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2021-05-01
När jag skriver detta har våren pre-
cis anlänt till västra Sverige där jag 
bor och en av mina Saabar har fått 
komma ut och sträcka på sig och 
bilen ifråga är en vit og 900.

I vanliga fall skulle jag redan besökt 
ett par marknader tillsammans med 
mina vänner, men i år blev det inte 
så för vi alla vet varför. Nu är ensam-
ma turer på landet verkligheten och 
det är inte illa det heller.

Klubben har återigen haft årsmöte, 
ett virtuellt sådant via Teams. En del 
medlemmar, som på grund av långa 
avstånd normalt inte har möjlighet 
att delta har uttryckt att mitt i allt 
elände öppnar sig nya vägar att 
umgås och vara delaktiga. Från sty-
relsen kan vi inte annat än att hålla 
med om detta och har börjat att 
titta på alternativa sätt att hålla våra 
årsmöten, exempelvis både virtuellt 
och på plats.

Årsmötet hölls den 27 Mars klockan 
12,00 och med dagordning enligt 
kallelse. 

På mötet beslutades enligt tidigare 
information att reservdelsverksam-

heten skall verka i ett av klubben 
helägt aktiebolag. Arbetet med detta 
har nu startat och planeras vara 
färdigt under året.  Det kan inte nog 
förtydligas att detta inte kommer 
påverka på annat sätt än att det blir 
ett nytt bankgironummer när ni skall 
betala era fakturor.

Vad gäller ekonomin i klubben är 
den fortsatt mycket god både vad 
det gäller reservdelar och klubbverk-
samheten.

Mötet behandlade och godkände 
verksamhetsberättelse för 2020, 
förvaltningsberättelse för 2020, 
revisionsberättelse för 2020, ansvars-
frihet för styrelsen för 2020, fast-
ställande av verksamhetsplan och 
budget för 2021.

Vi tackar avgående valberedare Peter 
Bäckström för förtjänstfullt arbete.

Våra regionala sektioner håller 
ångan uppe och planerar för verk-
samhet och träffar som inte ser ut 
som vanligt, vi alla är medvetna om 
läget och vill inte utsätta någon för 
fara. Tänk på att hela tiden hålla er 
informerade om restriktioner och 
regler. Klubbens policy är att det inte 

Ledare Bakrutan nr 2-2021
- några ord från styrelsen av vår klubbmästare och ledamot Håkan Malmgren

finns rum för att tänja på någon av 
dessa.

I nuläget planeras det för ett par 
större träffar, en på Kinnekulle 
tillsammans med Saab Turbo Club 
of Sweden, Club Sonett Sweden och 
Svenska Saabklubben 3-4 juli 2021 
samt en sommarträff tillsammans 
med BMW Club Schweden och 
Svenska Saabklubben på Knutstorp 
31 juli till 1 augusti. Hur dessa träffar 
kommer att arrangeras kommer det 
att informeras kontinuerligt om, 
eftersom anpassningar kan ske an-
gående omfattning och innehåll. Till 
Knutstorp behövs det fler funktionä-
rer. Hör gärna av er till Sibylla, Bosse 
eller Håkan om någon är sugen.  

Nu får vi hoppas på att smittoläget 
lättar och att vi kan träffas som förr 
med våra trevliga bilar och trevliga 
vänner i fordonshobbyn.

Håkan Malmgren 
Ledamot klubbstyrelsen SSK.

Styrelsen är efter årsmö-
tet konstituerad enligt 
följande: 
Ordförande:  
Karl Ask
Vice ordförande:  
Martin Bergstrand
Sekreterare:  
Anton Björklund
Kassör:  
Lars Söderlund
Ledamot:  
Håkan Malmgren
Ledamot:  
Sibylla Gustafsson
Suppleant:  
Yngve Ekberg
Suppleant:  
Bo Lindman
Valberedningen är konsti-
tuerad enligt följande: . 
Sammankallande:  
Jan Hagnell
Mathias Roswall

Göran Sahle’n      

Tore Gustafsson, mer känd 
som Tore ”Tummen” Gustafs-
son började sin bana redan 
1959 på Saab och var företa-
get trogen hela sitt yrkesliv. 

Han var framför allt testförare 
och promotor men jobbade 
även på tekniska med många 
projekt, listan kan göras lång 
men han var bl a med om att 
bygga och testköra paddan, 
köra The long run på Talladega 
och han var mycket god vän 
med Erik Carlsson med vilken 

han reste runt i världen och 
promotade olika saabmodeller 
genom åren.

Tore var en mycket snäll och 
hjälpsam person som gärna 
tog sig tid att berätta histo-
rier om hur det tex gömdes 
testbilar på hans loge eller om 
bravader och upptåg han och 
Erik mfl varit ute på under sin 
tid på Saab. 

Namnet Tummen fick han på 
grund av att han blev av med 

sin högra tumme i ungdomen.

Tore gick hastigt bort den 29 
december 2020 och skulle ha 
fyllt 83 år den 16 januari i år. 

Närmast sörjande är hustrun 
Birgitta och barnen Lena, Tina 
och Ola med familjer.

Text Dan Andersson

På adressen nedan finns en 
fin artikel om Tore.

Ännu en Saabprofil har lämnat oss i stor sorg och saknad

Ur artikeln från Saabveteranerna Trollhättan, 1990 - 6 beskrivs ett händelserikt liv, körning i ök-
nen, hemliga Saab-bilar och 12000 mil om året som testförare. Men också passionen för lantbruk
www.saabveteranernatrollhattan.com/Milstolpar/1990-6_Tore_Tumme.htm

Tore Gustafsson

    5        4



TÄVLINGSDAGSTÄVLINGSDAGS

Bakrutan 2-21 Bakrutan 2-21

Nu provar vi att ha en liten tävling med fina priser från Verk-
tygsboden.

Du svarar på de 20 frågorna, skickar dina svar till 

sibylla.gustafsson@gmail.com 

eller med post till

Sibylla Gustafsson, Prästgatan 12, 576 94 Stockaryd. 

Skicka in dem till senast 1 juli, för då drar vi 3 vinnare .

Vad kan man vinna? 

1:a pris en Hylsnyckelsats med 147 delar

2:a pris Olja + oljemått

3:dje pris för din biltvätt.

                    

                    

                    Här kommer frågorna: 

1. Vem var initiativtagare till SAAB 92-registret?
2. Vad var Tunnan?
3. Paddan, vad använde SAAB den till?
4. Vilket år blev GM ägare till 50 % av SAAB?
5. Vad är en Toppola?
6. När blev Svenska SAAB 92 registret Svenska SAAB registret?
7. När var det premiärvisning av SAAB 9–5?
8. När var det premiärvisning SAAB 95?
9. Vem tillverkade de första SAAB 93-motorerna?
10. Frihjul fanns på SAAB 95 och 96, men har SAAB 99 haft det?
11. När infördes brytarlöst elektroniskt tändsystem?
12. Black panel innebär vad?
13. När presenterades SAAB 900?
14. 1981 kunde man köpa en SAAB 99 Petro i Finland. Vad var speciellt med 

den?
15. När blev Svenska SAAB registret Svenska SAAB Klubben?
16. När introducerades SAAB 9000?
17. När introducerades Lancia A112 i Abarthutförande?
18. I New York 1970 premiärvisades SONETT III i 2 utförande, lyx och stan-

dard. Lyx hade lättmetallfälgar. Vem tillverkade dom?
19. Pat Moss och Erik Carlsson startade i var sin SONETT i Coupes des Alpes 

1966. Hur gick det för dem?
20. 2–5 garantin kom 1965.Vad innebar den? 
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SOMMARTRÄFFEN 2021
PÅ RING KNUTSTORP! 31/7-1/8

SSK & BMWCS Svenska 
Saabklubben

LÖRDAG 31 JULI 
09:00 - 10:00  SAAB, BMW Cup tidsträning

09:15 - 10:00  Obligatorisk förargenomgång för anmälda gatbilar

 /Prova-på vid restaurangen

10:00 - 11:30  Bankörning med gatbilar/Prova-på gruppvis

11:30 - 12:00  SAAB, BMW Cup deltävling 1  

12:00 - 13:00  Familjekörning/Banvisning – Ingen föranmälan nödvändig  

13:00 - 15:00  Bankörning med gatbilar/Prova-på gruppvis

15:00 - 15:30  SAAB, BMW Cup deltävling 2

15:30 - 16:00  Medåkning på banan – både i tävlingsbil och i instruktörsbilar

SÖNDAG 1 AUGUSTI 
09:00 - 10:00  SAAB, BMW Cup tidsträning

09:15 - 10:00  Obligatorisk förargenomgång för anmälda gatbilar

 /Prova-på vid restaurangen

10:00 - 11:30  Bankörning med gatbilar/Prova-på gruppvis

11:30 - 12:00  SAAB, BMW Cup deltävling 3

12:00 - 13:00  Familjekörning/Banvisning – Ingen föranmälan nödvändig  

13:00 - 15:00  Bankörning med gatbilar/Prova-på gruppvis

15:00 - 15:30  SAAB, BMW Cup deltävling 4

15:30 - 16:00  Medåkning på banan – både i tävlingsbil och i instruktörsbilar

ÖVRIGA AKTIVITETER
LÖRDAG 31 JULI

BMW

13:00 - 15:00  Bilutställning på övre plan i följande kategorier: People´s Choice,

  X-bil, Cabriolet, Sedan, Touring, Coupé, M-bil, Styling, 

 Oldtimer och Youngtimer. Pris till bästa bil i respektive klass

SAAB 

13:00 - 15:30  Körrunda med bil 

 – Anmälan på plats

SÖNDAG 1 AUGUSTI 
SAAB 

13:00 - 15:00  Bilutställning på övre plan

BMW 

13:00 - 15:30  Körrunda med bil 

 – Anmälan på plats

PROGRAMAKTIVITETER PÅ MOTORBANAN
 BJUDER IN TILL

Svenska Saabklubben och BMW Club Schweden hälsar välkommen till en gemensam 
sommarträffshelg på anrika Knutan i månadsskiftet juli-augusti! 

Det blir en händelserik och fartfylld Sommarträff i dagarna två på Ring Knutstorp där 
medlemmarna i två av Sveriges främsta märkesklubbar kan se fram mot ett späckat 

program – från gatbilskörning på bana och racing i märkescuper till bilutställningar för 
bägge märkena plus en hel massa socialt umgänge tillsammans med andra bilentusiaster. 

Hjärtligt välkomna till årets största bilfest för dig med Saab och BMW som intresse!

Styrelserna för Svenska Saabklubben och BMW Club Schweden
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I ett av mina fotoalbum hittade jag bilden.
I min ungdom arbetade jag, parralellt med studier, 
som bildemonstratör inom Philipsson koncernen med 
Mercedes, Simca, Saab och DKW.

Jag kommer ihåg att bilden togs i samband med en 
uppvisning av rallykörning inför pressvisning av Greta 
Molanders ljusblå, specialutrustade 92:a med bl.a 
storblommig klädsel, som hon körde Monto Carlo Rallyt 
med och jag tror bilden är från 1956.

(Läs om hennes spännande liv med biltävlingar och 
resor på Svenskt kvinnobiografiskt
lexicon).

Tyvärr kommer jag inte ihåg namnen på min vänner vid 
bilarna eller var vi var uppställda i Stockholm, men jag 
ler när jag ser att jag var den ende med hatt.

Stephan Lund

Utförsäljning av Saab-delar,  
tillbehör och bilar! 

Efter 34 år stänger Kullens Bilservice AB som till största del servat 
och reparerat Saab-bilar men också sålt reservdelar och bilar 
genom åren. 
Vi kommer att ha extraöppet för medlemmar i Svenska Saab-
klubben och Saab Turbo Club of Sweden söndagarna 27 juni och 
25 juli från 09.00-15.00. Ni som vill kan ta med er Saab-delar ni vill 
byta eller sälja. Det finns plats för ett antal ”baklucke-försäljare”. 
Kontakta Jens på 0704-406986 för att boka plats och för övrig info. 

Välkomna till Brännerigatan 13 i Höganäs! 
 

Äntligen får vi ses och snacka bil igen! 

Sjöallén Varberg 
Lördagen den 18e september kl 11-14

Uppdaterad info finns på klubbarnas sociala medier. 
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Köp dina originaldelar via Saabklubben!

Här följer mer information om 

SAAB SPORT & RACING CUP

Tillsammans med BMW Club Schweden har 
Svenska Saabklubben härmed nöjet att inbjuda 
klubbens medlemmar till dess första klubb-
mästerskap i banracing på Ring Knutstorp den 
31/7-1/8 2021

Klubbmästerskapet, Saab Sport & Racing Cup,  arrang-
eras enligt överenstämmelse med Svenska Bilsportför-
bundets tävlingsregler med BMW Club Schweden som 
tävlingsarrangör.

Saab Sport & Racing Cup avgörs genom fyra del-
tävlingar (heat) Två deltävlingar den 31/7 och två 
deltävlingar den 1/8, varav de tre bästa resultaten 
räknas samman.

Saab Sport & racing Cup är öppen för alla medlemmar 
i Svenska Saabklubben med giltig  tävlingslicens i Ra-
cing eller Historisk Racing utfärdad av Svenska Bilsport-
förbundet.
Medlemskort i Svenska Saabklubben för 2021 och giltig 
SBF-Licens, lägst nationell Racing, ska kunna uppvisas 
vid tävlingsbesiktning.
Tävlingsbil och Personlig utrustning skall följa SBF tek-
niska regler för den klass bilen är anmäld i.

Saab Sport & Racing Cup är indelad i följande klas-
ser:

Historic – Alla Saab upp till 1990 års modell med giltig 
nationell, eller internationell HTP (Historic Technical 
Passport)

Racing – Övriga Saab, oavsett årsmodell och racing-
klass som innehar giltig nationell vagnbok, racing. 
(utländsk medlem i Svenska Saabklubben ska ha mot-
svarande nationell handling utfärdad av eget ASN)

Rally – Alla Saab med giltig nationell vagnbok rally 
(orange skyltar) oavsett klass, Grupp E, Grupp H etc.  
(utländsk medlem i Svenska Saabklubben ska ha mot-
svarande nationell handling utfärdad av eget ASN)

Observera: Oavsett vilken klass man är anmält i, så är 
det endast nationell eller internationell licens racing, 
eller historic racing utfärdad av eget ASN som är giltig 
för deltagande Saab Sport & Racing Cup.

Ekipage som saknar giltig racinglicens, eller HTP, alter-
nativt nationell vagnbok hänvisas till bankörning/prova 
på för gatbilar. (gäller endast inregistrerade bilar)

Samtliga ekipage måste uppfylla SBF:s ljudkrav 
om max 95 dB vid förbifart, för att få deltaga i 
tävling och bankörning.

Intresseanmälan för deltagande Saab Sport & 
Racing Cup sker till Bo Lindman på mail: 
suppleant2@saabklubben.se

Insänt till Bakrutans brevlå
da

Presstopp
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YouTube-kanalen MOTORNÖRD 
har varit hemma och gjort Saabreportage 
hos Sibylla och Lasse, som har huset fullt 
med Saabprylar. Det vill du inte missa...
#Motornörd #SAAB #Sibylla



Hejsan.

Jag såg er annons i Bakrutan om att 
man kunde skicka in om man ville 
dela med sig om ett spännande Saab 
projekt så jag tänkte att jag kunde 
dela med mig av detta.

I maj förra året så hittade jag en Saab 
93b -59 i en gammal lada hos en äld-
re herre, för att göra historien kort så 
frågade jag den äldre herren (som var 
ägare till bilen) om han ville sälja.

Han sa att, citat: ”Ja, här gör den ing-
en nytta”

Så jag köpte bilen.

Det gick några dagar sen hämtade 
jag upp den, motorn satt fast, alla 
hjulen vart låsta och mössen hade 
haft fest i den och ätit upp det mesta 
av inredningen.

Jag & min vän drog upp den på ett 
släp och körde hem den.

Jag kunde inte hålla fingrarna i styr 
så första kvällen började jag riva ner 
den, mitt mål var att utsidan skulle 
förbli som den var när jag hittade den 
förutom en grov polering, jag ville att 
den skulle få visa vad den hade varit 
med om, dock så ville jag ha en  
fräsch inredning.

Nu ca. 1 år senare så är motorn reno-
verad, det sitter en 850 cc i men har 
även en lackad 750 cc motor som 
ligger vid sidan av i delar.

Inredningen är nysydd och jag lycka-
des även få tag på en sportratt.

Alla bromsar är renoverade, bränsle-
systemet är nytt samt så är den lilla 
svetsningen som behövdes göras 
under gjord.

Bilen är besiktigad utan en endaste 
anmärkning så nu inväntar man sol 
och värme så man ska få njuta av 
denna underbara bil.

Jag skickar med några före renove-

ringsbilder samt några som är tagna 
efter renovering!

Mvh. Johan Arvidsson 
Ljungby Småland

Min kompis i två decennier, Indian Chief 1947 1200cc
Vi har varit på många långresor ute i Europa,

OBS! Ta inte efter. Jag brukar alltid annars hjälm och skydd... 
Indian Chief 1939, stroker1340 cc. Foto Jörgen Sävström

renoverar och kostar p
å utan 

tanke på att man någonsin 

skulle få tillbaka det. Är
 det så?

Bakrutan då?

Jag har fått den stora ä
ran (och 

det stora jobbet) att sä
tta ihop 

Saabklubbens Bakruta!
 Så, nu är 

jag mitt uppe i tidningen oc
h 

skulle vilja veta vad som
 plane-

ras och händer ute i stu
gorna 

och garagen. Man kan skicka 

in saker hela tiden, men efter 

manusstopp kan två sake
r hän-

da: det är fullt och vi ha
r något 

till nästa nummer istället, eller 

det finns lite plats och 
då är det 

bara tacksamt att få in en sen 

liten grej.

Min ambition är att ta vara på 

era bilder och berättels
er och 

presentera dem efter bästa 

förmåga så aptitligt och sny
ggt 

jag bara kan. Det ska vara roligt 

att skicka in bidrag till B
akrutan 

som är en medlemstidning, för 

och av medlemmar. Redaktio-

nen skriver också repor
tage i 

mån av tid och inspiratio
n. Men 

detta nummer är ett väldigt bra 

exempel på hur det är med-

lemmarna själva som bär upp 

tidningen.

Det har varit ett rent nöj
e att 

pussla ihop den!

Heja er!
Somriga hälsningar från 

Helena

inom hundsport-pressen. Gi
ck en 

högskolekurs i videore
portage 

som gav mig lite uppdrag.

När jag gett upp det he
la, skaffat 

mig högskoleutbildning 
och ett 

ordentligt jobb så kom
 allt gratis 

av sig självt. ICA-förlage
t frågade 

om jag ville skriva en bok 
om ”min” 

hundras och jag har nu
 även två 

tidningar i knät. Föruto
m Bakrutan 

görs här även Indiantid
ningen 

”Contact Points” och de
lvis också 

”International Indian N
ews”.

Det är fantastiskt roligt a
tt få ta ut 

svängarna på klippbord
et!

Om mig
Mitt vuxna liv har jag del

at mellan 

kapplöpningshästar, hu
nduppföd-

ning, motorcyklar och friluftsliv
. 

Indian är som de flesta säkert vet, 

stora amerikanska motorcyklar 

som slutade tillverkas 1953
. Men 

jag är ingen märkesfundamen-

talist. Här finns bl.a. någ
ra gamla 

polis-BMW och ett par sidovagn-

sekipage. Gillar alla cha
rmiga 

fordon och prylar, gärn
a äldre. Jag 

har även ett par kajake
r (min nya 

vinterhobby i brist på s
nö och 

is), rätt så mycket fiskeutrustning, 

liten gammal segelbåt, skidor och 

långfärdsskridskor.

Tankar om saab-passionen

När man vistats många år i en 

miljö med focus på svindyra am
e-

rikanska motorcyklar och umgås 

med deras samlare, där minsta del 

är värt rätt stora penga
r, så blir 

man så glad och imponerad när 

man möter saabälskare som har 

18 bilar för att ”rädda d
em från 

pressen”. Det är kärlek! Givetvis 

finns det dyra och unik
a Saabar 

också, men jag upplever att man 

Jag, Helena, är funktion
är inom 

Motorhistoriska Riksförbu
ndet, 

president i Svenska Ind
iansällska-

pet, ägare av några motorcyklar 

och en brittisk entusias
tbil. Jag 

ägde en röd djungeltru
mma i 

ungdomen, sonen har 9-5a, dot
-

tern har Amazon.. Stort fordon-

sintresse har alltid funn
its och in i 

Saabklubben "halkade 
jag på ett 

bananskal" - med benäget bistånd 

från vår ordförande Kar
l Ask. Karl 

är, precis som jag, också involve-

rad i MHRF, numera som anställd. 

Vi har samåkt, konfererat och 

tjänstgjort på diverse M
HRF-event 

ihop. Två Saabar har äv
en hittat 

tillfällig parkering på m
itt lantstäl-

le. Saabarna nästlar sig
 gradvis 

alltmer in i mitt liv kan man säga.

Jag är också besiktning
sman för 

MHRF-försäkringen för Sv
enska 

Indiansällskapet. Så om
 ni inte 

visste det redan så säg
er jag 

det igen: Man kan låna besikt-

ningsmän mellan klubbar, Därför 

händer det att jag någo
n gång 

besiktigar Saab på beg
äran, såväl 

som veteranlastbilar, mopeder 

eller Cadillacer…

Mediaerfarenhet

Att fotografera och skri
va har jag 

alltid gillat. I min ungdom så för-

sökte jag frilansa. Fick l
ite ströjobb 

Vem är redaktören?Vem är redaktören?

Insänt till Bakrutans brevlåda

H
ej där, alla Saab-fantaster!

H
ej där, alla Saab-fantaster!

Renovering - men bara på insidanRenovering - men bara på insidan
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Bakrutan 2-21 Bakrutan 2-21

Lämnar ett bidrag till SAAB renovering.
Efter att alla år varit PV brukare och restaurerat 2 
st 544;or dök det upp ett SAAB 99 1974 projekt 
som ett ladufynd. 
Fick uppmaning från ägaren, en bekant, att ställa 
-74;an i ordning till originalskick, likadant 
som PV bilarna. I PV kretsar blev man ju inte 
betraktad som fullt normal, förstås.
Emellertid, SAAB;en hämtades med bil-
transport från logen där bilen stått avställd 
sedan 1996, torrt och fint, lite dammig bara. 

Ägaren hade köpt den fabriksny 1974 och 
kört den 25000 mil. När rosten blev övermäk-
tig att få den igenom bilprovningen besluta-
des att ställa den i karantän i väntan på bättre 
tider och mer tid att reparera. Karossen hade 
klarat sig ganska bra ändå tack vare att den 
stått torrt och på ladugolv. Det som var mest 
angripet av ”norskt krom” var väl de klassiska 
bakre hjulhusen, undersida trösklar, båda 
sidor, framvagns infästningar nedre bärarmar 
med drivaxelgenomföringar med tillhörande 
längsgående Z-balkar, båda sidor, fästen för 
Z-balken i kupégolvet båda sidor. Båda dör-
rarnas undersidor. Taktyget hängde ner.

Innan jag demonterat elsystem och alltför myck-
et så skulle motorn provstartas. Men först fick en 
förgasarrenovering genomföras. En extern bräns-

Insänt till Bakrutans brevlå
da

Renovering av ladufyndRenovering av ladufynd

De var inte många på skärgårdsön 
som visste att det stod en bil upp-
ställd i ladan.
Ryktet talade om en grön bil som 
man kunde skymta genom springor-
na om inte solen lyste skarp.

Ägaren som jag lärde känna och 
som hade gården som sommarställe 

numera, ställde in denför många år 
sedan då parkeringssituationen i 
Stockholm blivit allt svårare.

Efter några års samtal om bilar fick 
jag titta på hans 9000, som senare 
blev min efter hårda men trevliga 
förhandlingar om priset.
Efter att ha blåst ren den från år av 
damm, en ordentlig tvätt och pole-
ring, service och nyadäck besiktiga-
de jag bilen u.a.

Originallack och helt fri från rost 
och med en felfri beige tygklädsel 
har bilen nu funnit en ny entusi-
astisk ägare som lovat ge den god 
vård för ett långt liv på vägarna..

Stephan Lund

letank fick användas pga att ordinarie tanken 
var full av ”kaffesump” vilket jag misstänkte och 
inspekterade genom tankgivarhålet före uppstart. 
Motorn gick fint och ett kompprov togs som 
visade bra värden. F.ö fungerade alla elektriska 
funktioner.

Motorn demonterades, inredning togs ut i till-

lämpliga delar, takpanelen togs ur, tanken och 
bakaxel demonterades och rostlagningen star-
tade i de bakre regionerna i skuffen och hjul-
hussidor inre och yttre med repartionsplåt från 
SAAB-klubben. Arbetet fortsatte med undersida 

trösklar men dem fick jag bocka själv i 
1mm plåt i hela sin längd. Fortsatte med 
framvagnslådorna och utbyte av Z-bal-
ken som tillverkats av lokal plåtverkstad 
i 2 mm plåt. Bytte hela plåten under vär-
mepaketet vilket var totalt genomrostat, 
förmodligen läck från värmepaketet 
tidigare.
Ungefär så långt har arbetet kommit i 
april 2021 så under sommaren blir det 
nog stiltje i SAAB-hangaren

Gunde Hjalmarsson Borlänge

Bilen i ladanBilen i ladan
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Insänt till Bakrutans brevlåda

Den första Aeron som såldes

Den andra riskerade att bli skrot och måste räddas. 
100 milsvända för att hämta 
den. Lastade på i snöblandat 
regn och sen bar det söderut 
fast i Bollnäs blev jag "rädd för 
polisen", tog små skogsvägar 
ner till Falun och kom hem 
seeent. Min 2,0t A50 med 40k 
på mätaren drog bara 1,1 l/mil 
i snitt så 9000 är bästa bilen!

Min 2:a CC Aero var alltså inte 
i så bra skick och jag är ingen 
mekaniker, fast envis! 
Fick skaffa flera saknade delar, 
tex. downpipe, kat, avgassys-
tem, luftburk med diverse rör, 
LMM, magnetventil och inte 
minst reflexpanel till bakluck-
an. Bytte även bromsskivor, 
ett par ok, hjullager mm. På 
några ställen har rosten tagit 
hårt, kändes nästan som "Flin-
tabil" när man såg garagegol-
vet vid pedalerna fast ”lite” 
svetsning gjorde susen.

Efter en del strul med larmet 
och ny startmotor hoppade 
den igång men lät som ett 

tröskverk och jag insåg direkt 
att växellådan måste loss. När 
den togs ned föll svänghjulet 
till marken för bultarna var av-
skruvade! Det blev alltså en del 
jobb att fixa detta, renoverade 
slavcylindern i samma veva inn-
an lådan sattes på plats igen.
När jag efter idogt "luftande" 
fått kopplingen att fungera 
lyste alla bromsvarningslampor 
efter start och pedalen var stel. 
Detta indikerade att ABS-sys-
temet saknade tryck och 12V 
krokodilklämmor direkt på 
pumpmotorn bekräftade dess 
"död", så jag fick plocka ur hela 
bromshydrauliken och byta till 
en bättre begagnad motor. 

Färdig - men alltid något kvar att göra..

Pumpmotorn var helt igengrodd..
"Hoppsan, svänghjulet ramla ner" :-)

Bakrutan 2-21 Bakrutan 2-21

Denna historia började med att 
jag för 10 år sedan var upp till 
Mora, dan före Vasaloppet, och 
hämtade hem en av mina dröm-
bilar, 9000 CC Aero -91. Denna 
"Top of the line" modell såldes 
i ca 100 exemplar och nu finns 
bara några 10-tal kvar varav en 
handfull i trafik. 

Min 1:a Aero var i ganska bra skick 
fast behövde lite svetsning vid 
främre domkraftsfästen och främre 
kofångare måste lagas samt en del 
finfix och polering så klart. Trots 
flera åtgärder gick HC-värdet inte 
igenom besiktningen förrän jag 
bytte motor 2013. Den togs från 
en blå 2,3T jag körde hem från 
Borås och brukade ett knappt år 
innan den blev reservdelsbil.

Sedan körde jag Aeron flera som-
rar och deltog på många träffar 
här i Dalarna fast även Trollhättan  
och INT-Saab i Linköping. 

På ett par träffar bla i Gävle visade 
en 37 år yngre "SAAB-nörd" från 
Norrland stort intresse för bilen 
och det slutade med att Linus 
hämtade den senhösten 2018. 

Ett tag fick jag nöja mig med mina 
andra SAAB;ar fast fick vissa "ab-

stinensbesvär" samtidigt som 
Linus funderade på att skrota 
en annan CC Aero han skaffat 
innan min. Fyra till ägare hade 
"gett upp" denna under 12 års 
tid, fast jag kände att den mås-
te "räddas".

Våren 2019 blev det alltså en 

Insänt till Bakrutan
s brevlåda

Hitta sin dröm # 1Hitta sin dröm # 1

Drömbilen 9000 CC Aero måste "räddas"Drömbilen 9000 CC Aero måste "räddas"

50mil hem med lite överlast

”Äntligen fungerade bilen fast 
en hel del fanns kvar att fixa, 
tex laga och lacka frontspoi-
ler och bakkjol, byta innertak. 
montera inredning, dimljus 
mm samt ”putsa upp”.

I år har min kära CC Aero blivit 
veteranbil och i vår tänker jag 
besikta den så kanske vi ses 
på någon träff i sommar :-) 

Per-Erik Norman

Före och efter "lite" svetsning. Två lager plåt så man får fick svetsa ett i taget.

    17        16



 

Hitta sin dröm # 2Hitta sin dröm # 2

Hur jag hittade min lilla ljusblå SAAB "Pärlan"Hur jag hittade min lilla ljusblå SAAB "Pärlan"
Han berättade då att det var 
hans mammas bil som hon 
har haft sedan hon blev änka 
1969. 
Då blev bilen stående i det hyr-
da varmgaraget där den stått 
sedan den köptes ny 1962. 

Jag körde med mannen till ga-
raget för att titta på bilen. Där 
står den under ett skynke. Jag 
drar av skynket och där står en 
SAAB 96 som är som ny.
En SAAB 96 från 1962, helt i 
originalskick. Aldrig renoverad.

Körd av en ägare 3670 mil.

Samtliga originalhandlingar 
fanns inklusive radiolicens och 
skattekvitto. Den var fullstän-
digt servad enligt servicebok. 
I 25 år stod bilen avställd i 
varmgaraget.

När jag fick hem bilen behövde 
jag bara byta bensinslangar, 
vattenslangar och bromscy-

lindrar. Naturligtvis fick jag byta 
bensin och batteri också.

Nu har bilen gått 3857 mil, så det 
är inte mycket som jag kör med 
den.
Bilen förvaras sedan jag köpte den 
för 24 år sen, i varmgarage med 
luftavfuktare.
För mig är detta nostalgi eftersom 
jag har levt med bilar i hela mitt 
liv.

Bilen är ej till salu

Hälsningar 
Kent och Gulli Kristensson
Medlemsnummer 147

1994 kom det in en yng-
re man i bilhallen där jag 
arbetade och frågade om 
vi köper in bilar. Jag råka-
de vara den som tog emot 
honom och jag frågade 
vad han har för bil att sälja. 

Insänt till Bakrutan
s brevlåda
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Jag har flera gånger besökt polisens fordonssam-
ling i Tullinge där det finns polisfordon från alla 
tider. Anledningen till besöken var att jag skulle 
få köpa loss ett fordon ur samlingen. Men där 
finns inte bara fordonen, utan också spännande 
annan rekvisita som utrustning, foton, tavlor, 
minnessaker, kläder och tillbehör. Det finns så 
mycket spännande att se och så många historier 
att lyssna till. 

Bengt Svensson som är en av de som man oftast möter 
vid besöken, är en mycket god berättare, precis som  andra 
poliser jag mött vid olika tillfällen.  Fordonsintresserade po-

liser verkar sprängfyllda med dråpliga historier helt enkelt.
Givetvis tänkte jag på Bakrutans läsare när jag visades runt 
i lokalerna. Här finns ju en del Saabbilder, Saabgrejer och 
Saabar. Jag tog en bild på denna tavla, snygg i all sin enkel-
het. En stillsam bild – skulle de ut och köra någon kortege 
kanske? Välputsade bilar, prydliga konstaplar.  
Men skenet bedrar, de skulle ut och köra rally med de här 
fina nya bilarna.

Krockreserven
Bilden visar alltså en uppställning inför ett av de rallyn som 
kördes i Belgien i många år, öppet bara för poliser. Det fanns 
även en motsvarande tävling i Belgien för poliser som körde 
motorcykel. Bilden är från 1977 och togs när bilarna hämta-

des ut från krockreserven för att användas i rally. 
Krockreserven? Vad är nu detta? 
Jo, när Saab levererade, säg som ett exempel 100 polisSaa-
bar så gjorde man i ordning 104 fullutrustade Saabar (siffran 
också som exempel). När någon polisbil blev kvaddad (för 
sånt kan ju hända), då fanns det en färdig och utrustad 
polisSaab, som stod klar att hämta ut utan någon leve-
ranstid alls. Det är just några av de bilarna som är på den 
här bilden. Saab sponsrade poliserna med bilar till rallyt ur 
krockreserven och man belastade inte något polisdistrikt 
med att köra tjänstebilar.

Rallyt 
Det här polisrallyt vill man ju veta mer om, så jag fick ett 
namn att kontakta. Ruben Börjesson är en polis som kört 

många upplagor av rallyt.  Han berättar:
-Jag åkte 10 ggr. Lars-Gunnar Larsson och jag åkte tillsam-
mans 1977 
Många länder deltog.  Antalet startande var över 100. En 
klass för bilar och en klass för mc. Deltagarna kom från hela 
Västeuropa: Tyskland, Holland, Belgien, England, Finland, 
Danmark, Sverige, Italien, Frankrike.. 
Många poliser åkte inte i polisbil, man fick åka med vanliga 
tävlingsbilar också.   
Krav för att man fick delta var att man var polis eller militär-
polis. Man tävlade individuellt och även i nationslag. 

Från början var det UD som bad Polisen vara med i det här 
Rallyt.

En bild berättar en vild historiaEn bild berättar en vild historia

Bilden visar från vänster,
 
Inge Bister lagledare, chef 
för motorskolan Strängnäs
. 
Göran Tyrbjörn LTG Eskil-
stuna förare
Lars-Gunnar Larsson, LTG 
Eskilstuna, kartläsare
Ingvar Nilsson, LTG Jönkö-
ping kartläsare 

Ruben Börjesson, LTG Ny-
köping, förare
Lennart Runestig, LTG Gäv-
le, förare
Tommy Gustafsson, LTG 
Gävle, kartläsare 

Ruben och Lars-Gunnar 
körde tillsammans och 
vann rallyt totalt

Tyrbjörn och Ingvar körde 
tillsammans och Runestig 
och Tommy i den tredje 
Saaben.  
LTG - Länstrafikgruppen
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"En svensk polisbil som far fram 
som en biltjuv genom natten 
utan lagstadgad belysning och 
med krossade blåljus, förföljd av 
två finska detektiver i en bil där 
motorn hänger i två säkerhetsbäl-
ten…" Att motorn lossnat drabba-
de även Sveriges Ruben. 

 T.h: ”Vi kör med vanliga otrimmade 
svartvita polisbilar med automatlåda 
trots att många av konkurrenterna kom-
mer med riktiga tävlingsbilar.”

Bilarna och utrustningen
Sverige hade lag med polisbilar 71 och 72, 76 och 77 
- Saabarna på bilden som man körde i rallyt var som ”vilka 
saabar som helst ” som man hade i jobbet. Det var standard-
vagnar med 2 liters motorer på 108 hk.  Ingen extra trimning 
eller utrustning förutom att vi ändrade fjädring, stolar och 
hade fyrpunktsbälten. Vi ville visa hur bra de var.   
Bilarna i tjänst var tyngre, men mest för allt som skulle finnas 
med i dem.

Vi körde i de uniformerna man hade som trafikpolis, som var 
en overall. De var blåa på den tiden, blev svarta senare (gråa 
ännu tidigare). Båtmössan som vi hade finns ännu, men de 
flesta bär keps idag. Vi var klädda som i tjänst och represente-
rade vårt land, men vi hade inga pistoler!

Vi körde inte Saabar jämt.  

19 72 så åke jag Volvo, -71 och -75 åkte jag civil Saab och 77 
åkte jag i en polisSaab.

Den civila Saaben som Ruben körde 1971 ska vi strax höra 
mer om...

Tävling med twist
På dagen körde man avlysta fartsträckor, som på kvällen 
övergick i speciella stäckor ”selectives” vilket betyder fart-
sträckor förlagda till allmänna vägar där det hela tiden finns 
mötande trafik.

- Vi körde mellan olika punkter i vanlig trafik, kanske på 
mindre vägar - men aldrig var någon sträcka avlyst eller så. 
Man körde som sjutton. Ett exempel är från staden  Spa som 
ligger i Belgien till Sofia som ligger i Bulgarien och tillbaka 
till Liège i Belgien. Den som körde fortast vann.  

Det var mycket speciellt minns Ruben. Detta 
att köra bland annan trafik fanns ingen annan 
stans, blev förbjudet i slutet av 70-talet för att det 
hände för mycket olyckor. I en tidigare tid kördes 
rallyn i Europa bland mötande trafik. Ruben kör-
de tidigt en ”vanlig” civil rallytävling, Tulpanrallyt 
1971 i Holland, och då var det fortfarande en 
tävlingsform med fartsträckor mitt bland andra 
trafikanter.  Sedan  man började med avlysta 
fartsträckor i civila tävlingar.  

Men inte för polisen. Just i Belgien hade man 
inte infört körkort för befolkningen förrän väldigt 
sent, på sextiotalet - så där var det inte så noga.  
- Tävlingsformen fungerade i alla fall väldigt bra 
för oss, konstaterar Ruben.

Jag kommer att tänka på dagens illegala streetra-
ce, vilket jag nämner.  
Svaret kommer på stubben - Ja det är sånt som 
våra barn och barnbarn kör idag, men vi körde 
nog förmodligen bättre än vad dom gör. Man 
kan väl anta att det ansågs att poliser har lite mer 
vett i trafiken..

- Det var väldigt snabba sträckor som avlöste 
varandra utan paus. När man gick in i en kontroll 
så startade nästa sträcka direkt. Så höll det på 
hela natten. Det fanns möjlighet att träna i förväg 
eftersom sträckorna var tillkännagivna. Men mitt 
i natten så kunde tävlingen avbrytas och man 

fick en orienteringstävling på fem mil exempelvis, som en 
överraskning. Denna ledde tillbaka till banan igen, och så 
fortsatte tävlingen.  
Det var också en uthållighetstävling och man höll ibland på 
att somna. I ett polisrally kunde det handla om 120 mil på 
ett dygn utan  sömn eller vila. Det kan liknas vid en sten-
hård utryckningskörning utan uppehåll, i många timmar. 
Bara polisen hade kvar tävlingsformen länge, helt säkert till 
1985.
Tävlingsformen flyttades senare till Afrika, såsom Safari-Ral-
lyt, men då hade man en helikopter som åkte framför för att 
titta om man hade möten. Mötte man någon gick det åt 
skogen… 

Succe med V4
Rubens egen Polisrally-story börjar 1971 när han var ung, 
ny som polis, gillade bilkörning och körde biltävlingar 
ihop med en kompis i Nyköping, Ulf Arvidsson. 

- Då skrev vi ( jag) till Rikspolisstyrelsen och tyckte att vi 
var väldigt lämpliga att få köra polisbil nere i Belgien i det 
här rallyt! Kompisen jobbade på ”trafiken” men jag var så 
ung att att jag inte hade börjat på trafiken än.

Vi fick ett svar att min kartläsare var välkommen som 
kartläsare i det Svenska laget, men jag fick inte vara med. 
Man tyckte jag var för ung.

Min kompis tyckte givetvis att det var häftigt att få åka till 
Belgien med lön och traktamente så han tackade ja till att 
börja med.

-Torsten Åhman som då var PR chef för Saab i Sverige 
(var med att ta fram världsmästaren Stig Blomkvist våren 
1971) hade fått nys om detta. Vintern 71 vann Stig Blom-
qvist Svenska rallyt med en Saab V4. Det fanns då också 
en V4 som man tagit fram för att journalister skulle få test-
köra. Den bilen erbjöds jag att få låna till rallyt i Belgien! 

Ulf som hade rally-resan betald med lön och traktamente 

och skulle vara kartläsare åt någon annan polis, avstod från 
det när det blev klart att kompisen Ruben skulle delta i 
rallyt med v4an. Han tog hellre semester för att åka obetald 
med Ruben och läsa noter.. 

- Vi drog ned dit, vi hade hans bror och min flickvän som 
mekaniker, helt i egen regi. Då vann vi det hela totalt! Så 
det var ”lite kul då” säger Ruben. Upplevelsen var jättehäf-
tig. Och efter segern 1971 så fick jag 1972 köra polisbil i 
nästkommande rally och då med lön och traktamente!

"- Jag brukar satsa på att bromsa tio meter se-

nare än mina konkurrenter, men då måste man 

också bromsa desto hårdare säger Ruben.”

”Polisrallyt är kanske mer krävande än andra rallyn, det förekommer inga transport-sträckor som ger chans till avkoppling. 

Bromsar och däck är det som sliter hårdast. Polismännen får ofta byta belägg själva, kanske i mörker ute på banan. Räknar med att byta bromsar tar 20 minuter och vi räknarmed att byta tre gånger under tävlingens gång." 
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Ovan: Två med stjärnglans. Ruben Börjesson 
och den fina Saaben. Men den mannen ser 
också ut att ha ett helt rävgryt bakom örat!

Hur gick det sen?
Ruben har vunnit 7 gånger. Förutom 1971 vann hann 
72, 77, 80, 81, 82, 83. 
Bilar har varit det stora intresset för Ruben som också 
är involverad i testning av olika bilar åt tidningen 
Teknikens Värld idag.  Familjeliv kom emellan under en 
period, men han har tagit upp tävlandet igen och kör 
fortfarande.  
2018 skulle han köra polis-rallyt ihop med en engelsk 
polis, men där blev det stopp, för 2018 lade man ner 
rallyt.  
För gott. 

Bakrutan tackar för insynen i denna speciella täv-
lingsform, en av världens märkligaste.

Epilog
Mitt fordon då? Den anledningen till att jag egentligen 
var på fordonssamlingen, fordonet som jag skulle få 
köpa?

Jag körde hem CEF801 i maj 2019 från fordonsamlingen i 
Tullinge. 

 ”Har ni inte rent mjöl i påsen och ämnar försöka köra ifrån polisen, så undvik Sörmland. 

Här finns nämligen några av världens snabbaste poliser.  

Trots att motorn lossnade, stötdämparna gick sönder och strålkastarna slocknade så var 

Ruben Börjesson oslagbar.”

CEF är en fullt utrustad BMW R75/7 från 1977 med 
massor av knappar och reglage på tanken, tut & blink, 
polisväskor varav i den ena inryms radioutrustningen 
och tre antenner där bak som pekar åt alla olika håll.  

Den hade inför denna majdag då inte gått på länge och 
halvvägs hem började ena förgasaren läcka som ett 
vattenfall. Plötsligt var det halt som sjutton  på marken 
när jag satte ned foten och -vad konstigt, det luktade 
så mycket bensin?  

Hem kom vi i varje fall till slut och jag har nu tre 
pensionerade  polis-BMW mc. Två som är ”civiliserade”  
och så denna roliga.. Har man tre så räknas det som en 
samling säger dom. 

Är det vanligt att polisemuseet säljer fordon? 
Nej det sker sällan, men ibland gör man det för att fi-
nansiera renoverandet av något annat polisfordon. Man 
väljer då något som det finns fler exemplar av.

CEF har redan gjort nytta. Det är bara att ställa den lite 
diskret i trädgården med blinkande blåljus om man vill 
att ungdomsbilarna ska sänka farten inne i bostadsom-
rådet...

Nedtecknat av eder redaktör 
Helena Thorslund

Motorhistoriska
dagen 6 juni

Fira Sveriges rullande kulturarv;
#motorhistoriskadagen2021 – läs mer på mhrf.se/6juni!

Foto: Ellen Stensrud Forslunds (Gammelbilens Vänner i Värmland) bidrag 2020

Arrangörstävlingen
i samarbete med

För mer information om arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas i samband
med #motorhistoriskadagen2021, ring 08-30 28 01 eller besök mhrf.se/6juni.
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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 in-

tressanta 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.  

Du bokar din besiktning på mhrf.se/ansok  
Där väljer du också besiktningsman som får din förfrågan  via sin mail och kan 
acceptera 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 besiktnings-
män 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
...och alla andra bilar, mopeder och motorcyklar som uppfyller kriterierna...

En udda fågel till: Cadillac BLS 2008 gjord i Trollhättan när amerikanarna ägde Saab från 2006 - 2009. Saabmo-
torn är där, kosmetisktär det en Cadillac men den har ett stadigt Saab-arv. Försäljningsframgången uteblev 
och modellen fick aldrig någon efterföljare. Stolt ägare och putsare: Bernt "Belos" Johansson, Uddevalla  

Saab 9-7X - en SUV-modell från Saab för den amerikanska marknaden, är baserad på Buick Rainier. Att det blev 
Buicken berodde på att den hade mest "Saab-lika" bakre sidorutor (inga karossändringar var nämligen tillåtna). 
Ingen geometri ändrades bakom A-stolpen, bara färg på bakre D-stolpes dekor (svart). Ny I-panel, nya stötfånga-
re, nya framskärmar, huv, grill o framlampor, samt chassi tuning med grövre krängnings hämnare och styvare 
fjädrar samt modifierad fjädringsstopp. Detta gjorde faktiskt att bilen blev helt ok. En stor eloge för detta till Per 
Jansson och hans team på chassi. Fakta: Jan Fredriksson. Blivande klassiker- försäkrad. Ägare: Karl Ask, Floda 

Cadillac BLS 2008's grill och klassiska emblem. Foton och övrig text: Helena Thorslund

Historien om 9-7an är värd att berättas. 
Är det någon av Bakrutans läsare som har kunskaper och vilja att hjälpa till?

Kontakta gärna Bakrutan om du har text och bilder. 
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Hitta sin dröm # 3Hitta sin dröm # 3

Monte Carlo - ladugårdsfyndetMonte Carlo - ladugårdsfyndet

 

Även tokfina men med alldeles för 
hög prislapp. 

Men sen var det ju det där med 
familjen med. Sambon ville ha hus, 
sonen på 5 år behöver eget rum och 
jag var väl själv lite trött på att bo 
inne i stan. Jag kunde tänka mig ett 
hus på landet, något garage, kanske 
en lada som sambon kan ha hästar i, 
någorlunda välvårdat hus som ligger 
hyfsat nära byn. Ett ställe man inte 
behöver betala miljoner i renove-
ringskostnad innan man ens kan sova 
första natten där. Sambon var mindre 
kräsen. Hus på landet oavsett skick. 
Såg potential i allt. Och då menar jag 
allt. (Ungefär som en annan när man 
kollar på bil). 

En morgon i april så väcker 
sambon mig framåt morgon-
kvisten och säger att hon fått 
nys som en kåk som är till ut-
hyrning ett par tre mil bort. 

Jätte sött hus, stått tomt i några 
år men det finns lite å göra. Stor 
trädgård och garage! Genast anade 
jag oråd när hon sa så, att det var 

jätte sött och tomt, för då insåg 
jag direkt att det är något mysko. 
Frågade henne vad det var för typ 
av uppvärmning, för har 0 intresse i 
å såga ved hela sommaren. Det var 
vedpanna. Jag sa att det är uteslu-
tet för det blir jag som får stå där 
sen och hugga och elda jävel när 
det är 20 minus ute. Trädgården var 
nog inte klippt på kanske 5 år, men 
det skulle hon fixa! (Notera att hon 
enbart klippt våran lilla gräsplätt på 3 
kvm med eltrimmer innan) och taket 
kanske läckte in vatten. Försök-
te förklara för henne att det är 
ingen ide vi åker och kollar ens 
för jag vet hur det blir! Du blir 
störtkär i huset och det slutar 
med att du blir arg när jag 
säger tvärt nej!

Efter en hel dags tjat från hen-
ne så får jag ge mig för husfri-
dens skull. Jag åker med och 
tittar på rucklet. Och ja, det var 
ett ruckel utan dess like. 

Gårdsplan som var helt igen-
växt, garageport som inte gick 
att stänga, glasrutor var trasiga 

så det regnade in. Ytterdörren 
var öppen så jag gick in och 
kollade. Det var hål på ca 1 
meter i taket mellan 
första och andra vå-
ning och helt ruttet 
trä, el-element stod på 
högsta värme i två av 
rummen, förmodligen 
för att få bort fuktskad-
orna. Huset var nog 
inte målat sedan 70 
talet och det såg ut 
som en 3 åring hade 
målat väggarna. Lä-
get på huset var dock 
perfekt, vilket sambon 
argumenterade för hela 
tiden, läget Mike, läget!! 
Jag blev sur och mutt-
rade iväg med sonen 
en sväng. Han hade fått 
syn på traktorer i ma-
skinhallarna som stod 
några hundra meter 
bort, så han ville att vi skulle 
gå dit och titta. Och eftersom 
huset inte var någon ide och 
titta vidare på, så tog jag med 
grabben och vi spatserade 
bortåt mot maskinhallarna. 

När vi går på grusvägen mot 
maskinhallarna så ser jag att 
det står en del traktorer och 
skördetröskor där. En gammal 
solblekt mörkblå Volvo 745 
stod och skämdes vid sidan 
om maskinhallen, en gul bil 
står bredvid ladugården i 
meter högt gräs, några trak-
tordäck. Vad är det för gul bil ? 
Går fram och tittar lite närma-
re. Va Fa-an!! Det står en 9-3 
Monte Carlo här! Och det är en 
3 dörrars med taklucka! Kol-
lade upp regnumret och den 
hade varit avställd sedan 2013. 
Gått 22xxx mil, mögel på och 
i karossen, punktering på alla 
däck och interiören såg värre 
ut än utsidan. 

Bilen var öppen så jag tog mig 
friheten och kikade in. Ingen-
ting skadat, dock en otrolig 
stank av mögel och skräp som 

låg i bilen. Tog direkt kontakt 
med ägaren till bilen och frå-
gade om den var till salu. Han 
var osäker på om han ville 
sälja.. Han sa att han hade väl-
digt mycket att göra då han 
var bonde på heltid, men han 
skulle återkomma så fort han 
fick tid över. 

Ropade på sambon, hon var 
måttligt intresserad, men hon 
visste också att jag letat efter 
en sån bil länge så hon behöll 
väl minen antar jag. 

Vi åkte hemåt och tankarna 
for. Tänk om fick jag köpa 
bilen! Undrar när han hör av 
sig ? Ska jag ringa han igen ? 
Undrar va han vill ha för den ? 
Undrar hur bilen ser ut under-
till ? Fungerar den över huvud 
taget ? Varför står den där ? 
Likt ett barn kvällen innan jul-
afton satt jag där i bilen och 
tankarna for omkring. 

Dagen därpå kunde jag inte 
hejda mig. Jag skickade ett 
sms till ägaren och frågade om 
jag fick åka ut och titta lite mer 
på bilen. Provstarta osv. Efter 
några timmar så svarar han. Ja. 

Ja? Vad fasen är det för svar. 
Jag tog med mig batteri och 
lite bra att ha grejer. Efter en 
del skruvande så satte jag i 
nyckeln, vred om och instru-
menthus började lysa upp. SID 
hade inga pixelfel och ingen 
suspekt rökutveckling. Vred 
om till startläget lite snabbt 
och visst tände den. Kopplade 
ur tändkassetten och gav den 
några sekunder på starten för 
att bygga upp oljetryck. Kopp-
lade in tändkassett igen och 
startade bilen. Det gnisslar, ry-
ker och skjuter ut avgaser och 
olja i expansionskärlet. Men 
den går. 

Efter några timmars synande 
så begav jag mig hemåt igen. 
Fortfarande inget svar från 
ägaren. 
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Jag stämplar ut från job-
bet 15,48 i vanlig ordning, 
byter om till rena kläder 
och beger mig mot bilen. 
Där på parkeringen står 
hon, bredvid mängder av 
andra Volvobilar, men ingen 
skiner lika fint som min gula 
Volvo 850 T-5R. 
Tankarna far. Det hade ju 
varit skoj om jag någon 
gång hade turen på min 
sida att hitta den där gula 
Saaben med. Den där gula 
som stod på Gustaf E Bil i 
Skövde, en 9-3 Monte Carlo. 
En sån hade varit jäkligt kul 
att ha. 

Jag älskar gula bilar som ni kanske 
förstått, och just denna gula Saab 
har spökat i min hjärna länge. 
Minns när jag såg den första gång-
en och det är verkligen en blick-
fångare. 
Visst har man kollat på blocket 
länge efter en sån, men det mesta 
som dykt upp har varit folierade, 
spraylackade eller rent utav helt 
sönderskruvade till förbannelse. 

Insänt till Bakrutan
s brevlåda
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Dagar och veckorna gick, 
inget svar från han. Skickade 
en del SMS och ringde några 
samtal utan att han svara-
de. Jag var nog en ganska 
jobbig person just då kan 
jag tänka mig, men jag ville 
verkligen ha bilen! Till slut 
gav jag upp. Han kanske inte 
ville sälja bilen. 

Ungefär en månad senare så 
satt jag i soffan och kolla-
de instagram. Jag hade fått 
en ny följare, en gammal 
jobbarkompis. Nyfiken som 
man är så gick man in och 
kollade på hans sida och 
såg då att han var vän med 
bonden som äger Saaben. 
Började prata lite med job-
barkompisen om bonden 
och hans bil, visade sig att 
dom är barndomsvänner 
och nog visste han mycket 
väl om vilken bil jag pratade 
om. Dock så sa han att äga-
ren har vääääldigt mycket 
att göra och är extremt svår 
att få tag på. Sa till kompisen 
lite skämtsamt, att om du nu 
känner han bonden så bra, 
hälsa från mig att jag fortfa-
rande vill köpa Saaben. Han 
skulle hälsa ägaren detta 
och sedan slutade vi prata 
med varandra.

5 dagar senare, när jag står vid 
kaffemaskinen och försöker 
fördriva tiden så plingar det till i 
telefonen. 

Du får köpa bilen för XXX kr. 
Hugget i kroppen när jag ser 
meddelandet är obeskrivligt! 
Jag ringer han direkt jag ser 
meddelandet och säger jag tar 
den! Jag frågade när jag kunde 
hämta den och han sa att jag 
kunde hämta den när jag ville. 
Men han ville röja bort lite gräs 
och nässlor runt om bilen först. 
Dock så hade han inte tid att 
träffa mig då han återigen hade 
mycket att göra. Jag sa till han 
att jag för över halva summan 
av priset på bilen och reste-
rande när vi skriver papper på 
ägarbyte. Inga bekymmer sa 
han! 

Samma kväll så hyr jag en 
biltransport och hämtar bilen, 
kör hem ekipaget och börjar 
planera.

Någon månad (och flera sms) 
senare så frågade jag ägaren 
när vi ska skriva papper och 
betala resterande summa peng-
ar. Vi kommer fram till att han 
skickar påskrivna papper till mig 
som jag kan skriva under och 
skicka in. Och sedan föra över 

resten av pengarna när bytet 
är registrerat. Sagt och gjort 
så avslutar vi bilaffären och 
han har hela summan på sitt 
konto. 

Jag träffade aldrig ägaren, 
och det måste vara en av 
dom konstigaste bilaffärerna 
jag gjort  någonsin. Men vad 
gör det. Den som väntar på 
något gott...

Summa summarum. Ge ald-
rig upp hoppet och ibland 
måste man faktiskt lyssna på 
sina närmsta och följa med 
på deras jippon. Det kan ju 
faktiskt stå något runt hörnet 
och mögla.

Vad är gjort och vad skall 
göras?

Eftersom motor och inred-
ning är totalt skrot och sön-
der torkat så är det bortom 
räddning tyvärr. Lite samma 
med stötfångare och andra 
exteriöra delar. Så jag har 
bestämt att sätta min egen 
prägel på bilen, fast med 
original delar.

Tanken är att bilen ska se ut 
som en viggen. Det är en 
dröm jag haft och det är så 

jag kommer bygga om bilen till, 
oavsett vad folk tycker.

Viggen stöt fram och bak + 
sidokjolar och vinge.
Bilstein dämpare fram och bak
40mm sänkning bak och 60 
fram
18" Ace Dino aluminiumfälgar 
(Tills jag hittar Viggen fälgar)

Nu är det mycket kvar innan 
bilen är färdigställd. Men har 
kommit en bit på vägen!

Mikael Karlsson

Det som gjorts är:

B234 från 9000, lackat block, 
svarvade T5 kolvar, nya lager 
och packningar överallt

Renoverad topp med nya 
tätningar och slipade ventiler/
säten

T7 blockpackning

Td04 19T turbo

Gröna 465 cc spridare

Viggen koppling och tryck-
platta

Aluminium intercooler

DO88 tryckrör

Bromsservo från Viggen

Bromsok från 9-5 Aero fram 
+ bak

300 mm ventilerade skivor 
bak + 308 mm borrade och 
slitsade skivor fram

3 tum Downpipe med 2.5" 
rostfritt avgas
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Mille Miglia med Saab 93Mille Miglia med Saab 93

Vilken klättring innan vi nådde Castell 'Arquato-platån. Några deltagare skjuts upp.
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Insänt till Bakrutans brevlå
da

Rom, kl. 07.30 på morgo-
nen, hällande regn. Vi bör-
jar köra mot mot Parma. 
En Porsche 356-förare fram-
för oss får inte igång bilen. 
Hans team är till hands för 
omedelbar hjälp. Föraren 
frågar genom vårt öppna 
sidofönster,  var vår servi-
cebil är? Min dotter och jag 
skrattar och svarar nästan 
samtidigt "Vilken servicebil?"

750 cc, tre växlar, 820 kg,  
vår Saab 93A är en av två 
tvåtaktsfordon som kom-
mer att årets Mille Miglia. 
Och italienarna älskar det 
omisskännliga ljudet av den 
svenka bilen. Åskådarna 
ropade ”bella macchina” från 
vägkanten om och om igen 
under hela rutten och vinka-
de entusiastiskt.

Detta igenkännande känns 
otroligt bra. Dagarna och 
veckorna före start hade 
präglats av oväntade hinder. 
Motorn togs ur och instal-
lerades tre gånger eftersom 
olika reservdelar som tryck-
platta och lamell inte passar 
ihop och gav oljud. Även en 
nyinstallerad kondensator 
i tändfördelaren var defekt 

och bara några dagar innan 
vi åkte till Italien konstatera-
de vi under den sista kontrollen 
en defekt styrled. 

Men vi har kommit till starten i 
tid och vid det här laget har vi 
ingen aning om att vi inte en 
enda gång kommer att behöva 
titta under motorhuven under 
hela Mille Miglia! Äntligen har 
dagen kommit då det börjar. 

Startnummer 406, vår starttid är 
16:17. 30 Bara sekunder kvar, 
dags för start. "Pappa, sätt på 
dig din ansiktsmask", säger min 
dotter Luka. 
Vi kör upp på rampen och tar 
emot kortet som skall stämp-
las vid kontrollerna, och så bär 
det iväg. Mitt hjärta slår som 
galet - nu är det äntligen dags! 
Jag är glad över hur lätt min 
dotter läser roadboken och 
hittar alla riktningskorsningar, 
vi kommer bara att köra fel en 
enda gång på hela rutten. Kom-
plimanger till min dotter som 
navigatör. 

Det blir tidigt mörkt denna 
oktobereftermiddag och jag är 
glad att Saab 93an  från 1957 
redan har ett 12-volts elsys-
tem, så att strålkastarna ger oss 

tillräckligt med ljus utanför 
bebyggda områden. Strax 
efter klockan 21 styr vi till 
middagsuppehållet - och vi 
vet ännu inte att maten är 
redo för oss på en spektaku-
lär location. 
Vid Operan i Ferrara sitter 
vi i direkt framför orkestern 
och äter middag, våra ögon 
vandrar över balkonger av 
loger och de gulddekorera-
de väggarna - vilken otrolig 
upplevelse att sitta här!

Omedelbart därefter fort-
sätter vi, för att nå första 
dagens etappmål lite efter 
midnatt. Abins hotell, en kort 
förberedelse och granskning 
av dokumenter för morgon-
dagen, eftersom väckarklock-
an ringer klockan 7. Tur att vi 
har en sen starttid med vårt 
startnummer 406

Idag ska vi till Rom, cirka 15 
timmars körtid med raster. Vi 
passerar vackra städer som 
San Marino, Pergola och an-
länder till lunchstoppet utan 
dröjsmål och tar oss stärkta 
vidare motl Rom. Det är fort-
farande 373 kilometer kvar, 
det blir mörkt igen och vi kör 
otaliga kilometer genom en 

dal vars kurvor inte verkar vilja 
ta slut. Strax innan vi åker upp 
på bergen tankar vi igen för att 
vara på den säkra sidan - ett bra 
beslut, för det visar sig att detta 
kommer att bli den sista bensin-
stationen på många kilometer. 

Rutten fortsätte och äntligen 
syns de första ljusen från Rom. 
En poliseskort möter oss i 
utkanten av den stora staden 
och leder oss med blinkande 
blåljus och tjutande sirener till 

hotellet. En imponerande dag 
ligger bakom oss, otrolig och 
vacker, trots alla ansträngningar 
för människa och maskin. Innan 
jag lägger mig, tänker jag på 
Sterling Moss, som 1955 körde 
hela sträckan på inte mindre 
än 10 timmar, 7 minuter och 48 
sekunder - med en genomsnitt-
lig hastighet på 157,65 km/h!

Den tredje dagen börjar med 
regn och åskväder som följer 
oss till vår destination Parma. 

Tiden har kommit, här är vi. i har anlänt till startplattan, 
1000 spännande och händelserika miles ligger framför oss.

Pittoreska bakgrunder garanterar imponerande stunder
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"Det här passet är en riktig utmaning och verkar aldrig ta slut"
"Det här passet är en riktig utmaning och verkar aldrig ta slut"

Den slingrande uppfarten till den högsta punkten i staden San Ma-
rino är en unik upplevelse. 
T v En relik från det förflutna: vägstolpe från Mille Miglias början

I full fart i regnet med uppdragen kylarjalusi över de vackraste vägarna i Toscana på väg till Siena.
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På grund av de låga tem-
peraturerna drar jag upp 
kylargardinen en liten bit, så 
att motorn  skall hålla rätt 
temperatur och förgasaren 
inte isar igen. 

Åter står 15 timmar  på 
programmet. Den första 

sträckan tar oss över en motor-
väg och mycket väl utvecklade 
landsvägar för att täcka några 
kilometer. Jag ser verkligen 
fram emot de toskanska städer-
na Siena och Luca, som verkli-
gen är pittoreska och som min 
dotter kommer att uppleva för 
första gången. 

Väl i Siena väntar oss impone-
rande ögonblick trots det lätta 
regnet. Deltagarnas fordon 
ställs upp på Campon - det 
mycket vackra, lite kupolfor-
made, torget helt omgivet 
av historiska byggnader som 
bakgrund. Det är verkligen en 
fantastisk upplevelse 

Vi fortsätter i riktning mot 
Lucca, tyvärr finns det ingen 
passage genom den vackra 
gamla staden på grund av 
Corona situationen. Vi kör 
runt staden först och sedan 
en andra gång runt de histo-
riska stadsmurarna. 

Etappen fortsätter i riktning 
mot Viareggio, som ligger 
precis vid havet, och gör 
ett kort stopp där i cirka 20 
minuter, eftersom vi kom lite 
för tidigt vid tidskontrollen. 
Därifrån börjar uppfarten till 
Passo della Cisa, som ligger 
1041 meter över havet. Det 
låter i början inte som en lång 
uppfart och många höjdme-
ter, men det är enormt vilse-
ledande. 

De första kilometerna efter 
byn Santo Stefano di Magra 
slingrar sig SS 62 upp genom 
till synes oändliga kurvor och 
serpentiner, den sista delen 
körs framför allt på tvåans 
växeln. Den lilla motorn 
utvecklar tillräckligt vridmo-
ment för att bemästra back-
arna. Det har åter varit mörkt 
och dimmigt under lång tid, 
ibland är sikten mindre än 
25 meter. Det här passet är 
en riktig utmaning och det 
verkar aldrig ta slut.

När vi äntligen nådde toppen 
av passet, väntar två special-
etapper på oss. En med flera 
tidsslingor och en med gen-
nomsnittshastighetstest som 
går upp i början och sedan 
ner - i mörker och dimma. 

I mina tankar tar jag redan av 
mig hatten till det vinnande 
teamet i årets Mille Miglia, för 
bara denna etapp här är rena 
galenskapen. 

Som ett av de sista tea-
men anländer vi till vårt hotell 
i Parma och ser fram emot att 
hitta en plats för Saaben på 
den välfyllda parkeringsplat-
sen. Vi är otroligt trötta, men 
jag är också ledsen över att 
allt ska vara över igen imor-
gon. 

Dag 4, de sista 293 kilo-
meterna börjar. Vi börjar 
på position 187 efter att ha 
justerad klockorna till vinter-
tid. Den natten gav oss en 
extra timmes sömn. Vädret 
är mycket bättre, det är till 
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och med solsken vilket gör 
körningen till Brescia till en 
underbar upplevelse. Vid 
vägarna på kaféerna vinkar 
folk till oss överallt och vi 
njuter verkligen av dessa 
timmar. En sista lunch i en 
liten hall med utmärkt mat. 
Komplimanger till hela 
organisationen för den 
utmärkta förberedelsen 
och genomförandet av ett 
sådant evenemang i en så 
svår tid.

De sista 92 kilometerna 
till målet väntar på oss. 
Allt går enligt plan upp till 
den punkt där vi kör vilse. 
Vi körde för första gången 
fel.! Min kartläsare saknade 
en tilläggsinformation som 
vi inte erhöll den första 
dagen. 

Efter lite förvirring och en 
liten slinga har vi turen att 
komma bakom ett ita-
lienskt team i Austin Hea-
ley 100/6, som vi kan följa 
ända till Brescia. Tillsam-
mans korsar vi mållinjen kl. 
17:32
Med all glädje att nå mål-
linjen tänker jag på Hubert 
Hanser, Bengt-Erik Ström 
och de många andra som 
hjälpte till att göra denna 
dröm till verklighet,

Saaben, min dotter och jag 
har nått vårt mål och kor-
sat mållinjen på position 
152. Ett mycket bra resultat 
för ett far-dotter-team som 
hade nöjet att delta i detta 
underbara rally för första 
gången och uppleva ett 
riktigt äventyr. Bilen klara-
de de 1 000 miles utan det 
minsta problem. Vad sa Hu-
bert till mig före starten? 
"Med en Saab kommer du 
alltid i mål". Han hade rätt. 

En dröm har gått  i uppfyl-
lelse: Ankomst till Brescia 
17:32, 15 minuter före 
planerad ankomsttid.

Saaben, min dotter och jag har nått vårt mål..
Saaben, min dotter och jag har nått vårt mål..

Körning genom den vackra staden Salsomaggiore lite väst om Parma

Den andra deltagaren med 
en tvåtaktsmotor, BMW 
ISETTA från 1956 med 
dubbelkolvmotor

De flesta njuter av att titta på andra deltagare. Bästa komfort hade 
denna gång en Citroen DS 1957

Text: Steffen Wirth, Tyskland
Översättning: Hubert Hanser
Språkgranskning: Ulf G Andersson
Foto: Steffen Wirths arkiv
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Hej 
Jag heter Håkan Lindmark,  och bi-
len Saab har följt mig genom livet. 

Började i tidig ålder att köra Saab. 
Mina föräldrar körde Saab, från kort-
nos till 9000. Idag i mitt garage står 
det tre olika modeller.  En blå 96 L 
-77 som jag håller på att renovera. 
En 99 GL Super Combi Coupe -78. 
Fin utanpå men rostig i trösklar 
och i hjulhus. Den sista Saaben är 
en EMS från -72. Inte så rostig men 
väldigt illa behandlad, bucklig och 
ej komplett. Dessutom  är den en-
ligt transportstyrelsen skrotad, fast 
att den står i mitt garage och har 
regskyltarna kvar. Denna bil skall 

renoveras så småningom. 

Jag har inga som helst fritidspro-
blem, njuter varje gång jag är i ga-
raget och arbetar med dessa bilar.

Hälsningar Håkan

Insänt till Bakrutans brevlå
da

Livet med SaabarLivet med Saabar

Renovering i smedjanRenovering i smedjan

Hej 
Jag är 20år och gör en renovering av 
en Saab 95 från 1977 med min 18-åriga 
kompis.
Vi hittade den på blocket i Umeå och vi 
bor 5 mil utanför. Vi for dit å köpte den 
direkt. Den var duktigt rostig, men vi håller 

Tänkte visa min Saab 96 
från 78, något modifierad 
så stuket blir som man vill 
ha det. 

Mvh 
Peter Johansson

Renoveringsprojekt 96 -78Renoveringsprojekt 96 -78
Insänt till Bakrutans brevlå

da

till i en smedja så vi hade bra förutsättningar 
och har kommit långt med renovering.

Vi skulle gärna vara med om ett reportage 
eftersom vi är riktiga Saabfantaster har även 
en Saab 96 från 77.

Samuel Granberg Bakrutan hoppas få återkomma till Samuel och höra 
mer om projekten     39        38
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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
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.

I skrivande stund vet vi inte så my-
cket 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 kom-
mer att kommuniceras på vår Facebook-
sida, hemsida samt SSK:s forum. Så håll 
utkik där.

Under året kommer det att genomföras 
”Morgonfika Hufvudstaden” 6 lördagar 
mellan klockan 06.00-08.00. Detta är ett 
privat initiativ från en småbilsentusiast och 
vänder sig till alla sorters intressanta bilar 
och motorcyklar.

Stockholmssektionen kommer att bjuda 
alla som kommer i Saab på kaffe och 
bulle. 

Morgonträffarna är riktiga höjdare med 
skön stämning och härliga fordon. Extra 
kul att det återigen blir en träff med annat 
än bara våra Saabar. 

Dessa datum och platser är det som 
gäller:

24 april Sjöhistoriska museet, Djurgården 
15 maj Parkeringsplats Blockhusuddden 
12 juni Långholmen 
17 juli Hellasgården, Nacka 
14 aug Bergianska trädgården, parkerin-
gen. 
11 sept Karusellplan, Drottningholm 
Tiden är alltid 06.00–08.00.

(Coronasäkrat kom endast om du känner 
dig frisk och håll avstånd)

Saabträffar i Stocholmsområdet:

21/8 Saabträff Sundby kanotklubb, kloc-
kan 10:00. Gemensam körning dit för de 

som vill.

7/8 Saabträff Taxinge slott, klockan 10:00. 
Gemensam körning dit för de som vill

Några allmänna träffar som vi hop-
pas 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 genomför 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/Stock-
holmssektionen

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

Samt på Svenska Saabklubbens forum.

Hej Bakrutan!

Jag läste i det senaste numret att 
ni sökte berättelser om renovering-
ar. Jag har i min ägo en Saab 93 B 
Deluxe 1958. Helrenoverad 2009-
2011 av nyligen bortgångne Hans 
Willebrand. Efter att stått nästan 
bortglömd i över 30 år, förvandlade 
Hasse den från en rosthög till en bil i 
världsklass.

Hela renoveringen är väl dokumente-
rad med ca 200 foton. Varje reservdel 
är nedtecknad med artikelnummer 

och pris. Det finns mycket mer 
att berätta om denna fantastiska 
bil även innan renovering, då den 
tillhört min frus morfar. Eftersom att 
han skrev dagbok varje dag nämns 
bilen ofta. 

Han  köpte den 1961 och min fru 
ärvde den 1973.

Med Vänlig Hälsning

Conny Johansson

Svenska Saabklubbens Stock-
holmssektions sommarträffar

Min frus DeluxeMin frus Deluxe
Insänt till Bakrutans brevlå

da
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SAVE THE DATE!
Eftersom Saab Car Museum festival är flyttad till 2022 
p.g.a den rådande pandemin, så arbetar SSK ihop med 
STCS och Sonettklubben på att anordna en träff för klub-
barnas medlemmar den 3-4 juli 2021 i Västsverige. 

Exakt program är ännu inte fastlagt, men boka gärna 
den nämnda helgen. 
Mer information kommer inom kort.

SSK Trollhättesektionen

Bakrutan 2-21 Bakrutan 2-21

Hört och hän
t:

Hört och hän
t:

Fikaträff Skokl
oster

Fikaträff Skokl
oster

Fredagen den 10 april hade 
vi i Stockholmssektionen 
planerat att ha en fikaträff 
på det mysiga fiket i Säby-
gård, Järfälla. 

Som vi vant oss vid senaste 
året så satte coronautveck-
lingen käppar i hjulet för det. 
Vi tog då beslutet att flytta 
träffen till Skokloster slott 
istället, där man kan sitta 
utomhus och fika. Dessutom 
är det enorma ytor att sprida 
ut sig på.
Ett 15-tal Saabar, allt från 
96-60 till 9-5-07, möttes upp 
klockan 10.00 vid Stäket . 

Efter att ha inväntat den 
akademiska kvarten så tog 
Magnus Dufva täten för 

karavanen. Självklart körde 
vi gamla vägen, det är ju 
betydligt trevligare. 

När vi kom fram fanns det 
redan 5-6 Saabar, bl.a från 
Uppsala, på plats, däremot 
saknades de 3 sista bilarna 
i karavanen från Stäket. 
Magnus Stenmo med sin 
gula 96-66 fick åka snöre 
efter Magnus Johanssons 
99-83, efter att motorn lagt 
av.

Doktor John Jonasson 
konstaterade snabbt att 
patienten led av igensatt 
bränslefilter och patienten 
tillfrisknade snabbt på par-
keringsplatsen. 5-6 Saabar 
till rullade in under tiden 

och jag tappade räkningen, 
tyvärr hann jag inte fotografera 
alla heller denna gång. 

Efter att ha sparkat däck och 
pratat om allt och inget en 
stund gick vi och fikade i den 
gamla bensinmacken som 
ligger bredvid slottet, många 
valde att sitta ute i vårsolen. 

Härligt och se att så många vill 
komma på dessa enkla träffar, 
fina bilar och glada människor 
har man inte sett för mycket av 
den senaste tiden.

Text och bild 
Anders Dahl

Fikaträff Skokl
oster

Fikaträff Skokl
oster
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Forumet på Svenska Saabklubbens hemsida

Hört och hän
t:

Äntligen en tr
äff!

Äntligen en tr
äff!

Flera av våra planerade 
träffar har ju ställts in un-
der det senaste året.
Så nu kände vi att vi verkli-
gen ville ut och åka å träf-
fas. 
Vi hade bokat in den 13 
mars med samling vid Gyl-
lene måsen i Stäket. 

Vi var 7 bilar som styrde 
fronten mot Enköping och 
Mel…s garage. Som tur var, så 
var det en torr och fin dag. 
Mars kan ju annars vara både 
slaskig och saltig.

Vi åkte gamla Enköpingsvä-
gen för att slippa åka tråkiga 
E18, och passerade klassiker 
som Cheifland, Ekolsunds 
slott och Skolstakrogen.
Väl framme hos Mel…s så var 
det flera Saabar där, de hade 
kommit både från Sträng-
näs såväl som Uppsalahållet. 
Men så är ju även Enköpings 
slogan – Sveriges närmaste 
stad…

Totalt var det runt 15 Saabar.

Mel…s garage har både 
bilförsäljning och ett riktigt 
schysst fik med en grym 
glassbar.
Bilarna är i huvudsak från 
USA, välputsade och i glada 
färger. Dessutom är borden 
i bilhallen, så det blir en 
trevlig och annorlunda miljö 
att ta en fika i.
Efter att ha fyllt magarna 
med gott, spanat in bilarna 

och äntligen fått prata av oss, 
så var det fri hemfärd.
Så visst går det att träffas även 
i dessa tider, snart går det dess-
utom att vara ute!

Text och foto: Magnus Dufva 
/ Stockholmssektionen

Att läsa och skriva på vårt 
forum:

På SAAB-klubbens webbsida 
uppe i menyn finns ett val 
”Forum”
Man kan läsa de flesta inlägg 
även om man inte loggat 
in, man kan inte skriva egna 
inlägg eller svara på andras 
inlägg om man inte loggat in.

Vill man ha en inloggning så 
att man kan skriva själv så får 
man i dagsläget skicka ett mejl 
till forum@saabklubben.se el-
ler webmaster@saabklubben.
se så kan vi skapa en inlogg-
ning till er.

Det vi vill veta är ert namn & 
e-postadress samt om ni vill ha 
något särskilt användarnamn.

När vi skapat ert konto så får ni 
ett mejl med inloggningsupp-

gifter.
Behöver ni sedan hjälp med 
att logga in eller hur ni skapar 
egna inlägg eller ja vad som 
helst som har med forumet att 
göra är det bara att skicka ett 
mejl till forum@saabklubben.
se så hjälper jag gärna till. 

Forumet är uppdelat i olika 
avdelningar med bl.a. modell-
specifika, klubb information, 
köpes / säljes osv.

Det är idag ganska stort, drygt 
12000 personer har skapat 
drygt 30000 olika ämnen med 
dryga 230000 inlägg.
Här kan man läsa om allt mel-
lan taklucka och däck. Det är 
åtskilliga personer som ställt 
frågor och fått många svar, det 
kan vara vad som helst som 
har med våra SAABar att göra. 
Många är det som ställt sina 
första trevande frågor och se-

dan lärt sig mer och mer så att 
dom senare kunnat svara på 
andra medlemmars frågor. En 
stor avdelning är våra projekt 
trådar där det finns knappt 
1000 olika trådar / projekt med 
dryga 45000 inlägg. En del 
väldigt enkla andra mycket ut-
tömmande med mängder av 
bilder. Dessa trådar är mycket 
intressanta och lärorika.

En mycket viktig sak är att 
vi håller en trevlig ton mot 
varandra och vi är hjälpsamma 
vilket gör att de flesta trivs på 
forumet. 

Forumsansvarig 

Svenska SAABklubben
Mats Jedmo

/ forum@saabklubben.se

En av de kortare projekttrådarna 
heter ”Snygga till texten runt tänd-
ningslås og900” skrivet av Mathias. 
Här kommer första inlägget i tråden.

Hej!
Det här blir nog tiderna kortaste 
och minsta ”projekttråd” och får 
närmast ses som ett tips till andra 
med samma åkomma som jag.

Jag störde mig på den slitna texten 
kring tändningslåset och i väntan 
på en NOS mittkonsoll (hör av dig 
om du har en till salu!) så tänkte 
jag göra ett försök.

Rubba bort de stackars resterna av 

text.

Ett laserskuret ”klistermärke” av 
typen ”gnuggis” och lite Dash and 
trim shine.
Så här blev det:
Mvh
Mathias

Sedan följer lite beskrivning av hur 
han gjorde, några kommentarer & 
frågor ifrån andra medlemmar på 
forumet. 
Vill du veta mera så titta in i tråden.

Liten varning bara, detta forum är 
vanebildande :-)
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Säljes: 

Saab 99 1982, 2-dörrars, fyrväxlad, 
lyxigt hörapparatbeige, bra kaross, 
behöver småfix, 
Saab 9000 2,3t A50 1997, rostfri, 
23000 mil, blåmetallic, lätt objekt, 
Saab 900 Talladega i delar, snygg 
inredning, bra framskärmar, 
Saab 9-5 sedan 1999, en bil med 
potential, mkt påkostad men med 
motormissljud, 
framstolar i svart skinn o elstyr-
ning till 900 o 9-3 cab o 3-d 
nyskick, 
huvar, framskärmar, dörrar o bak-
lucka till 900 OG, 
bakskärm Saab 96 NOS original, 
16” fälgar 4*108, EMS-fälg, 92.a 
fälg, 
framskärmar långnos o V4, fina 
bakaxlar 99-900 till 87, drivknutar 
V4, 
massor med småplock,
bakaxel Saab 96, 

en dragkrok 96 långnos, 
en till 95 med plåtstötfångare, 
fin blå framstol 99-77, 

Köpes: 

Saab 9-3 helst aero 2000-02, fin 
bil med låga mil, 
Saab 9-5 SC automat, i bra skick, 
bra bakaxel till  Saab 9000, bakru-
tejalusie 9000 CC, 

0768-039352, eller 
saabmartin@telia.com, föredrar 
mailkontakt

Verkstadshandböcker 
Saab 99 från 
Avser modell från 1975- t o m 1982

Svensk text. Nästan i nyskick
1000:-

0706699163
e-post:
hakan.noreby@gotamedia.se

 

Bakrutan 2-21 Bakrutan 2-21

Köpes

NOS ”nya” delar och tillbehör sökes till 
Saab 9000 CC 85-90

Allt från nya dörrar/plåtdetaljer till fina 
inredningar och tillbehörsrattar och 
Cross Spoke 16" fälgar.

Jag har flera 9000 CC som behöver 
delar så köper gärna större parti med 
delar.

Mvh/ Andreas 
0704006685
Andreas.faldt@kungsor.se

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

Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

Framskärm säljes

Höger plastskärm.
Göran Gustafson
Minkvägen 4
43370 Sävedalen tel 0707201994

Skyddsplåt säljes

Skyddsplåt Saab 96 årsmodell 1966-
80 komplett med samtliga fästen 
1500:-
Monark Monarped 1953 års modell 
4000:-
Spolarbehållare 150:-

Medlemsnr: 2205 Mats Andersson 
Lärkgatan 20 34260 Moheda mat-
sa33@gmail.com

Reservdelar till modell 9-5

Cylinderlocks bultar V6 motor:  - 16 
st skruvar/bultar för cylinderlocket 
till V6 motor B308E för SAAB 9000 
(1994-1996), NG900 (1994-1997) 
samt 9-5 (1998-2003).  Skruvarna 
är nya i original förpackning från 
Orio, köpta okt 2020. Inköpspriset är 
815kr totalt inkl moms.
Jag bjuder på frakten, ca 140kr. Alt 
om de hämtas drar jag av 140kr.  Se 
bilder.

Bo Bogheim/ info@bogheim.se  / 
0733-967142/ finns i Karlshamn /
medlem nr 6523

Säljer min V4:à 
till någon entusiast, har ägt bilen 
sedan 1992 (garagerad vintertid)och 
har renoverat bilen kontinuerligt, 
helrenoverad 1700 motor borrad en 
överdimension, kamaxel med lite 
högre vridmoment samt balansax-
el med ståldrev. Förgasare Weber 
32/36, växellåda genomgången. 

Bromsar, ok och stötdämpare samt 
fjädrar, lager mm utbytt, ny kylare, 
avgassystem 2”-rör. Bilen är utförd 
med GB-fälgar med spacers. Haft 
som målsättning att den ska efter-
likna V4 1700S. Nya delar levererade 
av Saabklubben. I försäljning ingår 
även en reservmotor 1500cc inklu-
sive växellåda. Ingår reservdelar för 

motorrenovering som slipad 1500cc 
vevaxel, lager mm samt genom-
gången dubbelports SU-förgasare 
och mycket annat, även de delar 
som krävs för ev återställning till 
originalutförande. 
Pris: högstbjudande. 
Ring eller maila, jahn.ostberg@
gmail.com, telefon 070-3865208

SÄLJES Saab 900 S, 1996
Nu är min fina lilla Saab till salu. Är 
du den Saab-entusiast jag söker? Vill 
du bli "Hajens" nästa ägare? 
Unik SAAB 900 2,0I DX58J från 1996 
med extremt låga mil, endast 7500 
mil, som kommer få samlarvärde. 

Mycket fint och välvårdat skick. 
Inredning som ny. Automat. Elhissar 
(fram och bak), Yttertemperaturmä-
tare, Centrallås, 5-dörrars, AC. Bilen 
finns i Tyresö. 

Säljes till rätt köpare som uppskattar 

en fin liten pärla och som vill ge den 
många år till av skötsel. Mer info om 
bilen hittar du på www.hjh482.n.nu

Varma hälsningar Karin
karinbjurholm@hotmail.com
Medlem nr 10725
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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/

Befattningshavare
Jan Karlsson

Reservdels/Lageransvarig

Helena Karlsson
Order/Lager

Niclas Karlsson
Reservdelsrådgivare/Lager

Johannes Mukka
Lager

Öppettider under semestern 2021

-2021-09-05  
Vi Besöker Östgöta 
Saabklubbs reservdels-
marknad i Norrköping. 

 
-2021-11-13
Reservdelsmarknad 
Saabklubbens reserv-
delslager. i Skattkärr Kl 
10,00-15,00 Beg och 
Nos delar.

Under marknaden är ordina-
rie lager stängt men det går 
bra att förbeställa varor för 
avhämtning

Observera att vi i huvudsak 
tar med förbeställda reserv-
delar till de olika evenemang-
en, 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 kalen-
dern kan komma att ändras 
beroende på restriktioner 
gällande Corona pandemin 
m.m.  

Jan Karlsson Helena Karlsson

Niclas Karlsson Johannes Mukka

Här träffar du reservdelslagret under 2021:

Semestertider på reserv-
delslagret!

Hej! 

Under vecka 25 t.o.m vecka 32 
kommer vi att ha lite ändrade 
öppettider på telefon.

Lagret kommer att ha öppet 
hela perioden, dock med redu-
cerad bemanning. 

Telefontider under perioden är 
följande:
Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar 
mellan 08,30-12,00. 

Räkna med längre leveranstider 
på reservdelar, svar på mejl och 
telefon under perioden.

Trevlig sommar önskar vi 
er alla.

Personalen på Svenska 
Saabklubbens reserv-
delsverksamhet.

Sportavgassystem Std B 
96 V4 1967-1980 Avgassystem som användes på de flesta av Saabs tävlingsbilar som tävlade i 
STD-B klassen.
Obs! Bakre ljuddämparen placerad under stötfångaren.

Art.nr: 708525

Pris: 4495:- 

Nytillverkat:
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En resa genom EuropaEn resa genom Europa
under pandeminunder pandemin 

...mer öde färja har jag 
aldrig varit med om..

Bakrutan 2-21

Ja, det säger sig väl själv att det 
inte går. Det sa alla till mig från 
början, köra bil till Spanien det går 
väl inte när alla gränser är stäng-
da. 
Resan genomfördes av min familj på 
grund av att mina föräldrar är bosat-
ta sedan 2 år i Spanien och pappa 
har blivit sjuk. 

I normala tider hade man satt sig på 
ett plan men det gick inte på grund 
av smittorisken. 

Hur skall man ta sig ner till Oliva 
söder om Valencia då? Jo, det finns 
bara ett alternativ. Kör Saab! 

Nu började det byråkratiska arbetet 
med att kolla om och hur man kan 
komma igenom olika länder. 
Snabbt stod det klart att ett PCR 
test behövdes, Tyskland undantaget 
på grund av transit. Danmark hade 
krav om 24 timmar gammalt test, de 
övriga 72 timmar. Men då skall det 
vara lugnt va? 

Nej när man började gå in på olika 
länders regler så kom det fram att 
det inte var att bara resa fritt, många 
timmar och dagar senare så kom en 
plan upp. Köra i två skift, 2 personer 
åt gången i en enda lång sträcka. 
Googlemaps sa 30 timmar. 
Det krävdes dock att åka genom 
Luxemburg, nya lagar och regler att 
kolla upp. Suck, börja om igen. 

Sedan kom min bror på att han 
inte hade ett giltigt pass. 

Det gav oss andrum på 1 vecka till. 
Då kom Frankrike på idéen att ha 
utegångsförbud mellan 19.00 till 
06.00 på morgonen och det gällde 
även om man körde på motorvägen. 

Ny planering igen, planera baki-
från till Sverige när vi måste starta. 
50 sidor med olika dokument ut-
skrivna inklusive ett spanskt läkarut-
låtande (det gick inte att få det på 
engelska).

Mitt under påskveckan den 30 mars 
började vi. Först klockan 14.00 boka-
de vi snabb PCR test med reseintyg. 
De skulle komma fram senast 22.00, 
efter det satte vi oss och körde till 
Malmö. Detta för att vänta in testen, 
vi behövde åka över gränsen till 
Danmark 22.00 för att ha en chans 
genom Frankrike nästa dag. 

Vad åkte vi för bil då? 
Jo veckan innan hade en Saab 9-3 
Aero TTid inköpts för detta ändamål. 
Eller nu hade jag en anledning att 
köra en Aero TTid som jag velat ha 
länge, de är dyrare än många andra 
så det blev en med 30 000 mil. Men 
den gick fint och var servad, såklart 
lädersäten och annan lyx som sig 
bör i en aero.

Det var en nervös väntan i Malmö, 
skulle alla vara negativa på testet? 
Hur skulle vi göra om en var positiv 
med mera. 21,55 plingade det till i 
allas mobiler och testen hade kom-
mit. Alla var negativa! 

In i bilen nu och resan började på 
riktigt. Nervöst inför första gränsen, 
Danmark hade hårda krav. Ner till 
en fil, där står polisen. Men vi åker 
rakt förbi de. Lättade åkte vi genom 
Danmark till Rödby där färjan till 
Tyskland, mer öde färja har jag aldrig 
varit med om.

Det finns ett alternativ
Det finns ett alternativ- kör Saab!- kör Saab!

Uppfarten hemma med veckans 
bilinköp inför resan till Spanien

Olivas vingårdar och trånga gränder        50     51



Bakrutan tackar , passar perfekt!  

Oliva kl 23.15 
tropisk natt 1 april

IKEA i Valencia

Bakrutan 2-21 Bakrutan 2-21

Under flera nätter i januari stängdes 
Sveavägen i Stockholm helt av för 
att spela in scener - dels utanför den 
biograf där paret Palme såg en film 
strax innan mordet samt scener vid 
mordplatsen precis innan skottet, själva 
skottet och efter skottet då gärnings-
mannen springer in på Tunnelbanan 
och några minuter senare när de första 
polisbilarna anlände.

Produktionsbolaget sökte bilar som 
kunde synas i bakgrunden av dessa 
scener och bland en handfull bilar lå-
nade man in en tidsenlig Saab polisbil 
som tjänstgjort i Sundsvall och dels 
en Saab 99 turbo från 1980. När såg 
du senast en 99 turbo i slask med snö 
på taket? Men vad gör man inte för 
filmkulturen? 

Text och foto Mikael Holm

Om inspelningen:

Robert Gustafsson spelar Stig Eng-
ström i Netflix nya svenska original-
serie ”Den osannolika mördaren”. 

Serien har premiär 2021 och regisseras 
av Charlotte Brändström och Simon 
Kaijser. På rollistan finns även Eva Me-
lander och Mikael Persbrandt.
Denna serie om fem avsnitt är en fiktiv 

tolkning av hur Stig Engström, den 
så kallade Skandiamannen, tillika den 
grafiska designern som utpekades 
som den troliga gärningsmannen till 
mordet på statsminister Olof Palme, 
lyckades gäcka rättvisan ända fram 
till sin död genom en kombination 
av fräckhet, tur och polisens handfal-
lenhet.  Källor: Aftonbladet, Netflix

Tyska gränsen, ingen kontroll heller. 
Växla förarpar, sova genom Tyskland. 

Natten förflöt bra med några 
trafikomläggningar och felkör-
ningar. Jag tog över ratten alldeles 
innan gränsen till Luxemburg, inga 
kontroller där heller. Jag var väldigt 
nervös för de hade ändrat reglerna 
dagen innan och hade inte hunnit 
skiva ut alla papper för de. 09.00 
passerade vi gränsen till Frankrike. 
Ingen kontroll där, måste erkänna 
att jag blev lite besviken för alla 
papper vi hade fyllt i för att komma 
in där. De andra tyckte jag bara var 
löjlig och att jag skulle vara glad att 
slippa den franska polisen. 

I Frankrike kom först våren och 
sedan sommaren, vi upptäckte att 
ACn inte fungerade när det stod 28 
grader i siden. Stressade att behöva 

vara ute ur Frankrike innan 19.00 
körde vi på och stannade bara för 
att tanka. 

18.30 kom vi in i Spanien, igen utan 
någon kontroll. Nu var jag på riktigt 
besviken att jag lagt ner så mycket 
tid till alla intyg och papper som 
inte behövdes. Såg dock att de hade 
stora kontroller in i Frankrike från 
Spanien. 

Vi var framme i Oliva klockan 
23.15. Då hade det spanska ute-
gångsförbudet gällt i 1 timma och 
15 minuter. Men vi kan inte lyckas 
hela tiden. 

Det tog 25 timmar och 15 minuter 
att köra från Malmö till Oliva. Ingen 
kul körning, men vi satt bekvämt 
och bilen höll. Däcken var varma 
men det säger sig själv. 

Oliva är en gammal mindre bruks-
ort, med många nedlagda fabriker. 
Eftersom orten inte ligger vid alla 
andra turistorter så har den gamla 
staden bevarats, eller förfallits. Det 
finns exempel på båda sakerna ofta 
på samma gata. Gammal ruin som är 
ihopbyggd med ett hus. Såklart trånga 
gator och man är alltid livrädd för att 
skrapa fälgarna, visste att jag skulle 
tagit sämre fälgar.

Väl på plats så kom bilen väl till använd-
ning, mina föräldrar har inte lyckats att 
ta sig till IKEA tidigare då de saknar bil. 

Passade på att parkera nära och bra en 
skylt. De andra förstod inte varför jag 
krånglade till det ibland när vi var ute 
på turer.

Förutom att umgås med familjen så har 
vi gjort en del utflykter och då behövs 
det bilar då bussresor tar lång tid och 
inte tar sig till de spännande platser-
na. Vi besökte flertalet platser, bland 
annat en väldigt trevlig vingård. Bilen 
lämnades kvar och jag flög hem, så nu 
behöver jag i sommar hämta en bil i 
Spanien. Och mina vänner brukar tycka 
att jag hade många Saabar utspridda 
mycket tidigare har fått ett nytt rekord.

Text o foto: Karl Ask

Den osannolika mördarenDen osannolika mördaren
Foto av Johan Paulin för Netflix

Insänt till Bakrutans brevlå
da

Givetvis fanns Saabar i Oliva
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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 2021
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
Jan Hagnell sammankallande
Mathias Roswall
Göran Sahlen

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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www.saabklubben.se/klubbshop
KLUBBSHOP

Heja
Sverige!

199:-

Kylväska

249:-

Lägg till eget 

namn och nummer

på ryggen!

2-p
Handdukar

399:-

Piké
399:-

Termosmugg

129:-

NYHET!


