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Mitt liv med Saab 

Erbjudande Saab Cars Magazine

Insänt: Den blå vägen hem

Sommarträff på Knutstorp

Sektionsnytt

Köp o sälj, även sid 40

Foto detta uppslag: 

En koncernbild togs i hemlighet 
en minnesvärd natt, natten 
mellan den 5 och 6 maj 1984, 
i en flyghangar hos Saab i Lin-
köping. Den nattsvarta kvälls-
himlen blev bakgrund till en 
Scania-lastbil, ett flygplan och 
den nya Saab 9000 som skulle 
lanseras. 

Mer om detta i "Mitt liv med 
Saab på sid 6. 

Arkivbild Saab Car Museum

Omslagsfotot: Min första bil. Farsan köpte den 1993 för 
650 kr. Fick bilen när jag fyllde 18 år. Den besiktades sist 
1999 och har stått i garage sedan dess och nu efter lite 
åtgärder besiktades den igen Nu har den en besiktning 
kvar innan den fyller 50 år och blir besiktningsfri. Den 
väcker uppmärksamhet var än den visar sig. 
Insänt till Bakrutan avJoakim Persson
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BILDER och TEXTER emottages gärna
Skicka bilder för sig och text för sig.
Du kan också skriva din text direkt i 
mailet. 
Bilder bör bifogas mail - ej klistras in i 
ditt textdokument.   Upplösning helst 
190 dpi eller mer.  Dela bilder på Drive 
går också bra. Gör helst ett urval själv, 
skicka inte mängder. 
Skriv gärna bildtexter till bilder.

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

Utgivningsplan:
Nr 1 (nästa nummer)
manusstopp 20 december
I brevlådan före årsmötet
Nr 2 manusstopp 10 april 
I brevlådan i mitten av juni
Nr 3 manusstopp 10 augusti
I brevlådan i mitten av oktober
Nr 4 manusstopp 20 oktober
I brevlådan före jul
med reservation för oförutsedda 
händelser.

Omslagsfoto Bakrutan nr 4 2022
Joakim Persson

När Småland for till Öland 

Filmisen

Vinterförvara bilen

MHRF-försäkringen

SSK Reservdelar AB

Karin

Nya Styrelsen SSK Reservdelar AB

Medlemsförmåner

Svenska Saabklubbens kontakt-
uppgifter till funktionärer och  
modellombudsmän
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HösttankarHösttankar...
Så har det hunnit bli grå höst och de färg-
glada löven börjar lämna träden. Snart är 
det Saabföre på våra vägar, i varje fall för 
de av oss som brukar åka Saab året om. För 
andra av oss är det kanske de sista turerna 
för säsongen med entusiast-Saaben, innan 
den ställs in för vintervilan.

Själv har jag tyvärr inte alls åkt lika mycket 
Saab som jag brukar denna sommar, blev 
bara drygt 400 mil med den uppskattade 
Saab 9-5 1,9 TiD Vector med Hirschtrim i år. 
Nackdelen med kanske lite för många hob-
bybilar i garaget kan ibland just bli det att 
någon bil används för lite. Vi får väl se vad 
framtidsplanerna säger på den fronten. 

TillbakablickTillbakablick
Nåväl för mig och många andra var Saab-
festivalen och 75-års jubileet årets själv-
klara höjdpunkt, Att mingla runt bland alla 
likasinnade, kolla på alla fina Saabar från 
Ur-Saab till 9-5 NG och allt annat godis var 
så klart en höjdare för oss Saabentusiaster 
och säkert för många andra också sett till 
det stora antalet besökare vid området 
kring Saab Car Museum. 

För mig som kom in i Saab-hobbyn via 
flitigt tävlande, speciellt på bana, så var det 
minst lika roligt på Kinnekulle Ring. Tävlat 
där själv många gånger, men så mycket 
bilar och folk ser man sällan i det gamla 
skifferbrottet. 

Nästa event för egen del var planerat att bli 
Sommarträffen på Ring Knutstorp i augusti 
tillsammans med vännerna i BMW Club 
Schweden. Tyvärr lyckade jag bli sjuk precis 
lagom dit och fick lämna walk-over. Gräm-
de mig, då ”Knutan” om möjligt är en ännu 
roligare bana.

Ett riktigt kansliEtt riktigt kansli
Vad har hänt i övrigt för oss i styrelsen under 
sommaren då? 
Jo det mesta löpande har flutit på som pla-
nerat. Våra vänner på Ekonomibyrån hjälper 
ju oss att serva er medlemmar på bästa sätt, 
med ett riktigt kansli med mera. Hoppas 
att ni tycker det fungerar bra när det dyker 
upp en medlemsfråga. I annat fall finns ju 
vi klubbfunktionärer alltid till hands för att 
hjälpa till om det är så. 

ReservdelsbolagetReservdelsbolaget
Det stora arbetet för styrelsen har så klart 
varit att äntligen få till en ordinarie bolags-
styrelse för vårt reservdelsbolag SSKR AB. 
Av olika skäl tog det något längre tid än 
planerat, men nu är allt på plats och vi har 
det stora nöjet att hälsa Joachim Couchér 
välkommen som ny styrelseordförande i bo-
laget, tillsammans med de nya ledamöterna 
Göran Fredriksson och Stefan Johanzon. Varmt 
välkomna! Martin Bergstrand och underteck-
nad fick också förtroendet att fortsätta som 
ledamöter och klubbstyrelsens representan-
ter i bolaget. 
Du hittar en presentation av SSKR AB's nya 
styrelse på sidan 48.

Planering för årsmötetPlanering för årsmötet
Vidare så arbetar vi med att förbereda kom-
mande årsmöte, som i god tradition kommer 
att avhållas på Saab Car Museum genom 
benäget stöd av Peter Bäckström. Datumet är 
den 25 mars 2023. 

Under pandemin prövade vi ju på att nyttja 
möjligheten till digital närvaro på årsmötet, 
så även vid senaste årsmötet. Intresset för att 
delta digitalt har väl inte varit så överväldi-
gande stort, så då extrakostnaderna för att 
genomföra ett digitalt årsmöte är ganska sto-
ra, kommer vi år tyvärr inte att erbjuda den 
möjligheten. Men vi ska i vare fall erbjuda 
möjlighet att följa årsmötet digitalt via web- Vad döljer sig bakom den rälsburna plattformen...? 

Jominsann vår egen Bosse i SSK's styrelse.

Körning speciellt på bana och flitigt tävlande är 
Bosse Lindmans ingång till Saabintresset. Här hans 
moderna NG 9-3 dieselracer på Mantorp Park.  Det 
blev seger den gången. Bilen ägs och körs på ban-
träffar numera av annan SSK-medlem.

TV sändning, för alla er som inte har möjlig-
het att närvara på plats. Skillnaden blir alltså 
att du inte kommer att kunna rösta digitalt, 
men väl kunna ta del av vad som sägs och 
tycks på årsmötet.
Men helst ser vi ju att du som medlem tycker 

det värt tid och engagemang att komma till 
Trollhättan så klart! 

Saab rullar vidare tack vare SSKSaab rullar vidare tack vare SSK
Avslutningsvis vill jag passa på att framföra 
hela styrelsens stora tack till alla er medlem-
mar, klubbfunktionärer och sektioner för att 
ni med stort hjärta och mycket arbete ser till 
att anordna all trevliga stora och små träffar, 
representera klubben vid andra träffar, in-
skickade berättelser och artiklar till Bakrutan 
och alla härliga och informativa inlägg i klub-
bens sociala medier. Sist och inte minst för att 
ni hjälper klubben hålla våra älskade Saabar 
rullande genom att troget och återkomman-
de handla reservdelar från SSKR, vårt eget 
reservdelsbolag! Hur många märkesklubbar 
kan stoltsera med det? 

Stort tack och en önskan om en Stort tack och en önskan om en 
God Jul och ett Gott Nytt ÅrGod Jul och ett Gott Nytt År

För styrelsen // Bo Lindman

Bakrutan 4-22 Bakrutan 4-22

Ledare Bakrutan nr 4 -2022Ledare Bakrutan nr 4 -2022 Ledare Bakrutan nr 4 -2022Ledare Bakrutan nr 4 -2022
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"Jag har en SAAB 900 I16 
AC55D-SR 1991 14000,mil 
med Toppola." 

Lars Westlin undrar i ett 
mail om det finns något spe-
cifikt för Toppola? Sektion, 
träff, register över vilka som 
har etc. 

I nuläget finns ingen sek-
tion, men intresserade är 
varmt välkomna att ta initia-
tiv hälsar ordförande.

Undertecknad skickar ett foto på min v4 årsmodell 1970, flygplanet i bakgrunden är Saab 35 med 
tillverkningsår 1968. Fotot är taget på Saabs personalparkering. Anders Johansson Medlem 573

Kallelse till Svenska Saabklubbens årsmöte 2023
Årsmötet 2023 kommer att hållas enligt tradition på Saab Car Museum. Vi kommer se över att livesända 
mötet, men ingen medverkan digitalt på mötet. Önskar man rösta behöver man vara på plats i Trollhättan. 

Årsmöteshandlingar kommer finnas på saabklubbensarsmote.se innan årsmötet. Handlingarna kan även 
skickas hem mot portokostnad, kontakta då medlem@saabklubben.se eller ring på telefontiderna.

När: Lördagen den 25 mars klockan 12,00

Dagordning årsmöte

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet

3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsstämmoprotokollet

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

6. Godkännande av:

A) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

B) Styrelsens förvaltningsberättelse för 2022

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2023

10. Behandling av inkomna motioner

11. Propositioner från styrelsen

12. Val av

A) Kassör för en tid av två år

B) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter

C) Resterande ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år

D) Val av revisor jämte revisorssuppleant för en tid av 1 år

E) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

13. Beslut om ev hedersmedlem

14. Fastställande av medlemsavgifter för 2024

15. Fastställande av reseersättningar fram till nästkommande årsmöte

16. Saabklubbens stipendiefond

17. Övriga frågor

       Styrelsen vill diskutera det fysiska medlemskortets framtid

18. Mötets avslutning

God Jul och Gott Nytt År 2023 God Jul och Gott Nytt År 2023 
önskar styrelsenönskar styrelsen

    Insänt till Bakrutan
s brevlåda

    Insänt till Bakrutan
s brevlåda
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För 75 år sedan, den 10 
juni 1947, visade flyg-
planstillverkaren Saab 
sin första bil, Saab 92, 
vid en pressvisning i per-
sonalmatsalen i Linkö-
ping. 

Jag var visserligen inte där, 
men bilar hade jag börjat rita 
redan då, och dom såg ut som 
Saab 92 nästan allihop! Runda 
och strömlinjeformade. Vid elva 

års ålder, 1955, började jag samla 
bilbroschyrer så året efter lycka-
des jag hos Philipsons i hemsta-
den Västerås få en broschyr för 
nya Saab 93. I likhet med flertalet 
broschyrer vid den här tiden var 
den tecknad. När Saab 96 kom 
1960 och försäljningen övertogs 
av ANA – senare Saab-Ana – var 
det fortfarande tecknade bilder i 
broschyrerna. Det skulle dröja till 
en bit in på sextiotalet innan den 
fotograferade bilden tog över. 
Men då hade jag redan bestämt 
mig för att bli reklamtecknare 
och rita bilbroschyrer. 

Nu var det förstås inte så enkelt. 
Det blev istället från hösten 1961 
jobb hos Saab-handlaren Olle 
Olsson Bil AB, som lagerkonto-
rist. Bästa kompisen hade köpt en 
begagnad Saab 93 med Saxomat-
koppling och med den åkte vi i fe-
bruari 1962 till Stockholm för att 
titta på Bilsalongen, där nya Saab 
Sport visades. Fin förstås, men 
dyr, 15 471 kronor mot 10 600 kr 
för en Saab 96. 

Det blev inte många Saab Sport 
sålda i Västerås.  

En kundmottagares bekän-
nelser 

Efter lumpen, 13 månader i flot-
tan, hade det blivit 1965 och de 
forna cheferna hade startat om på 
nytt, i Björkman & Henstam Bil 
AB, där jag kunde fortsätta job-
bet, nu som kundmottagare. 

Trevligt nog hade direktörerna 
sett mina konstnärliga ambitioner 
så när det var visning av de nya 
årsmodellerna var jag med och 
satte upp affischer. Inför en Bar-
nens Dag-karneval i maj 1965 de-
korerade jag ett blomsterklätt släp 
med en Saab 95 som drogs av en 
Plymouth Barracuda. När Sonett 

II skulle premiärvisas i Västerås 
ritade jag en affisch.  

Det hände mycket på bilfronten. 
66:orna, med sin trippelförgasa-
re, var ju en katastrof! Varenda 
kund kom in och klagade på 
bränsleförbrukningen! Vilken 
sensation det blev när V4:orna 
kom, i augusti 1966, både snabb-
are och bränslesnålare! Och 
våren 1967 satte reklambyrån i 
Stockholm ny stil på annonse-
ringen med en slogan som blivit 
legendarisk: ”Saab-andan, en del 
har den.”

Den 14-15 augusti 1968 var det 
säljstart för helt nya Saab 99. 

Ska erkänna att jag till en början 
hade lite svårt för den Sixten Sa-
son-ritade formgivningen – men 
jag har ändrat mig! Värre var att 
de nya 99:orna kom in till verk-
staden alltför ofta – antingen 
var det fel på den engelskbyggda 
motorn eller så var det växellå-
dan. Det skulle bli bättre, med 
den svenskbyggda motorn som 
kom i 1972 års EMS. 

Ett nytt kapitel 

För min del hade livet tagit en ny 
vändning. Jag lämnade jobbet i 
Västerås, flyttade till Stockholm 
och kom in på Konstfack i bör-
jan av 70-talet. Bilintresset hade 
jag förstås kvar och när Saab 
presenterade sin Combi Coupé i 
augusti 1973 var jag helt överty-
gad om att det var en stilmässig 
triumf! Både snygg och praktisk! 
Och när femdörrarsversionen 
kom i mars 1976 tillkom karis-
ma! Och sen kom ju Saab 99 
Turbo, med säljstart som årsmo-
dell 1978. 

Saab 93, tecknad av Ralph 
Jonsson, i broschyren 1956

Barnens Dag-parad i Västerås 
den 9 maj 1965. 

Olle Olsson Bil AB 
i Västerås sålde 
Saab och Chrys-
ler-bilarna från 
ANA 1960-1965. 

75 år med Saab-andan 75 år med Saab-andan 
eller eller 
Mitt liv med SaabMitt liv med Saab

SaabSaab
75 år75 år

Av Per-Börje Elg               
(text, foto och arkivbilder)

Vi vill rikta ett stort tack till Saab-proffset  
Per-Börje Elg som just kommit ut med sin bok 
"Saab – alla bilarna 1947-2012” och som här delar 
med sig av material från boken - och från sitt  
arbete med Saabar!  / Redaktionen och styrelsen
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Efter några år som bildlära-
re kom jag 1980 åter till bil-
branschen. Nu med ett jobb i 
Nyköping där huvudkontoret för 
Saab Personbilsdivisionen fanns 
med bland annat den avdelning 
som då hette Reklam och SP. 

Saab 900 Turbo, introducerad till 
årsmodell 79, var på väg att bli 
en klassiker och mitt första upp-
drag blev att vara med vid lanse-
ringen av 4-dörrars Sedan-mo-
dellen, på bilsalongen i Genève i 
mars 1980. Under hösten fortsat-
te det sedan med lanseringar; för 
svenska återförsäljare på Berns 
i Stockholm den 25 augusti, i 
engelska Birmingham den 20 
september och i november i San 
Diego i USA. 

Några år senare, i mars 1983, 
var jag med om lanseringen av 
16-ventilersturbon på bilsalongen 
i Genève, en bilhistorisk 
milstolpe, minsann. 

Saab var ett företag för entusias-
ter och som det ofta påpekades, 
med korta avstånd mellan be-
slutsfattarna. Att jag redan första 
dagen på jobbet fick skaka hand 
med högsta chefen Sten Wennlo 
gjorde förstås intryck. Till andra 
kontakter och medarbetare hörde 
legendariske Saab-mannen Gun-
nar A Sjögren, mästertecknaren 
Rony Lutz, formgivningschefen 
Björn Envall, ”Mr Turbo” Pelle 
Gillbrand och förstås Erik Carls-
son ”på taket”. Plus många fler, 
naturligtvis. 

Broschyrer, broschyrer, 
broschyrer

Jag blev snart involverad i foto-
graferingarna för broschyrer och 
affischer. Från 1986 fick jag an-
svaret för 900-broschyrerna och 
efter ytterligare några år kunde 
jag skryta med titeln ’Manager 
Sales Literature’ på visitkortet. 
Det var reklambyråerna Tema 
och Artmen i Göteborg som 
stod för broschyrproduktionen, 
dels med egna fotografer, dels 
med internationallt erkända bil-
fotografer. 

Det handlade om en nästan 
årslång produktion med många 
inblandade. Från ett startmöte på 
hösten där tekniker och produkt-
planerare berättade vad som var 
på gång, till reklambyråns krea-
törer, översättare och fotografer 
till tryckerierna, som förutom i 
Sverige också fanns i Tyskland, 
Belgien, Holland eller England. 

Broschyrerna gjordes i upp till 
32 olika bild- och språkvarianter, 
med upplagor på totalt mellan 
500 000 och en miljon exemplar 
– och skulle förstås vara klara till 
lanseringen av de nya årsmodel-
lerna, vanligtvis i augusti-septem-
ber. 

Saab 99 Turbo – rätt bil i rätt tid, sa Pelle Gillbrand.  

Saab 9000 Turbo 16 skulle lanse-
ras i maj 1984 och som alltid gäll-
de största möjliga sekretess fram 
till lanseringsdagen. Så för att den 
första broschyren skulle vara fär-
dig i tid planerade vi en fotoresa 
till Spanien i mars-april 1984. 

Två förseriebilar flögs ner med 
ett Herculesplan från flygvapnet, 
själv körde jag ner med en 5-dör-
rars 900 som vi skulle ha att foto-
grafera från. En mycket praktisk 
bil, man skruvar bort bakluckan 
och sen kan fotografen ligga platt 
i bagageutrymmet och få de mest 
fantastiska fartbilder på den efter-
följande Saab 9000! 

Rony Lutz – konstnären bakom rönt-
genteckningarna och illustrationerna i 
Saab-broschyrerna. 

Sten Wennlo var 
chef på Saab Per-
sonbilsdivisionen 
1976-1987. 

Författaren bakom ratten på 
Saab 900 Turbo Sedan 1981, 
fotad på provbanan hos Sca-
nia i Södertälje. 

SaabSaab
75 år75 år
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Så gjorde vi den första 9000-broschyrenSå gjorde vi den första 9000-broschyren

Fotograferingarna ägde rum 
i Spanien, i bergen utanför 
Granada. 

Till de olika platserna trans-
porterades bilarna i en inhyrd 
spansk möbelbuss. 

Vi hade avtalat med ett foto-
lab i Granada som framkall-
ade filmerna under natten, så 
vi kunde beundra resultatet 
dagen därpå! 

Till övriga bilder vi skulle ha hör-
de en koncernbild och den togs 
en minnesvärd natt, natten mellan 
den 5 och 6 maj, i en flyghangar 
hos Saab i Linköping. Den natt-
svarta kvällshimlen blev bakgrund 
till en Scania-lastbil, ett flygplan 
och den nya Saab 9000. Det var 
samtidigt som Saab-Scania lanse-
rade sin nya koncernsymbol och 
stoltheten hos oss anställda var 
enorm! Vi gjorde ju världens bäs-
ta flygplan, lastbilar, bussar och 
bilar! Eller hur…! 

På tur att lanseras stod sedan en 
framgångssaga – Saab 900 Ca-
briolet. När tillverkningen kom 
igång i januari 1986 gick de första 
400 bilarna till USA. Till mo-
dellåret 87 fanns cabrioleten på 
alla marknader och då fick den sin 
egen broschyr. Mycket elegant, 
fotograferad på Mallorca – och 
i Varberg! Till årsmodell 88 fick 
900 Turbo 16 Aero och Cabriolet 
dela broschyr och bilderna, nu 
fotade i Monte Carlo och på fran-
ska Rivieran, var ännu en gång 
alldeles utsökta!

Jag brukar skryta med att 1987 
var det dittills bästa året för Saab 
med 134 112 tillverkade bilar. Det 
var nog för att vi gjorde så bra 
broschyrer, tro´t om ni vill! 

Men innan 80-talet tog slut hade 
vi ännu en lansering – Saab 9000 
CD. Det blev ett storslaget eve-
nemang i franska Nice i januari 
1988. 2500 journalister och åter-
försäljare kom dit, 100 bilar fanns 
på plats, liksom 200 Saab-anställ-

da. Men journalisterna blev inte 
lika imponerade, ”det var ju bara 
en 9000 med koffert”. Att BMW 
samtidigt lanserade en epokgö-
rande ny 5-serie var ju lite olyck-
ligt… 

GM klev in i bilden 

Klockan tre på eftermiddagen 
den 15 december 1989 stod vi 
på den gamla reklamavdelningen 
i Nyköping samlade runt radion 
för att lyssna på den då pågående 
presskonferensen i Stockholm. 
Expressen hade redan skickat ut 
löpsedlarna med uppgiften att 
Fiat köper Saab.

Överst: 
Cabriolet- 
broschyren 
1987.

900 Cabriolet 
vid bilmuseet 
i Mougins,   
utanför Can-
nes. 

Action-foto i Granada.     13        12
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Men det visade sig att det var 
General Motors, eller rättare sagt 
GM Europe, som klev in som 
hälftenägare i det nya bolaget 
Saab Automobile AB. 

Det var ju en lättnad, GM var ju 
ett av världens största företag, så 
vad kunde väl gå fel? Men Rony 
skissade snabbt fram en liten sa-
tir, ett förslag till ny koncernsym-
bol: Scania-gripen genomborrad 
av Opel-blixten! 

Ja, förändringar blev det. Hu-
vudkontoret, med marknads-
avdelningen och informations-
avdelningen flyttades 1991 från 
Nyköping till Trollhättan och det 
var  på sätt och vis bara logiskt. 

När det var dags för nästa nya 
bilmodell blev det mera kompli-
cerat. ”Inom huset”, Saab alltså, 
fanns planer på en ny 900, men 
nu kom order på att den 

skulle byggas på en plattform 
från Opel. Teknikerna och form-
givarna slet sitt hår och försökte 
få den att åtminstone se ut som 
en Saab! Och när ”Nya Saab 
900” presenterades den 21 juli 
1993 var det på hemmaplan, i 
Trollhättan alltså.

Men GM:s inflytande gick längre 
än så. Efter en global upphand-
ling visade det sig att broschyrer-
na skulle produceras av samma 
reklambyrå som Opel använde, 

nämligen McCann-Erickson i 
Frankfurt. Kul för mig kanske, 
det blev ju en massa resor till 
Frankfurt istället för Göteborg, 
men om resultatet blev så mycket 
bättre, därom tvista de lärde.

”Nya Saab 900” blev dessvärre 
känd för en massa barnsjukdo-
mar, men när femdörrarsversio-
nen kompletterades av en Coupe 
och en Cabriolet och årsmodell 
94 byttes till 95, så började det i 
alla fall se lite bättre ut. 

Saab 9000 Turbo 16 fotografe-
rad i Spanien inför lanseringen 
i maj 1984.

Broschyrgruppen 1988 – Jan 
Branzell, Per-Börje Elg och An-
ders Sandelin. 

Den första Saab 9000-broschyren. 

Th: Provfoto för 9000 CD-bro-
schyren i maj 1988.

Saab 900 Cabriolet, presente-
rad i januari 1994.
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Den nya tiden 

Det var oroliga tider. Nya chefer 
kom och gick, liksom mark-
nadsdirektörer, från GM:s alla 
hörn av världen. Som australiska 
Holden – hoppas han kan mer 
om Saab än jag kan om Holden, 
surrade det i mitt huvud. 

Reklamen förändrades i grun-
den. Nu predikades varumärkets 
betydelse, Saab skulle bli ett 
premiummärke och slåss mot 
Audi, BMW och Mercedes. Bro-
schyrerna bytte totalt stil och ja, 
kanske blev dom avantgardistiskt 
konstnärliga. 

Men flaggskeppet i broschyrpro-
duktionen, som vi med stolthet 
presenterat år efter år under 
namnet Form & Funktion fanns 
inte kvar. 

Det var inte längre utförliga 
röntgenteckningar och illustra-
tioner av Rony Lutz, ingen saklig 

produktinformation om hur ett 
turboaggregat fungerade eller 
hur stort lastutrymmet blev med 
nerfällt baksäte. Nej, nu symboli-
serades turboprincipen av något 
som kanske såg ut som en rot-
borste eller möjligen en hårfläkt 
och miljövänligheten antyddes av 
några svajande grässtrån istället 
för en förklaring av vad katalysa-
torn betydde för renare luft. Men 
det förstås, smaken är  som baken 
brukar det heta.

Mitt i Saab-historien 

Jag återfanns nu inte längre bland 
broschyrerna utan på Saab-muse-
et. Till en gigantisk arbetsuppgift 
hörde att organisera arkivet, från i 
princip ingenting. Till de lättsam-
mare uppgifterna hörde att vara 
med och ta fram en bok om Erik 
Carlsson, ”Mr Saab”, till Eriks 
70-årsdag 1999. 

Samma år var jag med på den 
internationella Saab-träffen i 
Tjeckien. Tillsammans med Erik 
Carlsson och Sonett-ettan, den 
vita utställningsbilen från Stock-
holms Bilsalong 1956. I upp-
draget ingick att hämta Erik på 
flygplatsen i Prag och sen köra 
till träffen i Brno – varvid Erik 
fällde de bevingade orden: ”Vad 
sakta du kör!” Hur många kan 
skryta med det?

Men sen tog det slut. Saab be-
hövde spara pengar, så 500 per-
soner varslades 2003-2004 om 
uppsägning. Resten av historien 
har jag så att säga följt från utsi-
dan, och det blev den inte bättre 
av. 

En fråga vi ofta ställde oss var 
om GM, som från januari 2000 
blivit helägare,  egentligen vis-
ste vad man ville med Saab? 
En Opel med Saab-märke? När 
Saab 9-3 till modellåret 2003 er-
sattes av en ny Saab 9-3 var den 
åtminstone i mina ögon en be-
svikelse, kombikupéernas tid var 
förbi, den nya modellen var en 
vanlig fyrdörrarsbil… men visst, 
det kom både en kombi och en 
cabriolet efter ett tag. 

Sen kom Saab 9-2X, bara för 
Nordamerika visserligen, men en 
Subaru förklädd till Saab, lycka-
des inte ens ”over there”. Där-
efter kom Saab 9-7X och Saab 
9-4X och en massa konceptbi-
lar… det verkade som om Saab 
ville mycket, men inte kunde lika 
mycket, kanske var det pengar-
na som tog slut? Och sen kom 
Victor Muller och sen tog sagan 
slut, i december 2011.

Th: Modern konst? Broschyrer-
na bytte stil på 2000-talet.

Ovan: Form & Funktion 1987, 
i USA-version hette den Engi-
neering Features.

Mitten: Erik Carlsson och 
Peter "Poker" Wallenberg vid 
nyinvigningen av Saab-museet 
den 24 mars 2012. 

Bilderna i Saab 9-5-broschy-
ren höll världsklass. 

50-årsjubileum 

I juni 1997 skulle Saab fira 
50-årsjubileum och vad var väl 
mer lämpligt än att samtidigt pre-
sentera ersättaren till Saab 9000. 
Men vad skulle den nya modellen 
heta? Det skojades friskt om att 
det kanske skulle bli 90 000 – 
nödnumret man ringde på den 
tiden istället för 112. Men det 
blev Saab 9-5, som i Dolly Par-
tons ”working 9-5”. Att Saab 900 
dessutom bytte namn till Saab 
9-3, mitt under modellåret 1998, 
den 6 januari 1998, var ju ganska 
logiskt. 

Jag hade lyckats övertyga inköps-
avdelningen att det var bättre 
att ha reklambyrån i Göteborg, 
så med en förstärkning genom 
att AD:n i Frankfurt flyttade till 
Göteborg, så var vi redo för nya 
stordåd. Fina broschyrer blev det 
och även om Saab 9-5 var base-
rad på en Opel Vectra så var det 
förstås inget som syntes i bro-
schyrerna.  

    17        16



NU KAN DU PRENUMERERA PÅ 
SVERIGES SAABTIDNING! 
I SAMARBETE MED SAAB CAR MUSEUM – OCH SVENSKA SAABKLUBBEN

 TILL DIG I SAABKLUBBEN:
Saab Cars Magazine är ett projekt som föddes ur hjärta och 

entusiasm i nära samarbete med Saab Car Museum i Trollhättan. 

Hittills har vi gett ut nio utgåvor. I varje nummer strävar vi efter 

att erbjuda spännande och världsunikt material av hög kvalitet. 

Alltid 100 procent Saab. Vi vill påstå att SCM är en speciell tidning. 

För speciella människor.
    Höga ambitioner är inte detsamma som stora resurser. Det är 

tufft att ge ut påkostade magasin idag och det har varit en kamp 

att nå ut. Därför är det med glädje vi nu inleder ett samarbete 

med Svenska Saabklubben om en enkel prenumerationslösning 

– exklusivt för medlemmar. Om du väljer ”prenumeration” på 

2023 års inbetalning till medlemsavgiften får du under året två 

nummer av tidningen direkt hem i din brevlåda. Du slipper leta i 

affären (vi vet, tidningen är ibland svår att hitta).  

     Vi kan lova dig massor (248 sidor!) av fantastisk läsning. Tack 

vare ditt engagemang håller vi tillsammans Saabandan levande.

Välkommen till Sveriges Saabtidning!

CLAES JOHANSSON, CHEFREDAKTÖR

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT FÅ SCM HEM I BREVLÅDAN!
� Utöka ditt medlemskap i Svenska Saabklubben med en prenumeration på Sveriges Saabtidning! 
�  För 300 kronor extra, inkl porto, får du under året två nummer av tidningen direkt hem i din brevlåda 

(gäller i Sverige). 
�  Du betalar avgiften i samband med att du tecknar eller förnyar ditt medlemsskap i SSK.
� Kontakta Saabklubbens medlemsservice för mer information: medlem@saabklubben.se

PS: Frågor, funderingar eller tips? 
Välkommen att mejla mig direkt 
claes.johansson@klassiker.nu 

SAABCarsMagazine_Pren_2023_210x297.indd   1SAABCarsMagazine_Pren_2023_210x297.indd   1 2022-11-15   14:202022-11-15   14:20

Några av mina bilarNågra av mina bilar

Saab 9-3 SE Cabriolet 2002, med turbomo-
torn på 205 hk. Sista tjänstebilen. Fotad i au-
gusti 2002, på semesterresa till Monte Negro. 
Hemma igen efter 690 mil. 

Första tjänstebilen, 900 EMS 1980

Min första Saab, en ljusblå 62:a, U 8631, 
köpt i december 1965. 
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En klassiker, 900 Turbo 16, svart och fem-
dörrars. Uttagen i april 1990, efter knappt 
ett år hade den gått 4000 mil, sen blev det 
bilsemester till Frankrike för att titta på 
alla fina bilmuseer. När jag lämnade den i 
april 1992 hade den gått 8525 mil.

Boken "Saab – alla bilarna 
1947-2012" var klar till 
Saab-festivalen den 10-12 juni 
2022. Författaren Per-Börje 
Elg signerar den färska boken 
utanför Saabmuseet.

Men Saab-andan lever

Ja, den har nog aldrig försvunnit 
utan tvärtom bara blivit starkare 
med åren. En tillgång de smarta 
marknadsförarna på GM/Saab 
aldrig insåg att man hade var de 
lojala Saab-entusiasterna som 
stod upp för märket i både vått 
och torrt!

Jag vill räkna mig dit, så när Stöd-
föreningen för Saab-museet drog 

igång 2012 var jag med redan från 
start. Och när styrelsen för drygt 
ett år sedan frågade om jag ville 
göra en bok om Saab, var svaret 
förstås självklart!  

Den ultimata Saab-boken kallade 
museichefen Peter Bäckström 

boken ”Saab – alla bilarna 
1947-2012” och den finns att 
köpa eller beställa från museet. 

Och vill ni läsa memoarboken 
”Mitt liv med Saab” som Sten 
Wennlo skrev 1989 kan den ock-
så rekommenderas! 

    19        18



Bakrutan 4-22 Bakrutan 4-22

En 50-års present som heter duga

Det var sommaren 2019, och kanske var det 
en sådan där 50-årskris som man hört så 

mycket om. Det var dags för en V4 igen, åter till 
ungdomen, åter till min första bil (som för öv-
rigt var en 95:a av -78 års modell, KAD 075, nu 
skrotad (givetvis har jag kollat upp det för länge 
sedan). Först försökte jag förtränga begäret, men 
ändå kollade jag Blocket var och varannan dag. 
Jag hade bestämt mig för att renoveringsobjekt 
gick bort, och bara fina exemplar studerades mer 
noggrant. Som till exempel en Topaz-gul 76:a, till 
synes i perfekt skick. Säljaren bodde bara sex mil 
bort. Jag ringde, ivrig - trots att just den gula ny-
ansen aldrig tillhört favoriterna. Jodå, bilen fanns 
kvar, jättefin var den, nästan som ny, jag kunde 
komma och titta med en gång. ”Men ha med dig 
ett bilsläp, det är säkrast”, sa han. Varför, frågade 
jag, om bilen var nästan som ny? Han slingrade 
sig, njäe, man vet aldrig vad som kan hända, och 
den har stått stilla mycket på sistone. Men fin är 
den!

Jag åkte aldrig och tittade på den. Kanske var det 
inget större fel på den. Eller kanske är det mig det 
är fel på, som anser att en bil som kostar 70 000 
bör kunna rulla sex mil för egen maskin… Kort 
därpå dök en en brilliantgul 96:a upp, till salu hos 
en bilfirma i Norrland. Jag bokstavligen dräglade 
över tangentbordet. Brilliantgul! 73:a! Sportratt! 

Nu snackar vi! Jag ringde. Mannen på andra sidan 
tråden var norrländskt kortfattad. Nej, han visste 
ingenting. Du får väl komma och titta. Jo, men jag 
bor i Skåne, försökte jag. Vill gärna veta lite mer 
först… Det visade sig att bilen såldes för ägarens 
räkning, därför visste man inget om bilen. Jag 
tyckte att jag i så fall kunde få prata med ägaren. 
Hans nummer kunde inte lämnas ut, men jag 
lyckades få den motvillige bilhandlaren att skriva 
ner mitt nummer. Tror ni att jag någonsin hörde 
från den brilliantgula Saabens ägare? Nix. Någon 
gul Saab skulle det inte bli. Flera andra annonser 
ringdes på, men det kändes aldrig riktigt rätt, det 
var alltid rostangrepp som inte synts på bilderna 
eller något annat som fick mig att tveka, att sansa 
mig. Vrida om nyckeln och köra, så enkelt skulle 
det vara, det hade jag bestämt - för familjefridens 
skull, om inte annat.

I flödet denna febriga Saab-sommar hade en blå 
80:a dykt upp på Blocket, men snabbt försvunnit 
igen. Nu var den tillbaka. Bara fem mil bort. Jag 
ringde. Det visade sig att en köpare hade varit på 
gång, men han hade dragit sig ur i sista stund. 
Var det en dansk som aldrig dök upp? En tysk? 
Jag lyssnade inte riktigt, för nu började jag få 
vittring… den där ”måste-ha”-övertygelsen växte 
sig starkare för varje sekund. Så vi bestämde 
dag och tid. Vi åkte hela familjen, i 9-5:an (utan 
bilsläp). Vi kom fram till den lilla byn strax utan-
för Hässleholm, hittade snabbt rätt hus. Familjen 

fick vänta utanför, jag ville gå in först, jag ville se 
om det verkligen var så bra som det kändes, om 
det kändes så där rätt, om, om … och så vidare 
… vem vet, kanske skulle jag hitta en skavank 
och lyckas pruta. Priset var jag lite tveksam till, 
det ska erkännas. Samtidigt visste jag förstås att 
”jubbarna” (som de inte ska kallas, men mer om 
det lite senare) betingar högre priser än ordinära 

(som inte är så ordinära) sena 96:or. Ofta försvin-
ner de till samlare utomlands när inga svenskar 
är villiga att betala begärt pris. Men den här såg 
ju riktigt fin ut på bilderna. Och priset var väl inte 
orimligt… Jag hade egentligen redan bestämt 
mig när garageporten öppnades. Doften av Saab 
slog emot mig, och allt kändes rätt. Den aquama-
rinblå lacken nästan bländade… 

Den Den blåblå  
vägen vägen 
hemhem
Att följa i hjulspåren 
efter 96806002533     
av Tomas Ekström

IInsänt till Bakrutans brevlådansänt till Bakrutans brevlåda
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..som om en bit sommarhimmel trillat ner på 
marken. Med en röst som nästan darrade frågade 
jag: ”får jag starta den?” Motorn gick igång direkt, 
motorn lät som en V4 ska låta och ljudet lockade 
familjen som flugor till en sockerbit. Planerna på 
att pruta tycktes gå upp i rök när ropen ekade i 
garaget: ”Så fin!” ”Du måste köpa den!” … Ja, vad 
ska man säga. Fel hade de ju inte… och lite grann 
lyckades jag trots allt pruta…

 När jag körde de fem milen hem i den 
vackra sommarkvällen var det nästan en religiös 
upplevelse. Att vara tillbaka bakom ratten på en 
Saab V4 igen, efter så många år. Att höra motorns 
brummande, det först lite ovana knixandet med 
rattväxelspaken som snart kändes fullständigt na-
turligt igen. Att leta efter en bensinmack som har 
98 oktan, stanna och förvånas över hur snabbt 
den lilla tanken fylls. Allt var så nytt och samtidigt 
så oerhört välbekant. Jag färdades bakåt i tiden. 
Resten av familjen låg framför mig i 9-5:an och 
drog ifrån medan jag tankade och lugnt puttra-
de ut ur Hässleholm. Kör ni bara, tänkte jag. Jag 

kände mig fullständigt trygg och säker i min lätt 
sneda förarposition, i den förunderligt bekväma 
förarstolen, klädd i välbevarad lavendelblå plysch. 
Kör före ni, vi kommer efter, i vår egen takt. Mörk-
ret började falla så smått. 

Vi tar den blå vägen hem… 

En riktig bil
Så var vi hemma. Jag tittade ut på gårdsplanen, 
och där stod - äntligen - en riktig bil. Nej, det var 
orättvist. För där fanns ju redan två andra Saabar, 
en 9-3 och en 9-5, båda kombimodeller (eller som 
det fortfarande borde heta, herrgårdsvagnar), och 
båda av årsmodell 2008. Det är också riktiga bilar. 
Men ändå, inte på samma sätt. För nu stod där en 
bil som doftade svagt och ljuvligt av olja och ben-
sin och den där unika doften som endast gamla 
Saabar har. Som gör att man vill bosätta sig i 
bilen. Jag tog fram mappen med papper, kvitton, 
besiktningspapper och annat som följde med. Ett 

halvdussin fönsterskrapor med reklam för sedan 
länge förvunna bensinstationer och verkstäder. 
Verktygssatsen var på plats och komplett. Till 
min glädje satt också det där plastöverdraget på 
solskyddet kvar, med startinstruktioner. Doku-
mentationen var kanske inte alldeles fullständig, 
men fullt tillräcklig. Här fanns servicehäftet med 
stämplar, jag kunde följa hur långt bilen rullat 
varje år, när rostskyddsbehandlingar gjorts, vad 
besiktningsgubbarna haft att säga. Och jo då, Sa-
aben rullade genom skånska 80-talsvintrar, kalla, 
milda och slaskiga - på välsaltade vägar... Tur då 
att första ägaren såg till att hålla bilen rostskyd-
dad, även om det inte hjälpte helt och hållet. Det 
gjorde det ju inte på dessa mycket rostbenägna 
sista årsmodellerna. Rostlagningar har gjorts 
i bakre hjulhusen. Troligen är den omlackerad 
också, men i så fall är det ett proffsjobb. För innan 
bilen ställdes undan i garage användes den trots 
allt som ”brukis” sina första år i livet. Och livet 
sätter som bekant sina spår på oss alla, det är så 
det ska vara. Att ha en helt orörd och obrukad bil 

har aldrig lockat mig, det blir en bil utan någon 
riktig personlighet. Liksom vi människor påverkas 
av de vänner och bekantskaper och kollegor vi 
lär känna under vår färd, påverkas en bil av sina 
ägare. Nu vill jag resa bakåt, nu vill jag veta mer 
om vår nya familjemedlems historia, hennes (för 
det är en hon) tidigare ägare.

När Birgit fick sin nya Saab
Den 19 mars 1980 hämtade hon ut sin nya Saab 
96, Birgit i Tyringe. Där har jag utgångspunkten, 
där börjar jag mina efterforskningar. Av den 
senaste ägaren fick jag veta att han bara ägt bilen 
i två år, att han knappt kört med den, och att den 
stått i varmgarage hela tiden. ”Jag insåg att Saab 
inte var något för mig”, sa han med lätt skamsen 
min. ”Opel är mitt bilmärke…”  Nu hade Saaben 
mest stått i vägen för andra fordon i garaget. Han 
hade i sin tur köpt bilen av en ”Saabsamlare i trak-
ten”, som inte heller hade kört mycket med bilen. 

Redaktörens 

utmärkelse
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Tomas Ekström   
tomasklas@gmail.com

Och det är väl jubileumsmodellernas välsignelse, 
att många insett värdet i att bevara dessa bilar, 
till skillnad från en standard-V4 från de sista åren, 
som  ju ofta tilläts rosta bort. Besiktningsproto-
kollen visar att berättelsen stämmer. Bilen har 
i princip inte körts alls de senaste 25 åren. Mer 
intressant är då dess tidiga historia, men vad kan 
jag egentligen få veta? Inte så väldigt mycket, 
visar det sig.

Jag googlar på första ägarens namn för att få 
någon ledtråd om vem hon var. Birgit i Tyringe 
får blott några få träffar. Den första är en dödsan-
nons, och den ger mig åtminstone informationen 
att hon föddes 1920 och dog 2015. Där står namn 
på barn och barnbarn men nej… det hade nog 
varit att gå för långt, att kontakta dessa för att 
ställa frågor om Birgits gamla Saab. I övrigt dyker 
hennes namn upp i listor över personer som 
skänkt pengar till en katthjälp i Hässleholm. En 
sista hälsning finns bevarad där, ”God jul!” önska-
de Birgit, oklart om det var katterna eller per-
sonalen på katthjälpen hon riktade sig till. Men 

oavsett vilket känns det lite bra att veta att den 
gamla damen var en djurvän och säkerligen hade 
ett gott hjärta. Men där slutar också alla spår.

 Född i december 1920 var bilens första 
brukare nyligen fyllda 59 i början av 1980 när 
beställningen på jubileums-vagnen gjordes, hos 
Hasses bil i Hässleholm. En gissning är att denna 
inte skulle bli hennes första Saab, förmodligen 
inte heller hennes första 96:a. Troligt är att hon 
var en av de många lojala Saabägarna som ville 
passa på att köpa den sista årsmodellen. Troligt 
är också att hon bytte in sin gamla Saab, men bil-
firman är sedan länge nedlagd och spåren efter 
bilköpet säkerligen nermalda i en papperskvarn 
eller slängda i en container. Man kan nästan se 
det framför sig; hur Birgit en dag passerar bilfir-
man i sin gamla, kanske rostiga och slitna, Saab 
och ser något klarblått skimra inne i bilhallen, 
hon bestämmer sig för att gå in. En sista special-
modell av 96:an? Ska den inte tillverkas längre? 
Så tråkigt, det är ju en så bra bil… Den är visser-
ligen dyrare än standardmodellen… hela 40 700 

kostar den, men ska hon inte unna sig det? Om 
hon arbetar har hon sex år kvar till pensionen, då 
vill hon ha en nyare och mer pålitlig bil att ta sig 
till jobbet med. Eller så är hon hemmafru, det var 
ju vanligt i hennes generation, men det behövs 
ju ändå en bra bil för att sköta inköp och hälsa 
på barnen… Bilhandlaren, Hasse själv kanske, är 
påstridig, de har bara tilldelats två special-Saabar, 
den andra till bilhallen i Kristianstad, och den är 
förresten redan tingad… Birgit slår till. Papper 
skrivs, hon erbjuds några tusenlappar i inbyte för 
sin gamla bil… Så gick det kanske till.

 Den 19 mars 1980 är datumet när 
96806002533 ställs på och ägarbytet sker. Birgit 
kör hem bilen från Hässleholm till Tyringe, en 
sträcka på någon mil. Vårvintern 1980 var det 
ont om snö, men rejält kallt i Skåne, ofta neråt 10 
minusgrader, så vinterdäcken var troligen mon-
terade och de tuffa Ronal-fälgarna med sommar-
däcken fick vänta tills våren kom. 

Saab 96 GL Special - Jubileum?
Saab 96 GL Special 1980 - exakt så står det under 
”Typ” på garanti- och servicekortet som följde med 
bilen. Och ”Special” är också den rätta beteckning-
en på dessa bilar, beteckningen under vilken dessa 
bilar marknadsfördes och såldes 1979-80. Ordet ”ju-
bileum” nämndes aldrig, vad jag har kunnat se. Och 
det var inte heller en jubileumsutgåva, den enda 
bil som ska kallas för jubileumsmodell av 96:orna 
är den silverfärgade som markerade 25-årsjubileet 
1975. Det var ett jubileum. 1980 firades inget jubi-
leum, det var snarare en ”tack för lång och trogen 
tjänst”-utgåva, en ”final edition”. När dessa bilar 
började kallas för jubileumsbilar har jag inte lyckats 
utröna, men troligen är att det har sitt ursprung i 
den holländska ”förlagan” 1979, som faktiskt var 
ett jubileum, man firade 25 år där (1954-1979), 
och tillverkade då 150 aquamarinblå 96:or för den 
holländska marknaden (med brun inredning och 
fotbollsfälgar). Det enda som är helt klart är som 
sagt att det korrekta namnet är 96 GL Special, och 
inget annat. Varför inte ens Saab själv satte modell-
beteckningen på bilen kan man ju undra. Kanske 
tyckte man att ”96 GL Special V4 Super” blev lite 
mycket att få plats med på bakluckan! Men lika fullt 
är det så att i Saab-sammanhang är ordet jubileum 
närmast synonymt med dessa aquamarinblå 80:or 
… så vi får nog leva med det. 

 Det var alltså min berättelse om 
96806002533. Men jag känner inte att jag är klar 
med jubileumsmodellen - förlåt, Saab 96 GL Special. 
Här finns mycket kvar att berätta. Eller som förfat-
taren Fritiof Nilsson Piraten sa; ”det finns inget som 
inte har hänt, men mycket som inte har berättats.” 
Bara en sådan detalj som hur många bilar som till-
verkades, det har aldrig med säkerhet kunnat fast-
ställas. Fler än den officiella siffran 300 var det hur 
som helst. Och såldes Special-Saaben bara i Sverige 
och Finland, eller exporterades den till fler länder? 
Den holländska specialmodellen är intressant. Och 
hur är det med ryktet att den även kom i en tysk 
version? Det har jag aldrig kunnat få bekräftat. Och 
hur var det med de aquamarinblå 96:orna av års-
modell -80 som tillverkades, som inte var special/”-
jubileum”, utan såldes som vanliga 96 GL? Ja, ni ser: 
mycket har hänt, men långt ifrån allt har berättats. 
Med hjälp av Saabkännare som välvilligt delar med 
sig av sina kunskaper (Daniel Björner i Trollhättan 
är jag skyldig ett stort tack) hoppas jag nu att det 
kommer att bli en bok av detta, inom en hyfsat 
snar framtid. Så om du sitter inne med kunskap om 
dessa bilar, eller om du har en egen historia att dela 
med dig - hör av dig!
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Thomas och Monica Tingvall har uppdaterat sin 
pärlemorvita Saab 9-4 2011 med bland annat 
front från 9-5 NG. Saab 9-4 byggdes i Mexiko 
främst för den amerikanska marknaden, ett tiotal 
såldes nya i Sverige.

Saab 99 turbo S 1980 i den ikoniska kulören Aca-
cia grön. Paketet med bokstaven S ger 20 extra 
hästkrafter. Vid 0.7 laddtryck ger vatteninsprut-
ningen en rejäl skjuts. - Fungerar med försiktighet, 
intygar ägaren Michael Rasmussen även kallad 
"Sixten Saabson".

Mats Tuvesson med hustru Agneta från Laholm,  
valde rätt bil för vädret med sin Arctic White  
Saab 9-3 cabriolet 2007.

Svenska Saabklubbens Lasse Björk i samar-
bete med BMW-klubbens funktionär Stefan 
Hjort. I bakgrunden syns Jonathan Hjort och 
Karl Ask.

Gapa stort. Michael Rasmussen från Annelöv kör 
Saab 9000 2.3 Aero 1995. Sportvagnsresurser i 
en familjebil. Självklart röd, Imolaröd.

"Det röda fåret". Saab 96 L 1977. Bertil Schöld 
från Hörby är den femte ägaren till den röda Got-
landsbilen.
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Sommarhettan dallrade över den svarta 
asfalten och det luktade bilvax, svart 
gummi och heta motorer. Det var en 
svag ljummen vind och förväntan i 
luften då Svenska Saabklubben till-
sammans med BMW Club Schweden 
för andra året bjöd in till en gemensam 
träff på Ring Knutstorp i Skåne.

Besökarna välkomnades med goodiebags och för 
träffen hade arrangörerna även tagit fram spe-
ciella gula tröjor till funktionärerna som hjälpte 
gästerna till rätta.
Runt 500 bilar - dubbelt så många som förra året - 
hade mött upp för en bilträff med möjligheten att 
få pröva på bankörning och banracing med den 

egna bilen eller åka med någon erfaren förare. I 
samband med detta kördes även klubbmästerskap 
för båda klubbarna.

Medlemmarna i BMW Club Schweden röstade 
fram Dan Hedins Saab 99 turbo till sin favorit med-
an medlemmarna i Svenska Saabklubben valde 
Christer Erikssons BMW M3 cabriolet som vinnare.
Ola Håkansson var snabbast i BMW Cup med sin 
BMW E36 Compact och Per-Ola Persson snabbast 
i Saabklubbens klubbmästerskap 2022 med en 
Saab 96.

Med ett gemensamt motorintresse kunde de båda 
klubbarna sammanfatta en mycket lyckad som-
marträff på Ring Knutstorp.

Sommarträff KnutstorpSommarträff Knutstorp

Foto och text 
Leo Pedersen
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600 kilo Saab med många namn; Sonett Su-
per Sport, Saab 94 och till sist Sonett 1. En 
av sex byggda 1956/57 på initiativ av Saabs 
motoringingenjör och tävlingsförare Rolf 
Mellde. Drivpaket bak och fram!

Saabklubbens limousine i Nocturne Blue. Saab 9-5 2004. 
2.3. turbo med automatisk växellåda. Byggd i England av  
                                          Coleman Milne. Längd: 5950.

Ingvar Svensson från Skånes Fagerhult reser med 
Toppola Scandinavia 1989 på enSaab 900 2.1 
1992. "Husvagnsfjädrar" bak bär den 150 kilo 
tunga campern. Sex man lyfter och monterar den 
på 10 minuter.

Toppola förvandlar personbil till campingbil på 
en halvtimme! Spis och värme i kombination som 
drivs av lysfotogen. Med stängt lock fungerar den 
som värmekälla. 300 Toppola byggdes och fanns 
även för Saab 9000, Ford Sierra och Scorpio 
samt några prototyper för pickup.

Karsten Möller från Landskrona har med inspira-
tion från Kalifornien byggt en "Rento California" på 
en Saab 92b 1956. Candygrön med inslag av guld 
gör den extra exotisk.

Under pandemin skapade Karsten Möller ett 
budgetbygge hemma i garaget. Med små re-
surser blev den en personlig Saab 96 1969. 
Vem vill inte ta en V4:a till surfstranden?

Mauritiusblau. BMW 850i Hamann 1991. Lars och  
Niklas Källbom från Mölndal förvaltar 12 cylindrar med 
manuell växellåda och 300 hästkrafter. Ett ständigt pågå-
ende projekt, säger de båda och avslutar; vi gillar blått.

Karsten Möller har fotodokumenterat hela 
projektet från vrak till utställningsskick.

Emil Axelsson Saab 95 1960 med ovanligt 
lågt chassienummer: 431.

Bakrutan 4-22 Bakrutan 4-22
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Christer Claesson har byggt 
en replika av Erik Carlssons 
klassiska rallybil från off-ro-
adloppet Baja 1000. Fotsteg 
och handtag på taket för 
lossgungning.

Th: Medåkning.  
Peter Norrman ansvarig för 
BMW:s motortävlingsavdel-
ning instruerar Klara Petters-
son från Jönköping. "Jättero-
ligt" tyckte Klara lite tagen 
efteråt. Till vardags kör Klara 
Folkabubbla.

Polisbil och limousine på samma bana. Då är det 
sommarträff på Ring Knutstorp!

Sommarhetta, blå himmel och folkfest. Dof-
ter av bilvax, svart gummi och heta motorer.
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Du kan läsa Bakrutan digitalt!Du kan läsa Bakrutan digitalt!

Joachim och Fredrik Coucher 
från Nossebro med Saab 9-3 
Custom XWD Turbocharger 
där en kompressor startar 
före turbon med extra kraft. 
Utgångsmaterialet är en Saab 
9-3 XWD 2003. "Riktigt roligt 
att köra!" intygar de båda.
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Drönarbild sen eftermiddag 
då ändå många åkt.  
Foto: Micke Olsson
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Polisbilen anför familjekör-
ningen. Foto: Micke Olsson

Både Saabar och BMW ute på banan. 
Foto: Micke Olsson

Många fina BMW 
i långa rader. 
Foto:  
Alice Wikenhed 

Saabklubbens Limmo gör sig 
klar för att leda ett varv under 
familjekörningen.  
Foto: Alice Wikenhed

En välbesökt träff med många 
människor och bilar  
Foto: Micke Olsson

Våra vänner i BMW Club Schweden har fotograferat

...mer från sommarträffen...mer från sommarträffen

    33        32



Bakrutan 4-22 Bakrutan 4-22

Karls polisbil åkte runt på 
träffen för att transportera 
funktionärer.  
Foto Erik Wikenhed

Preppad 96a fångad av  
Erik Wikenhed

En gemensam prisutdelning 
hölls av de båda klubbarna. 
Överst BMW-klubbens pris-
bord. Foto Erik Wikenhed

Saab 96 kör på banan

96'an i närstudie. Båda bilder-
na togs av Micke Olsson

Th: Blandad kompott av bilar, 
Saab och BMW så långt ögat 
når. Foto: Erik Wikenhed
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Sektionsnytt
Saabklubbens Skåniasektion
Aktuell lista finns på:
https://saabklubben.se/skane/traffar.html

Sektionsansvariga

Norrland
Thomas Ramsell, 070-312 43 39

norrland@saabklubben.se

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

Gotland
Sören Fredin, 070-634 81 86
gotlandssaaben@gmail.com

Göteborg
Jonas Wilhelmsson

gothia@saabklubben.se

Trollhättan
Simon Schmidt Hermansson
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
Vakant

hallandia@saabklubben.se

Gästrikland
Martin Agstam, 026-12 96 26

I övrigt samma träffsamordnare 
som sektionsansvariga.

Trollhättesektionen har som målsätt-
ning att genomföra minst 4 aktiviteter/
träffar per år. Ofta brukar det bli en 
sommartur, en hösttur, en höstträff 
med föredrag och en lussefika. 

Om man vill få information om Troll-
hättesektionens aktiviteter 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

Trollhättesektionen

Norrlandsektionen

Saab Mitt i Västra Götaland
Saab Mitt i Västra Götaland

Vill du åka på utflykt och träff med 
nyare modeller? Kontakta då:
sjohanzon@gmail.com, eller 
goran.fredriksson@telia.com.

Mvh/Göran & Stefan

Säsongsavslutning på 
Saab Memorial Hall

Saabsommaren i södra Västerbotten kan 
för detta år anses som avslutad efter ett 
besök hos Tron Bach på Saab Memorial 
Hall i Gullsjö utan för Vännäs. Museum-
verksamheten för sommaren avslutades 
söndagen den 18 september med fika 
och rundtur på museet för såväl med-
lemmar i Norrlandssektionen som en och 
annan aspirant på detta.

Ny komplettering för året var en Saab 
900 CD årsmodell 1981 som för tillfället 
hade fått en framskjuten plats bland de 
övriga 20-talet fordon som fyller upp den 
gamla ladugårdsbyggnaden. Här ses det 
mesta i Saabväg från Saab 92 till Saab 9-5 
inklusive en polisbil och Ture Karlssons 
pokalsamling. 

Vi tackar från sektionens sida för att vi 
fick komma och hälsa på samt för fikat!

Text och bild Anders Johansson

Bilderna från toppen och ned:
Innehavaren Tron Bach välkomnar oss 
till sin Saabsamling.

Orginell entreskylt.

Avdelningen för NG 9-3/900.

Årets dragplåster är en Saab 900 CD 
årsmodell 1981.

Norrlandssektionens verksam-
het under våren 2023.
Vi planerar preliminärt att träffas på UVS 
kansli i Umeå den första onsdagkvällen 
kl 19,00 i varje månad under våren 2023. 

Exakta datum hittar ni på vår hemsida 
https://saabklubben.se/norrland/

    37        36



Saab 900 og årsmodell 1993, 
vit med mörkblå tygcab.
Fullturbo 160 hk, automat. Ca 
21600 mil.
Obesiktigad men godkänd vid 
senaste bes., därefter stått i 
varmgarage och uppstartad 
och "motionerad" flera gång-
er per år.
USA-import från Californien, 
ingen rost, mycket fint skick. 
Motorhuv och baklucka 
omlackerade efter transport 
från USA, turbo- och saabem-
blemen bifogas inkl mått för 
montering. 
Ny tygcab, nya bakbromsar 
(skivor, ok, belägg). Bakaxel 
blästrad, lackad, rostskyddad.
Bytt en av cabhydraulcylin-
drarna, ny. Den gamla läckte 
olja vilket gett fläckar på golv-
mattan, syns dock inte under 

extramattorna. 
Underredsbehandlad. Nya 
9000-"eker"fälgar, originalfäl-
gar medföljer.
Original USA-radio Saab Cla-
rion och dito Clarion cd-spe-
lare.
Nya stötfångare fram o bak, 
monterade med nya infettade 
saab originalskruvar.
Inredning renoverad, delvis 
nytt skinn.
Elstolar. AC fungerar ej men 
komplett original.
Från Californien, och däref-
ter i min ägo i Sverige sedan 
2006, alltid stått i varmgarage, 
aldrig vinterkörd.
En mycket fräsch och fin 
samlarbil.
135 000 kr.
  
Kenneth Andersson
kenneth.andersson.hem@
gmail.com
0708-39 78 73 "

Säljes: 
Samlarbil Saab 900

Söndag 15/1 klockan 13.00
Fikaträff på Rosendals trädgårdsca-
fé, Rosedalsvägen 38, Djurgården

Söndag 19/2 klockan 13.00
Fikaträff på Café Rosenhill, Grö-
dinge

Söndag 19/3 klockan 13.00
Fikaträff på Säby gård, Järfälla ( 
Bakom Ikea och Bauhaus)

Lördag 6/5
Söderturen
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Håll även koll på vår 
Facebooksida: 
Svenska Saabklubben/Stock-
holmssektionen eller Saabklub-
bens forum.
Det händer att vi lägger upp 
träffar där med kortare varsel, eller 
kompletterande information till 
våra befintliga träffar.
Hoppas vi ses!

Sektionsnytt, forts
Stockholmssektionen

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

Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

Färden startade från Bilte-
mas parkering i Vetlanda.

Robert Solstad informerar om sina bilbyggen 
för intresserade åhörare.

En trevlig utflykt med Saab- 
bilar gick av stapeln 21 au-
gusti med start på Biltemas 
parkering i Vetlanda. 
Färden gick över Stenberga där 
Håkan med en Saab 99 hakade 
på. Sedan gick det vidare över 
Virserum, Fågelfors och till 
Högsby där Klaus kom med sin 
Saab 96. Han guidade oss vidare 
till Robert Solstad i Högsby som 
visade oss sin tillverkning av 
sina olika bilbyggen. En mycket 
imponerande visning, dessutom 
bjöd han oss på kaffe. 
Efter detta fortsatte färden 
till Saxnäs Golfrestaurang vid 
Kalmarsund där vi intog en 
god lunch. Mätta och goa åkte 
vi till Nostalgigaraget i Södra 
Gärdslösa, där Lars Karmlid tog 
emot oss i sitt museum. Mycket 
intressant med ett antal Saab- 

bilar, stor Kockumssamling och 
massor av annat nostalgiskt.
Efter en mycket trivsam visning 
gick färden hemåt med ett stopp 
åter på fastlandet, i Alsterbro hos 
Benny Jonsson som har 11 Saab- 
bilar varav 5 st Saab 96.
Det blev en hel del Saabsnack 
och sedan bjöd han oss på kaffe 
på Coopfiket i Alsterbro.
Sedan var det fri hemfärd åt Vet-
landahållet.
Lite kul att det var 7 st olika Saab 

i karavanen, 90, 95, 96, 99, 900 
cab, 9000 och 9-5 kombi.
Ett stort tack till Robert Solstad, 
Lars Karmlid och Benny Jonsson 
för att vi fick vidga våra Saabvy-
er hos er.
Dessutom ett tack till alla delta-
gare som gjorde denna utflykt 
möjlig.

Vid pennan
Bernt Turesson
Medl.nr 10006

En Saab-utfärd:En Saab-utfärd:

När Småland for till Öland...När Småland for till Öland...

Benny Jonsson bland sina Saab 96.

Många olika Saabbilar hos Robert Solstad. Här 
med sin specialbyggda Saab cab.

Lars Karmlid visar sitt museum. Han 
står framför sin Saab 96 cab.
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Gunnar Haglund heter jag 
och har renoverat flera saabar 
genom åren. Har renoverat 3 
V4or o 5 Sportar kortnosar bland 
annat Pat Moss 64a P44302 som 
numera finns i Örebro hos An-
ders Willerman.

Idag har jag problem med ba-
lans o kraftlösa ben, vilket gör 
att jag sitter o jobbar i rullstol.
Just nu håller jag på med en sax-
omat. Jag söker alla delar som 
finns att få tag till denna. 

Hejsan! Finns det någon som har en framruta till 
Saab 92 liggandes och vill sälja? 
I så fall kontakta gärna mig då jag är i stort be-
hov av en framruta. 
MVH Anders Eriksson.
Kontaktuppgifter: Anders Eriksson, Huddinge
gaz69_6@hotmail.com
0767125656

Köpes: Framruta

Ring mig om ni har något på 
0706 431670.
Bifogar några bilder på bilen. 
Mvh Gunnar

Drive My Car (2022)
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Sökes:

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

Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

Säljes:

Saab 1992 900 CC ABS 
Pris: 25000 kr 
21000 mil

bjorn.weissmann@icloud.com
070 571 71 38

Big In Japan
   Att en bil kan ha en huvudroll i en film det behö-
ver vi inte slå fast. Spontant tänker jag på Herbie, 
en kraftigt ombyggd DeLorean, eller kanske Eleanor 
- om någon kommer ihåg den. Och ni som läst Bak-
rutan de senaste åren vet att vi uppmärksammat en 
Saab i en film i varje nummer och nu är det äntligen 
dags igen. 

   Min spontana känsla är att modellen 900 har varit 
med i flest filmer av just Saab-bilar, men jag kollar 
försäkerhets skull upp det på den alltjämt uppda-
terade och ideellt drivna hemsidan IMCDB - alltså 
Internet Movie Car Database - för övrigt kul att den 
ser exakt likadan ut som den gjorde för typ 20 år 
sedan. När bilentusiaster över hela världen förenas 
i sina hjärtefrågor skapas något fint! Men åter till 
databasen, jo, inte helt förvånande, över två tusen 
träffar på just Saab 900. Okej, alla har inte haft jät-
testora roller, men ändå, talande, bilmärket Saab ÄR 
900. Och denna gång var - som ni redan förstått och 
sett på affischen - det dags igen. 

  Redan en bit in i filmen börjar man förstå att bilen 
inte har huvudrollen, snarare en bi(l)roll, inte så 
uttalad egentligen. Man får faktiskt inte veta så 
mycket om varför teaterregissören Kafuku som han 
heter, kör just Saab, men det råder ingen större 
tvivel om att den betyder väldigt mycket för honom. 
Bilen som används i stort sett genom hela filmen 
filmas från ursnygga och väl valda panoreringar 
genom Japans natur och stadsliv och blir en röd 
tråd för tittaren att fästa sig vid i en handling som 
annars bitvis i alla fall för mig är svår att hänga med 
i. Många betydande scener utspelar sig också i 
kupén när de färdas från teatern där de repeterar för 
en föreställning och bostaden regissören bor i. På 
samma sätt som bilen betyder mycket för teaterre-
gisörren i filmen Drive my car (2022) så förefaller det 

även vara så med regissören för hela filmen Ryusuke 
Hamaguchi. Kalle och jag som tittar på filmen ryser 
av välbehag när alla små egenheter som gör 900 så 
speciell lyfts fram istället för att redigeras bort. Som 
ljudet, ljuuuudet! Det OMISSKÄNNLIGA gurglet från 
en 900 turbo, eller när elhissarna går ner, kassett-
spelaren, skinnklädselns karaktäristiska knarr. Man 
blir ju lite nyfiken på varför han gjort så, det finns ju 
många sätt att filma en bil på, men jag klagar inte, 
jag njuter mest. Med ett personligt bilinnehav på 
snart 0, blir suget efter en egen 900 skyhögt, det var 
allt för många år sedan nu. Jag tror till och med den 
mest inbitne miljöaktivist lämnade biografen med 
samma känsla. Det finns bara en sak att göra, jag går 
in på blocket och börjar söka ...

Anton Björklund, April 2022

Filmisen
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Ammi Berglund har skickat in bilder på famil-
jens bilar med lite fakta och bakgrundshistoria:

Saab 96 De Luxe 
Den köpte min man 2008 av en bekant, den var då 
i bra körbart skick. Den är renoverad någon gång 
på 80-talet. Den är ommålad upp till list. Sätena är 
original, växellådan är ombyggd och är en sp1 och det 
sitter skivbromsar fram. Används nu bara som finbil 
sommartid. Startar alltid och går som en klocka.

Saab 900 i sedan   
Inköpt 2010 för 1500kr efter att jag råkat parkerat min 
förra bil (opel)i ett träd..  
2013 hade vi tänkt sälja den men ingen var intresserad 
och den var egentligen för fin så då åkte den in i vår lada. 
Där har den stått tills i år. Sonen fyllde 18 år och han hade 
paxat den som sin. Vi, mannen och sonen, har rostlagat 
hjulhusen fram, länkarmsinfästning är bytt. Fått nya fjädrar 
och stötdämpare från Bilstein och har en sportratt från 
Saab. Jalusi där bak som sonen hittade nytt på tradera.
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Oavsett om du har ett eget garage eller hyr in dig hos någon annan är det viktigt att göra vad du kan för att minimera risken att bilen tar skada under vinterförvaringen. Här har ni en kort sammanställning av de viktigaste saker-na att gå igenom:

Rengör bilen

Tvätta bilen ordentligt innan du ställer in den för vintern. Börja med att spola underredet noga. Tvätta sedan utvändigt och avsluta genom att polera och vaxa. Tänk också på att suffletten kan behöva en impregnering. Det är mycket roligare att köra ut en nytvättad bil ur garaget när solen och värmen återvänder.

Se över bilens inredning

Tänk på att också rengöra bilens insida: dammsug och torka av bilen invändigt. Smörj även dörrlås, cabställning, dörrgångjärn osv. Om bilen har läder-klädsel bör du massera in ”läderfett" samt rengöra lädret. Det är viktigt att inte lägga på för mycket, ytan ska kännas helt torr efter behandlingen.

Töm bilen

Lämna aldrig något ätbart i bilen då möss gärna tar sig in och knaprar – och bajsar. I brist på katt så sägs det att enris och lök under bilen gör att möss håller sig borta.

Konservera motorn för vintern
Byt motorolja och filter vid behov. Gammal motor-olja kan ofta innehålla smuts och slitpartiklar av 

Här kommer en kort checklista.

metall samt kemiska slaggprodukter som kan fräta på motorns delar. När motorn står still en längre tid sjunker dessa partiklar så småningom till vevhusets botten och kan då bilda ett tjockt smutslager. När du byter olja se till att varmköra ordentligt efter oljebytet så att oljan kommer in ordentligt i alla skrymslen och vrår.

Pumpa extra mycket luft i däcken
När en bil står stilla under en längre tid kan däcken bli platta och ovala vilket kan leda till obalans och missljud. Ett tryck på tre bar brukar vara lagom för att du inte ska få "plattor" i däckmönstret. Om bilen ska stå längre än ett halvår kan det vara bra att ställa bilen på pallbockar.

Kontrollera och ladda bilbatteriet
Underhållsladda batteriet kontinuerligt eller använd med fördel en laddare med automatiska laddprogram som varken över- eller underladdar batteriet. Om din bil är så ny att den har datorer bör batteriet inte kopplas bort från resten av bilen, då är risken stor att datorerna tappar minnet. Ta gärna en titt i instruktionsboken eller gå igenom andra instruktioner från tillverkaren.

Tanka och fyll på kylarvätska
Var generös med soppa. En metalltank bör vara full av bensin under vintern för att undvika kondens som i sin tur kan orsaka rostangrepp. Kolla även glykolen i kylaren och att det är alkohol i spolar-vätskan. Även om bilen står i ett uppvärmt garage så kan ett strömavbrott göra att vätskorna fryser. Kylarvätskans glykolhalt är lika viktig för frostskyd-det som för att motorn inte ska korrodera sönder inifrån. Byt kylarvätska enligt tillverkarens rekom-mendationer. Blanda aldrig svagare glykolgroggar än 50/50 eller starkare än 60/40. Ren glykol fryser redan vid minus 13 grader.

Välj rätt biltäcke

Om du täcker över bilen så se till att välja ett täcke som andas för att undvika att det bildas fuktunder. Fukten kan ge skador på lack och krom.

Av Lars Söderlund

VinterförvaraVinterförvara
    bilen?    bilen?

    Insänt till Bakrutans brevlåda

    43        42



1

För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter 
med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, 
bevaras och utvecklas. Bland våra medlemsförmåner finns marknadens ledande försäkring för historiska fordon.
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PåVäg
Obs!
MHRF-
försäkringens 
julkalender
bjuder på kul 
hjulstämning 
och bra saker 
många inte vet 
om Sveriges 
äldsta – och 
största – 
försäkring 
för historiska 
fordon. Du 
hittar den på 
mhrf.se och 
kan öppna 
luckor från och 
med 1/12!

GS

Ett år fyllt av utveckling och engagemang

Läs om året som gått på mhrf.se/arskronika/2022.

God jul & God jul & 
gott nytt årgott nytt år

God jul & God jul & 
gott nytt årgott nytt år

önskarönskar vi vi
från MHRF!från MHRF!

önskarönskar vi vi
från MHRF!från MHRF!

För gårdagens fordon på 

morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den 

fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar  

med bevakning av politiska frågor, kontakter 

med myndigheter och organisationer samt råd-

givning och information. 

MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 

200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska 

kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.

Under 2022 har vi börjat komma ur en dramatisk tid med 
pandemin, men det är inte över än. (Läs hela krönikan på mhrf.se  
från och med den andra advent 27 november!)
Genom MHRFs kansli och styrelses engagemang och arbete verkar vi 
ständigt för att utveckla den fordonshistoriska rörelsen, helt i enighet med 
förbundsstämmans beslut. Extra kul för oss på MHRF är att, efter alla 
restriktioner, få träffa de förtroendevalda igen. Vi ser fram emot att träffa dem  
– liksom alla andra fordonsentusiaster – på så många evenemang som 
möjligt nästa år! Om pandemin tillåter. Till dess önskar vi en god jul.

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF 

– det är de som kommer att framföra 
gårdagens fordon på morgondagens 
vägar!
Motorhistoriska Riksförbundet hoppas att 
även dagens motorintresserade ungdomar 
kommer att bli en del av den fordons-
historiska rörelsen. Det är ju de som ska 
framföra gårdagens fordon på morgon-
dagens vägar.
 Utöver att ge aktivitetsbidrag till motor-
träffar över generationsgränserna, som 
nu senast till MHRF-klubben Blekinge 
Veteranbilsklubb, har förbundet under 
hösten börjat kontakta fordonsrelaterad 
ungdomsverksamhet och skickat bland 
annat Egenkontrollguiden med tillhörande 

checklista över hela 
landet. Uppskattat! Läs 
mer på mhrf.se (sök på 
ungdomar). 
          Egenkontrollguiden? 
Den f inns att ladda 
ned gratis på mhrf.se/
fordon/agarguider.
Göran Schüsseleder
kommunikatör MHRF

MHRF vill nå dagens 
motorburna ungdom

MHRFs stämma med ett ord: enighet!
På Motorhistoriska Riksförbundets stämma den 22 oktober, som hölls på 
Scandic Star i Sollentuna, var delegaterna eniga på samtliga punkter. Så 
även rörelsens utmaningar. Med stark ekonomi och nya krafter i styrelsen, 
ledamoten Alexander Engström och förbundsekonomen Lennart West (i 
mitten), ser vi på framtiden med tillförsikt. Ej att förglömma tack vare kansliets 
insatser som leds av Malin Erlfeldt, förbundets kanslichef (längst till vänster).

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF (längst till höger)

Förbundsstämman 2022

Transportstyrelsen vill från och med nästa år underlätta ursprungs-
kontroll och teknisk identifiering för entusiastfordonsägare. Bland 
annat. (Läs mer på mhrf.se!)
Transportstyrelsens nya föreskrifter för ursprungskontroll och teknisk identi-
fiering av historiska fordon innebär en tydlig uppdelning av ansvaret mellan  
besiktningsorganen och Transportstyrelsen. Vidare ska en ursprungkontroll 
inte granska fordonet, utan endast fokusera på just ursprung. Med andra ord har 
Motorhistoriska Riksförbundet, efter flera års god och konstruktiv dialog med 
Transportstyrelsen, utöver uttömmande remissvar, fått ett stort genomslag. 
– De beslutade föreskrifterna presenterades i Arbetsgruppen för registre-
ringsbesiktning, i vilken MHRF är en aktiv part i, när vi träffades i slutet av 
oktober, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt. Extra glädjande är att 
Transportstyrelsen gärna ser MHRF som en tillgång för de berörda.

Bland nyheterna är att såväl besiktningsorganen som fordonsägare i 
samband med en registreringsbesiktning kan komplettera med handlingar i 
efterhand. MHRFs generalsekreterare tipsar därför att förhöra sig vad som 
verkligen efterfrågas för en smidigare hantering.
 Transportstyrelsen har även tagit fram en reviderad definition av vad ett 
historiskt fordon är, även den helt i MHRFs linje. Vidare – redan från och 
med den 1 januari 2023 – sänks myndighetens ursprungskontrollavgift från 
tidigare 1 100 till 850 kronor. 
– Många fler än dessa frågor som MHRF lyft sedan 2009 har nu i stor 
utsträckning fått sina föreskriftslösningar som leder till flera lättnader för 
många entusiastfordonsägare, sammanfattar Jan Tägt.
 Den 1 februari, när Transportstyrelsens nya föreskrifter börjar att gälla, tar 
MHRF emot nya ärenden rörande ursprungskontroll och registreringsbesiktning.

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

TS inför lättnader för entusiastfordonsägare

Foto: Göran Schüsseleder

Mer om stämman
– och bilen – på mhrf.se.
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Nytt på MHRF
MHRF har lanserat en ny 
hemsida. Det innebär även att 
MHRF har sett över försäkrings-
hanteringen. Du hittar allt om 
MHRF-försäkringen här; mhrf.
se/forsakring

Nyheter I försäkringsrutiner-
na:
Fordonsinspektörer är det 
nya namnet på besiktnings-
män. Namnbytet är till för att 
förtydliga vad de ska göra och 
inte förväxlas med kontrollbe-
siktningen. En fordonsinspek-
tör ska göra ett protokoll för att 
kolla skicket på fordonet, det 
är ingen värdering som görs av 
denna person. 

Det har även förtydligats att 
alla fordonsinpektörer ska 
inspektera alla typer av fordon 
och hjälpa varandra i de olika 
klubbarna. Detta gör att du inte 
behöver välja en från Saabklub-
ben. Kanske det finns en som 
bor närmare dig från en annan 
klubb. Tillsammans hjälps vi åt i 
fordonsrörelsen. 

Du kan då söka på namn (på for-
donsinspektören), ort, postnum-
mer eller klubb. Så vill du hitta 
alla från Saabklubben så skriver 
du in klubbnamnet. Men ett 
tips är att skriva början på ditt 
postnummer, så kommer de som 
är närmast dig att visas. Skriver 
du postnummer 261 och lämnar 
de två sista siffrona kommer 

Michael Rasmussen upp som ett 
exempel.

Du hittar alla inspektörer på mhrf.
se/forsakring/fordonsinspektorer

Hur ansöker du om MHRF-för-
säkringen?
Enklast är att du skapar ett konto 
på MHRFs hemsida och sedan gör 
en ansökan om ny MHRF-försäk-
ring. 

Du laddar upp bilder på fordonet 
och väljer en fordonsinspektör. 
Sist signerar du din ansökan med 
mobilt Bank-id. Saknar du detta 
kan klubbens försäkringssamord-
nare hjälpa dig lägga in ansökan 
och skicka en ansökningsblankett 
till dig. 

Du hittar kontaktuppgifter nedan. 
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Försäkringssamordnare:

Svenska Saabklubbens 
Försäkringssamordnare är:

Sibylla Gustafsson
0709-820716 
sibylla.gustafsson@gmail.com

Michael Rasmussen
070-0096540 
rasmussen.racing32@gmail.com
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Hej! 

Vi kan med glädje meddela er 
att nytillverkade kylare till Saab 
V4 1969–1980 återigen finns på 
lager. 

Vi har numera egen tillverkning 
på främre ljuddämpare i stan-
dardutförande till Saab V4 som 
också kommit in i lager. 
Till sist en liten påminnelse, 
glöm inte att besöka marknaden 
Lördagen den 25 Februari 2023 
som vi har inomhus på Strand-
hemsvägen 3 i Skattkärr. Det blir 
mest begagnade delar som säljs. 
Ni kommer att få plocka ihop be-
gagnade delar i en s.k. brödlåda 
för 400:- 
(Tyvärr blev ju marknaden den 
12-November inställd p.g.a. 
sjukdom)

Vill ni ha delar levererade från 

ordinarie lager så förbeställ det, 
så kan ni hämta det i marknads-
lokalen. Förmodligen kommer 
vi inte att ha tid för att hjälpa till 
med beställningar som ni har 
med er på marknadsdagen. 

För er som har en Saab 99, 900 
combicoupé 1974–1979, finns 
ett antal fina begagnade bak-
sätes ryggstöd i olika färger för 
100:-/st. 

Följ oss på Facebook då vi kom-
mer att lägga ut bilder på delar 
som kommer att vara till salu på 
marknaden. Passa på att fynda!

Helena, Niclas, Johannes och 
undertecknad vill tacka er för 
det gångna året och önskar er en 
God Jul och Gott Nytt År.  

Vänliga hälsningar 
Jan Karlsson 

Reservdelsmeddelande från SSK Reservdelar AB
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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

Styrelse
Joachim Couchér, ordförande

Göran Fredriksson , vice ordförande
 Stefan Johanzon

Martin Bergstrand 
Bo Lindman

Övrigt
Organisationsnummer 559329-6535
https://saabklubben-reservdelar.se/

Befattningshavare
Jan Karlsson

Reservdels/Lageransvarig

Helena Karlsson
Order/Lager

Niclas Karlsson
Reservdelsrådgivare/Lager

Johannes Mukka
Lager

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

För framtida erbjudanden och nyheter!

SSK Reservdelar AB
Saabandan har vi väl alla. Nu 
kan vi visa det för andra också, 
så kanske den andan kan smit-
ta av sig till flera?  Passa på o 
köp några fina knappar och bär 
dem med stolthet. 

Art. Nr: 12-19

Pris: 25:-/st

Äntligen finns det att köpa 
nytillverkade tankarmaturer till 
följande modeller: 

96 1960-1980 
95 1975B-1978 för bilar utan 
bakåtvänt baksäte.

Levereras med ny packning, 
skruvar, brickor.

Art.nr: 880621

Pris: 1095: - 

Jag har försummat henne. 

Gått förbi utan att tagit notis, inte gett henne 
den tid och kärlek hon förtjänar. Tagit henne för 
given. Inte förstått hur mycket hon betyder för 
mig.

Vägarna är torra och luften är hög. Nu vill jag 
ta henne till stan. Det är lite bökigt i garaget. 
Inklämd mellan en Saab 9000, snöslungan och 
ett annat Saabprojekt. Cyklar till en hel familj. 
Men gud förbjude att använda biltaket som 
avlastningshylla. Det är att skända. Med dom-
kraft går det att baxa ut baken i sidled mot 
garageporten. 

Men nu klickar det bara i startmotorn. När kör-
de jag egentligen senast? En tom Ramlösa på 
golvet är en ledtråd. Insekter på vindrutan en 
annan.

En rad alternativ rabblas när jag minns den 
jättestora batteriladdaren med starthjälp som 
jag köpte på OK-macken med medlemsrabatt 
1986. Modernum. Den extra funktionen start-
hjälp kostade extra men med pappersbrukets 
skifttillägg gick ekonomin ihop. Jag vet var den 
står, den kom fram i flytten. Kablarna är virade 
runt handtaget sedan säkert 30 år tillbaka och 
vill inte gärna sträcka på sig. Plus på plus och 
jord i gods. Det ljuder av spolar i apparaten som 
spänningssatts och mätaren på panelen går ge-

nast upp på full effekt. Och så strömbrytaren för 
den extra funktionen starthjälp. Det surrande 
ljudet tilltar precis som barndomens TV-appara-
ter precis innan det blev bild i tjockrutan. Karin 
startar direkt.

Det är kallt och kolsvart på landet. Tank och 
temperaturmätaren får kondens bakom glaset. 
Den blå helljuslampan lyser så ilsket bländande 
mot mig att halvljus är att föredra. Stolen kna-
kar. Värmen är fantastisk.

Jag svänger ut på E45 och får snart en lång-
tradare i backspegeln. Jag känner mig som i 
Steven Spielbergs Duellen. Jag fumlar efter den 
magiska knappen fullt laddtryck, 175 hästkraf-
ter. Ingenjör Öved Clasén förklarade det teknis-
ka men jag har glömt. 

Karin blir fullvuxen och grov i rösten. Som Dr 
David Banner när han blev riktigt arg. Skjortan 
sprack och byxorna krympte. Alldeles grön. 
Morr. Styrkan känns övernaturlig i den lilla bilen 
med alldeles för stor motor. Långtradaren blir 
en prick i spegeln.

Vi kör ett par varv i stan. Luften är klar och 
stadens alla ljus gör november riktigt fin. Jag 
provianterar julskinka men något vörtbröd 
finns inte ännu. Vi åker hem igen. Nu får Karin 
stå ytterst. Förlåt min försumlighet.

Av Leo Pedersen

   Karin...   Karin...

Nytillverkat
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Bo Lindman, ledamot
Född i Trollhättan, dit föräldrarna flyttade från 
Linköping några år tidigare, Tidigt 60-tal flyttade 
familjen tillbaka till Linköping och Bos uppväxt 
präglades av närheten till Saab där hans pappa 
jobbade med flygplansutveckling. På olika vägar 
via arbete som bl.a. reklamfotograf, egen biltill-
behörsimport, konsult inom affärsutveckling i 
detaljhandeln, befattningar som affärsansvarig 
på Telia Data för mobila system och verkstads/
servicechef hos Fordåterförsäljaren Ostermans i 
Stockholm, har Bo senaste de 22 åren har ägnat 
sig åt egen konsultverksamhet inom främst ser-
vicemarknadssidan i bilbranschen. Idag verksam 
med uppdrag även för bland annat Flygvapen-
museum i Linköping. Uppväxten i Flyghuvudsta-
den sätter sina spår... 
Bilar då? Bo har varit och är aktiv inom motor-
sporten sedan unga år som funktionär, meka-
niker, förare och numera speaker och skribent 

med fokus på historisk racing. Tävlingsbilarna, 
har oftast varit Saabar. Bland höjdpunkterna i 
motorportkarriären får nog segern på Le Mans 
Classic 2008 med en Saab 93b räknas, liksom 9 år 
i toppen av Svensk långloppsracing med Saab 9-3 
i det Saab-sponsrade Swede Team Motor. 
Bor idag i Ljungsbro utanför Linköping tillsam-
mans med hustrun Susanne. De två sönerna är 
sedan ett antal år utflugna, men båda kör Saab 
till vardags och har bilar som hobby. 

Då SSK nu utsett styrelsen att leda och ut-
veckla arbetet med klubbens bolag för re-
servdelsverksamheten, är det kanske på sin 
plats med en närmare presentation av den 
nya styrelsen, med några äldre inslag.

Joachim Couchér, ordförande
Joachim växte upp i pappans bilverkstad där 
intresset för bilar grundlades tidigt. Efter fordons-
gymnasiet hjälpte han till i verkstaden innan han 
fick anställning på Saab i Trollhättan. Intresset för 
kundrelationer och sälj ledde honom till resande 
säljare för värmepumpar och därefter arbete som 
bilsäljare på Bröderna Larsson i Vara, återförsälja-
re till Saab. År 2014 startade Joachim tillsammans 
med familjen en AD bilverkstad i Nossebro, de 
har idag fem anställda. Bilverkstaden som säljer 
ett flertal bilmärken är känd för sin specialisering 
på Saab. Joachim har stor erfarenhet av inköp, 
förhandlingar med leverantörer och kundrelatio-
ner, både i Sverige och Europa.
Joachim bor i Främmestad med sin fru Eva.
De har flera Saabbilar, den mest unika är en Saab 
Cab 900 Turbo, USA modell 1994.

Göran Fredriksson, vice ordförande
Göran började efter fordonstekniskt gymnasi-
um arbeta på Saab, både inom produktion och 
teknisk utveckling. Efter vidareutbildning inom 
marknad och PR-kommunikation arbetade han 
flera år inom dessa områden på Saab i Trollhät-
tan, b la som ansvarig för besöksverksamhet och 
produktlanseringar av nya bilmodeller. Han har 
sedan fortsatt inom andra företag knutna till 
fordonsindustrin, b la inom leverantörsleden. 
Göran är idag VD för ett teknikföretag och har 
bred erfarenhet inom företagande, marknad och 

kommunikation.
Göran bor i Trollhättan och är gift med Inger. De 
har en Saab 9-3 Cab 2004 som var med på lanse-
ringen i Köpenhamn/Skåne.

Stefan Johanzon, ledamot 
Stefan är född och uppvuxen i Grästorp där han 
fortfarande bor. Redan under gymnasietiden 
började han arbeta i föräldrarnas företag, Gräs-
torps Rör AB, som pappan grundat. År 1999 tog 
han över företaget som han driver än idag. Han är 
även ägare till ett företag som tillverkar produk-
ter inom VVS-branschen. Stefan har många års 
erfarenhet av affärsverksamhet, inköp och kund-
relationer.
Stefan är särbo med Maria. De har flera olika 
Saabmodeller, b la en Saab 9-3 Cab 2004 som
var med på lanseringen i Köpenhamn/Skåne.

Martin Bergstrand, ledamot 
Född i Göteborg 1963. Fyraårigt tekniskt gymna-
sium. Växte upp i ett Saabhem då fadern arbeta-
de på Saab-Ana.
Gick med i Saabklubben 1992 och var klubbens 
ordförande 1999-2007. Hedersmedlem SSK. Åter-
vände till styrelsen som vice ordförande.  
Tidigare styrelseledamot i MHRF. 
Två vuxna barn från tidigare förhållande. Bor om-
växlande i Uppsala och Sigtuna. Sambo med Pia. 
Yrkesofficer med erfarenhet som chef på flera 
olika nivåer, inrikes och utrikes. Tidigare försvars- 
attaché vid svenska ambassaden i Abu Dhabi. 
Idag Överstelöjtnant på försvarsstaben.  
Saabinnehavet sträcker sig från Saab 92 via 95, 
99-or, 900 CV tom Saab 9000 Aero, förutom en 
Saab 9-3 bruksbil. Bland 99:orna återfinns kung-
ens limousin från 1976.

Nya styrelsen för 
Svenska 
Saabklubbens Reservdelar 
(SSKR)
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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

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
klubbshop@saabklubben.se

Valberedning
Jan Hagnell, sammankallande
Mathias Roswall
Göran Sahlen 
valberedning@saabklubben.se

Webmaster 
Magnus Jakobsson 
webbmaster@saabklubben.se

Forumsansvarig: 
Mats Jedmo
 forum@saabklubben.se

SAABO-ansvarig:
Margareta Jedmo

Moderator forumet:
Jan Hagnell
Mårten Strandmoe

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 9-3
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab NG 9-3
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab OG 9-5
Vakant

Saab NG 9-5 & 9-4X
Jonas Åberg, 070-3053996

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

Medlemsskap 2022
Fullt medlemsskap ett år 350 kr
Familjemedlem 100 kr
Foreign membership magazine  
included, SEK 500
Foreign membership magazine 
not included, SEK 250

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

Medlemsärenden och kansli

Telefonnummer: 0520-411128 

Telefontider Måndagar 13-16 
och Torsdagar 8-12.

Mail:
medlem@saabklubben.se

Organisationsnummer 
867200-6502

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 6500 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, Dalarna 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

Kassör
Lars Söderlund, Hägersten 
kassor@saabklubben.se

Ordförande
Karl Ask, Floda 
ordforande@saabklubben.se

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

Sekreterare
Anton Björklund, Huddinge 
sekreterare@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

    51        50



www.saabklubben.se/klubbshop
KLUBBSHOPEN

Fleecehandskar

129:-

839:-

Brandfilt

379:-

Handduk
2-pack

549:-

Mössa
Reflekterande

199:-

Jacka
Reflekterande

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


