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Några ord från redaktören

Julmelodin har gått i Saabs förtecken. På 
riktigt! Alla anhöriga var 50 mil bort och  i 
varierande grad friska så därför jag ägnade 
mig helt åt Bakrutan istället. Nytt format blir 
också lite mer jobb. 
 
Men inte bara tidning blev det. Julen välsig-
nades med fantastisk isklirrande vinterpadd-
ling, pyssel med motorcyklar och julmat i ett 
grannhem. Inte så synd om mig. Vartefter 
blev vintern helt magisk med tillfällen för så-
väl isfiske som skridskoåkning också, under 
det att sidornas antal växte på Bakrutan.

Jag gör detta nummer (även nästa) på prov, 
för att se vad jag tycker om jobbet och 
givetvis vad ni tycker om mitt arbete. Inte 
så lätt att komma efter era tidigare skickliga 
redaktörer Anton Björklund och Gustaf 
Sjöholm. Jag ska göra mitt allra bästa!.

Väldigt roligt var det nu verkligen, visade det 
sig, att fått göra denna intressanta tidning så 
risken finns att vi ses igen! 

Vad är jag för en filur? 
Det tar vi nästa gång...

              Helena

Hej där, 
alla Saab-
fantaster!
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Kallelse till 
Svenska Saabklubbens årsmöte 

2021
När: lördagen den 27 mars klockan 12.00

Årsmötet kommer endast ske digitalt, anmälan krävs. 

Anmälan sker på hemsida saabklubbensarsmote.se
Anmälan är öppen mellan 1-22 mars.
När ni anmält er kommer ni få en länk skickad direkt till er mail. På hemsidan och i mailet finns 
information kring det praktiska på mötet. Får ni inte detta mail kolla gärna skräpkorgen eller maila 
arsmote@saabklubben.se.  
OBS inget mail kommer skickas precis innan mötet med länk.  

Årsmötesprotokoll från 2020 och övriga handlingar finns på samma hemsida.
Onsdagen den 24 mars klockan 19,00 kommer ett testmöte genomföras. Där kan de som vill testa 
tekniken innan. Vid anmälan bockar du för en ruta om att du önskar delta vid detta och så kommer 
en separat länk dagen innan för testmötet. 

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 utlysts 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 2021
10. Behandling av inkomna motioner
11. Propositioner från styrelsen: Förslag om helägt aktiebolag för Saabklubbens Reservdelsverksam-
het
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
18. Mötets avslutning

Välkomna önskar Styrelsen!

Ledare: Bolagisering av reservdelsverksamheten
- några ord från ordförandeposten

Nu är det 2021 och vi hoppas 
detta år skall bli annorlunda än 
2020. Vi hoppas att det i som-
mar och höst kan vara någon 
form av träffar. 
Styrelsen arbetar för att stödja 
och hitta nya arrangemang, 
men om det återkommer vi i 
nästa nummer av Bakrutan. Då 
vet vi förhoppningsvis mer om 
förutsättningarna. 

Vi har dock tagit beslut om att årsmö-
tet 2021 skall ske digitalt då vi inte ser 
att pandeminläget är bättre i mars. Vi 
kommer byta sätt för årsmötet till denna 
gång, den tekniska utvecklingen går 
snabbt framåt och mer information finns 
på den speciella årsmöteshemsidan. 
Webbsidan där du kan göra anmälan är 
saabklubbensarsmote.se. Missa inte att 
det är anmälning till det digitala årsmö-
tet. Handlingar och förra årsmötesproto-
kollet finns på denna sida. 
Fördelen med denna pandemi är kanske 
att vi kan utveckla hur vi kan ha årsmöten 
i framtiden och mer medlemmar kan vara 
med och tycka till. Vi tänker dock inte 
överge fysiska möten utan se det som ett 
komplement i framtiden. 
En viktigt fråga som kommer tas beslut 
om på årsmötet är kring starta ett bolag 

av reservdelsverksamheten. Martin Bergs-
trand tog upp den förra året och vi prata-
de om den på senaste årsmötet. Grunden 
av frågan bottnar i den stora reservdels-
utredningen som gjordes för många år 
sedan. Styrelsen har valt att inte göra 
något tills nu då reservdelsverksamheten 
har växt år för år. Det gör nu att vi är i 
ett annat läge. Därför föreslår styrelsen 
att reservdelsverksamheten skall drivas 
i ett eget aktiebolag som är 100 procent 
helägt av Svenska Saabklubben. 
Jag skall vara tydlig, det handlar inte om 
att vi skall sälja verksamheten eller har 
några planer på detta. Det är för att vi 
skall få en stabil verksamhet. Varför just 
nu kanske många undrar och det är för 
att verksamheten är så stor. Reservdels-
verksamheten står idag för ca 75 procent 
av saabklubbens omsättning, detta gör 
att klubbens momsbefriade del kan anses 
som den lilla delen och behöva betala 
moms och skatter på resterande delar. Vi 
betalar såklart moms och skatter enligt 
lagarna på reservdelsverksamheten. 
Detta är en stor risk för klubben. Men 
det blir samtidigt då en ansvarsfråga 
för styrelsen, vi har bland annat ett 
arbetsrättsligt ansvar för att inte tala om 
det ekonomiska ansvaret. Skulle det bli 
ett bolag så kommer det ha ansvar för 
reservdelsverksamheten och styrelsen för 

klubbverksamheten. 
Detta gör även att klubbens styrelse kan 
lägga ett större fokus på just klubb-
verksamhet och inte detaljfrågor kring 
reservdelsverksamheten. Såklart skall 
klubben och dess medlemmar ha insyn 
och möjlighet att påverka bolaget. Sam-
tidigt har dagens lösning påverkat både 
reservdelars och klubbens verksamhet 
och utveckling då det annars blir spretigt 
och svårt att driva en linje från styrelsen. 
Allt styrelsearbete är på ideell basis. 
Vi hoppas med denna nödvändiga 
uppdelning att vi minskar riskerna för 
klubben och reservdelsverksamheten 
samtidigt som båda verksamheterna får 
varsin dedikerad styrelse för att driva på 
arbetet och jobba för framtidsfrågorna. 
Men det du kanske undrar över, är vad 
skillnaden kommer bli för dig som 
medlem? Det innebär att du betalar dina 
fakturor till ett annat kontonummer. Vi 
kommer bara att flytta över alla avtal, 
anställda mm så du kommer inte märka 
någon skillnad. Hemsidan kommer vara 
på samma ställe. 

Förhoppningsvis hörs vi på 
årsmötet och kan ses på träffar 
under 2021! 
Med vänliga Saabhälsningar
Karl Ask, ordförande i SSK

Önskar man årsmöteshandlingar fysiskt så skicka ett mail till 
arsmote@saabklubben.se så kan du få det skickas hem mot portokostnaden. 
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Jag har varit med i SAAB-klubben sedan 80-ta-
let - på den tiden som Lennart Frostelid höll i 
Svenska Saabregistret, som sedan bytte namn 
till Svenska SAAB-klubben.

Precis som överskriften säger så har 
Svenska Saabklubben återinfört funktio-
nen Klubbmästare, vars roll kommer att 
vara spindeln i nätet när medlemmar vill 
anordna träffar.
Klubbmästare kommer att ha delegation att bevilja 
träffbidrag på upp till 5000:- Krav på träffen är att 
Saabklubben syns på plats och att man efteråt bidrar 
med ett reportage till Bakrutan, dock måste detta 
reportage vara Bakrutan tillhanda senast 30 dagar 
efter genomförd träff. 

- Herregud, ett reportage tänker ni, men det behöver 
inte vara avancerat. Det räcker med att i korta drag 
beskriva eran träff. 

Till exempel: "Kalle, Stina, Greger och Ulla träffades 
på Statoil i Fjättrebo för gemensam avfärd till den 
lite större allbilsträffen i Smyghult där Uno och Unos 
fru Beata mötte upp. Extra kul var det eftersom Beata 
visade upp sin nyrenoverade 92a -50a som hon hållt 
på med i 25 år. Bifogas lite bilder där vi radat upp oss 
framför Gregers NG-95a. Saabklubbens beachflagga 
vajar stolt i bakgrunden." 

En träffarrangör får endast ersättning för direkta 
utlägg och det utbetalas i efterhand när träffen är 
utförd. När kvitton på utlägg tillsammans med det 
trevliga reportaget inkommit till klubbmästare utbe-
talas ersättningen till angivet bankkonto. 

Naturligtvis måste Klubbmästare informeras om den 

förestående träffen innan den ägt rum. 

Önskemål om träffbidrag på mer än 5000:- måste tas 
till styrelsen för beslut. I sådana fall behöver vi lite 
mer framförhållning.

Klubbmästare kommer att vara behjälpliga med 
utrustning såsom klubbtält, beachflaggor o dyl. De 
olika regionala sektionerna har sådan utrustning 
att låna. Om det inte skulle kunna ordnas kommer 
Klubbmästare ombesörja att sådan utrustning kom-
mer skickas till er för lån.

Om Klubbmästare får lite framförhållning kommer 
det att göras reklam för er träff om ni önskar i de ka-
naler som klubben har tillgång till.

Ni når klubbmästare på  
klubbmastare@saabklubben.se

Jaja, men vad är det för tokar som hoppat på det 
här då? Jo dom som inte har sinnet i behåll är Sibylla 
Gustafsson och Håkan Malmgren. 

Men hur tokiga vi än är, så fixar vi inte detta själva, 
utan det är ni medlemmar där ute som måste kom-
ma med ide’er och vi vet att det finns ett stort behov 
att träffas och visa upp våra trevliga bilar.

Våra bästa hälsningar

Sibylla och Håkan
På klubbens senaste årsmöte blev jag invald i styrel-
sen. Jag tackar för förtroendet.

Har några SAABar hemma, både i naturlig storlek 
och i form av modellbilar (och det finns även lite an-
nat smått o gott i SAAB-väg).

Jag jobbar på SAS i Stockholm och bor i Småland 
tillsammans med min sambo Lasse. När vi träffades 
för ca 15 år sedan var han dock inte SAABintresserad, 
men det gick att omvända honom från ett allmänt 
motor- och bilintresse till focus på SAAB.

Har varit SAABintresserad i snart 45 år skulle jag tro. 

Jag gillar kortnosen bäst av SAABs olika modeller. 
Jag har en blå 96a från 1961, som jag använder flitigt 
under sommarhalvåret. Bland annat har jag kört 12 
Midnattssolsrallyn i regularityklassen med den.

Sedan gillar jag även modellen 90. Har en 90 som 
bruksbil bland annat.

Hoppas att allt vänder snart så vi kan träffas med 
våra SAABar igen.

// Sibylla Gustafsson

Mina  SAABar,  foto: Sibylla         Ovan th foto :  Lasse Björk

Jag heter Sibylla Gustafsson och är en inbiten SAAB-tok

Kort presentation, ny i styrelsen:

Klubbmästare återinförd
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Den 10 december förra året miste vi en stor 
personlighet, tillika nära vän till väldigt 
många av oss. Hedersmedlemmen 
Hans "Hasse" Willebrand från Hagby i östra 
Småland som varit med i Svenska Saabklub-
ben ända från starten 1976,  gick bort efter 
en lång tids sjukdom, 77 år gammal.  
Hasse var klubbens sekreterare i flera år och 
väldigt engagerad i reservdelshanteringen, 
men framför allt, en av de största eldsjälar 
som verkat för vårt kära bilmärke. 

Ska det vara möjligt att ens försöka återge Hasses livsgär-
ning, ja då måste många ord och epitet få sammanfalla…

Kunskap — av en i sammanhangen sällan skådad nivå. 

Noggrannhet  — i stort sett runt allt han tog sig för, gjor-
des på ett riktigt sätt utan att nånsin överdriva. 

Hjälpsamhet  — vi är många som fått hans råd eller prak-
tiska assistans och som kände av hur han ville lösa allt åt 
alla.

Men mest en genomschysst människa och vän som 
alltid skapade bra stämning i vilket sammanhang han än 
träffade andra.  Orden Saabentusiast, tekniskt orakel och 
hedersman fick i Hasse en ny innebörd. 

Det var Saab som gällde till vardags ända från körkorts-
dagen,  92:an under lång tid sedan följd av 95/96 och på 
senare tid 900. Han var en av den första i Sverige som gick 
in för att bevara de mycket speciella tvåtaktsbilarna från 
Saabs första tid som biltillverkare åt framtiden. De var inte 
bara speciella och värda att ses av framtiden. Massor av 
tvåtaktsmil under tjänstgöring landet runt i kalla krigets 
Sverige gav den unge officeren en erfarenhet och kun-
skap. Därifrån utgick han att börja bygga upp sitt intresse 
och sin ambition, eller som han själv uttryckte det en 
gång då det diskuterades samtida bilar; — Saaben, den 
saknar motstycke!
Eller som han sa i en intervju i TV under Saabkrisen 2010, 
då Nyheterna gjorde ett hembesök; – Man måste köra 
dem, det är a och o.  Man kan inte stå och titta och tycka. 
Gå in i bilen och åk. Ut på en krokig väg och kör, sedan är 
man frälst.

Pionjär alltså, Hasse blev antagligen den förste entusias-
ten i våra led som i Saaben såg en framtida klassiker som 
saknade motstycke. Den måste bevaras, hållas rullande 
och i skick. Redan 1966 började han att köpa på sig och 
rädda 92-delar som var på utgång från återförsäljarnas 
lager. 1970 plockades den första bilen ned i molekyler, en 
illa åtgången 96 GT för att någon gång framöver renove-
ras. Hasse berättade gärna hur han även funnit den opti-
mala bruksbilen i tvåtaktssaaben. Trots att åren gick, och 

för en utomstående skulle det nog te sig som att tiden åkt 
ifrån den! Men de flesta som brukat Saab 95 och 96 för 
kort eller lång tid vet att så inte är fallet, men ingen kunde 
dementera ett sådant påstående med samma sakkunskap 
som Hasse. 

En Saab Sport-65 och en Saab 95 -66 avlöste varandra till 
vardags fram till 1995, och båda bilarna hade då avverkat 
runt 100 000 mil tillsammans. Givetvis finns dessa kvar 
idag. Genom att alltid ligga steget före och hålla meka-
niken i trim har Hasse berättat att det blev ett tämligen 
problemfritt åkande. Driftsäkerheten var tvungen att vara 
total eftersom man ena dagen skulle infinna sig på ett 
regemente 30 mil bort och nästa dag på den motsatta 
kusten! Färdmedlet var då en nära på trettio år gammal 
Saab som genom kunniga skruvarhänder fortsatte hänga 
med bra i trafikrytmen och knappt aldrig krånglade. 

Han fortsatte i samma banor under de kommande 
decennierna och hans arbetsinsats för reservdelstillgång-
en är av en helt, obeskrivlig volym!  Det rör sig inte om 
tusentals timmar utan tiotusentals, genom nästan 55 år.  
Många minns då han styrde och ledde upp arbetet med 
att ta hand om för tidigt bortgångne  ”Ölands-Janne” 
Johanssons delar.  Flera personer jobbade mycket med 
kvarlåtenskapen, men Hasse allra mest. All hans lediga 
tid under ett och ett halvt år,  lades på att sakerna röjdes 
fram, fixades till och sorterades. Till slut blev det flera 
välorganiserade försäljningsdagar, då väldigt många 
Saabrenoverare kunde köpa vad de behövde av 
dödsboet.

Hasse började efter detta att jobba mycket intensivt för 
klubbens reservdelslager, och heldagarna i dåvarande 
Västervikslokalen blev åtskilliga. Han fanns sedan alltid 
tillhands för teknisk support då lagret behövde bolla 
något. Givetvis hade han alltid ett bra svar. Den insatsen 
varade närapå ända till hans sista vecka. Hasse hade med 
lätthet kunna skriva långa vidareutvecklade råd till befint-
liga verkstadsmanualer och andra handböcker. Men han 
förmedlade den i en annan form i alla år. Det var genom 
hjälpsamheten och engagemanget för den som frågade 

något, att denne skulle få det absolut rätta svaret och väl-
digt ofta även den praktiska hjälpen då även det behöv-
des.  Klart att den redan från början stora kunskapen och 
noggrannheten bara tilltog med åren, något som Hasse 
alltså med glädje och engagemang delade med sig av. 
Vi är många, många som fått din support och du gett en 
problemlösning…. Tack Hasse.

Att renovera bilar är en konst i sig och att uppleva den där 
helrätta känslan av perfekt funktion, som det förväntades 
av fordonet när det en gång var nytt.  35 års vardags-
åkande hand i hand med oförtröttlig ambition att vara 
noggrann i sina målbilder gjorde att Hasse kunde få till 
just den renoveringsnivån som få andra kunde. Han hjälp-
te ett flertal Saabvänner på senare år med delar av eller 
hela renoveringen, på ett oförtröttligt sätt genom långa 

arbetsdagar, men han gav sig aldrig. Perfekt funktion 
och nivån ”som det skulle vara helt enkelt” uppnåddes. 
Det kan alla intyga som förunnats köra en bil som Hasse 
renoverat. Han lyckades skapa mall och förebilder för hur 
en Saab ska vara även då den varit i molekyler. 

Stort brinnande intresse som det beskrivits,  men Hasse 
var ingen enkelspårig person som "snöat in”. Han hade 
verklig distans till sin hobby även om han la massor av sin 
tid där. Ett telefonsamtal med Hasse eller ståendes jämte 
någon 96:a på en Saabträff då man kunde prata Saab en 
stund. Eller prat om allt möjligt annat. Det var särdeles 
givande att prata till exempel samhällsfrågor med Hasse, 
som genom sin yrkesbana var väldigt väl insatt. 
Det tekniska intresset var stort och han var även mycket 
engagerad i Marinmuseet i Karlskrona, där han deltog 
praktiskt i renoveringar av deras fordon och som guide.  

Hösten 2018 drabbades Hasse av svår cancer. Redan i 
december var läget kritiskt, men återhämtningen efter 
några tuffa cellgiftskurer blev ett faktum.  Kämpaglöden; 
den var med där hela tiden, hand i hand med att han 
fortsatte hjälpa andra med sina Saabar. 
Det är ett minne för livet, och respekten är fullständig; 
att se Hasse som kört upp de 35 milen till Trollhättan, gå 
runt i regnet på festivalen  2019,  och bara vara glad över 
att vara bland fina gammelsaabar. Men framför allt — att 
vara bland vänner. 

Det var sen eftermiddag.
 — Ah du vet, jag gick upp vid 2 i morse, kokade kaffe och 
satte mig och körde hit.

 — Du måste vara bra trött nu?

 — Nä. 

Så fortsatte det. Cellgifter nu och då. Alltid tillbaka hem-
ma. Mådde dåligt en längre tid. Tillbaka på banan. Långa 
samtal och hjälpa folk med delar igen. 

Sommar -20 . Fyra motorer ihopssatta på någon vecka.
 — Var ju dålig i juni, så nu började det se så igenvuxet ut 
här. Igår gick jag en hel dag med röjsågen.

Strax innan 1 december kom Hasse in på lasarettet i 
Kalmar efter att ha mått mycket dåligt i samband med en 
ny behandling. Men ändå kämpat på hemma. Fram till 
de sista veckorna hade han tagit sig till mataffären i den 
vässade 96-63:an. 

Den 10 december tog kapten Hasse skutan och seglade 
iväg. 

Tack för allt vår vän
/ Matte Roswall

Vill du hedra minnet av Hasse, är familjens önskan en 
gåva till Cancerfonden (www.cancerfonden.se)

Foto tv: Bengt Åkesson, ovan: Lars-Olof Svensson

Till Minne av Hasse W
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Saab-träff sommaren 2020

Philip ”Manne” Salonen och Oskar Persson kom ända 
från Sölvesborg i sin Solstad biltransport. På vägen 
plockades en kundbil upp för motorbyte. På träffen fick de 
dessutom med sig ytterligare en Saab hem till verkstaden 
för omsorg.

Lars-Göran ”Babben” Lidén från Vänersborg berättade anek-doter från lanseringen av Saab 9-3 cabriolet i Köpenhamn 2003 inför en häpen åhörarskara; "Tjuvar stal bilarna som vi skulle visa upp, men en bil som var så ovanlig var lätt att hitta igen".

Andan utanför Saab-museet denna ovanligt varma 
försommardag var både spontan och okomplicerad. 
Det blev glada återseenden och slöts nya kontak-
ter. Saab-museet registrerade hela 88 biljettköp 
men någon risk att överstiga det vid tiden angivna 
max antal om 50 personer uppstod aldrig. 
 

Vi h

Vi hoppas alla på en ny 
sommar med både planerade 
och spontana bilträffar. 

Saab-museet öppnade inför somma-
ren med ordinarie tider vilket genast 
uppmärksammades av ett stort gäng 
Saab-entusiaster. 
 
I brist på vanliga arrangerade bilträffar den ovanliga 
sommaren 2020 anordnades istället flera spontana 

träffar runt om i landet. I Trollhättan anordnade hän-
givna Saabägare just en sådan okonstlad träff. 
Utan vare sig något särskilt program eller bestämda 
aktiviteter parkerade både vanliga bruksbilar och 
putsade finbilar bredvid likasinnade ägare - som höll 
ett behörigt avstånd.

Folkraceföraren Lina Mäsak från Orust valde Saab 9-7X från 2006, en bil inte många andra har. "Hur många Saabar har ni?", undrar jag. Lina börjar räkna och brast ut i skratt; "Jag vet inte!"

Inger Hagsér med den klänning hon bar 1968 då Saab 99 lanse-
rades. "Jag, min syster Karin och medarbetaren Kaare plockades 
direkt från företaget för att agera modeller runt den nya bilen. 
Sedan åkte vi till Halmstad och blev fotograferade på sandstran-

den där den nya Saaben snöpligt nog körde fast!".

Ovan: "Det är först på senare tid OG 900 blivit sedd som en riktig entusiastbil" berät-tar den stolta ägaren Svante Eriksson från Vargön om sin förnämliga Saab 900 t8 "trubbnos" från 1986.

T v: Många Saab 90 har beva-

rats tack vare sina äldre ägare 

som körde få skötsamma mil. 

Ungdomarna Gustav och Julia 

från Vänersborg ser till att en bit 

historia från 1985 bevaras.

T v: "Den går som tåget" skämtar Fredrik Almqvist från Åsensbruk 
om sin Saab 9-3X 2011. En av blott 3954 byggda.
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      13

Hej där, 
alla Saab-
fantaster!

Ovan:"Fortfarande modern" 
tycker Anette och Anders från 
Sollebrunn om sin Saab 9000 
CSE från 1995.

”Jag räddade den från några ungdomar”, skojade Hans 
Eklund om sin fina Saab 9000 Aero, en populär modell att 
trimma och customisera bland yngre ägare. Hans Ek-
lunds Aero är nu mer helt original.

Museeintendent Peter Bäckström övervakade både museet inomhus 
och lyfte med stort intresse på motorhuvar utomhus. 

En pålitlig leverans av Andreas Riis från Ljungskile i en postgul Saab 9-5 2010.

Nedan: Glada Saab-ägare från när och fjärran. Kumla, Lidköping och Grästorp.

T v: Ulf Bohlin från Troll-

hättan stoltserar med sin 

härligt patinerade Saab 

96 1965.

Vind i håret får Marie Bolk i en äkta 9-3 Viggen. "Den var dyr", 
avslöjade hon med ett glatt leende, "men jag ville bestämt ha en 
Viggen och nu är glad att jag har den".

Mitten: Saab 9-3 Viggen Lightning Blue från 1999 representante-ras av Lukas med hundarna Bosse och Lilo från Uddevalla.
      12
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Museivärdinnan Stina Enéus gjorde sin andra 
sommar på Saab-museet men kunde redan skilja 
den speciella Saab-andan från rent allmänt intres-
serade.

Karin Adolfsson från Munkedal kom i en av sina tre 
Saabar, en 9-3 cabriolet av årsmodell 2000.

Kompisarna Sune Johansson 
och Holger Bengtsson hade koll 
på avståndet. 
Sune åker trimmad busbil 

medan Holgers 92B är ett äkta 
ladufynd. 
Den ställdes in 1970 och rädda-

des i sista stund 2015. Året efter 
raserades ladan av ett vindfält 
träd.

Hubert Hanser i sin härligt bruna Saab 96 1974. När 
Hubert i början av sjuttiotalet körde rally i Tyskland var 
han en av få med just Saab V4.

Text och foto: 
Leo Pedersen
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Bakrutan tackar för fina 
bilder

Bakrutan tackar för fina 
bilder

Bakrutan tackar , passar perfekt!  

Insändaren

Bakrutan 1-21 Bakrutan 1-21

Hej!
Fick till lite fina bilder i veckan på min  
Saab 96, 1962 års modell, som kanske kan  
passa i bakrutan.  
Jag har ägt bilen i 19 år.
Köpte den när jag var 16 år. Bilen är i stort sett 
orenoverad. 

Mvh Roberth Olsson Gävle

– publicerad post från Bakrutans brevlåda

"gammal kärlek 
rostar aldrig"
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13 – 15 August 2021

IntSaab2021.com
@IntSaab2021

	

Öland	Cab	Tour	12	juni	2021	i	Borgholm	

INBJUDAN	
Öppet	för	alla	Cabriolet/	Targabilar	av	Europeiskt	ursprung.	

Ett	evenemang	för	er	som	vill	njuta	av	de	natursköna	småvägarna,	när	Öland	är	som	
vackrast.	

OBS	Begränsat	antal	deltagare	–	Bokningscentralen	öppnar	den	19/1	2021	och	håller	öppet	
så	länge	det	finns	platser.	

Under	¨rallyt¨	gör	vi	några	stopp,	svarar	på	några	enkla	frågor	och	kroppkake-lunchar	i	det	
gröna.	Ta	gärna	med	en	picnicfilt.	

Incheckning	och	morgonfika	på	Borgholms	torg	öppnar	kl.	09.00	och	stänger		
kl.	10.00.	¨Rallyt¨	startar	kl.	11.00.	Sträckan	är	ca	10	mil	och	vi	beräknar	vara	åter	på	
Borgholms	torg	för	lite	fika	och	prisutdelning	ca	kl.	16.00.	

Konferencier:	Hela	Sveriges	motorjournalist	Johannes	Gardelöf.	

Kl.	19.00	Gemensam	avslutningsmiddag	på	Strand	Hotell.	Vår	Konferencier	Johannes	
Gardelöf	är	inte	bara	starter	och	speaker	för	touren,	han	kommer	säkert	med	något	
intressant	motorkåseri	under	kvällen.	För	ytterligare	information:	Se	hemsidan	
www.olandcabtour.se	eller	ring	Gert	tel.	070	5917135	

Anmälningsavgift:	200:-/bil.	Lunch	100:-/pers.	2	rätters	middag	2glas	vin/öl	kaffe	med	liten	
kaka	525:-/pers.	

Anmäl	dig	redan	i	dag	via	vår	hemsida	www.olandcabtour.se		och	ange	vad	du	vill	vara	med	
på.	

Tips	till	övernattare:	Kapelludden	Camping	(stugor	&	camping)	tel.	0485-560770.	
www.kapelludden.se		

Strand	Hotell	0485-888	88,	Hotell	Borgholm	0485-770	60,	Villa	Sol	B/B	073	5782747.		
Villa	Ingrid	B/B	0485-10923.	Gamla	Televerket	B/B	070	3472561.	

Vi	tackar	våra	sponsorer.	

	

Observera att event kan komma att ställas in. Kolla alltid med arrangören .Observera att event kan komma att ställas in. Kolla alltid med arrangören .     19        18
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Martin Stenlund, Arjeplog, 0961-61 733

Sibylla Gustafsson, Stockaryd, 070-982 07 16

Erik Ljungqvist, Skillingaryd, 072-2156513

Karl Ask, Floda, 073-727 76 47

Simon Wadström, Tibro, 070-156 53 37

Magnus Riley, Trollhättan, 0707-231321

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 

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 försäkringsansvarig och besiktnings-
man Michael Rasmussen i Annelöv 070-009 65 40.

Svenska Saabklubbens egna besiktningsmän

Blivande klassiker är en variant av helförsäkring för for-
don 10-19 år gamla. Har du redan, sedan minst ett år, en 
gällande MHRF-helförsäkring för ett fordon som är 20 år 
eller äldre, kan du ansöka om MHRF-försäkring för fordon 
10 år eller äldre (rullande tio års gräns). Dessa ska vara av 
klar samlarfordonskaraktär, alltså intressanta att spara på 

för framtiden (- självklart så passar en fin Saab in här). 
Det kan röra sig om exklusivare fordon eller vardagsfor-
don som bevarats i mycket gott skick, men de ska i alla 
sammanhang behandlas precis som de äldre fordonen 
och aldrig användas för vardagskörning.  
Samma sak gäller för en modern motorcykel.

Du bokar din besiktning på mhrf.se/ansok  
Där väljer du också besiktningsman som får din förfrågan  via sin mail och kan accep-
tera eller tacka nej  Det finns besiktningsmän på många orter. Om ingen nedan finns 
just där du bor kan du boka från någon annan klubb. Alla besiktningsmän kan du 
hitta på mhrf.se/besiktningsman. Eventuell pappersansökan skickas till Saabklubbens 
försäkringsansvarig vid MHRF  
Michael Rasmussen Billebergav 9, 261 94 Annelöv tel 070-009 65 40

Åren går! Visste du att: 
Snart kan ALLA Saabar försäkras som "Blivande klassiker" hos MHRF

MHRF-försäkringen – den ledande försäkringen!
MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och största –  
försäkring för historiska fordon, drivs av Motorhistoriska 
Riksförbundet i samarbete med Folksam och erbjuder ett  
försäkringsalternativ för de flesta fordonen. Det finstilta? 
Fria mil och bara nöjeskörning! 
 Förutom försäkring för påställda fordon kan vi även er- 
bjuda alternativ för tidsoptimisters objekt. Och drömmares 
projekt.

Utöver den egna plånboken gynnas din klubb av 
MHRF-försäkringen. Likaså den fordonshistoriska rörelsen  
tack vare MHRFs arbete som sammanfattas:
För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

Är du också rädd
om dina leksaker?

Motorhistoriska Riksförbundet
mhrf.se/forsakring
forsakring@mhrf.se

08-30 28 01 (knappval 2)

Mer info:
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Saabintresset vilade på en stabil grund. Efter cirka 
15 stycken 900:or och 99:or, arbete som tekniker 
på Saabverkstad, körkort som tagits i en 900, och 
en pappa, farfar, och morfar som hade Saab sedan 
länge. Första färden från BB i början av 80-talet 
gick i en Saab 95 V4…

Jag har gott om roliga bilminnen som nästan samtliga 
involverar en Saab 900 på något sätt. När jag gräver i gamla 
samlingar av litteratur, modellbilar och delar så är det 
nästan bara Saabrelaterade saker som dyker upp. Detta 
genuina intresse hade börjat få konkurrens av annat, men 
det fick sig en smäll när Saab gick i konkurs med alla turer 
som följde. Jag tänkte att detta är ett dött spår, bara att 
släppa det och satsa på annat. Ingen Saab kvar och mycket 
delar sålde jag bort. I arbetslivet gick jag vidare till Mer-
cedes-Benz och senare Volvo. Jag fick till och med en fin 
900 med något mindre fel av en kompis, som jag körde en 
vecka och sedan sålde. Vad skulle jag med den till?

Men även om jag släpper Saab så släpper tydligen inte 
Saabarna mig. 2018 flöt nästa 900 upp. Kunde jag hjälpa 
till med bortforsling av farfars gamla 900? Bilen hade stått 
orörd i ett kallgarage i över tio år. Visst kunde jag se till att 
den kom därifrån. Jag tänkte bara få igång den och sedan 
sälja den också. 

byta, rengöra och justera.Tillgången på delar visade sig vara 
god både på Saabklubben, Orio, Speedparts och flera andra 
reservdelssidor som fortfarande har mycket till 900. Slående 
när jag skruvar i Saaben är att det är så riktigt gjort i många 
detaljer. Ta bränslepumpen som sitter under golvskivan i 
bagaget, den sitter med en stor ABA-klammer och för att 
komma åt den smidigt finns en litet extra hål i golvet med 
gummiplugg för att komma ner med slangmejseln. Man blir 
både glad och rörd över hur påkostat och genomtänkt det 
är. Till och med bromsarna fram var ett nöje att gå igenom, 
till stor glädje hade jag inte lyckats kasta specialverktyget till 
handbromsjusteringen!

Bilen hoppade igång efter lite kärlek och då började nästa 
projekt, den måste se lite roligare ut men ändå hålla stilen 
som 80-talsikon. Här fick jag träffa på Saabandan för första 
gången i nutid när en vänlig likasinnad skickade mig en 
gummivinge till bakluckan för bara 250 kr ända från Skåne. 
Inklusive frakt! 
Fälgvarianter har Saab haft gott om. Ska man ha Silver spoke 
eller US turbofälgar? Eller kanske Inca? US turbo kändes mest 
stilrent och rätt för årsmodellen. Extraljus måste man ha i 
norra Sverige men LED-ramp är uteslutet. Små fina extraljus 

Saabintresset som återuppstod

Där hände däremot något när jag satte nyckeln mellan 
stolarna, kände doften av gammal Saab och bensin, 
puttade ut bilen ur garaget och upp på trailern. Det var 
så hemtamt och självklart allting. Det här är ju superro-
ligt! Bilen är en azurblå Saab 900i från 1985 med 17000 
mil, jag är andra ägaren. Bilen köptes ny i december 
1984 på ANA Stockholm-Söder och har sedan dess 
tvättats för hand, servats exakt enligt boken och varit 
befriad från slitage från djur, rök, tunga släp och brän-
nande sol. Till och med instrumentbrädan var hel. Den 
här kunde jag inte släppa till okänt öde, det fick bli min 
hobbybil som påminner om varför det är roligt med 
bilar när man i vardagen kan tveka lite bland alla mjuk-
varunedladdningar och dyra komplicerade komponent-
byten på dagens bilar. 

Nu började det roligaste med hela projektet: en djup-
dykning i bränslesytemet K-Jetronic. Spridare som satt 
fast släppte efter lite rostlösning, lacknaftabad och 
tryckluft (ej enligt rephandbok). Bränslepump med alla 
gummidetaljer som löst upp sig, tryckackumulator som 
läckte, givare till tankmätare som rostat, tänddelar och 
annat gick lätt att få tag i och var framförallt roligt att 

från NBB kändes rätt trots att det gula halogenljuset är klart 
sämre än dagens LED. 

När bilen äntligen var i ordning så var det dags att njuta av 
den första riktiga turen. Premiären gick ca 170 mil tur och re-
tur till Saabmuseet i Trollhättan i sällskap av en Saabkompis 
som också uppskattar en fin 900. Första stoppet på klubbens 
reservdelsmarknad i Skattkärr. Där fanns det mycket godis 
och att plocka ihop en riktig fyndlåda med en ny mittkonsol, 
strålkastarglas till “flatnose”, reparationshandböcker och ori-
ginalaffischer var en rivstart på det återupplivade intresset! 

Nu är det mest småpyssel och myskörning sommar som 
vinter för att hålla bilen och engagemanget igång. Det blir 
några hundra mil varje år och med bra däck är detta oslag-
bara vinterbilar. Ljudet av H-motorn, känslan i styrning, 
chassi och fartupplevelsen som förstärks av en vindruta rund 
som en glasburk är helt underbar alla delar av året!

Text och foto : Johan Andersson

Saabintresset som återuppstod

Stora bilden: Vintersaab, Stömsund i december 2020

Ovan: Garagemys med renovering av 
klassiska Saab-bromsar som kräver lite 
kärlek ibland
Under: Bränslepumpen och allt runt 
den hade börjat försvinna ut i den gam-
la bensinen efter 11 år

Överst: Min första 99:a som jag 
aldrig borde sålt
Under: En av mina första Saabar, 
en 900 -80 på skidsemester i Åre

– publicerad post från Bakrutans brevlåda

Insändaren
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1. Night Panel

2. Made by Trolls

3. Torx

4. Tändningslåset mellan stolarna

5. Frihjul

6. Grön instrumentbelysning med 
orange visare.

7. Vevlagerras

8. Sned sittställning

9. Egensinniga konstruktioner

10. Växellådsras

11. Check Engine

12. Sidobackljus

13. Turbo

14. Aero

15. Tändkasetter som går sönder

16. Rostiga hundben

17. Hängande innertak

18. Utfällbar mugghållare

Vad kännetecknar en Saab? 
Vad är typiskt Saab - very Saabish? 
Bakrutan har hela listan!

Turbo, tändningslåset mellan stolarna och oljeblandadad 
avgasrök känns rent självklart Saab, men detta är bara 
några av svaren när frågan ställs i Saabklubbens egen 
Facebookgrupp. 

Listan blir lång och här har vi samlat hela 35 stycken 
very Saabish

Mitten: 
Simsalabim mugghållare. 
Det är inte utan stolthet vi inför 
häpna passagerare får fram en 
mugghållare bara genom ett 
knapptryck.

Nyckeln mellan fram-
stolarna, något som den 
nytillträdda Saabchefen 
Keith Butler Wheelhouse 
krävde skulle återinföras 
på Saabbilar. 
Tack för det.

Påssjuka. Det vita tyget som släpper från innertaket av 
pressat skumgummi får Saabägaren att gå upp i limning-
en.  
Hängande påsar uppnålas tillfälligt, men för något mer 
bestående krävs uttagning av hela innertaket med nytt 
tyg och bättre lim. 
Finns att beställa på Saabklubben

T v:
Fikakorg, filt och några extra 
tändkasetter gör Saaben redo 
för utflykter.

Nedan
Turbo - Absolut Saab!

Skönt grönt bakgrundsbelyst instrumenthus. 
Orange visare - självklart i en Saab.

Bakrutan 1-21 Bakrutan 1-21
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So very S AABish



Att själv vara very Saabish innebär en inte alltid 
besvarad kärlek från bilmärket. 
Bristande kvalité på tändkasetter och hängande 
innertak. 
Rostiga hundben och bärarmsinfästningar. Väx-
ellådsras, "Check Engine" och strålkastartorkare 
som fastnat. 
Men vi försvarar den alltid, vår kärlek till den 
egensinniga konstruktionen Saab. 

Det är very Saabish.

19. APC

20. Hockeyklubban

21. Doften i kupén

22. Talladega

23. Välvd framruta

24. En sportig ritad gubbe på ett 
kladdpapper

25. Gemenskap

26. Rattväxel

27. Obligatoriskt foto vid 
Saab-fabriken

28. Bra väghållning

29. Combi Coupé

30. Vindrutetorkarnas viloläge 
åt vänster

31. Djungeltrumma

32. Tröskellöst insteg

33. Saabandan

34. Strålkastartorkare

35. Lyxplysch

Bakrutan 1-21 Bakrutan 1-21

Att göra en Combi 
Coupé, eller Wagon 
Back i USA, av Saab 99 
uppskattades stort av 
Saabfamiljen. 
Praktiskt och hyfsat 
sportigt. 
Varför inte göra om 
tricket på nya Saab 
9000 1985? 
Typiskt Saab.

So very S AABish

Saab var först i världen med strål-
kastartorkare 1971. Fungerar dina 
fortfarande?

En av chassiteknikerna ritade en liten figur på 
ett kladdpapper under ett möte inför nya NG 9-3. 
"Detta är hela idén" sa han. "... Att bygga en bil runt 
föraren". Skissen fick följa med ända in i försälj-
ningsbroschyren.

Text o foto
Leo Pedersen

Väldigt välvd framru-
ta med torkarbladen 
parkerade till vänster 
är Saabish.

Rostiga hjulhuskanter, 
särskilt de främre 
benämnda "hundben" 
plågar Saabägarna.

Att fotografera sin Saab framför Saab-skylten vid fabriken i Trollhättan 
är very Saabish. Fabriken bytte ägare men vi kör vidare. 
Very Nevsish.
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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

Reservdelsråd
Martin Bergstrand

Bo Lindman

Materialförvaltare
Håkan Larsson, Tibro

Telefonnummer 0504-100 22
klubbshop@saabklubben.se

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

Jan Karlsson

Befattningshavare
Jan Karlsson

Reservdels/Lageransvarig

Helena Karlsson
Order/Lager

Niclas Karlsson
Reservdelsrådgivare/Lager

Johannes Mukka
Lager

Evenemangskalendern 2021

-2021-05-22
Saabklubbens reservdelsmarknad 
i Skattkärr
(Se separat annons). 

-2021-07-03  
Vi Besöker Saabträffen i Hede-
mora, Förbeställ gärna varor för 
avhämtning på plats. 

-2021-09-05  
Vi Besöker Östgöta Saabklubbs 
reservdelsmarknad i Norrköping. 

 
-2021-11-13
Reservdelsmarknad Saabklub-
bens reservdelslager. i Skattkärr 
Kl 10,00-15,00 Beg och Nos delar.

Under marknaden är ordinarie 
lager stängt men det går bra att 
förbeställa varor för avhämtning

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

Vi reserverar oss för att kalendern 
kan komma att ändras beroende 
på restriktioner gällande Corona 
pandemin m.m.  

- här kan du träffa reservdelslagret nästa år

Lördagen den 22a maj 2021 
ska ni återigen boka in för 
reservdelsmarknad vid Svenska 
Saabklubbens reservdelslager i 
Skattkärr. 

Vi kommer endast att ha försälj-
ning av Nos-delar och begagna-
de delar från klubbens lager. 

Beställ gärna delar som ni är i 
behov av från det ordinarie lag-
ret i förväg så att ni kan hämta 
ut dem där vi har försäljningen. 
Vi kommer att ha begränsade 
möjligheter att hjälpa till med 

det när marknaden pågår. 
Betalningssätt som ni kan an-
vända 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 betalas 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. 

Bokning görs per mail: reserv-
delar@saabklubben.se eller per 
telefon: 073-036 94 80 

Vi kommer ha servering som 
tillhandahålls av Öisteins Götteri 
från Laxå där ni kan köpa korv 
och mos, kaffe, läsk o kaka. 

Kl 08.30 öppnar vi för säljare
Kl 10.00 öppnar vi för besökare
Kl 16.00 Stänger Marknaden

Plats: Strandhemsvägen 3
656 71 Skattkärr

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

Jan Karlsson

Helena Karlsson

Niclas Karlsson

Johannes Mukka

Stor Reservdelsmarknad i maj 

Möt personalen på lagret:
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Kampanj Mars 2021!

Under Mars månad läm-
nar vi 15% i rabatt på 
lagerförda bromsskivor, 
bromsbelägg, broms-
backar och monterings-
satser. 

Kampanj April 2021!

Under April månad läm-
nar vi 15% i rabatt på la-
gerförda tändningsdelar:

Tändstift
Fördelarlock 
Brytarkontakter
Rotorer
Kondensatorer
Tändkabelsatser 

55 kr55 krSaab 99,90,900 1982-1987
Bromsskiva fram:  247:-/st
Ordinarie pris: 290:-

Bromsbelägg fram: 166:-/sats
Ordinarie pris: 195:-

Prisexempel: 

Saab V4: 
Bromsskiva 276:-/st
Ordinarie pris: 325:-/st

Bromsbelägg: 242:-/sats
Ordinarie pris: 285:-/sats

Kampanj i mars 2021

Kampanj i april 2021

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

Nytillverkat:

”Nytillverkat” 

Tankband i galvaniserat stål

99 1977-1984 
Samtliga modeller med bränsletankar av plast. 
Art.nr: 832961

Pris: 450:-/st

900 1981-1989 
Samtliga modeller med bränsletankar av plast.
Art.Nr: 933360

Pris: 450:-

832961

933360
Extraljusfäste 
”Saab tillbehör”

99,90,900 1974-1986
Art.nr: 207933003

Pris: 295:-/st
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”Nytillverkat” 

Skyddsplåt Saab V4 Grp 2 
Art.nr: 1065

Pris: 3195:- 

Skyddsplåt Saab 99 
Art.nr: 15040

Pris: 3195:- 

OBS! Fästjärn finns att köpa till båda 
skyddsplåtarna. 

Mexicofäste Saab v4
Art.nr: 1018-SA

Pris: 1640:-

Gälar motorhuv Saab 95,96 1956-1964 
Art.nr: 1001

Pris: 1995:- sats höger o vänster sida.

Huvrem Saab 93,95,96 1956-1980 
Art.nr: 11809 

Pris: 695:- 
Tillverkad i Sverige av svenskt läder av 
mycket hög kvalité. 

Svenska Saabklubbens reservdels-
verksamhet har i samarbete med 
den kända sport o rallyprofilen 
Anders Norstedt tagit fram sport o 
rallyprodukter. 
Produkterna är tillverkade efter sport 
o rallyspecifikationerna och är av hög 
kvalitet. 

Nytillverkat för Sport- och Rally:

Svenska Saabklubbens 
Reservdelsförsäljning

Intresseanmälan!

Svenska Saabklubbens reservdelsverksam-
het kan nu erbjuda er att köpa en klassisk 
Saab Sport o Rally vinterjacka. 

Vi behöver få in 75st beställningar av er 
medlemmar för att det ska bli tal om en 
tillverkning.

Priset är 895:- oavsett storlek. 

Vid intresse och beställning kontakta Saab-
klubbens reservdelsverksamhet och med-
dela oss via mejl: 
reservdelar@saabklubben.se
eller per telefon: 073-036 94 80. 

Senast 2021-04-05 behöver vi beställning-
arna.

Observera: Beställningen är bindande!

Vänliga hälsningar: Svenska Saabklubbens 
reservdelsverksamhet.

Sport- och Rally vinterjacka

Nytillverkat” 
Extraljusfästen tillverkade efter Sport o 
Rally specifikationer finns numera att 
köpa till följande Saabmodeller: 

95,96 1956-1964 
Art nr: 8653958
Pris: 315:-/st

95,96 1965-½75
Art nr: 1075 
Pris: 240:-/st

99 1974-1979 
Passar extraljus: Bosch 180 Maxi, Hella 
186, Hella 192, Mfl.
12,5mm hål för fästbulten.
Art nr: 8552965
Pris; 275:-/st

99 1974-1979
Art nr: 8652687
Pris: 275:-/St
Passar extraljus: Bosch 190, Mfl
11mm hål för fästbulten.

Nytillverkat för Sport- och Rally:

Svenska Saabklubbens 
Reservdelsförsäljning

1065

15040

10012
1018SA
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När man får oväntat besök 
går det bra även om man 
inte har Gevalia kaffe hem-
ma.

En dag i somras låg tvåtakts-
röken tät över Stockaryd 
och in på vår gata rullar ett 
gäng 2-taktare.
Det var ett gäng från Öster-
götland som gjorde en liten 
roadtrip och hade hamnat i 
grannsamhället. 
Någon kom på att vi bodde 
i närheten, så på vinst och 
förlust körde de hem till oss.

Det var helt fantastiskt att se 
och uppleva när de rullade 
in på gatan. 
Visst blev vi glatt överraska-
de, vi hade inte väntat något 
besök.
Vi fastnade en stund i gara-
get och några tog en sväng 
in i huset. 
Det var heller ingen som 
tackade nej till kaffet vi has-
tigt och lustigt bryggde.

Med vänlig hälsning
Sibylla o Lasse .

Hört och hänt:

Oväntat besök
Hört och hänt:
Tomten siktad - i en SAAB

Saab 95 
Rune Fall Ljusdal

Sektionsnytt
Sektionsansvariga

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
Micke Lindström 0793-338216
micke@saabsonettsweden.se

blekinge@saabklubben.se

Skåne
Bengt Åkesson, 0415-402 22

skania@saabklubben.se

Träffsamordnare

Uppland
Lars-Åke Karlsson, 018-36 77 06

Hallandia
Mats-Ove Fredlund, 070-698 93 

52
hallandia@saabklubben.se

Gästrikland
Martin Agstam, 026-12 96 26

I övrigt samma träffsamordnare 
som sektionsansvariga.

Blekinge
Blekingesektionens evenemang under vår och 

försommar 2021.

5 april: Påskrunda. Samling 10:00 Viggenplanet Ronneby.

Vi kör mot hemligt mål.

24 april: Krösnabanan. Samling 10:00 Nättraby kyrka.

Ny sträckning.

13 maj: Gökotta. Samling 08:00 Nättraby OK/Q8.

Vi metar och grillar vid målet.

23 maj: Loppisrunda. Samling 10:00 Rödebyskolan.

Vi kör mot Småland.

6 juni: Motorhistoriska dagen. Vi kör med BVK eller BCCC.

Se deras hemsida.

Vi kör med säkert avstånd. Bara de vi bor med i samma 
bil. 

Ta med egen fika varje gång. 

Välkomna!

Ev. frågor till Kenth Mattisson tel. 0735 – 211 556.
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SKÅNE
Information från Saab Skåniasektionen

Nytt år - nya utmaningar! Coronan ställer fortfarande till det så vi pausar 
månadsträffarna till dess bestämmelserna lättar.

Någon arrangör av träffar och evenemang har hört av sig. 
Jag lägger upp nyheter på träffsidan https://saabklubben.se/skane/traffar.html .
Datum för vårt lokala sektionsårsmöte är svårt att bestämma så länge läget med 

virusspridningen är som den är.

Ta hand om er och era nära och kära!
Bengt Åkesson

Ordf Saab Skåniasektionen
Mail: bengt@akesson-motorsport.se

Sektionens hemsida: https://saabklubben.se/skane/index.html

NORRLANDSEKTIONEN
Sektionsinformation

våren 2021 
Vårens verksamhet blir till följd av Coronaviruset väldigt begränsad. 

Vi har då ni läser detta haft ett digitalt årsmöte där vi kommer att planera för att komma igång med 
någon form av verksamhet under andra halvan av sommaren 2021. Vi har en del tankar runt bland 

annat deltagande vid Ramseleträffen.   

Vi kommer som vanligt att ge uppdaterad information på vår hemsida och då förutsättningarna kan 
ändras rätt snabbt så är det bra om ni tar er en titt där med jämna mellanrum! 

Adressen är den gamla vanliga: https://saabklubben.se/norrland/ 

Varma hälsningar med goda förhoppningar om att vi ska ha möjlighet att träffas i sommar!  

Styrelsen

Svenska Saabklubbens 
Stockholmssektion

Vår- och sommarträffar
I skrivande stund vet vi inte så mycket om hur det är med CoVid-19 och dess restriktioner under 2021. Vi har 
dock dragit upp lite planer för gemensamma träffar.

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 kommer att kommuniceras på vår Facebooksida, hemsida samt SSK:s forum. Så håll utkik där.

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

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

Våra veckoträffar vid Årstaviken, som 2020 var mycket välbesökta, 

kommer vi att dra igång med 4 maj, så notera även det datumet i almanackan!

Några allmänna träffar som vi hoppas kunna åka på under sommaren är:

Nifsta, Gottröra – torsdag 27/5

Sundby gård, Huddinge – torsdag 17/6

Tändkuleträff, Gålö – en fredag i juli

Trosa hamnträff – torsdag 22/7

Nyköpings hamnträff – onsdag 4/8

Wenngarn, Sigtuna – onsdag 18/8

Under sommaren hoppas vi även på att kunna genomföra vår klassiker Söderturen, men datum är ännu inte 
bestämt pga Covid-19.

Men håll koll på våra sociala medier för senaste nytt!

Facebook: Svenska Saabklubben/Stockholmssektionen

Hemsida: http://stockholm.saabklubben.se/

Samt på Svenska Saabklubbens forum.
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Svenska Saabklubbens Trollhättesektion informerar: 
Vår, sommar och höst har förflutit utan lokala aktiviteter beroende på Covid-
19 och de restriktioner som följt i dess spår.  

Årets lussefirande ställs tyvärr in beroende på den smittosituation vi har i 
lokalt och i regionen för närvarande.  

Som tidigare meddelats är nästa Saab Car Museum Festival den 10-12 juni 2022 
som då sammanfaller med Saabs 75 års jubileum som biltillverkare. 

Eftersom det inte blir en festival nästa år har Saab Turbo Club of Sweden, Club 
Sonett Sweden och Svenska Saabklubben samrått om att anordna en 
Saabklubbsträff 3-4 juli 2021. Kinnekulle Ring har preliminärbokats för lördagen 
med körning på bana och en tur runt det vackra Kinnekulle. Söndagen är tänkt 
för Saabmarknad utanför Saab Car Museum i Trollhättan. 

Detta arrangemang är preliminärt och beror naturligtvis på coronautvecklingen 
under våren. Vi kommer att följa de riktlinjer som gäller från 
Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen. Vi återkommer med mer 
information framöver. 

Med hopp om att ni håller er friska och ta tillfället pyssla om era Saabar lite 
extra i väntan på bättre tider, önskar 

Styrelsen i Svenska Saabklubbens Trollhättesektion 

           

Trollhättans sektion kommer att ha sitt årsmöte digitalt. Inbjudan skickas via mail!
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Saab 95 V4 -75

Ca 12 500 mil
Besiktigad i oktober 2020
Fint skick, lätt patina
Förvarad i garage hela livstiden
Förvärvad av mig 2014-03-31, 
dessförinnan samma ägare 
(mekaniker) sedan 1976-04-12
Finns i Skåne nära Lund
Maila mig så ringer jag upp, så 
kan vi diskutera detaljer och pris
Vänligen /Micke

micke_gunnar@hotmail.com

Saabdelar
Säljes. Saab 92 delar 2 St Framskärmar, Komplett kylar-
paket med fläkt, kylargardin.

Helst svar på mejl. matsa33@gmail.com

Mats Andersson Lärkgatan 20 342 60 Moheda

Saab 9-5 till salu

WHT171 - de första 16 åren

I oktober 2004 beställde vi bilen, och den levererades i novem-
ber, en 9-5 2,3t laserröd Linear Sedan. Extra var beige textilkläd-
sel, panel med inlägg av mörk valnöt, parkeringssensor, stöldlarm 
och Xenon-strålkastare. Dessutom hade bilen airbag för båda 
framsätena, mig veterligt den första årsmodellen(2005) med två 
krockkuddar.

Genom åren har bilen skött sig bra, och vi har också skött bilen 
bra och alltid kört bilen in i garaget. Körsträckan närmar sig 
21000 mil. Stor del av körsträckan har bestått av resor till släkten 
i Norrland samt resor till Öland och bekanta i Västsverige och 
Stockholm. Årlig service har utförts.

En del reparationer har behövt göras. Pga missljud byttes genera-
torn 2012. Vissa stag och bussningar i fram-och bakvagn har bytts 
2017 och 2018. Vattenpumpen byttes 2019. 2020 byttes  en strål-
kastare och båda xenonlamporna. De senare har alltså hållit ända 
sedan bilen levererades, eventuellt att någon av lamporna byttes 
på garantin. 2020 byttes också turboaggregatet pga oljeläckage. 
Smärre rostlagning  och rostskyddsåtgärder utfördes. I somras 
byttes tändkassetten. Vid senaste årsservice byttes startbatteri, 
drivrem och rullar samt spännare.

Alla reglage fungerar som avsett liksom SID, som är felfritt och 
fungerar som avsett.

På långa resor i  motorvägsfart har bensinförbrukningen kunnat 
gå under 7l per 100 km.

Bilens lack är i utmärkt skick, och bilens klädsel är om möjligt i 
ännu bättre skick. Fälgarna är SAAB-fälgar av aluminium. Dubbfria 
vinterhjul finns. Lastbågar och obegagnade textilmattor finns. 
Bilen måste ses!

Vi är nu inställda på att sälja bilen till någon SAAB-en-
tusiast som vill ge bilen några ytterligare år av skötsel. 
Vi anser att bilen är på god väg att bli en antikvitet. 
Prisidé 30 000 kr.

Varma hälsningar

Roger Engström                 
 tel 070-390 3862        
medlem 13461

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

Glöm inte skriva kontaktuppgifter!
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Uppmaningen illustreras av den fräcka Saaben ovan som fångades på bild under SAAB-Festivalen 2019. 
Den kommer troligtvis inte att renoveras. Foto: Helena Thorslund
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Läs alla nummer av Bakrutan på hemsidan
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.

Köp dina originaldelar via Saabklubben!

Vi har kommit överens med Orio som säljer Saab Originaldelar 
till de nyare Saabmodellerna om ett samarbete som innefatt-
ar 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 
svenska 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 reserv-
delslagret.

Mailadress: reservdelar@saabklubben.se

Telefon nr: 073-036 94 80 

Ska du renovera din Saab?

Nu söker Bakrutan nya berättelser om renoveringar, garagefynd och 
allehanda spännande Saab-projekt.

Missa inte chansen att inspirera och dela värdefulla erfarenheter med 
andra medlemmar i Svenska Saabklubben!

Samla ihop 2-3 bilder och skriv några rader om din bil eller ditt projekt 
och skicka till bakrutan@saabklubben.se.

Vi hörs!
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Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter från 
Furniture Clinic. Produkterna används för rengöring, 
fläckborttagning och reparation av läder, läderfärger 
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 mo-
deller 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 medlemmar 
erhåller 10 % rabatt på köp för över 500 kr. Ange ditt 
medlemsnummer vid beställning.

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

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 Rundgången 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. Saabklubbens 
medlemmar har 10 % rabatt på samtliga artiklar (för-
utom kampanjprodukter). För att ta del av rabatten, 
ange klub3df761dpa vid beställning

Sonettclub
Saabklubbens medlemmar har rätt att handla nytill-
verkade delar ur Sonettklubbens reservdelslager.
http://www.sonettclub.se/

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

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 med-
lemsnummer 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 originaldelar, en fri felsökningstim-
me vid trim (steg 1, 2 & 3) samt 30 % rabatt på Valvoli-
ne motorolja lösvikt, vid uppvisande av medlemskort. 
Detta gäller hos Nordic Tuning i Norrköping.

Medlemsförmåner

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

Medlemsförmåner Detta är Svenska Saabklubben
Styrelse 2020

Ordförande
Karl Ask, Floda 
ordforande@saabklubben.se

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

Sekreterare
Anton Björklund, Huddinge 
sekreterare@saabklubben.se

Kassör
Lars Söderlund, Hägersten 
kassor@saabklubben.se

Ledamot
Håkan Malmgren, Floda 
ledamot@saabklubben.se

Ledamot
Sibylla Gustafsson, Stockaryd
ledamot2@saabklubben.se

Suppleant
Yngve Ekberg, Huddinge 
suppleant@saabklubben.se

Suppleant
Bo Lindman, Ljungsbro
suppleant2@saabklubben.se

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

Ansluten till MHRF.

Klubbmästare
Sibylla Gustafsson
Håkan Malmgren
klubbmastare@saabklubben.
se

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

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

Valberedning
Mathias Roswall
Peter Bäckström 
Göran Sahlen sammankallande

Webmaster 
Magnus Jakobsson 
webbmaster@saabklubben.se

Forumsansvarig: 
Mats Jedmo
 forum@saabklubben.se

Moderator forumet:
Jan Hagnell
Mårten Strandmoe

Medlemsskap 2021
Fullt medlemsskap ett år 350 
kr
Familjemedlem 100 kr
Foreign membership magazi-
ne  included, SEK 500
Foreign membership magazi-
ne not included, SEK 250

Medlem blir man på
https://saabklubben.se/
bli-medlem/

Modellombudsmän

Saab 92/93 inkl. GT
John Jonasson, 0707-863208

Saab 96 TT GT MC & Sport
Lennart Holmgren, 070-
6675845

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 
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab OG 93
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab NG 93
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab OG 95
Niklas Zita, niklas.zita@gmail.
com

Modellombudsmän forts

Saab NG 95 & 94X
Jonas Åberg, 0707-570363

Tech-2
Daniel Mattsson, 070-846 13 
28 
daniel@dmat.se 

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

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 intresse 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 mor-
gondagens 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 fronter, bland annat 
genom opinionsbildning genom Motorhistoriska Riksförbun-
det, 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, Trollhättan och Halland.

Här är samtliga funktionärer i Svenska Saabklubben. Kontakta 
gärna dessa om du har frågor inom respektive område.  
Vänligen notera och respektera att våra funktionärer arbetar 
ideellt, så svar kan givetvis dröja
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Bakrutan 1-21

www.saabklubben.se/klubbshop
KLUBBSHOP

Powerstretch
Jacka
899:-

Herr/Dam
Ziphood

599:-

Nyckelband
49:-

Förkläde
199:-

Sportbag
339:-
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