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BILDER och TEXTER emottages gärna
Bilder bör bifogas i mail - ej klistras in.
Upplösning helst 190 dpi eller mer.
Dela bilder på Drive går också bra. Gör 
helst ett urval själv. Gärna bildtexter till.

Medlemsskapspriser 2021
Fullt medlemsskap ett år 350 kr
Familjemedlem 100 kr

Foreign membership, magazine 
included,
SEK 500
Foreign membership, magazine not 
included, SEK 250

Preliminär utgivningsplan:
Nr 1 manusstopp 20 december
iI brevlådan före årsmötet
Nr 2 manusstopp 10 april 
I brevlådan i mitten av juni
Nr 3 manusstopp 10 augusti
I bervlådan i mitten av oktober
Nr 4 manusstopp 20 oktober
I brevlådan före jul
med reservation för oförutsedda 
händelser

Utebliven tidning:  Kontakta kans-
liet via mail eller telefon, men inte 
förrän du väntat minst två veck-
or. efter att andra fått den. Det kan 
skilja 1 - 2 veckor p g a postgången. 
Kontaktuppgifter se sista sidan.

InnehållInnehåll

Foto denna sida: 
Saab 95:an från den inskickade 
berättelsen 95:an & jag på sid 14 
författad av Anders Dackemyr, är 
här försatt i trädgårdsarbete.
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information från styrelseninformation från styrelsen

Kära medlemmar!

Nu har ännu ett årsmö-
te hållits, som tra-
ditionen bjuder vid 

Saab Car Museum. Dagen var 
den 26 mars. Tack till er alla som 
deltog vid årsmötet. Ett spe-
ciellt tack till Peter Bäckström 
som hade en fin och intressant 
genomgång av vad vi kan se 
fram emot under Saabfestivalen 
då Saab också firar 75 år med 
pompa och ståt. 

Sedvanliga årsmötespunkter förlöpte snabbt 
och smidigt. Resultat- och balansrapporten 
godkändes tillsammans med verksamhetsberät-
telsen för år 2021. 

Styrelsens valdes i sin helhet om för ytterligare 
en mandatperiod. Vi alla i styrelsen tackar er 
medlemmar för fortsatt förtroende. 

Årsmötet utsåg även Roland Widarsson till he-
dersmedlem efter nominering av styrelsen.
Widar var med och grundade Trollhättesektio-
nen, vilken han varit ordförande för i 30 år. Han 
tog ett steg tillbaka vid sektionens årsmöte i 
februari, men kommer fortfarande vara aktiv i 
Trollhättesektionen, men nu utan att behöva 
axla ordförandeskapet. 

Att vara ansvarig för en sektion så länge är väl-
digt imponerande och vi vill tacka Roland för all 
den tid, kraft och engagemang han lagt ner för 
Saabklubbens räkning i alla sammanhang, inte 
minst otaliga Saabfestivaler genom åren. 
Han är mycket väl värd ett hedersmedlemskap 
efter allt arbete han lagt ner till klubbens from-
ma. 

Årsmötet var i år ett hybridmöte, det genomfördes 
på plats vid Saab Car Museum i Trollhättan, såväl 
som digitalt. Styrelsen anser att det är viktigt att 
alla kan närvara på ett bra sätt, men det måste 
ändå vara kostnadseffektivt. 

I år var det tyvärr endast 10 medlemmar med digi-
talt. Styrelsen ser tyvärr att det digitala deltagan-
det är på en för låg nivå, för att motivera klubbens 
merkostnader för att genomföra den digitala 
delen på ett bra sätt. Hur ser ni medlemmar på att 
kunna deltaga på mötet digitalt? Styrelsen ser att 
det behöver vara minst 25 personer anmälda till 
det digitala mötet för att man ska kunna försva-
ra merkostnaderna för den digitala möjligheten 
att delta fullt ut i mötet. En enklare och därmed 
billigare lösning är att vi sänder ut mötet så man 
kan se mötet livestreamat, men då utan möjlighet 
att rösta vid mötet. Vi vill gärna höra era synpunk-
ter kring detta, mejla gärna detta till ordforande@
saabklubben.se.

Protokoll från årsmötet finns på saabklubbensars-
mote.se eller mejla medlem@saabklubben.se så 
kan du få protokollet hemskickat mot portokost-
nad. 

Vi har också nöjet att hälsa vår nyaste lokalsektion varmt välkomna. Det är 
Svenska Saabklubben Dalarna som nu 

formerar sig för att kunna genomföra fler klubb-
gemensamma aktiviteter i Dalarna med omnejd. 
Något som styrelsen är övertygade om kommer 
alla medlemmar i och runt Dalarna till stor nytta 
och glädje. För oss övriga ger det ju ännu fler 
anledningar till en resa med lämplig Saab till det 
vackra landskapet runt Siljan vid någon träff, 
rally, eller annat kul.
Vi hoppas att fler av våra glada och duktiga 
medlemmar runt om i landet kan inspireras av 
initiativet, med över 6000 medlemmar tror vi 
att stärkt lokal förankring är helt nödvändig för 
framtiden. 

Vi ses väl på Saabfestivalen i juni och på Som-
marträffen i augusti?!

För styrelsen Bosse och Karl

Inför en kanske något mindre skara än innan pandemiå-
ren leddes årsmötet effektivt och rutinerat av klubbord-
förande Karl Ask. Sittande syns delar av övriga styrelsen, 
förstärkt av vår tekniska support Martin Edelius som sä-
kerställde att årsmötet kunde genomföras även digitalt.
Styrelsen, fick i sin helhet förnyat förtroende och mandat 
för kommande verksamhetsår

Roland Widarsson t.h.) tilldelas sitt välförtjän-
ta hedersmedlemskap av Karl Ask (t.v.) och 
Martin Bergstrand (mitten) vid årsmötet den 
26 mars.

Nu då reservdelsverksamheten och 
Saabklubben är två olika organisatio-
ner är det viktigt att ni betalar in er 
medlemsavgift respektive faktura för 
reservdelar på rätt ställe. Så kolla att ni 
betalar till rätt bankgironummer. 

Vi stänger dessutom ner vissa gamla 
bangirokonton, så betalar ni till detta så 
kommer pengarna att studsa tillbaka till 
er. 

Medlemsavgifter som kommer in på fel 
konto räknas inte som medlemsavgifter 
till Svenska Saabklubben. 

Frågor kring medlemsavgifter och den-

na hantering sker till 
medlem@saabklubben.se eller telefon-
nummer på 0520-411128
Telefontider
Måndagar 13-16 och Torsdagar 8-12.

För frågor kring reservdelar kontakta 
reservdelar@saabklubben.se eller 
073-036 94 80
Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar 8:30-16:30  
(lunchstängt 12:00-13:00)

Hoppas ni har förståelse för detta!

Med Vänliga Saabhälsningar
Styrelsen för Svenska Saabklubben och 
Reservdelslagret

Bakrutan 2-22 Bakrutan 2-22

En i helhet omvald styrelse inför 2022 
Några ord från styrelsens 
Bo Lindman och Karl Ask

Ledare Bakrutan nr 2-2022
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Lördagen den13 augusti 
2022 är det dags för Som-
marträffen 2022 på Ring 
Knutstorp. 

Ett samarbete med BMW 
Club Schweden. 

- Utställning, med fina priser.

- Marknad (utan kostnad för säljare)

- Bankörning

- Klubbmästerskap i banracing

- Grillkväll på fredagen

Camping är kostnadsfritt på området 
fredag till söndag. 
Gäller för tält, husvagn och husbil etc. 
(ej tillgång till el)

Fritt inträde för alla besökare. 
Medlemskap kommer krävas för vissa 
aktiviteter. 

Missa inte att boka in 
denna dag!

/ Saabklubben

Insänt till Bakrutans brevlå
da

All info finns på sommarträffen.se Den går mkt tyst pga den 6cyl motor, men när du gasar då ryter den till dovt.  
:) 
Mkt karaktär i den!

Hej!
Skickar en bild på min Saab 9-5 Aero 2.8 Turbo 2011, 330 hk Hirsch.
Det är en Saab 9-5 2,8 Aero 2011 330HK  som jag har haft sedan 2018.
Det tystaste bilen Saab har byggt !
Mvh Joachim Coucher
NossebroSommarträff  2022 Ring KnutstorpSommarträff  2022 Ring Knutstorp
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Klädseltyg till Saab 93 som redan sålt 
i 500 meter! Så snyggt att det klär 
möbler.
Även innertak på rulle, made in Fin-
land. Speciallim finnes också.

SSnygga kartonger med 70-ta-nygga kartonger med 70-ta-
lets typsnitt som matchar lets typsnitt som matchar 
storsäljaren balansaxellager-storsäljaren balansaxellager-
sats till Saab V4sats till Saab V4

Bakrutan 2-22 Bakrutan 2-22

Niclas, Jan och Niclas, Jan och 
Helena Karlsson Helena Karlsson 
tillsammans med tillsammans med 
Johannes Mukka Johannes Mukka 
håller våra Saabar håller våra Saabar 
rullande. Delar rullande. Delar 
över disk.över disk.

Svenska Saabklubben Svenska Saabklubben 
Reservdelar ABReservdelar AB

Lika länge som det fun-
nits ett intresse för att 
bevara gamla Saabar 
har det också funnits ett 
behov av reservdelar till 
dessa.

Försäljning av reservdelar inom 
Saabklubben har gått från blyg-
samma lager i privata hem till ett 
eget bolag i rymliga industrilo-
kaler. Från det nödvändigaste till 
det mesta. Det är idag ett impo-
nerande lager i Skattkärr utanför 
Karlstad. Här finns nytillverkade 
slitdelar och NOS, New Old Stock, 
det vill säga fabriksnya delar som 
av någon anledning aldrig blivit 
sålda eller monterade. Reservdels-
försäljningen här innefattar också 
begagnade delar.

Jan och Helena Karlsson 
tar tillsammans med 
Niclas Karlsson och 
Johannes Mukka tar 
emot på Svenska Saab-
klubbens reservdelsför-
säljning i Skattkärr. 

Med ett stort intresse för märket 
och en härligt envis vilja ser de till 
att våra Saabar hålls rullande.

- Intresset för Saab grundades 
redan i ungdomen, berättar Jan, 
och fortsätter:
- Saab V4 var en favorit som ral-
lybil i de värmländska skogarna 
och jag hade till och med en egen 
rallybil även om det aldrig blev 
någon större rallyförare av mig.

Skatten i SkattkärrSkatten i Skattkärr
Lagrets mest udda reserv-Lagrets mest udda reserv-
del hittills; Vänster bakljus del hittills; Vänster bakljus 
till Saab 9-5 NG. till Saab 9-5 NG. 
Lagrets vanligaste: Tändka-Lagrets vanligaste: Tändka-
belsats Saab V4.belsats Saab V4.

Stänkskyddsplåt till 
Saab 96 är en av många 
detaljer som nytillverkas 
i mindre upplagor.

NOS underdel till NOS underdel till 
mittkonsol, Saab mittkonsol, Saab 
900 OG från 1983. 900 OG från 1983. 
Perfekt för de som Perfekt för de som 
renoverar. renoverar. 

Även kartongerna är nytill-
verkade, inspirerade efter 
äldre förlagor. Här efter 
60-talets ideal.Guldgrillar skänkta från ett 

dödsbo, en tidigare kustom-
firma.

av Leo Pedersenav Leo Pedersen

    9        8



Bakrutan 2-22 Bakrutan 2-22

Så småningom blev Jan resev-
delsman på Saab-Ana/Wafab 
Bil, återförsäljare för Saab/Opel 
i Karlstad. När Saabklubbens 
reservdelsförsäljning flyttade 
till Karlstad jobbade Jan paral-
lellt och ideellt med klubbens 
reservdelar för Saab 99/900 för 
att sedan gå över på heltid i 
medlemmarnas tjänst. Senare 
anställdes även hustrun Hele-
na, brorssonen Nicklas och sist 
Johannes.

-  Jag fick Saab i köpet med 
gubben och trivs med båda, 
inflikar Helena.

Nu arbetar de tillsammans 
med inköp, nyttillverkning, 
lagerhållning, order och pack-
ning. Och framtiden är säkrad 
genom de yngre medarbetar-
na Niclas och Johannes som 
redan besitter en gedigen 
kunskap i ämnet Saab.

Efter fika i det lilla gemytliga 
lunchrummet går vi husesyn 
i plocklagret. Det är här våra 
beställningar plockas ihop. 
Det känns som att komna in i 
jultomtens verkstad.
Via ett samarbete med Orio 
går det mesta att få tag på 
men vissa delar är och förblir 
utgågna, såsom framskärmar 
till Saab 9000 CS.

- Pressverktygen är skrotade 
utan att vi fick någon chans 
att rädda dem, suckar Jan lite 
uppgivet. Större är då glädjen 
att kunna erbjuda till exempel 
balansaxellagersats Saab V4 eller 
innertak på löpmeter till alla 
Saabar med "påssjuka" - hängan-
de innertak. 
Skärmkantlister till Saab 90, 99 
och 900 är också en udda men 
eftertraktad reservdel - de finns 
både i krom och svart. Och här 
kan nu avslöjas att även den 
bredare listen till de sista årsmo-
dellerna är på gång att tillverkas.
Detta tack vare att mindre verk-
städer i Sverige och Europa kan 
ta fram detaljer i små upplagor 
till rimliga kostnader. En storska-
lig produktion av till exempel
motorfästen till Saab 93-96, 
1956-68, skulle aldrig bli kom-
mersiellt lönsam när efterfrågan 
är så liten. Men desto gladare är 
ägarna till dessa bilar att Saab-
klubben faktiskt lyckats med att 
få fram dem.
Och för envar som renoverar 
eller bevarar en entusiastbil är 
valet ganska enkelt; att ta kost-
naden för en unik reservdel eller 
att inte få den alls.

Omisskänlig profil.

Gjutverktyg till fördelarlock Saab 93.
Företaget Konstruktionsbakelit finns faktiskt kvar i 
Småland men de här formarna är tyvärr helt ur tiden.

Finn fem fel. När inte bara 
passformen felar utan hela 
utförandet är tokigt.
Kvalitet är ett ständigt pågå-
ende arbete.

Proteser till våra älskade 
Saab 99:or.

NOS TRX-fälg. Priserna är 
överkomliga - direkt billiga. 

Skärmkantlister till Saab 99-900. En sats om dagen 
skickas. Nytillverkas i Göteborg. Breda lister till 1992-
93 kommer inom kort samt en uppdaterad kromlist.

Tomtens verkstad. 
Johannes packar ännu ett paket till någon som 
varit snäll. Schenker och Postnord transporterar.
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Från Saabklubbens sida 
är man också mån om att 
kvalitén är acceptabel. Den 
är ibland ett gissel, särskilt 
när det gäller nytillverkade 
gummidetaljer från Asien där 
vissa leverantörer är bättre än 
andra.

- Kvalitét är ett ständigt pågå-
ende arbete, berättar Helena 
och visar Saab Sport-jackan 
efter 70-talets original. En ku-
riositet som medlemmen och 
leverantören Anders Norstedt 
jobbade hårt med. Det blev 
flera turer innan kulörerna 
blev helt rätt.

Men ibland måste kompro-
misser till, som rutlisten till 
Saab 99 som också är på gång 
att tillverkas. Det är omöjligt 
att ta fram alla förekomman-
de varianter. Det får bli ett 
och samma utförande för 
samtliga årsmodeller.

Gänget på reservdelsförsälj-
ningen köper också in NOS-de-
lar. Ibland får man dem till och 
med gratis. Det berättas hur de 
vid en urstädning fick ett helt 
lass med fabriksnya delar som 
annars skulle ha slängts, delar 
som kommer klubbens med-
lemmar till godo.

Förutom reservdelar har gäng-
et i Karlstad stor nytta av unika 
kunskaper som många med-
lemmar bidrar med.

Vi fortsätter ut på kallagret som 
är fullt både med begagnat och 
NOS-delar. Här hålls det också 
öppet hus för Saabklubbens 
medlemmar vår och höst. Jag 
känner återigen barnets glädje 
i att vandra runt bland Saabde-
lar varav en del är riktigt udda. 
Vad sägs om hela hjulhus till 
Saab 99, TRX-fälgar till Saab 
900 eller en komplett sats med 
instrumentpanel i fuskträ till 
Saab 9000?

Och priserna är modesta, i vissa 
fall mycket förmånliga.

- Självklart behöver vi medel till 
att hålla vår verksamhet igång 
men framförallt ska det gynna 
klubbens medlemmar. Vi strävar 
ju alla efter samma mål; att hålla 
våra Saabar rullande.

Saabbeståndet på våra vägar 
minskar sedan fabriken stängde, 
men intresset för bilmärket från 
Trollhättan bara ökar. Vi har sett 
hur Saab både har fått kultstatus 
och slagit prisrekord. Saab är en 
bil värd att bevara, både som 
bruks- och entusiastbil. Saab-
klubbens reservdelsförsäljning i 
Skattkärr är med hela vägen på 
vår resa.

Genom att köpa reservdelar 
via Saabklubben bevaras inte 
bara ens egen Saab, man bidrar 
också till att bevara ett stycke 
svensk industrihistoria 
- en riktig kulturgärning.  

Bakrutan 2-22 Bakrutan 2-22

Den officiella Saab Sport-jackan 
som burits av bland andra Stig 
Blomqvist och Per Eklund. 
En kuriositet som medlemmen 
och leverantören Anders Norstedt 
tagit fram.

Luftfilterbyte Saab NG 9-3

Har under våren fått hjälpa olika 
nya Saabentusiaster med lite 
småfix för att få deras bilar en-
dera tillbaka på gatan eller hålla 
dem i skick. 
Alla har givetvis olika kunska-
per gällande skruvande och 
mekande. Så ni som skruvat förr 
kanske inte behöver läsa detta 
mektips, men säkerligen kom-
mer det någon till nytta, om inte 
annat så kanske det blir en på-
minnelse om att byta luftfiltret. 

Luftfiltret skall bytas var 6000:e 
mil / 37000 Miles eller vart 4:e år 
enligt SAAB när det begav sig.

Det man behöver för denna 
enkla operation är en T25 Torx 
samt ett nytt luftfilter, som inte 
kostar många pengar. Tidsåt-
gången för filterbytet är under 
5 minuter.

1) Lokalisera luftfilterbox-
en, den sitter på samma ställe 
både på bensinbilarna som die-
selbilarna, om än i något olika 
utförande. 

2) Skruva upp de 5 skruvar-
na med T25 Torx, de går ej att 
skruva ut helt utan sitter fast i 
”locket”. Lyft sedan locket uppåt 
och åt sidan bort från skärmen. 
Nu visar sig luftfiltret. På 2.8T 
och Dieselmotorer kan man 
behöva lossa röret till luftmass-
mätaren för att lättare komma 
åt. 

3) Ut med det gamla filtret, 
som synes på bilden var mitt 
inte jättesmutsigt, men lika bra 
att byta det ändå. 

4) Dammsug och torka rent 
filterboxen från smuts, bråte 
och skärp.

5) Montera det nya filtret, 
fixera locket till filterboxen, 
skruva i skruvarna med T25 Torx. 
Återmontera röret till luftmasse-
mätaren om denna togs av.
Klart

av Lars Söderlundav Lars SöderlundMektipset LightMektipset Light
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Insänt till Bakrutans brevlå
da

Insänt till Bakrutans brevlå
da

Redaktörens utmärkelse 

Jag och 95:an vid fyren 
Långe Jan på Öland 1968

7:e augusti 1966 dimper jag ner på BB i Västerås och 
som brukligt annonseras det i lokalpressen ett par dagar 
senare.

I samma nummer av Vestmanlands Läns tidning ges 
min nedkomst litet utrymme i jämförelse med nyheten 
att SAAB nu även kan fås även med en fyrtakts V4-mo-
tor från Ford.

Mina föräldrar sparade 
tidningen så att jag långt 
senare kunde reflektera över 
de båda samtida nyheterna.

Vid den här tiden hade min 
pappa en VW 1200 som jag 
kallade ”papp-bilen”, det var 
ju pappas för mamma hade 
inget körkort.
Folkan byttes ut i juni 1968 
mot en lätt begagnad oliv-
grön SAAB 95 V4 av -67 års 
modell. 
95:an kostade 13.900:- och 
pappa fick 5.000.- i inbyte 
för bubblan, till det kom en 
post på 10:- för äganderätts-
anmälan så inalles fick han 
betala 8.910:-

Förste brukare av 95:an var 
Sandå Måleri i Västerås som 
leasade bilen av Björkman & 
Henstam, den lokala Väster-
ås SAAB-återförsäljaren vid 
tiden. 

Att pappa valde en SAAB 
var inte så långsökt då han 
började på SAAB's yrkessko-
la i Linköping på 40-talet 
blev kvar på SAAB till slutet 
på 50-talet.
Hans första bil, en beige 93 
med röd klädsel från 1957, 
kunde köpas med perso-
nalrabatt för 7.490 kr (inkl. 
790:- tillverkningsskatt) och 
hämtas i Trollhättan.

93:an såldes dock när pappa 
började studera till ingenjör i 
början på 60-talet.
93:an hade chassienummer 
35055, finns den kvar idag?

Pappa var inte ett dugg bilin-
tresserad och använde bilen 
(95an) sparsamt under åren. 
Till jobbet på Metallverken 
cyklade han mest och bilen 
fick då stå i garaget.
Ibland blev det lite längre 
semesterresor i Sverige, främst 
norrut och inte sällan till Lin-
köping där min farfar bodde.
Underhållsmässigt gjordes 
inte mer än nödvändigt och 
den tvättades sparsamt.
Den blev heller aldrig utrustad 
med radio. Enda tillbehören 
till bilen var ett takräcke och 
kylarmaskering.
En omgång dubbdäck fanns 
förstås. 2 av däcken kom från 
folkan och sedan användes 
samma uppsättning vinter-
däck tills jag övertog bilen, 
gissa om de var hårda...
Dragkroken som idag sitter 
på bilen tillkom sedan jag tog 
över bilen och är av fabrikat 
B.O.H, dvs Bröderna Olsson i 
Hedemora.

95:an var bilen vi hade i famil-
jen under hela min uppväxt, 
dels p.g.a. min pappas bristan-
de bil-intresse, men även av 
ekonomiska skäl.

Min första egna bil köptes 
1988, en 5-dörrars opalgrön 
99GL super -76, samtidigt som 
pappa fortfarande hade 95:an 
kvar.
Vid det här laget började mam-
ma knorra över vår vid det här 
laget gamla bil. Kanske blev 
det extra tydligt att den var 
gammal när jag köpte 99:an?

95:an & jag95:an & jag
Packnota 93:an
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Ovan:
På byggvaruhuset!
T v
Nu förtiden har 95:an fått 
konkurrens

Du kan läsa Du kan läsa 
Bakrutan digitalt!Bakrutan digitalt!

https://saabklubben.se/bakrutan/

Det har blivit flera utlandsresor 
i samband med INTSAAB, t.ex. 
England, Belgien, Danmark och 
Finland.
Särskilt England -98 där jag och 
en kompis åkte runt i England 
och Wales under 2 veckor var en 
riktig höjdare.

Numera har 95:an fått konkur-
rens av andra entusiast-saabar 
så det blir inte så många mil per 
år, kanske ett 100-tal. 
Oftast till ärenden i Västerås, 
men även lite bilträffar.
Just nu är det dessutom enda av 
sommarbilarna som har drag-
krok, så på med kärra för virkes-
inköp eller resor till tippen med 
avfall.

Av den anledningen har det 
aldrig blivit av att entusiastför-
säkra den, jag vill kunna åka till 
jobbet varje dag om jag vill.
Min filosofi är att bilar ska an-
vändas, om än med förnuft.

En annan insikt om 95:an är att 
den är en väldigt tidig -67:a 
och kanske den äldsta återstå-
ende 95 V4:an?
Med chassinummer 42058 är 
den enligt uppgifter från SAAB 
tillverkad 6 april 1966, första 
tillverkningsveckan för -67 års 
modeller.

Det satt med andra ord en 
2-taktsmotor monterad från 
början som senare, kanske 
redan sommaren 1966, byttes 
mot en V4-motor.
Det som förbryllar mig lite är 
att den inte blev registrerad 
förrän oktober -67, dvs 1,5 år 
efter tillverkning. Var inte en 
V4 kombi hetare än så då?

Anders Dackemyr, 
medl. Nr 158
dackemyranders@gmail.
com

Nåt halvår efter att jag köpt 
min 99:a, rasade kopplingen 
på 95:an.

Bilen blev en tid stående hos 
en arbetskollega till pappa 
som skulle hjälpa honom med 
kopplingsbytet men det drog 
ut på tiden och inget hände.
Skulle den lagas eller kanske 
skrotas? 
Lösningen blev att jag tog över 
bilen och pappa köpte ny bil, 
en rödmetallic SAAB 90 från 
-85, en bil han behöll till sin 
bortgång 2000.

När jag övertog 95:an 1989 
hade den gått ca 17.000 mil.
Kopplingen fixades och jag 
började sommar-köra bilen 
samtidigt som min då inköpta 
900 EMS -83 fick bli avställd.
Tidigt 90-tal gjordes en helre-
novering av motorn då jag sett 
att smörjningen av vipporna 
inte funkade som det skulle.

Sedan övertagandet har jag 
kört med bilen varje år, både 
som bruks- och entusiastbil.
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Tommy Eriksson slängde under vår Troll-
hätteresa i höstas (se BR 1-22) ur sig 
frågan om vi inte ville komma och besöka 
Olsbergs MSE i Nynäshamn, som hans son 
och barnbarn driver.
Det kunde väl vara kul, så vi spikade ett da-
tum och drog ihop en träff.
Vi bestämde att vi skulle träffas vid Vega-
baren i Haninge, så att vi kunde ha en fin 
Saabkaravan ner till Nynäshamn. Vi var ca 30 
personer och runt 15 bilar, varav de flesta var 
Saabar, trots vintersäsong.

Det är Tommys son Andreas som driver Ols-
bergs MSE med hjälp av sina söner Kevin och 
Oliver. Alla tre är mycket framgångsrika inom 
motorsporten. Det har varit allt från Folkrace 
via rally och nu rallycross med elbilar.
Kevin var nere i Spanien och testade bilar, så 
vi blev emottagna av Oliver när vi kom fram. 
Han började med en presentation av företa-
get och vad de jobbar med just nu. Vi satt i 
deras matsal som var dekorerad med gamla 
bensinpumpar och andra prylar från Nynäs, 
som var ett stort bensinbolag en gång i tiden.
Deras senaste skapelse är ett rörramsbygge 
med kolfiberkaross. Den är dessutom helt 
eldriven, med inte mindre än fyra elmotorer, 
två fram och två bak, på 270 hk var, så totalt 
1100hk …

Dessutom finns det en växellåda med tre 
växlar – 0-100 går på 1 (en) sekund och en 
teoretisk toppfart på 340 km/h. Med tanke 
på prestanda och utförande känns ändå inte 
priset på 450.000 euro så dyrt.

Under vårt besök stod där 12 bilar som var 
på väg att bli leveransklara. De har en egen-
designad kaross, helt i kolfiber, men andra 
företag kan även köpa en bil utan kaross för 
att kunna montera sin egen märkestypiska 
kaross på.

Vi fick gå runt i hela verkstaden, och impo-
nerades av all high-tech och yrkeskunnande 
som fanns inom väggarna. Det fanns alltifrån 
gamla svarvar till rullande landsväg och de-
ras jättetrailers som används vid tävlingar.
Oliver berättade om deras historia och fram-
tiden för deras företag, och man blir riktigt 
imponerad, och överraskad, över att det 
finns en bilfabrik i Nynäshamn.

När de flesta sett sig mätta på teknik och 
high-tech behövde även magarna mättas. 
Tur då att det tidigare även funnits en lunch-
restaurang i lokalerna … Stockholmssektio-
nen bjöd alla på både en och två hamburga-
re. Så när det var dags att rulla hemåt var alla 
mätta – både på intryck och i magarna!

Många internationella besökare väntas till jubileet Många internationella besökare väntas till jubileet 

Saabvärlden möts i Trollhättan. Du kommer väl?Saabvärlden möts i Trollhättan. Du kommer väl?

Text Magnus Dufva

Bakrutan 2-22 Bakrutan 2-22

OlsbergsOlsbergs
Tommy Eriksson med sonso-
nen Oliver. Företaget presen-
terades eminent av Oliver, 
som också hade bra svar på 
de många frågor som ställdes.

Röramsbyggen med kol-
fiberskal. Kan även fås utan 
kaross...

Stockholmsavdelningen upptäckte Stockholmsavdelningen upptäckte 
en bilfabrik i Nynäshamnen bilfabrik i Nynäshamn

Prisbucklor drällde
i varje vrå.
Här är några som fått 
plats i trapphuset.

Oliver är både 
en god berät-
tare och en 
internationell 
rallystjärna.

Ordentliga bromsar behövs när man har 1200 hk. Stötdämpare till gaspedalen.

Extrema fjäderben. Rörramen, ett precisionsbygge.
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Foto Magnus Dufva 
och 
Helena Thorslund

Bakrutan 2-22 Bakrutan 2-22

av Lars Söderlundav Lars Söderlund
I föregående nummer av Bakrutan fick vi 
ta del av en innovation som Saab intro-
ducerade 71/72, de uppvärmda stolarna. 

Cirka 25 år senare, år 1997 kommer man 
med ytterligare en innovation, och då i 
samband med introduktionen av Saab 
9-5. Innovationen sitter även denna gång 
i stolen, som fortfarande är uppvärmd, 
men som nu är ventilerad, och då inte 
ventilerad som man tidigare sett, med 
små hål i sätets sittdyna och ryggstöd. 

Nu är den utöver detta, även kylande i 
form av fläktar som via en reostat kan 
styras att kyla sätet i olika fläkthastighe-
ter under färd. Det var ett tillval, och ett 
tämligen dyrt sådant. 

Idag finner man denna lösning på fler-
talet andra bilmärken, och då oftast i 
lyxbils-klassen. 

Året innan hade man även introducerat 
SAHR, eller Saab Active Head Restraint, 
och handlar givetvis om nackskyddet 
som motverkar pisksnärtskador vid 
eventuell kollision, framförallt vid upp-
hinnandeolyckor. 

Denna innovation gjorde ett sådant 
avtryck och visade tydligt vägen framåt 
för alla andra biltillverkare. Även denna 
introducerades på og9-3 och og9-5.

Till ng9-3 uppdaterades SAHR till SAHR II, 
och skyddet blev ännu bättre.
�

Sittande innovationSittande innovation

Stockholmsavdel-Stockholmsavdel-
ningen på väg...ningen på väg...

Några ur kökspersonalen 
för dagen: Anders, Magnus 
och Micke. Men vi var ett 
stort kollektiv som råddade 
med hamburgarna.

Yngve Ekbergs charmiga 95:a. 

..och Jimmy Eriksson i sin härligt röda 99 -83.

Bra blandning på modeller. Magnus Johansson i sin Dubai-importerade 9-5:a följd av...

...Per Westerdal i 96 -63..

Forts. Forts. 
OLSBERGSOLSBERGS
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Skickar lite bilder på min Saab 
9-3 og cab från 1998. Har haft 
den i några år nu och sakta 
men säkert förbättrat skicket. 
Den används sparsamt och 
rullar på sin höjd några hund-
ra mil per år. Brukar besöka 
lite bilträffar på somrarna allt 
emellanåt. 

Letade länge efter en lågmilad 
9-3 cab med ljusskinn inred-
ning och den midnattsblå lack-
en. Efter att ha tittat på otaliga 
objekt varav många tråkigt 
nog skabbiga och alldeles för 
nedgångna. Så tillslut hittade 
jag den nästgårds (i Stockholm 
alltså). När jag kom dit såg jag 
att den förvisso behövde endel 
omvårdnad för att nå vad i 

mina ögon är hyfsat bruksskick. 

Säljaren ifråga var en riktigt 
bilnörd som mig. Han berättade 
att han nekat flera köpare som 
i hans tycke ”bara ville ha en 
sommarbil”, så blev mer eller 
mindre förhörd om mitt intresse 
för just Saab. Så trots att mitt 
bud var lägre än andras, så fick 
jag köpa bilen. 
Att jag även fick en rundvisning 
bland säljarens andra fordon. 
Två äldre jaguarer under reno-
vering och en Willys jeep. (Detta 
var således anledningen till att 
caben skulle säljas, sambon 
ansåg att det var för mycket 
fordon, när jeepen dök upp). 

Så lite om bilen :)

Är en vanlig SE som gått 
drygt 15000, något sänkt 
och försedd med aero-
fälgar. Även kjolarna har 
lackats. Då den inte ska 
avvika allt för mycket från 
orginal, så kommer nu mer 
skicket bara förbättras allt 
efter som. 

Sannolikt blir det en ny 
sufflett samt att lacka om 
motorhuven de närmaste 
åren. 

Hälsningar 
Oskar Lindskog

Bakrutan 2-22 Bakrutan 2-22

Insänt till Bakrutans brevlå
da

Saab 9-3 Bio Power 2008Saab 9-3 Bio Power 2008
Saab 9-3 OG Cab 1998Saab 9-3 OG Cab 1998

Hej! 
Jag äger Saabs visnings bil för saab 9-3 
cab biopower 2008.. 
Den är full utrustad med allt och är i myck-
et bra skick. Det finns dokument på att 
det är just den bilen..

Mvh Lars Björkström 
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Under flera år tuffade jag runt till landets 
travbanor i en tämligen trött gammal Saab 
900.  Även om det tog emot i uppförsbackar-
na med hästsläpet var bilen en trogen kamrat 
som gjorde sitt jobb – även på bostadsmark-
naden!

Bostadsmarknaden? Ja, faktiskt. När jag för 
många år sedan såg mig om efter en ny bostad 
med tillhörande stall hörde en före detta granne 
av sig. Hon hade flyttat till en gård i Roslagen 
och råkat få se en annons under ”uthyres” i Norr-
tälje Tidning. 
Annonsen beskrev ett litet hus på en gård med 
sju hushåll, tillgång till stall, hagar och fina kör-
vägar. Det skulle passa mig perfekt. Och säkert 
hundratals andra också…
Jag anmälde mitt intresse och mycket riktigt var 
jag inte ensam. En strid ström av hästfolk ville 
titta på huset. Min gamla Saab avvek något från 
de jeepar och dyra suvar som stod uppradade 
på gårdsplanen. 
Efter att gårdens ägare, en rejäl äldre smålän-
ning med fötterna i myllan, visat runt fick jag 
beskedet att han skulle höra av sig.
Det var inte med någon större förhoppning jag 
åkte därifrån. Gammal bil, tre hästar och arbete 
som frilans, kanske inte en hyresvärds förstaval. 
Gårdsägaren återkom och jag höll på att sätta 
mig när han meddelade att ”jag har bestämt att 
du får hyra huset”. 
Många år senare fick jag ett bra tillfälle att fråga 
hur det kom sig att han valde mig. 

På bred småländska kom svaret ”Du var ju den 
enda som hade en normal bil ju, ingen lycksökare i 
jeep…”. Han var alltså en utmärkt människokännare 
och hans bedömning visade sig vara riktig. Jag är 
fortfarande hyresgäst efter snart 20 år. 

Saaben som hade en avgörande betydelse stån-
kade på ytterligare något år efter flytten, men att 
ständigt dra hästar, hölass och banharv slet hårt 
på bilen. Det var dags för något nytt och tankarna 
lutade åt en Volvo. 
Lockad av en helgkampanj hos Bilbolaget i Norrtäl-
je ”Vi ger 10 000 i inbyte för allt som är besiktigat 
om du köper en bil hos oss” åkte jag och tittade på 
utbudet. En enda bil i den fina bilhallen matchade 
mina önskemål; en kombi med dragkrok, prisklass 
kring 50 000 kr. 
Bilen stod hermetiskt inparkerad och vi kom över-
ens om att jag skulle återkomma nästa dag för att 
slutföra affären.
Jag kom nästa dag. Men då var bilen såld. Jag blev 
fruktansvärt besviken och Volvosäljaren var jätte-
ledsen över att en kollega råkat sälja ”min” bil. Det 
var dessutom absolut den enda av de som fanns där 
som jag hade råd med.
Han föreslog att vi skulle åka och ta en titt på ett 
gäng inbytesbilar som inte visades upp i bilhallen 
med löftet att ”Jag tror att det kan finnas något som 
kan passa dig där”.

Där stod den – en himmelsblå Saab 9-5 Aero med 
dragkrok. Jag suckade högt när jag såg prislappen i 
framrutan, över hundratusen. 

Nix, pix, det funkar inte för mig.

Det finns trevliga och medkän-
nande säljare. Volvomannen 
prutade sisådär 40 000 med al-
lehanda förklaringar om att han 
hade så dåligt samvete för att 
jag missade Volvon. Till skillnad 
mot undertecknad så begrep 
antagligen mer motorkunniga 
kunder att man frågar om driv-
medelsförbrukning, motorstyrka 
och t ex vad försäkringen kostar. 
Jag var bara helt betagen i hur 
sköna stolarna var och färgen, 
vilken underbar färg! Så jag slog 
till. 
När jag ringde till min bror och 
berättade om köpet så fäller han 
kommentaren ”Vad har du gått 
och köpt, en Aero….vet du vad 
driften är på en sådan…?”. Jag 
förklarade att säljaren övertygat 
mig om att bilen skulle orka dra 
hur mycket som helst och att 
det helt enkelt var bilen för mig. 
Vad jag inte avslöjade var att jag 
trodde att Aero betydde aerody-
namisk och hade med karossens 
utformning att göra…

Bilen blev en hit. Utan tvivel. 
Den tjänade i många år som dra-

...där stod den - en himmelsblå Saab 9-5 Aero...där stod den - en himmelsblå Saab 9-5 Aero

gare till travtävlingar och som 
”traktor” på träningsslingan. 
Jag ångrade aldrig en sekund 
mitt köp. Men till slut tog även 
den här bilen slut. 

En folkracekille köpte den. 
- Den motorn! sa han. Innan den 
blev folkracebil så skulle den 
användas till dragbil för andra 
folkracebilar.
Efterträdaren blev av en ren 
slump en Volvo XC70 5D. Den 
tjänar sitt syfte, är jättestark och 
pålitlig. 
Men stolarna…..ljusår från den 
komfort som jag upplevde i min 
himmelsblå Saab 9-5 Aero. 

Text och foto: 
Suzanne Fredriksson

Min Saab fixade bostadenMin Saab fixade bostaden

Mina Saabminnen
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BILD 1: 
Demontering av Limousinen pågår. 
Marcus Wighs duktiga anställda 
Adam och Anders Egemo 

Bakrutan 2-22 Bakrutan 2-22

BILD 2
Donatorbilen.

Tisdagen inleddes med att plocka 
isär resten av donatorbilen.
Innan jag visste ordet av så hade 
Adam demonterat instrumentbrä-
dan, och var redo att lyfta ut
balk med tillhörande rattstång, vär-
mepaket, pedalställ och kabelstam.

BILD 6
Luftig limousin.

Medan jag och Adam arbeta-
de med torpedväggen, så tog 
Anders tag i drivpaketet. Ny
aggregatrem, nya rullar, nya 
stift och en allmän översyn 
behövdes, och bäst att passa 
på när allt var ute i det fria.
Utöver detta så skulle styrväx-
eln bytas, det medförde att 
servorören också fick bytas.
Motorkabelstammen skiljer 
också mellan högerstyrd & 
vänsterstyrd, så även dessa 
delar plockades från donator-
bilen.

BILD 7
Donatorns styrväxel på plats.

Då detta är ett stort projekt, 
och Marcus Wigh har sin 
verksamhet utanför Vetlan-
da, och jag har
min verksamhet utanför 
Piteå så har detta medfört en 
hel del logistiska utmaning-
ar.
Många telefonsamtal, och 
ännu fler messenger-konversa-
tioner har det blivit.
Ett datum för när jag skulle 
komma ner bestämdes, och ut-
ifrån det gjorde vi en tidsplan.

Det mest kritiska var att hitta 
en donatorbil med rätt spec.
Vi sökte en 9-5 Sedan ,2004, 
möjligen 2005, med Automat-
låda, minst AS2, med parke-
ringshjälp, med elstolar, helst 
utan Xenon, och med beige 
inredning.
Borde ju gå att finna, det står ju 
9-5or i varenda buske!
Detta visade sig vara lättare 
sagt än gjort. Tiden rusade, och 
flera bilar ratades pga. Fel spec.
när det bara var en vecka kvar 
började stressen kännas över 

att vi ännu inte hittat en dona-
torbil.
Så Marcus och Adam Egermo 
började leta efter 9-5or via 
bilregistret, sen kolla spec via 
VIN i EPC.

Efter ett tag hittade dom en 
lämplig bil, en 9-5 LinearSport 
Sedan 2.3t 2004, med auto-
matlåda, AS2, Parkeringshjälp 
och halogenstrålkastare. Enda 
som vi inte kunde uppfylla var 
elstolar och beige inredning.
Så är det någon som har en 
instrumentbräda för en 9-5 
2004-2005 med svart överdel 
och beige nederdel, ta kontakt 
med Marcus Wigh 0383-152 10.

Marcus, Adam och Anders 
Egermo påbörjade demonte-
ring av både limousinen och 
donatorn, medan jag påbör-
jade min resa från Piteå till 
Vetlanda.

När jag kom ner sent på mån-
dagskvällen så hade Anders, 
Adam och Marcus redan fått ur

drivpaketet på båda bilarna, 
limousinen hade hela främre 
elsystemet demonterat, liksom
instrumentpanel och värmepaket.

När framänden av donatorbilen 
var rensad så fortsatte jag och 
Adam med att markera ut hur vi
skulle kapa loss torpedväggen.
På 9-5 så skiljer det en hel del 
mellan höger och vänsterstyrt 
utförande, inte som på en 
og900 där man konverterar från 
det ena till det andra på en helg 
i sitt garage.

BILD 5
Punktsvetsarna borrades loss på 
limousinen.

BILD 3
Ute i det fria.
BILD 4
Donatorn börjar vara ganska 
ren.

Adam och Anders åkte hem för 
dagen, medan jag och Marcus 
fortsatte arbetet.
Målet för nu var att torped-
väggen skulle sitta på sin plats 
i limousinen innan vi släckte 
lyset för kvällen.

BILD 8
..och det målet gick ju lysande, 
torpedväggen är inpassad och 
fastsvetsad.

BILD 9
Den är ganska lång.

Ny morgon. Jag fortsatte med 
torpedväggen, svetsar skulle 
slipas, grundfärg skulle målas, 
kitt skulle kittas.

BILD 10
Adam tog sig an elsystemet.

Bilder och berättelse av Konrad Söderholm

  Klubb-LimousinenKlubb-Limousinen

Ett samarbete mellan Marcus Wigh, utanför Vetlanda 
och Konrad Söderholm i Piteå.

    27        26



Bakrutan 2-22 Bakrutan 2-22

BILD 11
Adam, Marcus och jag (foto-
grafen) står vid donatorbilen 
och taktik-snackar. 

Vi kommer på fler och fler 
saker som skiljer elmässigt 
mellan höger & vänsterstyrd. 
Enklast hade varit att byta ut 
hela elsystemet på limmon, 
och bara skarva kablarna 
som går bakåt. 
Tyvärr låter det sig inte göras 
så enkelt, då Coleman Milne, 
företaget i UK som stått för 
ombyggnationen, har limmat 
en balja i glasfiber i bilens 
mittre del, och som täcker 
kabelstammarna som letar 
sig bakåt.
Elsystemet kommer alltså 
bli en hybridlösning. Adam 
tar hjälp av WIS för att bena 
ut vad som skiljer, vad som 
måste med från donatorn, 
och vad som måste lämnas 
kvar i limmon.

Under tiden som Adam slet 
sitt hår med elen, så jobbade 
jag på med torpedväggen, 
dagens mål var att lackera 
torpedvägg motorrummet.
När bilen byggdes så var 
den Hazelnut brown. Vid en 
tillsnyggning och ombygg-
nad med ”Dame Edna-front” 
(my2006-2010) så lackades 
hela bilen solid svart.
Klubben vill ha den mörkblå. 
Den mörkblåa kulör som 
fanns 2004 var Nocturne 
Blue, och det är även denna 
kulör som fastslogs för lim-
mons nya skepnad.

Basfärg på nu. Nästa steg blir 
klarlack. Kylarbalken kom-
mer lackeras i samband med 
resten av bilen.

När lackeringen av motorrum 
och torpedvägg var klar, så gjor-
de vi kväll.

Dagen därpå så började jag 
klä upp motorrummet, medan 
Adam fortsatte med elen. Han 
märker upp kablar, stiftar ur kon-
takter och stiftar in kontakter.
Snart är vi redo att lyfta in 
instrumentbalken komplett med 
elhärva, rattstång, pedalställ och
värmepaket. Adam fortsätter att 
sammanfläta elsystemen från de 
båda bilarna.

Det är mer än man tror som skil-
jer. Marcus & Anders håller på att 
bygga ihop ett spakställ av två,
då texten sitter på fel sida av 
spaken, och donatorns spakställ 
saknar Winter-knapp.

Den här dagen är Adam inne på 
slutspurten med elen, samtidigt 
som Anders, Marcus och jag har 
förberett för att återmontera 
hela drivpaketet.
Limmon hissas upp, drivpaketet 
skjuts in under, och vi hjälps alla 
åt att hålla koll, medan limmon 
sänks ner över sitt drivpaket.
Marcus ansluter drivpaktet mot 
bilen.

Det tar inte många minuter 
innan allt är på plats och inkopp-
lat, det hjälper att vi alla tre har 
skruvat mycket med 9-5, några 
kontrollfrågar sinsemellan bara, 
så inget missas.

Motor på plats, ska den starta? 
Absolut!

Nu är de fredag, och jag måste 
påbörja resan mot Piteå.
Ännu återstår en del att göra 
och förbereda. Bromsarna ska 
luftas, ny växelväljarvajjer ska
monteras, hjulen ska på, bak-

BILD 12 Torpedväggen 

rutan ska skäras ut, allt som 
ska lackeras måste tas med, 
mycket att tänka på. Och inte 
minst, Limousinen ska lastas 
på släpvagnen för transport.

Här slutar denna delrapport. / 
Konrad Söderholm

BILD 13 Basfärg och Klarlack

BILD14 Även insidan blev lackerad.
Kommer den någonsin synas igen?

BILD 15 Motorrum i ny lack och dagen 
avslutades efter detta. Blank och fint.

BILD 16 Adam fortsätter att 
fläta samman de båda bilarnas 
elsystem.

BILD 17 Slutspurten av elen för Adam. BILD 18 Marcus och Anders 
bygger ihop ett spakställ av två. BILD 19 Drivpaketet ansluts.

BILD 21 Vi hade mätt rätt, den fick 
plats, med god marginal. 

BILD 20 Skall den starta? Absolut!

BILD 22 Lastat och klart – 
Mot Pite!

Limousinprojektet 
sponsras av
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Blekingesektionen

Sektionsnytt
Saabklubbens Skåniasektion

Evenemangslista

Juli 1
MHK Skåne Cruising Landskrona Ven-terminalen 1900

Juli 1 - 3
Svenskt sportvagnsmeeting Knutstorp Ring

Juli 9
Preliminärt Saabträff Nostalgicaféet Tryde

Juli 23
Thulinträffen Citadellet Landskrona

Aug 13
Sommarträff 2022 Ring Knutstorp Info kommer

Sep 25
MHK Skåne Gula Träffen Kyrkheddinge 1000

Sänder lite info om planerade kommande evenemang som 
Saabklubbens Skåniasektion brukar deltaga i. 

Aktuell uppdaterad lista finns på:
https://saabklubben.se/skane/traffar.html

Trollhättesektionen
Trollhättesektionen har som målsättning att genomföra 
minst 4 aktiviteter/träffar per år. Ofta brukar det bli en som-
martur, en hösttur, en höstträff med föredrag och en lussefi-
ka. 

Om man vill få information om Trollhättesektionens aktivi-
teter så kan man som SSK-medlem skicka en anmälan till 
saabklubben.trollhattan@gmail.com så blir man tillagd i vårt 
register och vår maillista.

Välkomna!
SSK Trollhättesektionen

Planerade aktivititer för Blekingesektionen 2022

18/6 Kalmar on wheels på travet

2/7 Nostalgia festival Ronneby

2/7 Hjulirallyt Tingsryd, anmälan till Blekinge Veteranbilsklubb

22/7 Carlshamn Classic Car

13/8 Sommarträff Ring Knutstorp

27/8 Karlskronapokalen Rally utställning

17/9 Veteranmarknad i Tingsryd

Utöver detta:

Tisdagsträffar med BVK under sommaren.
Onsdagsträffar med BCCC juni – aug.
Onsdagar i Gullabo maj – sep.
Torsdagar i Färjestaden juni – aug.

Info: Kenth Mattisson 0735-211556.

Sektionsansvariga

Norrland
Thomas Ramsell, 070-312 43 39

norrland@saabklubben.se

Stockholm
Urban Trued, 070-647 08 14
stockholm@saabklubben.se

Gotland
Fredrik Palmer, 073-0320902

fredrik.palmer@edu.gotland.se

Göteborg
Mats Kadmark, 073-672 30 72

gothia@saabklubben.se

Trollhättan
Roland Widarsson 072-7329566

trollhattan@saabklubben.se

Saab Mitt i Västra Götaland
Stefan Johanzon

sjohanzon@gmail.com
Göran Fredriksson

goran.fredriksson@telia.com

Blekinge
Kenth Mattisson 0735-211556
kenth.mattisson@hotmail.com

Skåne
Bengt Åkesson, 0415-402 22

skania@saabklubben.se

Dalasektionen
Dalarna@Saabklubben.se

Mathias Bjurman och 
Henrik Sundberg

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.

Saab Mitt i Västra Götaland
Saab Mitt i Västra Götaland

Vill du åka på utflykt och träff med nyare mo-
deller? Kontakta då:
sjohanzon@gmail.com; eller 
goran.fredriksson@telia.com;

Mvh/Göran & Stefan
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Välkomna till sommarens 
Norrlandsträffar 2022
Nu är det äntligen dags för återstart av vår 
verksamhet så vi kör preliminärt enligt denna 
kalender i sommar.

Till hösten träffs vi på UVS kansli en kväll i mån-
aden, se på vår hemsida https://saabklubben.se/
norrland/ för uppdaterad info och uppdatering-
ar om våra träffar.

18 Juni Olofsforsträffen Träffen öppnar kl 10,00 
Ett samarbete med Klassiker.

16 Juli Ramsele Bilträff startar kl 10,00. 

23 Juli Lycksele motorvecka 23 Juli Klassikerda-
gen med europabilar

21 Augusti Vännäs motormuseums dag 
kl 11 – 16

20 Augusti  Guldrundan Skellefteå 

3 September Nattugglan Veteranrally tillsam-
mans med UVS

Återkommande verksamheter

Tisdagar 28/6 – 30/8 Storudden ett par mil 
nordväst Sävar tisdag fikakvällar med 
motortema. 

Onsdagar hela sommaren Gammli 2.0 med al-
ternativ körrunda eller på plats Gammlia varan-
nan gång.

Kalles bilmuseum 13 Juni – 31/8 öppet med för 
året ny Saabavdelning se deras hemsida.
  
Varmt välkomna!
Styrelsen
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Håll även koll på vår 
Facebooksida: 
Svenska Saabklubben/Stockholmssektionen eller Saabklubbens forum.
Det händer att vi lägger upp träffar där med kortare varsel, eller komplet-
terande information till våra befintliga träffar.
Hoppas vi ses!

Sektionsnytt, forts Insänt till Bakrutans brevlåda

14/7 torsdag 
Trosa hamnträff. Vi samlas på 
Shell i Botkyrka kl 16:30 för 
gemensam färd på fina, mindre 
vägar.  
Vid frågor, kontakta Tomas Ro-
sendahl 073-9444013 
                                                
30/7 lördag  kl 10.00 Taxinge 
slott, Saabträff. 
Vi träffas på Shell i Botkyrka kl. 
8:45 för gemensam färd. 
Vid frågor, kontakta Magnus 
Johansson 070-7751400
                                                                                                                                                   
17/8 onsdag kl 18.00 -                  
Bilfika på The Nut House. För 
gemensam färd så träffas vi på 
Circle K, Häggvik kl.16:30 samt 
uppsamling vid Bra bil vid Gläd-
jen, Upplands-väsby ca kl.17:00. 
Vid frågor, kontakta Magnus Duf-
va 070-5817158

20/8 lördag  
För tredje året i rad är det 
dags för den trevliga träffen 
vid Sundby kanotklubb. Dock 
är inga detaljer klara än, även 
datumet kan Komma att 
justeras.
                                                

Bil & bulle – Frukostklubben 
är en mycket trevlig morgonträff 
under sex lördagar. Det är en 
härlig blandning på folk och bi-
lar. Stockholmssektionen bjuder 
alla som kommer i Saab på kaffe 
och hembakt bulle! 

9/7    lördag 06.00-08.00            
Bil & bulle Hellasgården                                                       
Vi träffas på Marcus-
platsen, Sickla köpkvar-
ter kl 05.40 om man vill                                                        
samåka sista biten.     

27/8  lördag 06.00-08.00           
Bil & bulle Bergianska
Vi träffas på Circle K universite-
tet kl 05.40 om man vill  
samåka sista biten.        

17/9  lördag 06.00-08.00           
Bil & bulle Drottningholm
Vi träffas på Circkle K:s gassta-
tion vid Brommaplan kl 05.40 
om man vill samåka sista biten.        

Stockholmssektionen

Norrlandsektionen

Bilen har jag byggt efter de 
historier som mina föräldrar 
berättade för mig och min 
bror. Så jag har sökt ett bra 
objekt under 4-5 år. Och förra 
sommaren hittade jag en bra 
92b som passade för mitt byg-
ge. Turligt nog fick jag tag i en 
fungerande motor. Så redan i 
höstas när bilen var nysvetsad, 
så kunde jag besiktiga den.

Boken med min tolkning av 
berätelsen skrev jag samma 
sommar. Nu föll alla bitar på 
plats, men det är ett fortgående 
projekt.
Orginalmotorn håller jag nu 
på att montera i racingtrimmat 
utförande :-)

Boken säljer helt ok och 
finns på flertalet bibliotek 
samt på adlibris och cdon 
m.fl platser.

Claes Meijer
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Vi har varit på Saabmeet Sjuhä-
rads årliga vårträff den 8 maj. Vi 
var 42 personer (varav 7 barn) 
och 3 hundar i 30 Saabar.

Vi samlades en liten bit utanför 
Borås (vid Viaredsmotet) där Ber-
til och Jonas informerade lite om 
dagen och vi alla kunde scanna in 
en Qr kod.  Så fick vi typ tipsfrå-
gor att svara på under resans 
gång i telefonen som Jonas fixat 
på ett innovativt sätt. Riktigt bra 
och kul.

Vi skulle åka på mycket trevliga 
vägar med fina natur i ett fantas-
tiskt vårväder sammanlagt ca 13 
mil. 

Första stopp skulle bli på 
Hyltenäs kulle där vi stan-
nade  och tittade på den 
fina utsikten över Sjuhä-
radsbygden i strålande sol.

MITT I VÄST VåreventMITT I VÄST Vårevent Av Stefan Johanzon

Sen fortsatte resan mot Bynan-
ders museum som var dagens 
slutpunkt. Väl framme blev vi 
mottagna av grundaren/ägaren 
som hade dukat fram en under-
bar lunchbuffé bestående av 
fläskfilé, kyckling med potatis-
gratäng, sallad och kaffe med 
kaka. Under tiden vi åt fick vi 
lite info om Bynanders muse-
um, om byggnaderna, bilar, 
lastbilar och alla motorcyklar.

Sen var det en av deltagarna 
på årets vårträff, Stig "i diket" 
Johansson's tur. Han var  an-
ställd av Saabs rallyteam och 

körde tillsammans med Erik "på 
taket" Carlsson under tiden det 
begav sig i Saabrallyvärlden.

Han berättade lite om sin ral-
lytid på Saab. Det var kul och 
intressant att få dessa berättel-
ser återgivna av Stig "i diket" 
Johansson själv.

Efter maten och all intressant 
info gick man runt i de två 
gigantiskt fina lokalerna med 
alla dessa välvårdade motor-
fordon av olika slag. Kan varmt 
rekommendera ett besök på 
Bynanders museum!

Vi har nu efter att i flera år arrangerat 
Saabträffar i Dalarna, tagit steget att starta 
lokalsektion. 
Syftet är att nå ut till ännu fler Saabentusi-
aster.
Vi börjar smått och försöker undvika onödig 
administration och fokuserar på att träffas.

Lördag 14/5 genomförde vi sommarens 
första träff "Dalecarlia Saab Meeting" med 
ca 100 deltagare.

Näst på tur blir:

2/7 Runn runt

27/8 Siljan runt

Mera information om träffarna finner ni på SSKs 
forum.

Mvh
Mathias Bjurman och Henrik Sundberg

Kontaktuppgifter:
Dalarna@Saabklubben.se

Sektionsnytt, forts
Dalarna - en ny sektion
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Saabine -Saabine -
rosflickanrosflickan

Ett Saabminne

Tipstack till Amazonklubbens 
Jonatan Henning.

Boken Min pappa var en träd-
gårdens mästare 
ges ut av bokförlaget 
Arena.

Gunnnel är fem år men ska 
fylla sex. Med blomsterkorgen 
fylld av rosor välkomnar hon 
besökarna till visningen av nya 
Saab 95.

Det är i september 1962. Bil-
handlaren Lars Fröberg är vän 
med Gunnels pappa, trädgård-
smästaren Arthur Persson, en 
trogen kund hos Fröbergs Bil i 
Sölvesborg.
Arthur är vid sidan om sin 
plantskola en stor bilentueast 
och kör gärna amerikanskt,
Plymouth och Dodge, men 
ställer naturligtvis upp vid pre-
miären för nya svenska Saab 
95/96. Hela bilhallen draperas 
i Arthurs sensommar-blom-
mande trädgårdsrosor. SAAB 
1963 står det skrivet i rosor. 
Dessutom har Arthur tagit fram 
en helt ny sort. Kanske dagen 
till ära? Besökarna får varsin ros 
och tävlar om bästa namn.

- Det var en man från Bromölla 
som vann, minns Gunnel, idag 65 
år. Priset var 50 rosor. 50 stycken 
Saabine-rosor. Saabine som var det 
vinnande namnet. Såklart.

Hur det det gick för rosen Saa-
bine vet vi inte idag, men nya 
Saab 95 blev en succé. 

En av nyheteterna för 1963 
års modeller var att Saabem-
blemet i fronten numera var 
flyttat och satt i grillen.

Och Gunnel?

- Min andra bil i livet blev 
faktiskt en Saab, men det var 
mest en slump. En vinröd Saab 
96 som 1974 kostade 12 000 
kronor. Det var det jag hade 
råd med.

Och rosbladen föll inte långt 
från rosbusken; Gunnel Carl-
son blev trädgårdsjournalist 
och minns sin far i boken Min 
pappa var en trädgårdens 
mästare.

av Leo Pedersenav Leo Pedersen
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Toppola köpes
Jag söker en Toppola till og900, 
med eller utan bil.

Mvh. Peter  Tel. 0768719031
Medlem 3507

Jag renoverar gamla polisbilar, 
både Saab 95 och 99 och tycker 
det borde finnas fler gamla polis-
bilar runt Sverige som kanske är i 
dåligt skick, eller folk som ligger 
på delar från de som har avrustats. 

Skickar bilder på två av mina bilar.

Saab polisdelar köpes 
Ställer iordning både en gammal 
Saab 95 och 99 polisbil och alla 
gamla polisdelar är av intresse
Exempelvis
Komradio 
Dörrfack 
Klaxon sonabel siren
Pintsch bamag blåljus
Marchal taksökare
Spytäcke
Brytare 
M.m

Mvh Niclas Gruffman 
Umeå 0727042513

Köpes: klädsel till
störtbåge

"Saab turbo in the long run" 
kläder/tillbehör köpes.

Fönsterhissar fram och bak till 
vad jag tror ska vara Saab 9000.
Kan skickas. Pris: 500 kr

Ring eller maila: 0704733468
wictor.roesslemail.com

Säljes: Fönsterhissar
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Delar och bilar, säljes och köpes

Saab polisdelar 
köpes

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

Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

Säljes: 
Ny beige cabpåse Saab 9-3 
OG, Björne- Saabs största vita 
nallebjörn, fyller baksätet på 
en V4 eller cab, beige vänster 
dörrsida 900 OG cab , beige 
vänster dörrsida 9-3 OG cab, 
stor Saabskylt i guld, höger 
framskärm V4 69-70 mkt fin, 
lyktor 900 OG o 9000 CS
svarta elskinnstolar 900 o 9-3 
cab nyskick, framskärmar o 
dörrar 900 OG, 900NG o 9-3 
samt 9000 CS, huvar o bakluck-
or 900 CC, kylare till 900 OG 
o 9000, bakaxel 99 o 900-87, 
bakaxel Saab 95, 16” alufälgar 
till 900 o 9000, dragkrokar till 
95, 96 o 900 OG, bromsdelar 
till 99-900 OG nytt o beggat

Saab Sport & Rally, det nr: 
10900 Thommy Zeipel 
medlem 497 
Tel: 070-4666452 
zeiplarna@gmail.com

Saab 99 1982, rostfri, sedan, 25 
kilomil, beige, stått några år

Saab 9-5 sedan 1999, röd, bra 
kaross, trimbox, påkostad men 
har ett lättfixat? missljud i mo-
torn

Saab 9000 1997 A50 midnight 
blue, 23 kmil, rostfri med småfix

Saab 9000 i 1986, byt kopplings-
slang o besikta
inredning till 900 talladega, 
frontspoiler V4 original ny, 
jalusie 99-900 CC, dörrar till 95-
96 2-T, vevaxel med kolvar 2-T, 
motorblock LN, V4-motor.

Tipsar om en grannes Saab 9000 
i 1987, långmilare i vettigt skick, 
broschyrer från 1971 till 2007 
samt en till NG 9-5

Intressekoll på min Saab 95-
65 i bra bruksskick, olivgrön, 
Ignitor, Sportratt, lastlåda, V4 
bromsar fram, riktiga däm-
pare bak, förgasartrimmad, 
sportavgassystem, 51/2” 
JP-fälgar med nya däck, finns 
lite reservdelar som medföljer 
vid rätt bud

Köpes: 
Saab 9-3 aero 2000-02, ska 
vara i fint skick, Saab 9000 
aero eller A50 automat lågmi-
lare, mot rätt bil kan jag byta 
bort en fin aero 1995 i bra 
bruksskick eller A50 med små-
fix, båda är rostfria,kan betala 
mellanskillnad mot rätt bil,

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

Saab turbo in the long run" 
kläder/tillbehör köpes.
Även annat Saabrelaterat från 
80-talet sökes.
Allt av intresse från tex de-
kaler till reservdelsstativ från 
Saab återförsäljare.
. 
Andreas Fäldt
0704006685
Andreas.arboga@gmail.com

En fin 9-3 Aero i ett verkligt 
ovanligt utförande!
Red. tackar Carina Hedin
Ej till salu dock..

Insänt till Bakrutans brevlå
da
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SÄLJES: 
SAAB 9-5 Sedan Griffin 1999 
3.0 T /V6 (200hk) Automat

Bilen har aldrig körts i vinter-
väglag då den enbart körts i 
Portugal. Den är nu i Sverige 
och ursprungskontroll och 
registrering är nu avklarade (sv 
skylt XCS40C).

SAAB 9-5 Sedan Griffin 1999 3.0 T /V6 200hk

Jag har ägt den sedan 2017 i Al-
garve då jag bor där på vintern 
(sommartid förvaras den under 
tak, läs inga lackskador).
Kamremsbyte gjort med rätt 
intervaller, nästan nya däck (300 
mil). Tändkassetter och styren-
het är utbytta m m.
Läderinredning svart med 
luftade säten och stolvärme 

(lyx att ha båda), lack mörkblå 
metallic.
Mätaren visar nu endast 17, 
363 mil !!!.....ett fynd.

Priside 34,000sek  / Bilen finns 
i Karlshamn, Blekinge / Säljes 
av Bo Bogheim/ 0733-961742/ 
algarve@bogheim.se

Säljes: Bakruta i plast till 96

Bytes: Inredning till Saab 96

Säljes: Bakruta i plast till Saab 96

Säljes SAAB -96 V4 1971.
Bilen är helt rostfri, ej rostla-
gad. Bilen helrenoverad. Nya 
bromsar, ny koppling, nya 
stötdämpare och fjädrar, nya 
däck, klädsel hel och fin, nya 
p-boxar i motor och växellå-
da, proffslackad i originalfärg. 
Besiktningsbefriad. Fler bilder 
och mer info ring 0702203107. 
OBS! lägsta pris 65.000:-
Ulf Jönsson
Halmstad

Säljes: 
SAAB -96 
V4 - 1971

Säljes: Begagnade
framskärmar till 92
Till försäljning: 2 stycken 
begagnade framskärmar till 
Saab 92. Ganska rostiga men 
värda att laga. 800:- för båda.

Mats Andersson Lärkga-
tan 20 34260 Moheda Tel. 
0706634162 Medlem 2205

Önskas köpa:
Saab 9-3 TriFuel
För planerad ombyggnad till 
vätgasdrift.

Tel 070-7899386
      070-2696446
Mårten Procopé
Medlem 15565
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Köp & Sälj Att annonsera fungerar, prova själv!
Mejla Köp & Sälj, bakrutan@saabklubben.se

Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

under Bytes"
Komplett ljusbrun Saab 96 
Sport inredning så när som 
på framstolarna.
Bytes mot en röd/röd inred-
ning.

Bakruta plast till Saab 96 
sport/rallybil
Finns i Malmö. Pris: 500 kr
Ring: 0704734468 eller 
maila 
wictor.roessler@gmail.com

Har du röd/röd dörrsidor samt 
två framstolar är jag intresse-
rad att byta.
(Behöver ej baksätet).
Bytes i första hand. Försälj-
ning ej prioriterat f.n. 

Inredningen finns för påsyn 
i Malmö. 

Ring: 0704734468 eller mai-
la wictor.roessler@gmail.
com
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Saab 1992 900 CC ABS Pris: 
25000 kr 21000 mil
bjorn.weissmann@icloud.com
070 571 71 38

Säljes: Saab 900

Försäljning av min 95:a fr 1978. 
Nybesiktigad ring 076 1188623 
och diskutera priset med 
Arnold
Ann-Britt Wernersson

Säljes: 
Saab 95 1978

Härlig sommarbild på mig, pappa och storasyster någon gång slutet 50-tal :-)
Pappa och 2 till startade Bilklubben Saab Gbg på 60talet, som senare blev bilklubben Poseidon.
Mvh Anders Sundell
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Insänt till Bakrutans brevlåda

Köp & Sälj

Körklar Saab 96 i mycket 
bra skick, med dragkrok.  

Den är besiktigad utan anmärk-
ning, giltig till 2023-12-31

Motor och växellåda är renovera-
de, kylaren fabriksny.

Den är att anse som ett bra, väl 
bevarat exemplar av Saab V4 som 
är i mekaniskt fullkurant kondition 
och har genomfrisk kaross. Den är 
ej i toppskick, men är ett mycket 
fint objekt för att lätt kunna bli 
det. Detta pga av fin kaross-sta-
tus,  den renoverade mekaniken 
och att de flesta interiördelar är i 
gott skick.

Fler detaljbilder kan mailas.

A very good Saab V4, running , 
MOT done without any remarks 
and valid until december 2023. 
Very good car body. Engine and 
gearbox are professionally reno-

Garagebil i mycket bra skick.

Rullat ca 6,800 mil och är helt orörd ( vad jag kan se och 
vet ) förutom att stötfångare fått nytt krom i Polen.

Rullade några hundra mil för 6-7 år sedan. Har tyvärr fått 
ett defekt ramlagar. Bilen startar och går att köra med 
men ljuder rätt bra så inget som rekommenderas.
Priside: 48 000 kr
Rickard Möller 
0738-035580

Köp & Sälj

vated. The radiator is new.
For additional information and 
images, please write me. 

Pris 55 000 kr eller bud

Thomas Ingre
Falkenbergsg. 4B
21424 Malmö
0705806348
ingrtethomas@hotmail.com

SAAB 1966 2 stroke
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Insänt till Bakrutans brevlå
da

Hello from Finland. Some-
body asked for a little story 
of our WaSaabi in Elmia. We 
were really busy at our stand 
but here is the story with 
some pictures.

1975 Saab 96 1,5 V4
Far- och sonprojekt från 
Finland.

"Jag har byggt några hot-
rods, så min son ville att 
vi skulle köra ett projekt 

tillsammans. Vi valde Saab ef-
tersom den har snygga kaross-
linjer som passar en custombil. 
Efter att min son kapat av taket 
drog fantasin iväg. Vi bestäm-
de oss för att bygga en med 
bubbeltak, som de där galna 
custombilarna från 50- och 
60-talet. Dörrarna svetsades 
igen och vi la igen alla små hål. 
Huven är kortad ca 2 cm efter-
som originalgrillen inte använ-
des. Mycket plåt fick formas 
till bakdelen. Bara plåt - ingen 
glasfiber. Taket skars ut ur ett 

takfönster i plast och höjs med 
hjälp av linjärmotorer. Min son la 
på en vit grundfärg och kawasa-
kigrön topplack på det. Jag la på 
4 lager klarlack med flakes, och 
sedan ytterligare 4 lager klarlack. 
Vi renoverade motorn tillsammans. 
Inredningen är helt specialgjord. 
Det är en körbar utställningsbil."

Car owner: Mico Hämäläinen
Builder: Marco and Mico Hämäläi-
nen / MTH Garage

Översättning: Marcus Claar

1975 Saab 96 1,5 V41975 Saab 96 1,5 V4

Far och son-projekt som kunde ses på ElmiaFar och son-projekt som kunde ses på Elmia

T.v. Första vita basecoaten.

Nedan: Huven kortades unge-
fär 2 centimeter.

Mitten: Mico målar 
bilen i Kawasaki-grönt.

Ovan: Bakdelen börjar 
få sin form.

Instrumentbrädan.

T.h. "en mobil telefon".

Mico skär av taket
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Far och son-projekt som kunde ses på ElmiaFar och son-projekt som kunde ses på Elmia

Grillen som användes var ej orginal.

Vi byggde om motorn tillsammans. 

Det är en körbar utställningsbil.

Elmiafoton av
Bo Lindman och Karl Ask

Sibylla Gustavssons Saab 96 
1961 var i MHRF:S monter till-
sammans med en motorcykel , 
för att sprida info/kunskap om 
självkontroll för besiktningsbe-
friade bilar.

Funktionärer från vänster 
Lasse Björk, Meta Jedmo, 
Håkan Jedmo, Torsten An-
dersson, Sibylla Gustafsson, 
Håkan  Malmgren
 

Saab 9-5 sportcombi från 2012, 
ägare Marcus Wigh

Bakrutan 2-22 Bakrutan 2-22

SAAB jolle från ca 1945, tillverkad i Linköping 
under ett par år som utfyllnadsjobb. Producera-
des ca 150 st. Ägare Sibylla Gustafsson

Saabklubbens monter välkomnade 
alla till camping. SAABO husvagn 
från 1967 tillhörande klubben. Den 
bjöd på många glada miner. Tillver-
kad i Norrköping i ca 425 ex. 
SAAB 95 från 1962 tillhörande Hå-
kan Malmgren. Denna 95:a är byggd 
i Linköping, de första åren sattes 
95:an samman där. 

Håkan Malmgrens 95 från 1962

Saabar på Saabar på 
ElmiaElmia

Svenska Saabklubben fanns på platsSvenska Saabklubben fanns på plats

 Elmia 2022 Elmia 2022
WaSaabi forts.WaSaabi forts.

* * * * * * ** * * * * * *

Elmia 2022Elmia 2022
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9-3 som hade ne glans utöver det vanliga. 

T.h: 9-3 med glans utöver det vanliga. Ovan t.h: Den 
finländska WaSaabin

 Elmia 2022 Elmia 2022

Ovan: NG 9-5 kombi väckte mycket upp-
märksamhet. 
T.h: Ludwig Falk visar några av klubbens 
regalia. 
Nedan: Mats Jedmo tar hand om några 
besökare. 

Saab 9-5 ljudbil på mässan. 

Det fanns många snygga mo-
dernare Saabar på mässan.

T.h: Magnus Anderssons 
häftiga Saab stod utställd 
på mässan. 

Nedan: I Svenska Bilsport-
förbundets avdelning re-
presenterades Saab genom 
denna folkrace 99:a.
Både Saab 99 och 900 har 
ju visat sig vara kanske den 
bästa och mest populära 
folkracebilen någonsin.



I flera år har MHRF arbetat med 
ärenden avseende import och ex-
port av fordon som vid gränsen 
klassats som avfall. Nu har dom 
fallit i ett av de viktigaste, med 
stor betydelse för rörelsen och där 
MHRFs linje bekräftas – det är äga-
rens avsikt med fordonet, inte skick-
et, som ska vara avgörande.

Tullstationen vid Svinesund stoppade för två 
år sedan importen av en före detta svensk 
brandbil, en International Harvester 1210 
Travelall 4x4 från 1971. Skälet var att man 
fått nya direktiv om att en fackman måste gå 
igenom ett sådant obesiktigat importfordon. 
Tullverket bad därför länsstyrelsen, som är 
tillsynsmyndighet för avfallstransporter, om 
ett besked. Länsstyrelsen i Västra Götalands 
läns ansåg omgående att fordonet skulle klas-
sas som avfall och förbjöd med omedelbar 
verkan fordonet från att föras in i Sverige.

Motorhistoriska Riksförbundet agerade då 
förbundet, liksom ägaren till fordonet, ansåg 
att länsstyrelsens agerande var helt felak-
tigt. Importören tvingades senare dra fallet 
i svensk domstol där Tingsrätten senare gav 
honom rätt. Bilen var enligt domen, exakt 
som MHRF och ägaren hävdade, ett fordon 
och det kan i sin tur inte ensidigt omklassas 
att utgöra ”import av avfall” mot ägarens 
egen vilja. Länsstyrelsen överklagade dock 
den frikännande domen till Svea hovrätt för 
att få ett styrande rättsfall i frågan.

Under mellantiden uppvaktade MHRF löpan-
de Naturvårdsverket och bad om ett klargö-
rande i fråga om import och export av fordon. 
Hösten 2021 gav det resultat i form av en mer 
entydig vägledning från verkets sida.

Hovrätten har den 26 april bekräftat det 
tidigare utslaget i Tingsrätten och undanröjer 

därmed länsstyrelsens samtliga ställningsta-
ganden i frågan. Att fordonet inte var att be-
trakta som avfall fick också medhåll i samtliga 
remissvar som Hovrätten begärde från MHRF, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och 
Transportstyrelsen. I tingsrättsdomen klar-
görs att de åtgärder som vidtas av länsstyrel-
sen måste vara proportionella mot syftet och 
att det är definitionen i Miljöbalken av vad 
som är avfall som är avgörande. Där (15 kap 
1) anges att: ”Med avfall avses i denna balk 
varje ämne eller föremål som innehavaren 
gör sig av med eller avser eller är skyldig att 
göra sig av med.”

– Domen är ett mycket glädjande besked för 
alla inom den fordonshistoriska rörelsen och 
av mycket stor principiell betydelse gentemot 
tillsynsmyndigheterna och deras agerande 
vid import och export av historiska fordon 
och fordon av intresse för samlare, säger 
MHRFs generalsekreterare Jan Tägt.

Domen går också helt i linje med vad MHRF 
har anfört sedan år 2011 – det är ägarens 
avsikt med fordonet som är avgörande. Inte 
skicket. Tyvärr krävde myndigheternas age-
rande att ett flertal personer under fem års 
tid fått leva i ovisshet med rättsliga prövning-
ar och kostnader för att fastställa det självkla-
ra.

Att MHRF agerade och tog striden i frågan 
var viktigt, trots att det krävde en stor insats 
i form av arbete och tid. Det var av denna 
anledning som MHRF som organisation bild-
ades för mer än femtio år sedan, och MHRF 
utgör fortsatt en viktig funktion för rörelsens 
fortlevnad.

Myndighetsrådet MHRF

Anm: Samma tingsrätt kom också till samma 
slutsats som i ovanstående mål hösten 2021 
rörande importen av flera fordon från USA. Läs 
mer om det här: mhrf.se/kulturarv  avfall

Norsk export lyckades: En brandbil från 1971 var inte avfallNorsk export lyckades: En brandbil från 1971 var inte avfall
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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.

Här hittar du
Svenska Saabklubbens egna besiktningsmän

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

MHRF-försäkringen
MHRFs arbete gav resultatMHRFs arbete gav resultat
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Reservdelsmeddelande från SSK Reservdelar AB

Nytillverkat

SSK Reservdelar har 
nytillverkat hatthyllor 
som passar till: 
Saab 96 1960-1967

Art.nr: 718695

Färg: Ljusgrå

Pris: 1175: - 

Semestertider på 
reservdelslagret!
Hej! 

Under vecka 26 t.o.m. vecka 32 kommer vi att ha 
lite ändrade öppettider på telefon,  lagret kommer 
att ha öppet hela perioden, dock med reducerad 
bemanning. 

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

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

Trevlig sommar önskar vi er alla.

Personalen på SSK-Reservdelar AB

Nyinkommet

Baklyktsglas som passar till Saab 96 
1965-1977

Art.nr:
883543-SA

Pris: 1995:-/ Par
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SSK Reservdelar AB

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

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

Befattningshavare
Jan Karlsson

Reservdels/Lageransvarig

Helena Karlsson
Order/Lager

Niclas Karlsson
Reservdelsrådgivare/Lager

Johannes Mukka
Lager

Nytt inför sommaren

Nu finns vi på Sociala medier!
Följ oss på Instagram och Facebook

För framtida erbjudanden och nyheter!

SSK-Reservdelar AB
Från 2-takt till Turbo

Hej! 
Vi har fått en del förfrågningar till reservdelslag-
ret vad de olika tilläggen efter artikelnumren 
betyder när ni beställer i webshoppen, så här ska 
ni få en förklaring på dem, som exempel: 
899332 Spindelled då är det Saab originaldel.
899332-NT Spindelled är det en reservdel som vi 
själva eller annan leverantör som nytillverkat, NT 
= Nytillverkat och ska vara en kvalitets del. 

899332-EK spindelled är en billigare variant som 
vi kallar EK= Ekonomidel. 
707712-SA Packningssats, där SA= Sats. 
Vi kommer att jobba löpande med att justera 
tilläggen så ni kan välja ett alternativ som passar 
just er bäst.

Vill ge ett tips till er som har en Saab 2-takt eller 
V4. Kontrollera oljenivån i växellådan på er bil 
minst en gång per år. Vi ser ofta haverier på pin-
jong o kronhjul och just de delarna kommer det 
att bli svårt med i framtiden.  

Det behövs inte mer än några mils körning så är 
delarna förstörda och dyrt att reparera idag. 

Helena, Niclas, Johannes och undertecknad öns-
kar er alla en trevlig sommar. 

Sommarhälsningar: Jan Karlsson Reservdels och 
lageransvarig för SSK reservdelar. 

SSK Reservdelar AB
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Vi har några punkter som vi vill att ni tänker 
på innan ni betalar fakturan som alltid med-
följer i försändelsen. 

1. Betala fakturan till angivet Bankgiro 886-
2344 eller till Swish nummer: 1233910106!

2. Se till att ange rätt fakturanummer när 
du swishar!

3. Fakturan ligger alltid med i försändelsen 
på delarna ni beställt, ska ni inte använda de-
larna just nu så se till att packa upp försändelsen 
och betala fakturan i tid!

Vi och vår bokföringskonsult som förresten heter 
Maria (som vi för övrigt är mycket nöjda med 
då hon är väldigt skärpt och duktig på bokfö-
ring) lägger ned onödigt mycket tid för att reda 
ut och se till att reservdelsverksamheten får 
betalt för reservdelar i tid. 

Tacksam om ni kan hjälpa Maria och oss med 
ovanstående, i och med det avlastar ni oss på ett 
bra sätt.

Vänliga hälsningar: 

Jan Karlsson 
Reservdels och lageransvarig 

Praktiskt att tänka på

Träffen anordnas av Saab och Volvoklubbar i Sverige i samarbete med  

BILUTSTÄLLNING 
Sjöallén Varberg 

Lördag 17 september kl 11-14

Välkommen att ställa ut din Saab eller Volvo. Inget krav 
på klubbtillhörighet men klubbmedlemmar får rabatt på 
närliggande matställen. 
Frivillig avgift på 100kr/fordon går till  
Mer info om vilka klubbar som arrangerar träffen m.m  finns på facebooksidan Saab/Volvoträffen i Varberg 

ÅRETS SPECIALUTSTÄLLNING 
SAAB 75ÅR 

VOLVO AMAZON HERRGÅRDSVAGN 60 ÅR 

VOLVO 760 40 ÅR 
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Du som medlem kan beställa re-
servdelar till din nyare Saab ge-
nom SSK Reservdelar AB och där-
med erhålla upp till 15% rabatt på 
delarna och samtidigt få det skickat 
till dig från Orio.- Saabfestivalen i Trollhättan 10–12 juni 2022, 

mer info om det i BR1 2022
 
- Östgöta Saabklubbs reservdelsmarknad i 
Norrköping 
4 september 2022 

- Reservdelsmarknad SSK Reservdelslager i 
Skattkärr 12 nov 2022 kl 10.00–15.00.
Med huvudinriktning på begagnade reservdelar 
till bra priser. 

OBS!! Ordinarie lager stängt men det går bra att 
förbeställa varor för avhämtning. 

Observera att vi i huvudsak tar med förbeställda 
reservdelar till de olika evenemangen, vi kom-
mer endast att ha med ett mycket begränsat 
utbud av diverse andra reservdelar. 

Därför: beställ i tid via webshop, telefon eller 
mail för att vara säker på att få era önskade delar 
levererade. 

Vi reserverar oss för att kalendern kan komma 
att ändras. 

Vänliga hälsningar: 
Personalen på SSK Reservdelar AB i Skattkärr

Evenemang som SSK Reservdelar AB kommer att 
delta/arrangera på under 2022
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För dig som vill att gamla delar 
ska bli som nya erbjuds vatten-
polering!

Svenska Saabklubben presenterar ett Svenska Saabklubben presenterar ett 
nytt rabattföretagnytt rabattföretag
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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 Ängelholm
Top n'Trim erbjuder bl a en del lister, innertaksmate-
rial, suffletter mm till din Saab. Saabklubbens med-
lemmar erhåller 10 % på material. Ange kod "saabtts" 
i webshoppen. Top n'Trim Shop Metallgatan 21 C, 
26272 Ängelholm Tel. 042-20 09 69 
www.topntrim.se

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.

S.A Vattenblästring & Entreprenad
Vattenpolering är en effektiv och miljövänlig metod 
som rengör metallytor med minimal åverkan. 
Medlemmar eråller 15 % rabatt.
Besöksadress: Egnahemsvägen 23, Tidaholm
stefan  ahl@hotmail.com, 070-249 99 23
Vi finns på Facebook och Instagram.

Medlemsförmåner

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

Medlemsförmåner Detta är Svenska Saabklubben
Styrelse 2022

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

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 2022
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, 070-5817158

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
Vakant

Modellombudsmän forts

Saab NG 95 & 94X
Jonas Åberg, 070-3053996

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

SSK Reservdelar AB
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

Medlemsärenden och kansli

Telefonnummer: 0520-411128 

Telefontider Måndagar 13-16 
och Torsdagar 8-12.

Mail:
medlem@saabklubben.se

Vilka vi är
Vi är en aktiv förening som främjar Saabs bilar och tillbehör, 
grundad 1976. 
Saabinnehav är inget krav för att vara medlem, allt som behövs 
är ett intresse för Saabar.
Det är omkring 6100 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, Mitt i Väst 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

    59        58



www.saabklubben.se/klubbshop
KLUBBSHOPEN

Piké
399:-

Termosmugg

129:- Kylväska

249:-

Lättviktsväst

799:-

T-shirt

199:-

Vattenflaska

99:-

Returadress / return to: Svenska Saabklubben
c/o Företagskonsulten Göteborgsvägen 16A 441 32 Alingsås Sweden

Bakrutan 2-22
        60


