hela härligheten betyder inte att vär-
dena blir samma – åtminstone inte i min värld…

i 90 graders vinkel från varandra, fyra spår 
som blecken ska gripa tag i när nyckeln 
är urdragen. Kolven vrids 90 grader fram 
och åter. Till skillnad mot de äldre låsen 
kan man här se om dörren är låst eller inte: 
Nyckelhålet vertikalt – upplåst. Nyckelhålet 
horisontellt – låst.

Dra nu ur blecken och tänk på att hålla 
koll på fjädrarna som sitter innanför sina 
mothåll! Liksom med stiften i de gamla 

låsen finns blecken i olika storlekar (bild 6) 
så du kan kombinera efter din egen nyckel. 
Och även här går det förstås att lämna hål 
tomma om du saknar rätt bleck.

Rengör allt, förslagsvis i dieselbad. Sedan 
är det bara den gamla klassikern kvar: 
Montera i omvänd ordning! Blecken är lätta 
att trycka in med fingrarna när du ska föra 
in kolvdelarna i varandra. När kolven är åter 
i handtaget och låsblecket på plats pressar 

du tillbaka din låsbricka om den fortfarande 
är brukbar, referera till bild 1.

I mitt fall hade fjädern till kolvens skydds-
lucka gått sönder så jag fick även här bän-
da loss täcklocket och fixa det. Principen är 
precis som för de gamla låsen och precis 
som för dem rekommenderar jag att inte 
göra det om du inte måste!

27Rep och knep

6
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A som i Saab 
Från en väldigt beige Saab 90 och vidare upp i siffrorna 900, 9000, 
9-3 och vidare med flera Saab 9-5 till den allra sista modellen NG. 
När det så var dags för familjens tonåring Ebba att köpa ett motori-
serat fortskaffningsmedel blev valet faktiskt helt oväntat- en Saab!

TEMA: FÖRYNGRING

Snabbaste A-traktorn 0-30 km/h, skojar 
pappa Fredrik Sjöblom och fortsätter: Ebba 
hade tagit mopedkörkort och vi kollade 

egentligen annonser på mopedbilar. Men så dök 
den här upp, en Saab 9-3 ombyggd till A-traktor.  
 
Beslutet var enkelt att fatta. En riktig bil är ju 
betydligt säkrare att åka i och dessutom är det 
en Saab!

Familjen bor på Vänersnäs, cirka 15 kilometer 
utanför Vänersborg, och med en A-traktor 
blir livet på landet som ung mycket lättare, att 
själv kunna träffa kompisar och pojkvännen i 
stan utan att behöva tjata om skjuts. Och Ebba 
trivs fint bakom ratten på sin Saab 9-3, 2005, i 
linear-utförande.

- Den är så skön att köra och så tycker jag att 

den är snygg. Jag är uppväxt med Saab så det 
är kul att få äga en alldeles egen. Pappa Fredrik 
fyller i:

- Det är något helt annat att köra en riktig bil. 
Man lär sig en bils proportioner redan från 
början och det här med att hitta dragläget på 
kopplingen lärde hon sig direkt. Jag vill tro att 
man blir en bättre bilförare sedan.

När det blir dags för det stora bilkörkortet är 
valet givet för Ebba.

- Det blir en Saab 9-3 Aero med facelift - en 
svart. Och Ebbas A-traktor lever förhoppnings-
vis vidare hos en ny ung Saab-entusiast.

Text: Leo Pedersen Foto: Pelle Abelson
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A-traktor – så funkar det 

Från och med den 15 juli 2020 ändrade Transport-
styrelsen reglerna för A-traktorer och tog bl.a. 
bort kravet om nedväxling. Nu räcker det med att 
programmera om motorstyrningen så att bilen inte 
kan gå fortare än 30 km/h.

Det behöver 
inte heller 
vara något 
flak på bilen. 
En dragkrok 
måste däre-
mot finnas och 
baksätes- och 
bagageutrym-
met måste 
kapslas in så 
att det inte 
finns något utrymme för passagerare eller gods.

För att köra A-traktor måste man ha fyllt 15 år 
och ta körkort för moped klass 1. Körkortet för 
klass 1 kallas även AM-körkort.

En A-traktor besiktigas första gången senast 48 
månader efter den månad då den togs i bruk för 
första gången. Därefter senast 24 månader efter 
den månad då dess föregående godkända kontroll-
besiktning utfördes.

29Reportage -

Vem anar på håll att den här till synes standardmässiga Saaben bara top-
par 30 km/h?
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Låg
profil
I Hjo rullar en av Sveriges mest 
annorlunda Saabar. En inkörd 
tvåtaktare som inte liknar 
någonting annat. Hur blev det 
så? Bakrutan ringde upp ägaren 
och byggherren Rickard Johan-
nesson.

Intervjuare: Gustaf Sjöholm
Fotograf: Rickard Johannesson

TEMA: FÖRYNGRING
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Hej Rickard! Är du Hjos yngsta Saaben-
tusiast?

Njaa, men kanske. De flesta kompisarna 
kör ju modernare bilar som Audi, BMW och 
Volvo. Men jag har en kompis som kör Ama-
zon. Vi har ett Instagram-konto tillsammans, 
Team Bessfritt. För besiktningsfritt alltså. 
Också en fördel med att köra och skruva 
gamla bilar.

Varför Saab?

Jag visste från början att mitt första projekt 
skulle bli en Saab-trubbnos. Närmare be-
stämt årsmodell 1964 – för att få den moder-
na instrumenteringen med runda instrument. 
Jag var femton år då och efter efter två-tre 
månaders letande så dök det här röda exem-
plaret upp på Blocket. Man kan säga att jag 
räddade den för delar av familjen som hade 
den ville göra om den till folkracebil.

Hur mådde Saaben när du köpte den?

– Den mådde inte jättebra, den hade inte 
rullat en meter sen 1976 utan bara stått 
avställd i ett skjul. Taket hade rasat in så den 

hade fått en rejäl bula i taket. Och när vi lyfte 
bilen första gången vek sig hela bakänden för 
att den var så rostig.

Jeez, det blev en del jobb?

Jag har lagt ner någonstans mellan 2500 
och 3000 timmar. I början hade jag inget 
skruvargarage - utan låg och meckade i ett 
parkeringsgarage på andra sidan gatan. Sen 
fick jag låna farfars garage, men där var det 
istället väldigt trångt. Det blev att till att rulla 
ut och in bilen för att kunna komma åt på 
sidorna.

Vad var svårast?

Hela bilen *skratt*. Jag lagade liksom rost 
under nästan två års tid och fixade totalt tre 
hjulhus, bakaxeltunneln och mer än halva 
inner- och bagagerumsgolvet.  Pappa har 
hjälpt till en hel del och lärde mig att svetsa 
under tiden. Särskilt bakskärmarna var lite 
extra jobbiga att få till. Den ena skärmen slog 
sig inåt så att däcket inte fick plats, så jag 
kapade ur ett hål och har fortsatt att köra så.
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När blev den klar?

Målet var att ha Saaben rullande och be-
siktigad före jag skulle ta körkort. Och två 
veckor innan jag körde upp gick den igenom 
besiktningen.

Hur går den?

Jag har kvar originalblocket som en och 
annan person har varit och filat på under 
decennierna. Men nu går den bra med upp-
borrade cylindrar, smidda kolvar, vev med 
nya motorcykellager och tävlingsstakar.

 

Har du större förgasare på G?

Nej, jag kör med original, cirka 45 hästar 
räcker i en så här lätt bil. Jag hade planer på 
att bygga en värstingmotor men eftersom jag 
använt bilen mycket till vardags har det varit 
logiskt att bygga den på ett mer hållbart sätt. 
Men vi får se vad som händer framöver. 

Hur har bilen fått sitt speciella stuk?

– Den här bilen kombinerar två av mina 
intressen – rallybilar och Saab. Jag växte 
upp med bilspel som Colin McRae Rally 
2.0 och Need for Speed Underground och 
det märks nog på bilens utseende. Jag ville 

ha kvar det gamla och sen lägga till lite nytt 
och ungdomligt. Det blev en blandning av 
custombygge och vintageracer.

Men Saaben är ett rullande projekt, jag kör 
tills jag får en ny idé. De vita rallyfälgarna 
från OZ Racing var varken enkla att beställa 
eller montera på bilen. Faktum är att bilen är 
sänkt med hela 18 centimeter, baktill sitter 
det framben från en V4:a och fram original-
ben men med bara två hockeypuckar som 
dämpning.

Vad är grejen med att sänka?

Det ändrar utseendet så pass mycket på en 
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bil och gör att den passar bättre med andra 
fälgar. “Alla” gör det – jag också. Det är 
snyggt! Men det blir snabbare serviceinter-
valler när man sänker så mycket för det sliter 
mer på drivknutar och bussningar. Och hårda 
cambervinklar äter däck!

Ska man få det bra tvingas man bygga om 
allt. I början när jag sänkte Saaben så skra-
pade den på plan mark och än idag får alla 
kliva ur när jag ska köra över ett farthinder.

Berätta mer!

Inredningen är i princip original och nästan 
i nyskick, den tidigare ägaren hade som tur 
var plockat ur allt ur bilen och förvarat det 
inomhus. Jag har bara gjort en egen mugg-
hållare utan av en kolv från en 750-kubikare 
och en avgasklämma. 

Och utsidan?

Allt ska matcha det som redan finns, som 
takräcket som jag kom över av en slump på 
Mekonomen. 

Sen är det en fördel att ha en patinerad lack 

som gör att man inte behöver bryr sig om 
det blir ännu en till liten repa.

Hur använder du bilen?

– I början blev det 1500-2000 mil per år - 

fram och tillbaka till skolan och från Trollhät-
tan till Göteborg i samband med Motorhis-
toriska dagen. Nu har jag en 9-5 Aero som 
pendlarbil men överlag försöker jag köra så 
mycket det bara går. 

Hur många Saabar är du uppe i?

Jag har hunnit med totalt tio stycken i form 
av modellerna 96, 99, 900, 9000 och 9-5. 
För närvarande har jag sex Saabar. Jag 
gillar särskilt andra versionen av 9-5 Aero, 
2003-2005. Den går väldigt skönt och har 
egentligen allt man behöver.

Vilken är Dröm-Saaben?

Det är kanske att drömma för mycket – men 
en Sonett Super Sport såklart. Jag älskar 
karossformen, det påminner om en liten AC 
Cobra.

Tack för gott snack! Vad händer här-
näst?

I garaget står en tom Saab 92-kaross. Så det 
finns att göra i vinter!
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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
Nytt och gammalt från Saabklubben Skåniasektion:

2020 blev knappast vad vi hade räknat med. Det mesta ställdes in och 
man fick själv åka lite småturer och träffas på distans i mindre grupper. 
Sedan finns ju nätet också.

På grund av pandemin ´tog vi beslutet 
att pausa våra månadsträffar på Bialitt 
för att hålla smittspridningen borta. 
Tråkigt men tyvärr behövligt. 

Vi ser fram emot att starta upp igen!

Det har istället blivit en del gjort i garaget. 
Sonetten har haft lite problem att hålla sig 
sval så det fick bli lite skruvande. En ny 
83 graders termostat införskaffades från 
Saabklubbens eminenta reservdelsgäng 
och efter lite finmekande så ligger nu tem-
pen på grönt.

Det blev även en del Sonettskruvande åt 
Saabvänner. Bo Jönsson hade lite prob-
lem med sin Sonett V4 (till höger) med ny motor och annat så jag fixade till en del av 
kvarvarande problem. Det som tog mest tid var att bygga om originalluftrenaren så den 
passar till en tvåports Weber. Bo hade redan påbörjat arbetet, jag fortsatte och nu sitter 
den där.

Även motorsporten drabbas hårt av pan-
demin med inställda och publikfria tävlin-
gar under året. Jag brukar fotografera på 
diverse tävlingar men i år har det inte blivit 
några bilder. Man får plocka fram de gamla 
bilderna och minnas, som min comeback i 
Simrishamnsmixen 2017 (till höger).

Med hopp om ett pandemifritt 2021 önskar Skåniasektionen God Jul och Gott Nytt År!

Skånia

34 - Sektionsnytt
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Stockholm
Stockholmssektionens vinter och vårträffar

I skrivande stund vet vi inte så mycket om hur det är med Covid-19 och dess restriktioner under början av 
2021. Vi har dock dragit upp lite planer för gemensamma fikaträffar.

Men eftersom allt är så osäkert så kan planerna komma att ändras.

Vår målsättning är att ge närmare besked inför nedanstående begivenheter två veckor innan det skall äga rum. Det kom-
mer att kommuniceras på vår Facbooksida, hemsida samt SSK:s forum. Så håll utkik där.

Den 24 januari planerar vi att åka till café Rosenhill, Grödinge och äta semlor (eller något annat).

Vi kommer att vara där kl 13:00, men vi kommer att samlas tidigare för gemensam körning.

Den 13 mars planerar vi att åka till Mels garage i Enköping, där finns allt från lättare lunch till goda glassar. Beräknad 
ankomst kl 13:00 med gemensam körning om man vill.

Den 10 april planerar vi att åka till Säby gård i Järfälla. Där finns gott fika och en massa hästar i en härlig miljö.

Vi har även några säkra punkter som kommer att äga rum, oavsett Coronaläget.

Stockholmssektions årsmöte 
Tisdagen den 16 februari

Vi kommer att hålla årsmötet digitalt som ett Zoom-möte. För detta krävs anmälan till stockholm@saabklubben.se, märk 

mailet ”anmälan årsmöte”. Några dagar innan mötet kommer ni sen att få inloggningsuppgifter.

Våra veckoträffar vid Årstaviken, som 2020 var mycket välbesökta, kommer vi att dra igång med den 4 maj, så no-

tera även det datumet i almanackan. I början av maj planerar vi även för vår klassiker Söderturen. Men håll koll på våra 

sociala medier för senaste nytt!

Facebook: Svenska Saabklubben/Stockholmssektionen 

Hemsida: http://stockholm.saabklubben.se 

Samt på Svenska Saabklubbens forum.

Stockholm
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NORRLANDSEKTIONEN
Kallelse till årsmöte 2021 

för SSK Norrland 
Söndagen den 14 Februari kl 13.00 

Vi håller i år till på UVS klubblokal i Umeå, alternativt via videiokonferensverktyget Zoom eller en 
kombination av dessa, detta helt beroende på hur Coronasituationen ser ut vid den aktuella tiden. 

Information runt deltagandet kommer att utannonseras på vår hemsida mot slutet av Januari  

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar räknar vi med att göra en preliminär planering inför den 
kommande sommarens träffar och övriga arrangemang 

Håll er uppdaterade om vårt årsmöte samt vårens eventulla träffar på vår hemsida: 
https://saabklubben.se/norrland/ 

Varmt välkommna!  
Styrelsen

Missa inte nästa års ALL SAABS MATTER-träff 
 
Det planeras för en träff i Skellefteåområdet i början av augusti 2021.

En endagsträff på plats med camping och övernattningsmöjligheter.

Temat blir ALL SAABS MATTERS, dvs från 1950 till 2015 och kommer nån med en elbil från Nevs går det bra.

Det finns ideer men fler mottas gärna på mail: saabmartin@telia.com
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Utsocknes – norska Saabklubben Gammelsaabens venner
Tur- och träffansvariga Bjørn Palerud tipsar om vinterträffen 2021 som hålls ca 22 mil från Oslo, läs mer nedan och 
på Facebook (sök på "Saabklubben Gammalsaabens Venner"). 
Med reservation för gällande och/eller ändrade rekommendationer för Coronapandemin.

Jubileums Vintertreff.
Dagali/Dagalifjellet 12. - 14. februar 2021.

GSV ønsker alle velkommen til jubileums vintertreff på 
Torsetlia Hotel og Hyttegrend på Dagalifjellet (mellom Uvdal 
og Dagali) se mer på www.torsetlia.no Vi har vært på Dagali 
i 20 år, og feirer med jubileums treff. Isbanen blir den samme 
som tidligere på Svangtjønne ca. 7 km. fra hotellet.

Vi håper selvfølgelig på stor deltagelse, og at vi får mange 
kvinnelige sjåfører i år. Det blir i tillegg til isbanekjøring, 
dekksparking og juging, quiz og sosialt samvær.

PROGRAM
Fredag
Ettermiddag   Ankomst
19.00.    Middag. Sosialt samvær.
Lørdag
10.00.    Isbanekjøring
12.00. Den sedvanlige isbanesuppe serveres, med rundstykke, kaffe, kakao og utlevering av quiz.
12.30. Ferdighets kjøring
19.00. Middag. Utdeling av premier (ferdighetskjøring og quiz), sosialt samvær.
21.00. GSVs husband spiller.
Søndag
Frokost, avskjed og heimreise.
Overnatting og måltider må bestilles av hver enkelt.
Bruk torsetlia.no/booking til bestilling, eventuelt tlf +47 32743681.
 
Isbanekjøring
Isbanekjøringa koster NOK 200,- pr bil. Skal betales inn på konto nr: 4520.19.67485 (GSV). 
IBAN: NO6845201967485 BIC: NARVNO21XXX.
Merk innbetalingen «isbanekjøring» - og navnet ditt.
 
Påmelding innen 10. januar 2021. 
Bruk påmeldingsskjema på  www.gsv.no treff - påmelding vintertreff.
Husk å fylle ut alle rubrikkene.
Påmeldingen er gyldig når leie for isbanen er betalt.
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Med vit 900
i vitryssland

Medan demonstrationerna mot regimen i skri-
vande stund fortsätter på gatorna i Minsk, minns 
Bakrutans tillfällige redaktör en desto lugnare 
långhelg i den vitryska huvudstaden.

Text och foto: Gustaf Sjöholm
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Med trestegad Borg Warner-låda kör vi 
sällan norr om 80 blås och ser hur Belarus 
huvudstad tornar upp sig på långt håll. De 
vita sovjetiska huskomplexen påminner om 
en amerikansk skyline på ett bakvänt sätt. Vi 
passerar den nästan vulgära Minsk-skylten, 
Saaben går som en klocka på den vitryska 
premiumbensinen och det känns pampigt 
när vägen blir till breda boulevarder som 
rymmer fyra till fem filer. 

Vi hittar till Prospekt Nezavisimosti, den 
2,9 kilometer långa Frihetsavenyn. Längs 
den här sovjetiska ideal-boulevarden ligger 
Hotel Minsk, alldeles intill det oändligt stora 
Lenintorget. Vi parkerar på en tvärgata och 
en ung kille ger oss direkt tummen upp. Han 
insisterar på att få ta en bild på Saaben och 
jag skiner av stolthet. Klart att två svenska 
Saabresenärer är exotiska här.

Sedanversion av Saab 900 premiärvisades 
på bilsalongen i Genève 1980. Vår vita re-
sekompis köptes våren 2009 som pendlarbil 
mellan föräldrahemmet i Stockholm och 
studentrummet i Uppsala – men det blev 
aldrig så. Jag mindes farsans åttaventilade 
900 Turbo som jag växte upp i alltför väl och 
närmade mig min 900i med fel premisser. 
Inte ens det unika miltalet, 2500 mil, räckte 
för att höja pulsen, så jag ställde av den efter 
bara några månader.

Det var inte förrän sommaren 2016 när jag 
rullade ut den ur ett dammigt långförvar 
och möttes den typiska Saab-doften som 
poletten trillade ner. Den snikiga Saaben och 
jag – båda åttasjuor – hade mognat! Intakt 
innertak, stuns i förarstolen. Stenhårda ori-
ginaldäck. En 29 år gammal Saab i nyskick! 
Bäst av allt? Automatlådan som jag tidigare 
avskydde – perfekt för mig som nu bor i stan 
och föredrar i en lugn körstil. Och ja. Har du 
listen som fattas på höger bakskärm. Hör 
av dig!

Utdrag ur ett resereportage i tidningen 
Klassiker hösten 2017:

Resan Stockholm-Minsk tur och retur blev bara 144 mil plus färja 
mellan Nynäshamn och lettiska Ventspils. Perfekt för en lågmilare!
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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

Evenemangskalendern 2021

- Årsmötet 2021 
 
-2021-05-22
Saabklubbens reservdels-
marknad i Skattkär
(Se separat annons). 

-2021-07-03  
Vi Besöker Saabträffen i 
Hedemora, Förbeställ gär-
na varor för avhämtning 
på plats. 

-2021-09-05  
Vi Besöker Östgöta Saab-
klubbs reservdelsmarknad 
i Norrköping. 
 
-2021-11-13
Reservdelsmarknad Saab-
klubbens reservdelslager.
Kl 10,00-15,00 Beg och 
Nos delar.

Ordinarie lager stängt 
men det går bra att för-
beställa varor för av-
hämtning
. 
Observera att vi i hu-
vudsak tar med förbe-
ställda reservdelar till 
de olika evenemangen, vi 
kommer endast att ha med 
ett mycket begränsat ut-
bud av diverse reservde-
lar. Så beställ i tid via 
webshopp,telefon,mail för 
att vara säker på att få 
era önskade delar levere-
rade. 

Vi reserverar oss för att 
kalendern kan komma att 
ändras beroende på res-
triktioner gällande Coro-
na pandemin m.m.  

- här kan du träffa reservdelslagret nästa år
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220 kr
"Nyinkommet"

Emblem Luftutsläppskåpor 

Art.nr: 712161

Passar till: 
Saab 96 1960-1968, levereras med clips 
och mellanlägg.

Vattenslangsats, 
"nytillverkat"

Art.nr: 881556-SA

Passar till: 
95,96 V4, 1970-77 Samtliga med en-
kelportsförgasare.

Skruv och Clipssats, 
"nytillverkad"

Art.nr: 716833-SA2

Produktbeskrivning:
95,96 1965-1980, Framskärm

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

310 kr310 kr

850 kr
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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 
förväg så att ni kan 
hämta ut dem där vi har 
försäljningen, vi kommer 
att ha begränsade möj-

ligheter att hjälpa till 
med det när marknaden 
pågår. Betalningssätt 
som ni kan använda er 
av är: kontanter, swish 
och kortbetalning samt i 
viss mån mot faktura. 

Om ni vill sälja delar 
själva så är ni välkomna 
att göra det, 200:- är 
kostnaden och den beta-

las på plats. 

Vi har inte obegränsat 
med utrymme på gården så 
vi vill ha in er anmälan 
senast den 2021-04-30 
om ni vill vara säker på 
att få en säljplats. 

Välkomna önskar
SSK Reservdelsverksamhet

Stor Reservdelsmarknad i maj 

Var? Strandhemsvägen 3 
  656 71 skattkärr

När?  lördagen den 22 maj

Schema för dagen

Kl 08.30 öppnar vi för säljare
Kl 10.00 öppnar vi för besökare
Kl 16.00 Stänger Marknaden
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oljefilter 
saabklubben 
art.nr: 930957-
SSK 

Kampanjpris: 
55:- 
Ordinarie pris: 
75:- 

Passar till: Saab 95,96 V4.1967-1980
99,90,900,9-3 1972-2003 2,0-2,3L mo-
torer, 
9-5 1998-2010 2,0-2,3L motorer, Ben-
sin/Etanol.

renoveringskit 
art.nr: 705320

För strålkasta-
re med plast-
glas som bli-
vit matta, i 
den här satsen 
ingår allt du behöver för att polera 
upp dina mat-
ta strålkastare 
för ett håll-
bart resultat.

Passar till: 
9-3 2003-2012
9-5 2002-2010

renoveringskit 
art.nr: 705330

Sats med glas-
försegling till 
vindrutan med 
lång livslängd, 
ger bättre sikt 
vid regn o mörker, Hållbarhet ca 12 
Månader eller 
ca 2000 Mil.

Passar till 
samtliga Saab-
modeller. 

Kylarvätska saab-
klubben 

Art.nr 1L: 
32019236 
Kampanjpris: 25:-
Ordinarie pris: 
110:-

Art.Nr 5L: 32019237
Kampanjpris: 120:-
Ordinarie pris: 395:-

Passar till: Saab 900 ,9-3 1994-2003, 
9000 1985-1998, 9-3 2003-2011, 9-5 
1998-2010. 
Obs! ej till äldre fordon med kylare 
och värmeelement som är tillverkade i 
koppar. Fabrikat: Mobil Ultra Koncen-
trerad 1L  Etylenglykol
Bytesintervall 5-år

Kampanj i januari 2021

Kampanj i februari 2021

55 kr55 kr

1 liter 1 liter 
25 kr25 kr

5 liter 5 liter 
120 kr120 kr

375 kr375 kr 160 kr160 kr
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Köp & Sälj Att annonsera fungerar, prova själv!
Mejla Köp & Sälj, bakrutan@saabklubben.se

Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

- Köp & Sälj 

SÄLJES:

Saab 9000 CDE -1991
C a  34 000m i l ,  a u t o m a t . S äl -
j e r  m i n  fa r s  bi l  s o m  ha n  
k öp t e  p å  a u k t i o n  1994.

T r e  t i di ga r e  äga r e  ( dä r  
för s t a  äga r en  v a r  öv er be-
fäl ha v a r e v i l k et  för k l a r a r  
r ep r es en t a t i o n s fl aggo r  v i d 
" di p l o m a t k ör n i n g" .

A n v ä n t s  k o n t i n u e r l i gt ,  
s k a v an k er  fi n n s . D o ck  k n ap p t  
v i n t er k ör d o ch för v a r a d i  
v a r m ga r a ge.

S äl j es  t i l l  r ät t  k öp a r e s o m  
u p p s k a t t a r  hi s t o r i e n .

Pr i s i dé 30 000 k r  el l er  bu d.

T ho r  W a l l gr en  070- 644 65 42 
j a dr a n s @ o u t l o o k .co m

SAAB 9-5 SC 2009 Biopower 
A u t o m a t . S v ar t ,  dr ag,  el s o l -
l u ck a ,  s v a r t  he l s k i n n .
B e s  o ch s k a t t a d t  o  m  
210830. S n a r t  27 000 m i l .
N y t t  s e da n  j a g k öp t e  de n  
a u g- 20 a v  2:a ägar en ,  do t t er  
t i l l  1:a :
A l l a fi l t er ,  m o t o r o l j a,  t än d-
s t i ft ,  bu s s n i n ga r  fr a m  o ch 
ba k v agn ,  s k i v o r  o ch bel ägg 
r u n t  o m ,  fr a m r u t a ,  t o r k a r -
bl ad,  4- hj u l s i n s t äl l n i n g,
m u l t i r em  fl er a p ack n i n gar  m m .
I  n o v  s t e g 1 fr å n  M a p T u n ,  
fr å n  150hk  t i l l  ca  200hk ,  
dr a r  ca  0.75 v i d s a n s a d 
l a n ds v ägk ör n i n g 90- 110k m /
t i m .
S +D u bbdäck  p å  S a a b o r i g. 
a l u fäl ga r . L i t e r ep o r  här  
o ch v a r  o ch l i t e r o s t  l än gs t  
n e r  p å  v ä  hu n dbe n .
R egn r  L L D 084,  fi n n s  i  H u d-
di n ge  s öde r  o m  S t hl m
S äl j es  för  25.000k r  el l er  
gä r n a  m e r .
yngv e.ekberg@ gm ai l.co m  el l er  
070- 7440007
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KÖPES:

Saab 006 köpes!
H j äl p  m i g a t t  för a  m i t t  S a a -
bi n t r es s e v i da r e t i l l  m i n a  
ba r n . V i  s ök er  en  s a a b 006. 
D efe k t  i n ge t  hi n de r . 
 
M v h/  A n dr e a s  
0704006 6 85
A n dr ea s .fa l dt @ k u n gs o r .s e  

K öp e s  t i l l  SAAB 92 1950
Sök er  k o m p l . k ör r i k t n i n gs p i -
l a r  hö/ v ä

S A A B  96  196 2
H a n ds t r o p p a r  i  t y g.
Ö v er del  t i l l  i n s t r u m en t br äda

S A A B  95 1974
K o få n ga r e  fr a m  o ch ba k  i  
m et a l l  i n k l . s t ag. H a r  i dag 

k o få n ga r e  a v  gu m m i
s o m  k a n  by t a s  bo r t .
O r i gi n a l  r a t t

L a r s - G u n n a r  D a n i e l s s o n
l g.hj o @ t e l i a .co m
 0704- 851505

Rallycross, 80-tal
 
K öp es  v äx el l å da  hel  el l er  
del a r  fr å n  a l l a  hå l l  i  N o r -
den ,  E u r o p a,  r al l ycr o s s l å da,  
r i bbat  gj u t j är n hu s ,  l am el l -
diff, s pec 1, 2, 3, 6, 35, 7, 38, el -
l e r  l i k n a n de
 
2s t  S a a b 99:a n s  
1969- 1971(Tr i u m p hm o t o r ) v än -
s t er /i n r e dr i v a x el (3 l ager  
i  k n u t ) ,  s t å l dr e v  m o t o r ,  
7k g o l j ep u m p ,  o l j et r å g m ed 
s k v al p l u ck o r ,  o ck s å  an n a t  a v  
i n t r e s s e .
 
H å l l er  p å  s t äl l a i o r dn i n g en   
T u r e K a r l s s o n  S a a b V 4 fr å n  
80- t a l et  m ed 2, 0 l i t er s  k u -
ge l fi s he r s p r u t .
H a r  m o t o r  o ch r u l l a n de k a -
r o s s  m ed p l a s t l u ck o r ,  s k är -
m a r  o ch l e x a n r u t o r .
A v ga s t u n n el ,  l u ft cy l i n der  
för  a t t  t r y ck a  u p p  k a r o s s en  
ba k .
 

A l l t  a v  i n t r e s s e  i  de l a r ,  
o bs  s k a  i n t e  t ä v l a s  m e d,  
bar a v i s a s ,  bl i r  o ck s å  t i ds -
t y p i s k a s p o n s o r dek al er  fr å n  
80- t a l e t

R i n g he l s t  E e r o  T a l l u s  
N o r r a  Pr äs t ho l m  401 95591 
R å n e å  N o r r bo t t e n
T u b847 x @ gm a i l .co m

SÄLJES/BYTES:

H a r  2- p a r  n y a  dör r a r  o ch 
1- Pa r  bega gn a de dör r a r  i  
p er fek t  s k i ck  t i l l  S a a b V 4 
196 8– 1980. 
T a r  gä r n a  i  by t e  p e r fe k t a  
äl dr e dör r a r  p a s s a n de 93 o ch 
96 - m o de l l e r  1956 - 196 7  

N i  n å r  m i g p å
T fn : 07 3 - 553  83  3 0
C l a e s  H e dl u n d 

Kloka ord från 80-talets amerikanska 
Saabhandlare.
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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 webbshop 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.

46 - Saabklubben 

Medlemsförmåner

Vi har plats för fler samarbeten, vill 
du synas här? Kontakta styrelsen!
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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 (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 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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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 
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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 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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www.saabklubben.se/klubbshop
Julklappstips

Lättvikts

Väst
649:-

Skaljacka

1099:-

Stickad

Mössa
199:-

TrunkOrganisatör

259:-


