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Tiden går fort. Man kan säga att det ligger i tiden.
I tid och otid har vi försökt att kapa den, köpa den, döda den, äga den och göra 

många andra saker med den. Shakespeare sade ”Ur led är tiden!”, ändå är den lika kon-
stant idag som igår. 

Vad gör vi med vår tid egentligen? Använder vi den på bästa sätt? 
Vad vi gör med den, hur vi styr den, påverkar och förändrar våra liv hela tiden.  
Som egen hantverkare är jag allt som oftast jagad av tiden. Det är sällan en kund 

säger ”Låt det ta så lång tid det tar, jag bryr mig inte.” det är nog mer oftare ”Hur lång 
tid tror du detta tar, hur mycket kommer det kosta mig?”. Vi vill ha resultat direkt, det 
ska bli bra och det ska gärna vara gjort i nu. När såg man senast en brevbärare på cykel? 

Är det någon som läst en bilannons på Blocket med texten ”Objektet säljs på grund 
av att jag har för mycket tid”. 

Tiden är en av få saker som är rättvist fördelad över alla människor. Vi får alla lika 
mycket av den. Denna vara, fördelar sig olika från bil till bil. En Saab kan få jätte-
mycket och en annan ingen alls. Bilmärket Saab blev en del av det svenska folkhemmet 
och kom i en tid av sjudande optimism då svensk ekonomi gick på högvarv.  Alla skulle 
på bilsemester.

Men allt har sin tid, och bilmärket Saab även så. En dag skulle Saab sorgligt nog gå ur 
tiden. Detta i tiden då vi ifrågasätter gamla levnadsvanor. I en tid då det nästan är fult 
att äga en bil. I en tid då vi alltmer kommunicerar till varandra ljudlöst via radiovågor 
och Wifi istället för i ljudvågor. 

Kan framtiden förr i tiden varit mer avlägsen än nuförtiden? Det känns som att nutid 
och framtid är väldigt nära varandra idag. ”Ta ut glädjen i förskott och skiten när den 
kommer.”

Förväntningsekonomin till exempel, man låter tron på det framtida helt och hållet 
styra ekonomin nu. Men att blanda ihop framtid och nuet gör oss inte lyckligare. För 
visst är det tråkigt att inte känna längtan och förväntan?

Det Saab som vi känner må ha gått ur tiden. Men att äga en Saab kommer alltid vara 
inne. Att äga och använda sin Saab kommer alltid kunna göras – så länge vi sköter om 
dem. I framtiden kommer det blir svårare att göra. Det är upp till oss. Tar vi inte lite av 
vår dyrbara tid till att renovera och använda våra bilar. Så kommer Saab en dag blott 
vara ett vackert minne.

Anton Björklund, Sekreterare 
Stockholm, Maj 2016

Förord
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Tre före detta och en dåvarande ordförande i Svenska Saab-klubben, fr v John Jonasson, Martin Bergs-
trand, Anders Dackemyr och Mats Abelson vid Saabens dagar i Trollhättan 2009.

Börje Eriksson i Märsta tog initiativet till att bilda Saab 92 registret. Saab 92 regist-
ret växte snabbt till dryga 20-talet 92:or och 93:orna kom snart att inkluderas i registret.

Lennart Frostelid i Bjömeborg tog över rodret 1981 och registret kom nu att omfatta 
Saab-bilar till och med 1964. 1986 hölls det första årsmötet med en etablerad styrelse.

Från och med år 2015 är alla Saabbilar välkomna i klubben.

Den här boken är en samling av material från bakrutor genom åren. Varje år har en 
eller flera artiklar från just det året. Vi har försökt plocka ut godbitarna ur alla dessa 
bakrutor som skrivits - men det har varit svårt att sålla. Dessa artiklar är i mångt och 
mycket helt oförvanskade vilket gör att vissa fel kan förekomma. Boken börjar från 
1982, det beror på att vi tyvärr ej har något material från tidigare år i våra arkiv. 

Hoppas du tycker om boken!

Så började det
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1982
Bakrutan, organ för 
Mhs Saabregister,  
även kallat Svenska 
Saabregistret

Nr 4-1982 Årg 6 Start 1976. 

Medlemsavgift 20 kr, som kan betalas in på 
PG 458 93 71 - 6

Som medlem räknas den, som erlagt full 
medlemsavgift, till klubben .

Svenska Saabregistrets målsättning är, 
att bevara tvåtaktaren i orginalskick samt 
att verka för en god reservdelstillgång för 
medlemmarna.

Varför kallar jag klubbtidningen för 

FAKTA

I världen
Den nya svenska socialdemokratiska re-
geringen under Olof  Palme tillträder. 
Musikformatet CD introduceras i USA. 
Kina blir första landet i världen att nå 1 
miljard invånare. Falklandskriget bryter 
ut. Filmen E.T. går på bio.

I Stallbacka bilfabrik
900 Turbo Lyx! Tvåfärgslackering i an-
tingen blåmetallic/silver eller i den mycket 
ovanliga mörkgrönmetallic/silver, skinn-
klädsel och turbo. En udda och grann 
vagn. APC som står för Automatic Perfor-
mance Control införs i turbobilarna som är 
en apparat som förhindrar spikning.

Sportsammanhang
Björn Borg chockar världen med att med-
dela att han lägger av med tennisen. Fot-
bolls-VM i Spanien vinns av Västtysk-
land.



11

Min far o farbror började med bilverkstad 1932 och har hållit på fram till 1981. I 
början såldes mest Motorcyklar och traktorer, då det på den tiden inte var så vanligt 
med personbilar. 

Bröderna Pettersons Bil AB i Moholm började sälja för Förenade Bil, vilket innebar 
följande märken: Adler, BMW, Morris, Austin, MG, Dodge, Plymouth, Chrysler . Som 
bekant såldes Saab till en början av Philipssons, och då SAAB bildades började vi även 
sälja Saab. 

Möjligtvis kan firman även ha sålt SAAB under Philips sonstiden. Saabbilar såldes 
tillsammans med övriga märken fram till 72-73. Därefter bland annat Chrysler Sun-
beam och Daihatsu.

Alltnog de två saabarna R 60744 och R 6441 är de enda äldre Saabar som har sparats 
av de tusentals Saabar som sålts under åren. Under tvåtaktstiden såldes 1965 ca 600 
-700 bilar det året, och det är inte lite för en firma på landet.

Den äldsta 92:an har jag alltså övertagit och den andra sålde min bror till Örebro 
under hösten. Min 92:a är vad jag kan se helt komplett, men vad du kallar ett risigt 
renoveringsobjekt. Den är dock ingen omöjlighet. Den har omväxlande stått ute på 
skrotgården, men under de senaste 7-8 åren har den stått i plåtgarage. Bilen har funnits 
i firmans ägo i ca 15-20 år.

För att klara en renovering av bilen har jag börjat samla på mig diverse motordelar, så 
skulle jag inte få den såld sparar jag den för framtiden, eftersom att jag inte bar bråttom 
med den. Vad priset beträffar så har jag bud på 7.000:- vilket jag inte tar med tanke på 
bilens ålder.

Jag vet fullt klart att den är mycket rostig och kräver en stor arbetsinsats för att bli 
fin, men skulle jag sälja den billigare, tror jag att jag skulle ångra mig.

På firnan finns inte mycket reservdelar kvar, ej heller någon litteratur endast några 
små delar i hyllorna . Jag har själv varit på veteranbilsmarknader och sålt, så jag vet att 
de delar som finns kvar är delar som mycket sällan går åt.

Godbitarna av 92-93 delarna uppköptes för många år sedan av någon från Skånehål-
let, tyvärr var jag inte då intresserad av delarna så min far sålde dem billigt

av Per Peterson, Kinna

Min bil

Bakrutan?? Inom Saab har man personaltidningar som bland annat heter Vindrutan 
och Sidorutan, Då finns det bara bakrutan kvar. Men allvarligt talat, så har faktiskt just 
bakrutan spelat en mycket stor roll i gammelsaabens historia. Den har bara blivit större 
och större och det hoppas vi att vår Bakruta också ska bli.
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Lite av varje eller registernytt

Den 15 April, då stoppdatum för året, gick ut, hade vi hela 518 ammelsaabar med i 
registret: De fördelar sig på följande modeller:

SAAB 92 160 st
SAAB 93 168 st
SAAB 95 6 st
SAAB 96 147 st
SAAB 95 3 st Långnos
SAAB 96 32 st Långnos 516 st
Tillkommer 2 V4 som egentligen är utanför klubbens verksamhetsområde,”

Antal medlemmar var 15 April tro det eller ej - 508 medlemmar:

Det år bara att gratulera  till det mycket stora intresse som finns för våra skydds-
lingar - 2-taktarna.

Orsaken till att det inte skiljer så mycket på antal medlemmar och antal bilar, beror 
halt säkert på, att hela 37 medlemmar ännu inte anmält om de har gammelsaab, eller 
inte. Ni som vet med er, att ni inte fullgjort det,ni ska skicka in uppgifterna på era bilar 
snarast: Jag ska lägga med en påminnelselapp för säkerhets skull, så att jag får de upp-
gifter jag behöver ha för att alla siffror ska stämma.

Så här kom exporten av 92 och 93  igång och vilka länder som  fick bilar. Det är oklart 
hur många,bilar som  finns kvar idag, men kan förrnoda att i alla fall någon borde finnas 
kvar. Det har inte varit möjligt att ta reda på vilka chassinummer som exporterats till 
respektive land. Men så här ser det ut uppdelat på länder.

Så här ser statistiken för hela  50-talet  ut:
1950 ingen export
1951  48 st  (varav 21 till Danmark)
1952   68 st  (varav 6 till Japan)
1953  91 st  (varav  22 till Marocko) 
1954  390 st
1955    227 st
1956  629 st  (92 och 93)
1957   2 063 st
1958  4 828 st
1959  8 542 st
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1983
Antalet 92, 93, 95 och 96 har många 

undrat över. Likaså har ni frågat om antal 
Saab Sport och antal bilar med soltak. 
Dessa uppgifter har jag nu fått från ’ny 
(Trafiksäkerhetsverket) Örebro. Dessa 
data var aktuella årsskiftet 1981-1982: 
Bilar med registreringsskylt.

För Saab 96 1960-1964 finns ingen sta-
tistik över årsmodellerna, men det finns  en 
siffra på dessa fyra år tillsammans. Anta-
let bilar blir 8388 st. Saab 95 1959-1964: 
Bilen är långt vanligare än mat trott! 679 
st finns.

Av Soltaksbilarna, så finns det 54  st 
bilar i Sverige med soltak 96/60-64. Inga 
tillförlitliga siffror finns för 92 och 93. 
Kanske är de med bland de 54.

Saab Sport visar sig vara en ovanlig bil, endast 108 st finns kvar. 96/62-64-. Om Monte 

Aktuell Statistik

FAKTA

I Stallbacka bilfabrik
Efter fem års utveckling kunde Saab som 
första bilmärke i världen erbjuda asbets-
fria bromsbelägg. På Frankfurt-salongen 
visade Saab sin 900 Cabriolet, bilen blev 
så efterfrågad så de beslöt sedermera att 
serietillverka den. 

På radion
Carola Häggkvist – Främling, David 
Bowie – Let’s Dance, Eurythmics – Sweet 
Dreams

Sportsammanhang
Stig Blomqvist och Björn Cederbeg vinner 
RAC-Rallyt. Stig Strand och Ingemar 
Stenmark står som segare i världscupen i 
slalom.

En Saabfärg vi minns
Admiralblå, Pinjegrön
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Carlo/GT 750 också är inbakad i dessa siffror. vet jag ej. Jag kan berätta för Er som 
är intresserade, att Trafiksäkerhetsverket i Örebro säljer adressförteckningar över alla 
ägare till en viss biltyp.

I vårt fall, skulle om vi önskar få tag å  alla ägare till Saab 92-93 TSV  begär 1.80 kr 
per bil och adress. Sammanlagt rör det sig om ca 2000 bilar och adresser. 3 .600  kronor 
skulle detta kosta. Har vi råd med det? Är det värt dessa pengar att få kontakt med 
garanterat alla 92  och 93-ägare med nya registrerings  skyltar i landet?

Siffrorna ovan är inte exakta, då det även finns en så kallad skräpkasse, där man sam-
lar veteranbilar av olika märken, där antalet inte överstiger ett visst antal bilar i landet. 
Cirka 5% av dessa bilar  Saab.

Det går att få  även dessa bilar med i siffrorna ovan, men vart dessa bilar hamnar i lis-
tan är högst oklart. Statistiken man går efter, är upplagd på modellkoder och inga data 
finns på till vilken bilmodell siffrorna gäller, Statistiken lades upp när Sverige bytte från 
gamla till nya skyltar och fel kan ha begåtts redan då, när man hade brått och alla bilar 
skulle in i nya register. I stort skall dock siffrorna ovan stämma.

Lennart Frostelid

På allmän begäran så har Gunnar A Sjögren för sina insatser för att kartlägga 
Saabs historia och för sitt fantastiska arbete med boken Saab för Saab, förärats titeln 
HEDERSMEDLEM I SVENSKA SAABREGISTRET. Han är den förste som får detta 
hedersbetyg, och det är mycket välförtjänt, det vet jag att alla är överens om. Som 
en extra krydda på dagen, FICK VI LÅNA STÖRRE DELEN AV DETTA UNIKA 
MATERIAL för kopiering och beskådande. Otroligt men sant... Här finns allt som över 
huvud taget skrivits om Saab i tidningar, originalskisser på bilar som ej kommit ut, 
bilder på prototyper mycket rara broschyrer såsom 93 GT 750, Saab 92 A, etc. Jag som 
fått äran förvalta detta lovar härmed att intet må förfaras utan returneras till ägaren 
efter kopiering.

Klubbens första hedersmedlem
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Deltagarlista Björneborgsträffen 

Björneborgsträffen 19 Juni var en efterlängtad träff. Det skulle bli kul att återse 
gamla vänner som lovat komma, och lämpliga frågor hade satts upp efter en bana som 
mätte 55 km. Frågorna hade satts upp kvällen innan men hjälpsamma händer hade 
plockat ner några frågor, detta är tydligen ett vanligt problem, att folk inte respekterar 
rallyn som dom borde. 

Mötesplatsen bakom Järnverket hade när klockan blivit 11.00 fyllts med nyfikna och 
hungriga deltagare. Vi hade bjudit in en speciell person till träffen Gunnar A Sjögren, 
som gärna kom och berättade om Saab och dess intressanta historia, mer om detta 
senare. Rallyt startade och de första bilarna for iväg. Första anhalten var en bilskrot 
som hade öppet enbart för rallyts skull. 

Det förevisades en Saab 92/51 som stod där, och om någon var intresserad så var bilen 
till salu. Inga bud kom dock, så Lasse på Lasses Bilskrot, fick efter att ha träffat delta-
garna ett stort Tack och så for vi vidare mot Kristinehamn.

Saknad
En bil saknades dock efter första anhalten, det var Hans Eklund som inte dykt 

upp med sin 93F. Vart tog han vägen?  ingen visste. Vårt andra stopp var på stamfikat 
NATTKRÖKEN Kristinehamn, där vi åt mycket god mat, vi åt till reducerade priser 
och firman bjöd på kaffe och glass efteråt. Efter lunchen fördes vi vidare efter banan 

Björneborgsträffen den 19 Juni
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Här bredvid ser Ni de två bilar 
som kom främst i omröstning om 
finaste bil Björneborgsträffen 19 
juni.
Främst Kjell Åke Önnbergs 92A 
som vann och bakom Hans Ek-
lunds 93! ombyggd under 5 års re-
novering som kom på andra plats.

till Saabs fabrik på Gustafsvik (Saabs båda fabriker i Kristinehamn har numera slagits 
samman till en stor lokal) och dagens överraskning.

Den stod i skyltfönstret lika fin som när den kom ut från fabriken 1950. Alltså en 
Saab 92 A med chassinummer 0004! Stora ögon gjordes när det konstaterades att detta 
faktiskt stämde. Gunnar A Sjögren berättade om bilen och svarade på nyfikna frågor. 
Det var inte planerat för visning av fabriken, så vi fortsatte ut genom dörrarna och 
låste. Men det saknades någon, kunde han ha blivit inlåst? Nej ingen syntes till, och 
vi vinkade av deltagarna för fortsatt rallyåkande. DÅ börjar någon bulta förtvivlat på 
dörrarna till Saab, och där var den försvunne deltagaren som hade gjort ett toalettbesök 
och inte observerat att vi försvann.

Vilken tur att vi inte hunnit åka iväg allihop. Då hade han fått stå där till Måndag 
morgon: Rallyt avlade sin sista fråga i Björneborg och sedan for vi till Fryxellsgatan för 
garagevisit. En 92/52 visades upp och det är inte var dag man får beskåda 4 ex av Saab 
92 A, minsann!

Träffens snyggaste bil utsågs, och det blev Kjell-Åke Önnbergs Saab 92A FRG 809 
som vann. På andra plats kom Hans Eklunds 93F och på den tredje platsen hamnade 
Lennart Johansson, Tvååker med sin MC-66 i ett mycket fint skick.

Rallyts vinnare
Rallyts vinnare utsågs också. Här hade Roland Ahlgren, Örebro tagit segern med 34 

poäng. som tvåa kom Hans Eklund (dem evige tvåan???) och Kent Palmgren med 31 
Poäng. Conny Johansson Kristinehamn beslagtog tredje plats och fick 29 poäng.

Efter prisutdelning for vi ner till Gräsviken, en liten plats i Björneborg med fin sjö-
utsikt. Där fick Gunnar A Sjögren dra allt han visste om Saabs historia. Han visade en 
stor del av sin unika samling av försäljningsbroschyrer, tidningsurklipp och unika foton 
från Saabs barndom. En verkligt givande kontakt, som vi gärna vill se igen nästa år. 
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Karlskogaträffen 5 augusti 1984

Jag har delat upp registret på flera perso-
ner, som vi kan kalla interimstyrelse:
SAAB 92 LENNART FROSTELID  
BJÖRNEBORG
SAAB 93 LENNART ANDERSSON 
VARA 
SAAB 95 ANDERS ANDERSSON 
VARA 
SAAB 96 LEIF BLOMBERG TIDA-
HOLM
SPORT SUNE ERIKSSON HJO
SAAB v4 1967-1968 både 95 o 96 — 
modellerna. VEM STÄLLER UPP??
När ändringar i ägarbyte sker, skall Du meddela detta till respektive
kontaktman. Det kan Du kosta på Dig, för att hjälpa oss hålla listan aktuell.
Ny huvudredaktör för Bakrutan 
Från Nr 1/1985 kommer ANDERS ERIKSSON, VÄSTERHANINGE att ta över 
tidningsskrivandet.

1984

Här står vi uppställda i den anvisade kurvan på Gel-
leråsbanan. Vi ser Anderssons 92/56. Ingemar Jo-
hanssons MC/66 Brahns 96/64, Melwinssons 96;60, 
Eklunds 93F, 95:an premiärvisades av Frostelid, Jo-
hannes sons taksökar-96/64 längst bak i bild.

Ändringar inom 
registret:

FAKTA

I världen
Filmen Fanny och Alexander av Inge-
mar Bergman vinner fyra Oscar-statyetter. 
Datorn Apple Macintosh introduceras 
på världsmarknaden. En ny omfattande 
ubåtsjakt äger rum utanför Karlkronas 
kust. Svälten på Afrikas horn blir visuell 
för västvärlden genom en dokumentär på 
BBC vilket resulterar i galan Live Aid.
 
I Stallbacka bilfabrik
Saab 9000! En ”superbil” från Trollhät-
tan. Bilen bemöttes med mycket god kritik. 
Bilen hade god väghållning, komfort och 
var mycket rymlig. Vi säger också tack och 
hejdå till 99an. Saab 900 Aero blir Saabs 
framgent svar på Sonetten.
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Det var en gång en liten bil
som hette Saabina�

Hon stod i ett skyltfönster och kände sig inte så särdeles nöjd med tillvaron. Alla som 
kom in till bilfirman köpte dom andra bilarna som stod in till och brydde sig inte alls 
om henne, fastän hon sträckte på sig så det knakade i karossen, och blinkade förföriskt 
med halvljuset, varvid hon laddade ur sitt batteri och inte orkade starta när någon till 
äventyrs tog sig till att vilja provköra henne.

Men så en dag kom det in en stor grov kvinnovarelse till bilfirman, islandströja, säck-
iga jeans, och en Havanna 2 i mungipan, svärande som en rallarboss, och vrålande på 
en förskräckt försäljare som hon lyfte upp och daskade i skrivbordet så att pärmar och 
avbetalningskontrakt seglade som konfetti på kontoret.

- Vad ska ni ha för den där jädrans skunken, därborta i hörnet? skrek hon.
- 12.000 kronor t stammade försäljaren nervöst.
- En gång till! Vrålade hon.
- Ja, 10.000 blankt, då... hackade försäljaren förskrämt, men då får ni ingen rad...

aaj... det får ni, ja, radio med i köpet... stönade han, när hon vred upp ena armen på 
honom bakom ryggen.

- Ja, så ska det låta, sade hon och gav honom en riktig smällkyss mitt på munnen.
- Jädrans människa: Ta åtminstone ut cigarren när ni ska pussa folk, skrek bilförsäl-

jaren hjärtskärande, och spottade glöden på heltäckningsmattan. Så var det dags för 
provkörningen, som vanligt vägrade Saabina att starta, men nu åkte hon på en vals som 
hette duga. Brottar-Hilma, som kärringen kallades av sina åtta avverkade män, knuf-
fade ut Saabina på gården, ryckte i motorbromsen och sprang ljudligt svärande igång 
bilen som startade med en ljudlig knall ur avgasröret. Försäljaren, som hette Johansson 
(och är nu bosatt i Venezuela, där han föder upp krokodiler) satte sig bredvid Hilma och 
spände fast säkerhetsbältet extra hårt, och tänkte vemodigt på sina två barn och fru.

Saabina försökte nu att jäklas lite extra med Brottar-Hilma och tjuvstannade så fort 
hon lade in en växel, men efter att ha fått en spark i ändan så det sjöng i karossen av en 
känga med storlek 45, så ändrade hon sig å fogade sig i sitt öde, att hamna i händerna 
på denna kvinnliga ”hulk”. Hon blev ju i alla fall såld.

Rivstart, rakt ut på vägen under ljudliga protester från norr och söder ifrån kom-
mande trafik, och från en cyklist som hoppade över häcken hamnade över en solbadande 
blondin samtidigt som hennes man kom ut från redskapsskjulet.

I med 4:an, och både Johansson och Saabina stönade förfärat när dom snuddade 
ett gatukök, och med nöd och näppe lyckades undvika att sanera en trottoarservering. 
Färden gick vidare upp mot gamla stan, det här händer nämligen i Stockholm, och med 
8000 varv på motorn vrålande dom för bi vaktkurarna vid slottsbacken varvid vaktpos-
terna dök in i burarna och tappade allt intresse för turisterna.

Efter en tur runt Stortorget, nerför Storkyrkobrinken, och med full galopp tillbaka ut 
mot Ringvägen på söder, så hade Johansson fått nog, och gjorde skyndsamt upp affären 
med Hilma, och tog därefter en taxi tillbaka till firman. Det var nu han fick iden till 
krokodiluppfödningen och det måste ju vara en lugnare tillvaro på äldre dar.

Hilma och Saabina for nu ut mot Vaxholm, där Hilma bodde ensam på en litengård 
en mil från själva city. Många höns, en ko och åtta hundar plus halvvild katt som sov i 
uthuset, och aldrig kom in i själva huset, mer än när det vankades strömming.
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Saabina fick ställa sig till ro i uthuset tillsammans med en gammal Ferguson som var, 
eller åtminstone hade varit Röd, två harvar, en plog och 20 årgångar av Hemmets Veck-
otidning, samt  9 familjer möss. Vilken start för stackars Saabina, hon trivdes inte alls i 
den nya miljö utan stod och slokade med framskärmarna och kände sig raggig medans 
lacken tappade all sin glans, precis som en sjuk hund. Hon längtade tillbaka till kompi-
sarna på firman, Den där jävla traktorn stod ju bara och drog fräckisar hela tiden, han 
var väl tankad med 100 oktan, förstås, slusken.

Några dagar senare så var det dags för veckohandlandet, så BrottarHiIma hävde sig 
in bakom ratten och vred om nyckeln, whä-whä-whä-whä-whä-whäwhä

- Starta: Skrek Hilma.
- Whä-whä-whä-whä-whä
- Vill du inte, ditt eländiga kryp: Hilda vrålade högröd i nian.
- Whä-whä-klick, sade Saabina, tjurigt.
- Dra du åt helsicke, ryade kärringen, slängde igen dörren så att vindrutan flög ur, 

varvid Hilma hoppade upp på traktorn som givetvis startade ögonblickligen, och drog 
ut på köpturne.

Saabina stod där hon stod, ledsen och övergiven, fullständigt tillintetgjord med vind-
rutan liggande på motorhuven.

Ett par timmar senare kom Hilma och traktorn tillbaka från Waxholm City, och par-
kerade utanför dörren där Saabina stod. Ett rassel av kätting hördes och Hilda krokade 
kättingen i kofångaren på Saabina och började släpa.

Hon slog till alla bromsar som fanns, hon tog i så att ledningarna knakade av 
ansträngning,och till slut så small det till, 
och huvudcylindern sa upp sig. Hilma och 
traktorn drog ut stackars Saabina över 
ladugårdsbacken och ställde henne under 
en stor alm som växte nere vid ett utrang-
erat torrdass varvid Hilma satte tillbaka 
vindrutan på plats med orden:

- Här kan du stå tills fan tar dig, ditt 
skrälle, vill du inte, så skall jag inte tvinga 
dig.

Därefter körde Hilma in traktorn bland 
bråten, stängde dörrarna och klev in. 
Tiden gick med regn och rusk. Saabina var 
knappt medveten om att hon levde längre. 
Hon grät sig till sömns varje kväll och 
längtade tillbaka, hem till bilfirman och 
kompisarna där.

Upprättelsen
Lacken bestod nu mest av svarta rosor och fågelskit, nerfallna grenar draperade hen-

nes rostangripna kaross. Det hade gått flera år, och däcken var sedan länge tomma på 
luft, men trots allt så spirade en liten gnista liv i hennes inre. Ibland så kom faktiskt 
några barn och lekte med henne och hon log stillsamt när dom brummade och vred på 
ratten, och hon levde upp vid dom få tillfällen dom kom dit.

Men så en dag så stod det en yngre man och tittade fundersamt på henne och han 
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gned sin haka medan han talade med den där förhatliga Hilma.
Hörde hon rätt?? Gjorde de upp ett pris?? På henne?? Det spratt till i karossen och 

ett jubel tornade upp sig ända ner i växellådan. Men det tynade sakta bort när dom för-
svann åt varsitt håll, och när mörkret föll stod vår Saabina fortfarande kvar på sin plats 
under almen. Veckorna gick, men ingen större förändring skedde tills plötsligt en dag...

In på gården kom det en bil med trailer efter och under Saabinas nos kom det en 
domkraft, och en kvart senare stod hon uppe på trailern. Saabina var inte i stånd att 
tänka, så lycklig var hon, men så for det en tanke genom henne, skulle hon skrotad bli? 
En iskall kåre svepte genom hennes rostiga kaross, det fick inte ske, hon har mycket 
kvar ännu att ge, bara hon fick chansen att bevisa det. SNÄLLA...

Men hennes farhågor var ogrundade, efter flera timmars färd kom dom till ett garage 
och där blev hon inställd och upppallad, ljust, varmt och skönt, med en stor ståtlig 
Volvo bredvid, Hon blev rentvättad, lite generad, gamla bilen, stå, där och rodna, det 
syntes väl inta så väl hon var ju röd förut, även om lacken var ganska så risig just nu.

Dagarna gick och ingen brydde sig om Saabina. Så en dag kom en skock ungdomar 
och tittade på henne,

- Se på tusan, sa den ene, en skäggig, kulmagad drummel med en ölburk i bakfickan, 
en Sport-62:a, det var längesen.

- Ja, sa en annan, jag ska försöka få bil av den igen, kärringen som hade den innan fick 
den aldrig att gå någongång, så jag fick den för en tusenlapp.

Så förflöt ett år, och dagen kom när Saabina åter stod i sin strålande glans ute i solske-
net, glatt puttrande och lyckligare än hon hade varit någongång i sitt 21 åriga liv, tack 
vare en förstående herre som i hennes förnedring sett att hon fortfarande under all skit 
och rost hade något kvar att ge.

Nu följde en underbar tid för Saabina, nu sprang inte slottsvakterna och gömde sig 
när hon kom, trottoarserveringarna stod kvar där dom stod, och gubben som hamnade 
på den solbadande blondinen har nu repat sig efter de skador han fick av den gräsklip-
pare som han fick trädd över axlarna av den äkte mannen.

En fot mosade hon dock ute i Vaxholm vid ett tillfälle, gissa vem hon råkade på där?? 
Rätt, Brottar-Hilma. Hämnden är ljuv.

Skrivet av Rolf  Österberg, Munkfors
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Början på övergång 
register-klubb

Träff i Hjo om klubbens 
framtid

Efter ett par rundskrivelser till per-
soner i denna förening som visat lite mer 
intresse än övriga för klubbens göromål 
och ändamål, blev det dags för konfron-
tation. Mötesplats blev HJO Motorklubbs 
lokal strax utanför Hjo. Sammankallande 
till mötet var Sune o Rune Eriksson, som 
också ledde mötet när vi väl var på plats.

851117 kl 10.30 var det sagt, och till 
slut var  de flesta kallade där. Kallade var 
Lennart Frostelid, Leif  Blomberg (Tida-
holm), Lennart/Anders Andersson (Vara) 
Jan Johansson (Bornholm), Hans Eklund 
(Enköping). Mikael Gustafsson (Vintrosa) Peter Johannesson (Karlskoga) Yngve 
Ekberg och Börje Eriksson (Stockholm).

Övriga deltagare: Björn Karlsson (Karlskoga) och Ulrica Ekberg (Stockholm). Vi 
saknade Hans Eklund, Anders Andersson, Börje Eriksson och Janne Johansson.

Sune Eriksson valdes till mötets ordförande, då han tagit initiativet till mötet. Han 
började med att hälsa alla deltagare välkomna, och läste upp ett förslag till dagordning, 
vilken godkändes. 

Till mötets sekreterare valdes undertecknad L Frostelid, att nöta pennan. Ett fram-
tida Saablager disku terades, och meningen är väl att vi så småningom kan förse oss 

FAKTA

I världen
En värmebölja urbryter i maj i Sverige. 
Lill Lindfors leder Eurovision Song 
Contest, och uppmärksammas för sitt trick 
med kjolen. Det japanska företaget Nin-
tendo släpper Super Mario Bros till sin 
spelkonsol NES. Spelet blir fort väldigt 
populärt.

På radion
The Beach Boys – The Beach Boys,  
Kikki Danielsson – Bra vibrationer,  Dire 
Straits – Brothers in Arms

Sportsammanhang
Patrik Sjöberg sätter nytt världsrekord i 
höjdhopp på höjden 2.38 meter. Anders 
Eklund blir Europamästare i tungvikts-
boxning.
En Saabfärg vi minns – Rosenkvarts
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själva med delarna vi behöver.
Förslag restes om rundskrivning till samtliga Saab  handlare angående eventuellt nya 

delar i lager till tvåtaktarna.
Vi beslutade att bilda klubb, med namn •SVENSKA SAABREGISTRET•, namnet 

skall inte ändras då det är välkänt och annars lätt kan blandas ihop med andra fören-
ingar med Saabanknytning. Klubben avses gälla från 851117. Förslag till stadgar lästes 
upp i 11 punkter, och godkändes med ett par små ändringar.

Vid valet till interimstyrelse utsågs följande poster:

Ordförande   Yngve Ekberg
Vice ordförande  Vakant
Kassör   Sune Eriksson
Sekreterare   Peter Johansson
Vice sekreterare  Lennart Frostelid

Beslut fattades att årsmöte skall hållas i Örebro den 8 mars 1986 (lördag) Mikael 
Gustafsson åtog sig att finna lämplig lokal i Örebro-regionen.

Årsavgiften för 1986 ligger kvar på 75:-, det var vi alla eniga om. Klubben skall läggas 
upp på data med Sune Eriksson, som dataexpert. Han använder data i sitt jobb som 
bilverkstadsman, och kan lätt utöka sin datas inmatningsmöjligheter.

En nyhet, dock angående medlemsavgiften är att de medlemmar som är under 18 år, 
får halverad medlemsavgift! 35:- per år.

Avbrott gjordes under förhandlingarna, för att äta lunch på en restaurang. Efter res-
taurangbesöket gjordes ett ”studiebesök” på Erikssons Bilservice med Saablager. Hyl-
lorna var sig inte helt lika när vi gick efter att grundligt ha inventerat allt godis Sune o 
Rune gömt i verkstan .

Klubbtidningens framtid: Posten som vice sekreterare är menad att bistå sekre-
teraren samt att hålla tidningen aktuell. Tidningen är alltså nu  mera permanent hos 
vice sekreteraren. Förändringar som kommer är, att sekreteraren skall ha hand om en 
annonstidning, som lyfts ut ur Bakrutan. Denna annonstidning skall komma ut oftare 
än klubbtidningen, i syfte att hålla annonserna purfärska, och detta kan också vara ett 
sätt att snabbt få ut brådskande meddelanden till medlemmarna.

Det blir ett spännande jubileumsår 1986! DU HÄNGER VÄL MED OSS ÄVEN 
DÅ????

Naturligtvis skall Du komma på vårt första årsmöte, och ge Din röst för en bra sty-
relse! Ge gärna förslag på nya kandidater till posterna, Vi lovar lyssna.

Skrivet av vice sekreteraren i Svenska Saabregistrets interimsstyrelse.
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Jag förstår om du undrar vart ditt ex 
av Bakrutan tagit vägen, men här är den.

Då fördröjningen inte beror rå något 
annat än vårt statliga postverk kan vi inte 
annat än beklaga det inträffade. Vad är 
det som hänt? I och med att klubbens eko-
nomi inte är bra, beslutade styrelsen att 
ordna ett tryckeri som är billigare än det 
nuvarande. Vi konstaterade att det fanns 
ett tryckeri i Örbro som låg bra till pris-
mässigt och även hade bra service. 

Detta anlitades till föregående nr av 
Annonsbladet/Bakrutan. Då detta prov 
utföll med belåtenhet skickade Lennart 
Ftostelid originalet till detta nr den 28 
augusti via posten och då det ej kommit 
fram till mig den 17 september är bilder, 
reportage och det arbete Lennart Frostelid 
lagt ned borta.

1986
Bäste SAAB vän, 
Posten ger oss pro-
blem:

FAKTA

I världen
Olof  Palme faller offer för en hittills 
okänd mördares revolverkula. En kärn-
kraftsolycka inträffar i Tjernobyl, Ukrai-
na. Carl Bildt väljs till Moderaternas nya 
partiledare. 

I Stallbacka bilfabrik
Detta år får köparen till en 9000 välja på 
turbo eller insprutningsmotor. På 900an 
kommer sidoblinkers. Tre Saab 9000 
direkt från linan körs i 100 000 kilometer 
på Talladega Superspeedway i The Long 
Run, detta experiment leder till en lång 
rad rekord.

På radion
Europe – The final Countdown, Imperiet, 
Var é vargen, Paul Simon – You can call 
me Al.

Sportsammanhang
Jan-Ove Waldner börjar vinna många 
tävlingar i bordtennis, bland annat EM. 
Diego Maradona är stjärnan på planen 
när hans Argentina vinner fotbolls-VM 
mot Västtyskland.

En Saabfärg vi minns
Ordoardogrå, Pärlemorvit
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Erik minns
Mina första minnen av SAAB, är precis som många andras - ljudet. När Mellde och co 

trimmade och körde på Trollhättans flygfält i slutet av 1940-talet, kunde vi nere i stan, 
tre kilometer därifrån, höra detta otroliga ljud från den två  cylindriga tvåtaktsmotorn 
med olika typer av avgassystem .

1952 köpte jag en begagnad SAAB 92:a, en grön. Min första större tävling med den 
var SM i Vara 1952, Det var en otroligt stenig tävling.92:an hade på den tiden batteriet 
i kofferten och en lång kabel på golvet fram till motorn. På en bra vägstump flög vi i 
runt 100 km över ett krön och upp i luften. Frihjulet innebar att motorn stannade. Det 
blev kolsvart, kunde inte se ens vart vägen gick. Jag bromsade så mycket det var möj-
ligt, men inte tillräckligt. Bilen stannade med ett brak nästan igenom en häck, och en 
meter från ett hus. Sen blev det inget mer frihjulsåka den natten. Trots det vann vi B 
juniorklassen.

På måndag stod jag som vanligt och tiggde delar av Rolf  Mellde vid Saabs port. 
Mellde och co måste ha tröttnat på mig, för det dröjde inte länge förrän jag fick låna en 
fabriks-92:a. En grå bil som Roffe körde Svenska Rallyt med. Det var andra grejor det, 
mot vad man var van vid. Många säger idag att de finska förarna började med vänster-
fotsbromsning. Vi gjorde  detta redan i början av 1950-talet. Jag tror att Rolf  Mellde 
lärde mig trixet. Men ute i Europa fick jag sluta med denna teknik. Det gick åt alldeles 
för mycket bromsar och service var det ont om på den tiden.

1956 när vi fick tre cylindrar och ” fjädring” var vi med och krigade i toppen igen .Ett 
av mina roligaste minnen från 93-tiden var Tulpan -rallyt 1958.

Som vanligt handlade det om sista varvet på Zandvoorts GP-bara. Denna gång i en 
grupp 3-trimnad 93:a i en klass full av Porsche , MGA, och liknande. Det regnade och 
var lite halt. Jag kom iväg mycket dåligt i starten , men plockade några konkurrenter 
varje varv . På sista varvet var det fortfarande två bilar före. I den  sista kurvan lyck-
ades jag på utsidan kana förbi både Ben Poon och” Rally  Harry” Bengtsson och vann 
med en röd billängd. Då började den utländska motor pressen få upp ögonen för  SAAB.

Sedan kom 96:an med mera hästar, fyra växlar och skivbromsar. Med den bilen och 
lite tur gick det att vinna det mesta . Tillsammans med Gunnar Palm lyckades vi även 
vinna Coupes des Alpes , som ingen trodde var möjligt med denna typ av bil. Två andra-
platser fick vi i hårda och långa Liege-Sofia-Liege .Det har aldrig hänt varken förr eller 
tidigare med en så liten bil. I mitten av 60-talet räckte det inte bara med mycket tur. Vi 
behövde en ny motor. Och när V4 :an kom , trimmad till 105 hk, trodde man att man 
skulle bli ny världsmästare. Första tävlingen i stora sammanhang med V4 var i Tjecko-
slovakien, 1967. Med bra bil och bra kartläsare, Torsten Åman, kunde inte ens Zazada 
i en Porsche hindra oss från att vinna. Det var första storsegern för V4;an - och för mig 
den sista.

Hälsningar! Carlsson på Taket



29



30

Svenska Saabregist-
ret 10 år

Inför SAAB-registrets 10-åriga tillvaro 
har jag blivit ombedd att berätta lite on 
registrets tillkomst. Jag tänkte också tala 
om hur man kan råka bli en SAAB-gal-
ning. Så för att göra en kort historia lång 
börjar jag från början.

Året var 1964 på våren, färskt körkort, 
bodde hemma hos föräldrarna på landet 
utanför Sigtuna, jobbade som lärling, 
och måste alltså ha en billig bil för att ta 
mig till jobbet 1,5 mil hemifrån och för-
hoppningsvis åter. Det blev en Folka 55-a 
(föräldrarna hade samma märke). Denna 
kvaddades senare på hösten. Regn, mör-
ker, krokig väg och folkans usla belysning 
bidrog väl kanske i viss mån, men dom 
stjälper tusan så lätt.

En kompis bror hade en SAAB 61-a till salu som visades upp för faderskapet.Dom 
där som rostar så mycket tyckte farsan, och råkade känna längst ner på dörren som 
råkade ha några stenskott som borde blivit fixade, men i mörkret kändes dessa som stora 
rostbubblor. Den var ju bara 3 år och lite för dyr för min ekonomi, så det blev ingen affär.

En Ford Anglia s.k. bärplockare köptes för 1.400kr. Den var rallykörd och skulle fixas 
upp. Men det visades bli en alldeles för dyr affär, för allt på bilen var helt slut och måste 
bytas. Skrotet såldes till slut för 400 kr. Nu köptes en gammal slitvarg, en PV 53-a för 
450:-kr och den kördes i ett år. Den kändes lite vål tung och drönig, så när jag fick tips 
om en Folka 56 byttes PV-n ut mot folkvagnen som kördes ytterligare ett år. Bubb-

1987 FAKTA

I världen
19 oktober sker en börskrasch på börsen 
i New York. En ny hundralapp med en 
bild av Carl von Linné introduceras i Sve-
rige. SAAB visar upp det första provex-
emplaret av Saab 39 Gripen i Linköping. 

I Stallbacka bilfabrik
Öppna taket och känn vinden i håret. 
Saab 900 Cabriolet hade kommit och de 
första 500 vagnarna var redan slutsålda 
innan de hunnit släppas till allmänheten. 
En mycket eftertraktad bil skulle det visa 
sig. Visste du att vindruteramen lutar 100 
mm mer bakåt än på de täckta bilarna? 
Rutan och ramen är dessutom rejält för-
stärkta. Sista året som modellen 90 säljs.

Sportsammanhang
Sverige blir världsmästare i bandy genom 
att besegra Finland.
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lan skrotades efter en alltför närgången 
kontakt med en folkakusin. Jag måste ju 
ha bil för att komma till jobbet, så första 
bästa billiga bil som kom i min väg måste 
köpas.

Det råkade bli en SAAB 96-61 som varit 
lätt krockad. 3 begagnade skärmar i olika 
färger, grön huv, vit högerdörr och resten 
ljusgrått, gjorde att farsan nästan fick slag 
då han såg den olikfärgade. ”Sånt gam-
malt skit och en SAAB också”. Bilen var 
emellertid i utmärkt skick och lackades om 
i en lada mitt i vintern.

Den stod alltid utomhus utan motor-
värmare, men startade alltid, och vilken 
värme, man slapp ju frysa fötterna av 
sig. Och vilken väghållning, Man körde 
obehindrat förbi nya Mercedes och Volvo 
i snösörjan. Efter 2 år och fem tusen mil 
senare kom tyvärr ytterligare en folka i 
vägen, men efter alla SAAB mil var man riktigt SAAB frälst. En SAAB 96-65 blev nästa 
bil. Den hade bara gått 3.600 mil vid köpet 1968.

En morgon då farsgubben skulle till jobbet med sin Folka, hade det kommit unggefär 
40 cm blötsnö på vägen som var oplogad, och vi måste bara ut till stora vägen som låg 
väldigt långt bort just då. När jag ungefär en halvtimme senare skulle iväg, hade farsan 
kommit 100 meter. Han svor så det osade, men folkan hängde på snön med drivhjulen 
snurrande i luften. Jag fick stå på bakkofångaren och hoppa samtidigt som  farsan körde 
fram och tillbaka, och på det viset kom vi ett par meter i taget.

Det här gick ju ganska sakta vilket jag försynt påpekade, och sa att jag kan väl pröva 
ned SAAB:en. Jag måste ju också till jobbet och skulle hämta en kompis i Sigtuna ”Eru 
inte klok, du tror väl inte att du kommer fram här, när inte ens jag gör det i folkan. Den 
här snön tar ju flera timmar att ploga bort med traktor”.

Så vi fortsatte en stund till, men sen var det stopp. Folkan kom varken framåt eller 
bakåt, och att skotta tog ju evigheter för man orkade ju knappt lyfta den tunga snön. 
Jag ville i alla fall prova min SAAB i snön så farsan sa till slut okej, men det var säkert 
bara för att bevisa för mej att jag också skulle köra fast.

Vi lyfte folkan åt sidan så pass mycket att jag skulle komma förbi. Jag backade en 
bra bit och tog en ordentlig sats för annars skulle farsan bara komma med en spydig 
kommentar om jag också fastnade. Det var nära att jag rammat folkan för bilen gled 
mest uppe på snön när jag körde förbi. Det gick långsammare och framhjulen spann och 
bakdelen åkte kälke men SAAB;en hade lite bättre markfrigång så jag kom precis de 
150 meterna till stora vägen. Jag tittade i backspegeln och såg farsan stå mitt på vägen 
och bara glo.

Nu när det var spårat och den mesta snön avsopad, kunde folkan ta sig fram med lite 

Första klubblogotypen

Vid årsskiftet 1986-87 började Svenska 
Saabregistret att använda denna klubblogotyp 
på klistermärken och klubbchopsartiklar. År 
2001 blev den svarta innercirkeln blå samti-
digt som registret blev klubb.
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hjälp. Nästa gång föräldrarna bytte bil blev det en SAAB V4 efter 5 folkor.
På hösten -68 var man klar med yrkesutbildningen, muckat, börjat jobba och skaffat 

en egen lägenhet. SAAB:ens växellåda rasade vid 5.000 mil och en ny 69:a låda sattes in. 
Motorn renoverades vid 12.000 mil och då jag kört precis 10.000 mil med 65:an tog min 
yngre bror över bilen. Han körde sedan ytterligare 8-9.000 mil med trotjänaren innan 
den byttes ut mot en 95-75 son han fortfarande har kvar.

’Efter 65:an köpte vi först en 95-68 och sedan en 99:a, men när växellådan gick sön-
der var det inte kul. Dyra grejor och inte lika lättmeckad som 2-taktaren. Man hade väl 
blivit lite nostalgisk så 1974 köpte jag en 92:a utan lucka för att renovera upp. Men först 
måste jag få tag i en massa delar, och vissa fick jag tag på hos SAAB i Märsta. Det var i 
sista minuten jag var ute för de flesta delarna var på nu upphällningen hos SAAB.

En 93F användes som bruksbil istället för 99:an som såldes. Nu var man tvåtaktsdåre 
på heltid, sånär som på en MB 170 VA som vi köpt som kul sommarbil redan 1972. Den 
har vi f.ö. kvar ännu.

Jag gick med i Motorhistoriska Sällskapet (MHS) som också hade några märkessek-
tioner, men för SAAb fanns det ingen klubb eller ens ett register för dom gamla tvåtak-
tarna. Man tänkte att det måste väl finnas några likasinnade som renoverar gammel-
SAAB:ar. Vid kontakt med några av MHS:s SAAB-ägare tyckte vi att det var dags att 
starta något. Jag fick också tips om andra som inte var med i någon veteranklubb alls, 
och att vissa SAAB-ägare köpt upp utgående delar av småfirmor som haft lagerrens-
ning. Genom att vara medlem i MBS fick man också en mycket förmånlig försäkring.

Av den anledningen startade jag ett märkesregister i MHS. Vi använde MHS-kuvert 
vid utskicken och sedan trycktes en  medlemsmatrikel och porto stod vi själva för utan 
att ta någon årsavgift de första åren. Vi tog också kontakt med SAAB son skickade upp 
boken SAAB för SAAB, som skickades ut gratis till de som ville ha den. 

Första året 1976 var det bara 16 SAAB-ägare med, och då var årsgränsen för fordon 
satt vid 1956 så det var bara 92:or med och registret hette SAAB 92-registret.Snart 
ändrades gränsen till 1960 och registret ökade snabbt i storlek.

En årsavgift på 10 kr togs ut efter ett par års verksamhet för att täcka tryckningav 
matrikeln som även omfattade delar säljes och köpes. Bilarnas chassinr, registrerings-
nummer, färg och skick fanns också med. En gång per år kom matrikeln ut.

Det var en ganska tidsödande hobby, klubbtröjor m.m. skulle fixas, telefonräkning-
arna rasade i höjden och mycket fritid gick åt.

1980 hade vi en SAAB-träff  i Sigtuna och det var den allra första träffen, dock utan 
något rally. Stämningen var det dock inget fel på, och när sedan Lennart Frostelid var 
villig att fortsätta med registret och att utöka det tyckte jag att det enbart var bra. Det 
behövdes nog lite nya krafter och att Lennart gjort ett bra arbete märks ju bl.a. på att 
Svenska SAAB-registret nu ned 550 medlemmar är ett av de största, så att arbetet har 
blivit nödvändigt att dela på flera.

”VADÅ” Om 92:an är färdig? Nej men nu har jag nog alla delar.
Det har tillkommit ett par 93:or som är under renovering bl.a. 93F:en som var bruks-

bil 76-81. Den vita 96:62:an , bruksbil 81-83 är nu renoverad.
Håll Din SAAB ung !

Hälsningar Börje Eriksson
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”En bra kopia på ett 
historiskt original”

1988
Har bilar ett eget liv och religion , det 

undrade Roy och Roger på macken. Efter 
att ha sett bilarna på 50 års festen i Troll-
hättan och dess ägare kan det bara konsta-
teras att Saab:ar har ett eget liv.

En Saab 96 deluxe -64 har ett unikt liv, 
det är den bil som idag står och glänser hos 
Pelle Rudh på Saabs museum i  Trollhät-
tan med siffrorna 283 på dörrarna,

Den bevandrade i Saabs ärorika historia 
tänker nu på den toreadorröda vinnarbi-
len från Monte Carlo -63. Men tyvärr är 
det inte den riktiga vinnarvagnen utan en 
replika.

Då Erik Karlsson ” På taket” fyllde 50 
år sökte Saab att finna en lämplig present. 
Sagt och gjort, det skulle bli en kopia på 
283:an. Efter att undertecknads farmor Maj Trued åkt Fiat 600 så införskaffades 1964 
en toreadorröd 96:a. Bilen gick under 60-talet och en bit in på 70-talet i  Lidköping med 
regnr: R 40045 ( se bild ) Bilen sköttes pedantiskt och gick mycket fint. Genom Bertil 
Trueds hjälp fick Saab tag i  bilen, som byggdes om ganska kraftigt. På Eriks födelsedag 
1979 så gav Saab 283:an till den forne rallymästaren. Erik tog emot bilen , men gav den 
senare åter till Saab. Knappast kunde bilen i  sin vildaste fantasi tro på ett evigt liv när 
den rullade av bandet i Stallbacka.

FAKTA

I världen
Miljöpartiet kommer in i riksdagen. Bak-
maskinen blir ”Årets julklapp” i Sverige 
då utmärkelsen instiftas. På biografen 
visas bland annat Rain Man och En Fisk 
som heter Wanda.

I Stallbacka bilfabrik
Venilterade skivor fram, katalysator. 
Tämligen händelsefattigt år.

På radion
Guns N’ Roses – Sweet Child o’ Mine, 
Mauro Scocco – Sarah, George Michael 
- Faith

Sportsammanhang
Mats Wilander, Sverige vinner herrsing-
eln vid US Open i tennis. Sommar-OS i 
Seoul drabbas av stor skandal då det kom-
mer fram att kanadensiske löparen Ben 
Johnson dopat sig på 100-metersfinalen
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Så tänkte man då 
från myndighetshåll!

Ett förslag till lagändring om avgasreg-
ler som Naturvårdsverket har lagt fram till 
Miljö och Energidepartementet och  har 
varit föremål för diskussioner i diverse-
tidningar under det sista halvåret och nu 
finns det alltså nedskrivet.

Pappa till detta är generaldirektören 
för Naturvårdsverket, Valfrid Paulsson, 
(som än en gång har bevisat att han inte 
vet mer om bilar än att de ofta har fyra 
hjul) som tycker att ett av de värsta mil-
jöproblemen vi har är direktimporterade 
bilar med bristfällig avgasrening. Varje 
år direktimporteras ca 15000 bilar och ca 
70 % av dessa är av 1986 årsmodell eller 
senare. Män bedömer att ca 2000 bilar är 
av årsmodell 1976 eller äldre och att dessa 
saknar avgasrening.

Dessa bilar är en nagel i ögat på gene-
raldirektören och Naturvårdsverket har i 
sina beräkningar antaget vid jämförelse med avgasrenade bilar antaget en körsträcka 
på 1500 mil om året eftersom medelbilisten antages avverka denna sträcka varje år. Här 
bevisar alltså Naturvårdsverket med Valfrid Paulsson i spetsen återigen sin inkompetens 
eftersom de allra flesta av fordonen i denna kategori utgörs av bilar typ Mercury 1949, 
Cadillac 1959 , Corvetter och naturligtvis Saab Sonetter. Alla har dock en sak gemen-
samt: De körs inte 1500 mil om året. De körs kanske 200 mil på sommaren när det är 

1989 FAKTA

I världen
Berlinmuren rivs. Ett JAS-flygplan 
kraschlandar vid provflygning på Saabs 
flygfält i Linköping. Världens största 
sfäriska byggnad, Globen i Stockholm, 
invigs.

I Stallbacka bilfabrik
Saabs 2,3 liters motor introduceras. Saab 
900 T8 Special – en vacker vagn med den 
lilla motorn med den stora utrustningen.

På radion
Roxette – The Look, Phil Collins – 
Another Day in Paradise, Alice Cooper 
- Poison 

Sportsammanhang
Första VM i bordshockey spelades i Glo-
ben i Stockholm, Sverige vann lag-VM. 
Gunde Svan dominerar i längdskidåk-
ning och blir återigen världscupvinnare. 

En Saabfärg vi minns
Berylgrön
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fint väder.
För att strypa möjligheten till att ta in en veteranbil från utlandet föreslår man föl-

jande:
* Bilar som skall registreringsbesiktigas i Sverige skall uppfylla gällande avgaskrav 

för nytillverkade bilar oavsett årsmodell.
*  Att direktimporten av bilar begränsas till sådana som har effektiv avgasrening
som till exempel katalysator.
*  Att ändringar görs i bilavgasförordningen enl. förslag.
* Att Naturvårdsverket lämnas att utforma de tillämpningsföreskrifter som behövs 

för den nya ordningen. 
Om det sistnämda blir verklighet kan vi lägga ner vår förening eftersom att då kom-

mer vi kanske inte ens att få förtroendet att framföra cykel på vägarna eftersom omkull-
körande cyklister kan rubba fotosyntesen i naturen.

Av förslagen ovan att döma kan man som MHRF har konstaterat, dra följande slut-
satser:

* Inga bilar utan katalytisk avgasrening kan registreras i Sverige.
* Bilar som är av 1985 årsmodell eller äldre och är under renovering kommer inte att 

kunna registreringsbesiktigas i Sverige.
* Bilar som är av 1985 årsmodell eller äldre kan visserligen importeras till Sverige 

men aldrig registreringsbesiktigas.
* Bilar som finns i Sverige och som har registreringsskyltar med de gamla länsbok-

stäverna kommer inte heller att kunna registrerings-besiktigas. Det vill säga att om du 
hittar en gammal 93 GT 750 som inte har varit i trafik sedan 60-talet så kommer du 
aldrig att få köra den i det fria landet Sverige.

Naturvårdsverket konstaterar i sin skrivelse att detta inte rör så många människor 
och att önskemål om registrering för veteranbilar ej är vanlig eftersom de ofta är samlar 
och utställningsobjekt.

MHRF, där SSR är medlem, har redan börja agera i denna fråga som om den bifalles 
av riksdagen, kan döda vår hobby. Skriv till Naturvårdsverket och Miljö och Energide-
partementet och tala om vad Du tycker om detta. Risken är, att om detta förslag går 
igenom, är det en början av lagar och förordningar som på sikt kan komma att helt 
utestänga våra klenoder från vägarna. 

I Belgien finns det en lag som säger att man inte får åka med bilar äldre än en viss 
årsmodell efter mörkrets inbrott utan att ha tillstånd från den lokala polismyndigheten. 
Tänk er om belgaren ska åka 30 mil genom tio städer. Han behöver alltså tio olika till-
stånd för att kunna åka 30 mil i mörker. Tänk dig att du bor i Malmö och ska på SSR 
träff  i Umeå. Du skulle få börja ansöka om tillstånd 5 år i förväg.

Detta är dock inte aktuellt i Sverige (ännu), vi får väl fullt upp med att betala bensi-
nen i fortsättningen om man ska höja priset med ytterligare 150 öre....
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Denna lilla episod inträffade för ungefär 18 år sedan. jag var en uppkäftig 18-åring 
som just tagit körkort. Och när man har haft körkort en vecka, hunnit skaffa egen bil, 
då finns det ingen bättre chaufför i världen. 

Vilken frihet, man var kung bland alla kompisar, där de satt på sina mopeder. Det 
var ingen konst att fylla bilen med fyra passagerare och ge sig ut på äventyr. För ska 
sanningen fram så var nog varje km man körde ett litet äventyr. Alla reflexer och hand-
grepp satt ju inte riktigt där de skulle. Men det vågade man ju inte tala om för kompi-
sarna. Följande lilla händelse inträffade på de beryktade rallyvägarna i Lissma straxt 
utanför Stockholm.

En av de mest entusiastiska vännerna vid namn Yngve ville absolut ut på diverse 
småvägar och köra rally. För jag var väl inte rädd när det gick undan i svängarna?

-Nej, här gällde det att hålla masken. Ingen skulle kunna säga att jag inte vågade åka 
fort. Det vara bara att tanka bilen full för en tia och se glad ut. Saab 93:an som jag köpt 
för en vecka sedan kostade ju hela 500:- kr, så den måste ju hålla. På väg ut till de riktigt 
krokiga och smala grusvägarna värmde vi upp med att släppa förbi oss en och annan 
bil för att sedan haka på och gärna köra om den igen. Nu är det ju ingen som frivilligt 
släpper en rykande tvåtaktare förbi sig. Tempot skruvades upp allt mer och ju längre 
bort från stan man kom ju krokigare och smalare blev vägarna. 

När vi hade kommit ut på en riktigt enslig väg började det riktiga fartprovet. Kart-
läsaren satt med armbågen ut genom sidorutan och njöt i fulla drag av fartens tjus-
ning, medan Saab:en flöt ut med bakändan i de skarpa s-kurvorna som följde sjöns 
höga stränder. Chauffören rattade vilt för att hänga med i det allt snabbare tempot. Så 
småningom rätade vägen ut sig och jag stannar med en kraftig inbromsning.

Kartläsaren tittar förvånat på mig och frågar: Vad är det nu då ?
Med vilt klappande hjärta och en något darrig röst säger jag: Styrningen hakade upp 

sig!
Nu var det den kaxige kartläsarens tur att bli blek om nosen, när han insåg att chauf-

fören inte haft den minsta kontroll över händelsen. Jag hade fått sladd för första gången 
!! Dock inte den sista. Det dröjde inte så länge förrän vi var ute igen. Men den här 
gången ordentligt fastspända. Här började nog rallyintresset.

Lars Ericsson

En Saab-historia
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Medlemstips !!
Efter att ett antal år sysslat med SAAB ”trubbnos” (den enda sanna SAAB:en) har 

jag tillägnat mig en del knep för att klara av problem och konstruktionssvagheter ( jo det 
finns faktiskt sådana trots att jag inte medger det offentligt).

Till dessa hör framskärmarnas framkanter som, på grund av att gummilisten mellan 
skärm och sandplåt, efter ett antal år i nederkant ser ut som avklippta fransiga jeans. 
Ett bra sätt att, efter sedvanlig isvetsning av plåt i skärmen, skära till sandplåten så att 
den följer skärmens kontur enligt. skissen samt på sandplåten trycka fast en skelettlist 
med slangtätningslist som då tätar mot skärmens underkant. Utseendet blir om möjligt 
bättre än med original gummilist och rosten får garanterat inget nytt grepp i skärmen.

Jag tycker denna lilla avvikelse från orginalet i förhållande till funktionsförbättringen 
är motiverad.

Tips nr 2: Vi vet att frihjulet förr eller senare börjar missa i ingrepp pga fasettbildning 
i löpbanan. Ett billigt sätt i förhållande till att anskaffa en ny axel eller att renovera den 
gamla är att hos SKF anskaffa rullagerrullar 010 x 14 i överdimension.

De gamla frihjulsrullarna ersättes med dessa som genom den något större diametern 
kommer att arbeta på ett nytt orört område på löpbanan och ge lika lång livslängd som 
en ny axel till en bråkdel av kostnaden.

Tips nr 3: Kylsystemet på våra trubbnosar är ju ej direkt överdimensionerat och blir 
ej bättre med tiden då rost och kalkavlagringar markant försämrar värmeutbytet och 
förhindrar genomströmning.

De normala kylarrenspreparaten är tämligen verkningslösa när avlagringsskikten blir 
tjocka. Använd då något fosforsyrepreparat t. ex Annitrol, och fyll motorblocket helt, 
åtgång drygt 1 liter. Låt blocket stå ett dygn, spola ur med hett vatten samt blås rent 
med tryckluft. Troligtvis behöver behandlingen upprepas ytterligare en gång, motor-
block rymmer oanade mängder sörja.

Preparatet avlägsnar all rost utan att angripa gjutgodset, men var noga med att fos-
forsyran ej kommer i kontakt med zinklegeringar som i så fall snabbt försvinner.

Hälsningar en Saabfantast/
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90-
talet
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Saab 95 elbil var till salu i Classic Motor 
nr 11-90. Enligt säljaren hade han byggt 
bilen själv av komponenter från en 95:a 
som visades på Tekniska Museet för ca 
10 år sedan. Här kommer lite uppgifter 
som jag har fått av säljaren: Motorn är en 
elmotor på 48 volt och drivs av 4 stycken 
12 volts batterier på vardera 88 ampere, 
och en generator som laddar upp batte-
rierna under färd, och som räckte ca 1-2 
mil på en laddning,och hade max en has-
tighet av ca 40-50 km/timme. 

Batterierna är placerad där tanken skall 
vara placerad, och generatorn som laddar 
upp batterierna under färd är placerad 
där reservhjulet skall ligga, Den drivande 
elmotorn sitter där v4-motorn är placerad 
i vanliga fall. Ägaren begärde 25.000 kro-
nor, kanske någon saabentusiast i Saab-re-
gistret köpte denna bil, vore det kul om 
denna ägare hörde av sig till mig.

Redaktören Erik

1990
Saab 95 elbil

FAKTA

I världen
Välkommen 90-talet! Nelson Mandela 
släpps. Tyskland blir åter ett. Dessutom - 
lär dig nya hippa ord som modem, krock-
kudde, musarm, IT-bubbla, mittbena, 
milleniumbuggen, pojkband, dokusåpa, 
hemsida, lyllo, karra, kokobäng, nalle 
(mobiltelefon).

I Stallbacka bilfabrik
Saab-Scania får en ny hälftenägare, 
amerikanska GM, och bolaget ombildas 
till Saab Automobile med huvudkontor 
i Trollhättan med amerikansk ledning. 
Affären landar på 3,8 miljarder kr.

På radion
Loa Falkman – Symfonin, MC Hammer 
– U Can’t Touch This, Roxette – It must 
have been love

Sportsammanhang
Carlos Sainz, Spanien vinner rally-VM. 
Pernilla Viberg börjar bli riktigt vass i 
skären.

En Saabfärg vi minns
Talladegaröd



43



44

Bollsamlande Saab

1991
Här kommer en bild på en SAAB ”i 

full swing”. Den får nämligen åka runt på 
Torekovs Golfbana och plockar bollar med 
fara för egen finish. Får man verkligen 
göra så här enligt god SAAB-sed? Skall 
någon från klubben ta ett samtal med 
denna skåning?

Hälsningar 
K-G Swanström, Bromma

FAKTA

I världen
Sovjetunionen faller. Den svenska reger-
ingen beslutar att bygga en järnvägstun-
nel genom Hallandsåsen. Moderatledaren 
Carl Bildt får i uppdrag att bilda ny 
svensk regering.

I Stallbacka bilfabrik
Saab Automobile AB, som har haft 4,6 
miljarder SEK i förlust, lägger ned sin 
nya fabrik i Malmö. 800 mister jobbet. 
Saab-bilarna har små förändringar detta 
år. 

På radion
Nirvana – Smells like Teen Spirit, 
Michael Jackson – Black or White, Me-
tallica – Enter Sandman
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Håll igång i skogen

Att stå i skogen och glo på rallybilar är 
för mig en paradox. Jag hatar att vistas 
utomhus när det inte är sol och 20 grader 
varmt. Vindstilla ska det också vara.

När väder, vind och temperatur inte 
uppfyller dessa kriterier så ligger jag på 
soffan och läser lilla Fridolf. Denna kom-
bination av kroppslig placering och litte-
rär nivå ger en fysisk och mental vila som 
ingen annan känd drog kan tävla sig med.

Annat är det när det är rally! Då står 
jag med ett saligt flin mitt i urskogen i 
Värmland, mitt i natten, 30 grader kallt 
och becksvart. Påpälsad ser jag ut som en 
Michelingubbe och snö till knäna. Dä ä’li-
vet, de se!

Och man ska inte tro att man är 
ensam. Skogen är full av galna entusias-
ter. Detta kan man bittert få erfara om 
man till exempel går ensam i mörkret 
och plötsligt känner behov av ”att låta 
väder”. Det kanske blev lite ljudligare än man tänkt sig, man det gör väl inget, man är 
ju ändå ensam ute i storskogen, tror man!

För plötsligt tänds tio ficklampor, alla riktade mot ett mål: Mig, samt ett förtjust 
fnitter runt om i skogen Man får samma paniska känsla som en bombplanspilot på natt-
bombningsuppdrag, som blivit uppfångad av markstråkastarna. Han vill på alla sätt 
komma ur ljuset så fort som möjligt innan luftvärnet börjar skjuta. Nå, där står man 

1992 FAKTA

I världen
”We Shall Overcome” föreslår Birgit 
Friggebo att alla skall sjunga på ett möte 
i Rinkeby. Tjugokronorssedeln införs i 
Sverige. TV 4 sänds för första gången 
i TV. Demokraten Bill Clinton vinner 
presidentvalet.

I Stallbacka bilfabrik
Saab 9000 CS lanseras. Smalare front-
parti och baklysen som sträcker sig från 
sida till sida. Saab 9000 Aero med 225 hk 
presenteras på Parissalongen. 

På radion
Red Hot Chili Peppers – Under the Brid-
ge,  U2 – One, Lisa Nilsson – Himlen 
runt hörnet

Sportsammanhang
Vinter-OS i Albertville, Frankrike. Som-
mar-OS i Barcelona, Spanien

En Saabfärg vi minns
Nocturneblå, Eucalyptusgrön 
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rodnande, infångad och symboliskt nedskjuten av allt fnitter.
Då inser man att man aldrig är ensam i skogen på en rallytävling, var man än står och 

går, det finns folk överallt.

Den rastlöse vandraren
Under de 15 år jag stått i skogen på rallytävlingar, har jag funnit fyra kategorier 

av åskådare. VANDRAREN tillhör den typ av människor som aldrig blir nöjd. Han 
kommer ut på sträckan, ställer sig i en kurva och inser snabbt att kurvan längre bort 
ser bättre ut. Han hoppar över diket, upp på vägen för att gå till nästa kurva. En bil 
kommer, han måste hoppa över diket igen och snabblanda medan bilen passerar och 
sedan blixtsnabbt hoppa upp på vägen igen. Denna procedur upprepas varje gång en bil 
kommer, ända tills han kommer fram till den önskade kurvan. Direkt när han installerat 
sig i kurvan är den ointressant.

- Undrar hur det ser ut bakom krönet därborta, är en mycket vanlig fråga från en 
vandrare. Svaret får han aldrig, ty han beger sig alltid iväg i sitt sökande efter den ”per-
fekta kurvan”.

En vandrare blir ofta snabbt blöt om fötterna, för ibland måste han hoppa direkt ut 
i mörkret från vägen när en bil oväntat kommer, och det resulterar ofta i en landning i 
ett vattenfyllt dike.

En vandrare ger sig aldrig i sitt sökande, och får slutligen ge upp när han ser målskyl-
tarna på sträckan. Hulkande av gråt beger han sig tillbaka, hela vägen tillbaka, fylld av 
kurvor som alla var helt ointressanta!

Gömmaren, han frossar!
GÖMMAREN/BÄRAREN har en underlig förmåga att hitta avåkarställen. Han 

fullkomligt frossar i avåkningar, men tycker att det är lika roligt att bära upp bilarna 
igen. En gömmare/bärare anser att A-förarna är helt ointressanta, dom är för säkra. 
Det är först när B-förarna för att inte tala om C-förarna dyker upp, han börjar vädra 
morgonluft. Låt mig beskriva en typisk situation:

Det börjar brumma i skogen. Som i ett trollslag försvinner alla från kurvan och göm-
mer sig. Detta för att den intet ont anande föraren skall tro att kurvan är enklare än vad 
den i själva verket är. Det är ju nämligen så att de flesta rallyåkare dämpar sig där det 
står mycket folk - då är det något lurt på gång!

En furir skulle gråta av lycka att se hur duktigt alla gömmer sig. Dunder och brak, 
bilen åker av. Fram väller dom, reser sig bakom stenar och tittar glädjestrålande fram 
bakom tallar och granar. Nu utbryter en våldsam och förvirrad aktivitet. Alla springer 
runt alla. Fem man skjuter på bak och fem man skjuter på fram.

Den stressade föraren har slagit i ettan i stället för backen och nöter på för full gas. 
När de som skjuter på båda sidorna bytt plats och föraren skiftat växel ett par gånger 
grejar det hela så småningom till sig. Någon med strategiskt sinne ordnar ett lyft i sam-
ordnad regi.

Ja, så där håller dom på, hela kvällen på samma ställe. Brum, brum och vips är dom 
borta.
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Står man i en intressant kurva, enligt 
deras sätt att se det, utan att gömma 
sig, blir man utbuad och betraktad som 
strejkbrytare. Jag minns en vid en kohage 
i Eskilstuna. ”Läcker böj, tänkte jag. 
Underligt att ingen hittat den”.

- Flytta påre, fö fan, du syns ju! ljöd 
en röst utan ägare. Ett 20-tal förbannade 
skallar stack plötsligt fram ur ett buskage. 
I detta läge var det bara att solidariskt 
kliva in i snåret och ytterst motvilligt bese 
skådespelet med dessa gömmare/bärare.

Fest på sträckan
FESTAREN brukar i huvudsak vara en 

lokal förmåga, ofta av yngre årgång. De 
har förflyttat lördagsaktiviteterna till fält-
mässig form och anser att brännvin och 
rallytävling är en ytterst förnuftig kombi-
nation. En normal klädsel på en festare är: Grön skärmmössa av militär typ, orange 
Helly-Hansen, jeans och skoterkängor. Umgås i flock, skriker saker som det kvinnliga 
inslaget i flocken förtjust fnittrar åt. En gång stod jag på en sträcka, vi hade åkt en hem-
lig väg och visste knappt var vi var. Vad hittar man där om inte en riktig proffsfestare. 
Han stod ensam i natten och halsade förnöjsamt en hela Koskenkorva.

- Tjena, kul att ni kunde komma!
- Vill du ha en starköl och en korv, sluddrade han. Han pekade på en kartong på 

marken och i den fanns det både korv, limpa, starköl och en hel del annat. Vi avböjde.
Eftersom vi kommit så sent till sträckan att C-förarna höll på som bäst var hans fråga 

helt obetalbar:
- Kommer Stig Blomqvist snart? frågade han mig gravallvarligt och hängde över min 

axel. Med tanke på hans andedräkt, avstod jag från att tända den cigarrett jag hade i 
munnen. Jag ville undvika skogsbrand.

Jag grubblar fortfarande på hur han tog sig dit, i synnerhet med denna enorma kar-
tong. En annan fråga som alltjämt gör mig sömnlös är hur han tog sig därifrån.

Festare nummer två kommer jag heller aldrig att glömma. Jag var på Svenska Rallyt 
på Borrsjö-sträckan. Det var så många bilar parkerade efter vägen att vi var tvungna 
att gå ca två km innan vi kom fram till sträckan.

När vi så står där glider en taxi upp vid avflaggningssnöret och ut träder ett festklätt 
par, tydligen på väg till krogen. När Blomqvist, Mikkola och resten av eliten passerat, 
satte dom sig värdigt i taxin igen och flöt iväg. Det där måste vara det rätta sättet, 
tänkte jag och slog en åkarbrasa.



49

Godis för tidtagaren
TIDTAGAREN är den initierade personen. Han vet allt om alla. Både vad gäller 

bilar och deras utrustning och besättningen. Ofta aktivt eller halvaktivt förflutet. Han 
är konässören av sporten, nedlåter sig aldrig att stå i en vinkelkurva, det gör bara ama-
törer! Nej, snabba kurvkombinationer och annat godis! Där står han och njuter av spår-
val och andra körtekniska finesser. Med lyhörda öron hör han långt innan bilen kommer 
om det är en ”tunnbrö” eller ”ruggig jävel” som kommer.

En tidtagare går alltid in från målet på sträckan, och flyttar sig aldrig när han väl 
installerat sig. Sen står han där och jämför och grymtar förnöjsamt. Vanliga kommen-
tarer från en tidtagare kan vara:

- Jasså, Nisse var två värre än Kalle, han som va så tunn förra helgen!
- Två kilometer in här finns en lada och bakom den en stenmur, ett helgiftigt avåkar-

ställe.
- Den här sträckan körde dom förra året på Glasspokalen, fast åt andra hållet!
- Härinne finns en sten i en häftig vänster, där Joel Kartong skrotade förra året!
- Nästa som kommer är Esbjörn Fimmelstång och han har hängt i en värstingknota 

så det ska bli intressant om det är nått gny i bitarna!
Innebörden av ”Soptunnan”, ”Ho-Chi-minh leden”, ”Nässjöstubben”,”Urriah”  

”Mac-nyllet” och andra saker är självklarheter för en äkta tidtagare. Detta facksnack 
är förmodligen inte något speciellt, utan det är nog samma i alla skrån. 

Ja, kanske finns det någon kategori åskådare ytterligare som jag inte lagt märke till 
och i sådant fall kan ju du som vet om den, skriva i denna tidning. Så får jag veta.

Text: Anders Lövmark
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Skötselråd

Skötselråd till din 92:a

Motor
Motorn har en viss benägenhet att bli 

het i stadstafik, med mycket tomgångs-
körning. Detta kan emellertid elemineras 
genom att en gång om året genomspola 
kylaren. Detta pga att det ej finns någon 
vattenpump - kylaren slammar igen. Med 
moderna oljor och vettigt körsätt är ris-
ken för motorskärning liten, ett rykte 
som motorn haft sedan 50-talet. Se till att 
hjulhuslocken är bortmonterade under 
sommaren. Man kan även använda fläkten 
som kylfläkt. När man ställt defrosterfläk-
ten i cirkulation (värmen cirkulerar ut i 
motorutrymmet igen), så slipper man få in värmen i bilen. Alternativt kan man montera 
en 6-volts elfläkt till exempel från Renault R4 på kylarens baksida. Lyftrenaren plockas 
isär och rengöres med avfettningsmedel eller dylikt. Därefter doppas filterinsatsen i 
motorolja. Efter det skall oljan droppa av en stund, sedan återmonteras filterinsatsen.

Bränslesystemet
92:orna t o m 1954 har en bränslepump av vakuum-typ. Pumpen drivs av vakuumet 

från vevhuset. Därför är det mycket viktigt att det är tätt mellan bränslepump och 
motorblock samt vevhushalvorna. Har motorn dålig kompression kan även vakuumet 
försämra pumpens förmåga. 92:orna fr o m 1955 har en bränslepump av elektrisk typ, 
där brytarspetsarna har en tendens att bli brända med driftstörning som följd. En fin 
smärgelduk är bra att ha med sig, för att kunna putsa brytarspetsarna.

Växellådan
De få problem på växellådan som finns är axeln, för drivningen av generatorn. Den 

går rakt genom växellådan och har en benägenhet att gå av. Denna s.k strumpsticka 
finns i överdimension. Det gäller bara att hitta en. Det är av stor vikt att man följer 
servieintervallen, d v s max 1500 mil mellan oljebytena. Annars är det risk att frihjulent 
beckar ihop.

Här börjar vår artikelserie om skötsel av våra vagnar. Det handlar 
om 2-taktare årsmodell 1950 -1968.0ch vi vänder först och främst med 
tips till medlemmar som inte har hunnit skruva så mycket på sina 
bilar. Vi delar upp artiklarna i modellerna 92, 93, 95 och 96.
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Fjädring
92:an är utrustad med torsionfjädring. Kontrollera att det ej finns glapp i lagringarna 

för fjäderarmarna, en följd av dålig smörjning. Dessa är ej lätta att byta! Var noga med 
smörjningen. Nipplarna kan vara svåra att hitta.

Tändsystem
92:orna är försedda med dubbla brytarspetsar och dubbla 

tändspolar, en för varje cylinder. Problem där kan vara att få 
tändningen rätt inställd, vilket är komplicerat att förklara kort i 
text. Skriv till Bakrutan så skickar vi Saabs egna anvisningar.

Bromsar
Använder man bilen lite 

är det väldigt vanligt med 
kärvande hjulcylindrar. 
Efter helrenovering 
av bromsarna 
rekom-

menderar 
vi att silicon-
bromsvätska ifylles. Den drar inte åt sig fukt och tål högre temperatur. Bromsdelarna 
är av märke Lockheed. Bakcylindrarna är gemensamma med vissa engelska bilar. En 
firma vid namn Malmö Bromsservice lär saluföra dessa.

Rost
Rost kan faktiskt förekomma på denna eminenta vagn, bl a i främre golv, bakre hjul-

hus, stötdämparfästena bak, fjäderkonsoller fram och bak, främre hjulhus, skärmar och 
dörrar. Svåraste plåtdelar att finna är bakskärmar, därmed inte sagt att det är lätt att 
hitta dörrar och framflyglar. Är reservhjulsbaljan förhållandevis rostfri kan detta bero 
på att det är en Saab 92 av typ A-modell, där golvet är av trätyp! Har ni ett formskuret 
hål i taket, där någon har försökt dölja detta hål med en tygbit bör ni förvissa er om 
att det inte är en soltaksbil ni äger, för då bör du ej svetsa igen detta hål. Lägges hålet 
igen kan bilens värde sjunga katastrofalt och ge andra Saabentusiaster vissa negativa 
konsekvenser.
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Skötselråd till din 93:a

Rost
Även på denna eminenta vagn kan rost 

uppringas, den återfinns i främre golv, 
främre fjäderfästen, bärarmstorn nere 
vid motorrumsgolvet, främre hjulhus vid 
motorrumsgolv, övre torpedväggen omkring 
värmepaket, framskär-
marna, vid blinkers 
och vid skär-
m e n s 

nedre del mot sandplåten under gummilisten, dörrarnas underkant, bakre hjulhusets 
överkant, stötdämpar- och fjäderfäste bak, bakaxeltunneln, stötfångarfäste bak i karos-
sen, under tanken.

Bromsarna
Kärvande bromscylindrar är lika vanligt på 93:an som på 92:an. Vid renovering av 

93:ans bromssystem var observant på att packningarna varierar mellan årsmodellerna, 
var också observant på att du får rätta packningarna till just din bil, Bromscylindrarna 
bak har en benägenhet att rosta fast på bromssköldar med anliggnade bromsar som 
följd, montera bort bromscylindrarna och rengör glidytorna och bestryk glidytorna 
med grafitfilter och återmontera cylindrarna.

Fjädring
93:an fick spiralfjädrar iställer för torsionfjädring som 92:an hade. Det är ganska 

vanligt att fjäder- och stötdämparfästen blir rostangripna. Detta kan förebyggas genom 
att borra hål i stöt- och fjäderfästena och spruta hålrumsolja i dom.

Kylaren
Kylningen blev bättre på 93:an i jämförelse med 92:an, tack vare att 93:an fick vat-

tenpump och en kylfläkt framför kylaren. 1959 blev kylningen ännu b’ttre tack vare att 
kylaren blev ännu större.
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Motorn
Den trecylindriga Saabmotorn blev ett stort framsteg för Saabmodellen 93. Motorns 

cylindervolym är på 748 cc och 33 hk Din vid 4200 r/m. 93:an kom 1958 med en GT 
version som hade en högre motoreffekt med 45 hk Din. I jämförelse med 92:an så hål-
ler 93:ans motorer bättre pga att motorkonstruktionen blev bättre. Men även den här 
konstruktionen har sina brister, t ex toppen vill gärna läcka kylvatten pga för få topp-
locksbultar runt varje cylinder. Motorn har åtta bultar, mot senare tolv på 850-kubi-
karen. Vid mycket stadskörning och körning på dålig olja sotar motorn lätt igen, med 
påföljden att kolvringarna bränner fast och avgassystemet sotar igen med effektförlust 
som följd. Vanligtvis brukar det vara den bakre ljuddämparen som är igensatt. För att 
konstatera om det är den bakre ljuddämparen, montera bort den och provkör bilen. Bår 
bilen bättre utan ljuddämparen bör en ny bakre ljuddämpare monteras, eller den gamla 
rensas. Om motorn fortfarande känns 
svag när ljuddämparen är bortmonte-
rad då skall kompressionsprov göras, och 
kompressionen skall vara 8 kg. Skillnaden 
mellan cylindrarna bör vara för stor. Är 
kompressionen markant mindre på någon 
cylinder då bör motorn plockas ner och 
kolvarna inspekteras. Är någon kolvring 
fastbränd skall ringen med försiktighet 
linkas bort och kolvringsspåret rensas från 
sot. Därefter återmonteras kolvringen på. 
Fettläckage från främre vevaxeltätningen 
kan vara ett symptom på att remskivan är 
sprucken vid vevaxelhålet. En sprucken 
remskiva sliter sönder packboxen.

Växellådan
93:an hade en 3-växlad växellåda, som sägs vara slitstark, förutom vissa småpro-

blem som kan uppstå. Frihjul som alltid spökat på alla Saabmodeller kan förebyggas 
genom lite tätare oljebyten än föreskrivet. Sedan kan det finnas problem med läckande 
packboxar vid utgående drivaxlarna. Var observant vid läckage där pga att dom inre 
gummiknutarna ej tål olja och förstörs på mycket kort tid.

Tändningen
93:an fick en ny typ av tändsystem. Saabmotorn fick för första gången i historien en 

fördelare med brytarspets och en tändspole, även denna konstruktion har sin nackdel. 
Fördelarens placering gör att det lätt blir fukt vid blött väglag. Detta kan elimineras 
genom att dra upp rullgardinen lite vid körning i regn.
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Skötselråd till din 95:a tvåtakt

Dags för avsnitt tre. Nu har vi kommit till skåpet modell 95. Nu kom 
Saabs slitvagnar som oftast fick bekänna färg av sina ägare.

Motorn
Den trecylindriga motorn fick 38 hk, istället för 33 hk som 93:an hade. De första 

95:orna hade 8-bults toppar, i och med att man hade problem med läckande toppar så 
ändrade man så att det blev 12 bultar i toppen.

Fram till och med mitten av 1962 fanns en klenare tätningsaxel till remskivan. De 
klenare axlarna hade benägenhet att spricka, varpå packboxen nöttes sönder med fett-
läckage som följd. Problemet löstes med att en grövre tätaxel monterades på remskivan.

1965 kom den fjärde generationens motor. Motorn och toppen ändrades och kylfläk-
ten sattes i fronten, vattenpumpen satt bakom fläkten.

1966 fick motorn en trippelförgasare och insugningsrör och insug i motorn ändrades.

Bromsarna
De tidiga 95:orna t o m chassinr 3130, dvs slutet av 1961, hade det äldre bromscylin-

drarna som hade en benägenhet att kärva fast på sköldarna. I och med chassinr 3131, 
så fick dom nya bromssystemet som innebar nya bromssköldar, bromscylindrar, huvud-
bromscylindrar och handbromsmekanism. Samtidigt byttes aluminiumcylindrarna till 
gjutjärncylindrarna fram.

95:an utrustades 1964 som en av de första bilarna med två kretsbromssystem. De två 
bromskretsarna bromsade i kors, föll en krets bort fanns alltid två hjul som bromsade.
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Fjädring
95:ans stötdämpare i bakvagnen var av Armstrong-modell, där det går att kontroll-

era oljenivån. Om behovet finns går det att fylla på eller byta olja. Det är vanligt att 
axeln börjar läcka, då bör ni köpa bra begagnade, nya går ej att få tag i privat längre. 
Hos Saab är de svindyra.

Växellådan
95:an fick som standard 4-växlade växellåda redan från början. 1965 fick 95:an en ny 

typ av drivaxel.

Kylaren
95:an fick samma kylare som 93:an hade 1959 (ny för det året). 1965 byttes kylaren 

mot en ny modell och den monterades i fronten.

Tändning
Dragstarten försvann 1960 från chassinr 1120, och det blev nyckelstart på den gamla 

instrumentpanelen (93).

Instrumentbräda
1959-1960 var det 93:ans instrumentbräda., 1961-1963 var det kombi-instrument, 

1964-1970 var det runda instrumentbrädan.

Rost
95:an var den värsta Gevalia-burk Saab tillverkat, de rostar nästan överallt i bakpar-

tiet. Däremot är fronten som 93 och 96. Någon som verkligen vet hur rostig en 95:a blir 
är Mattias Roswall och Stefan Gustavsson, enligt dem är ingen 95:a rostig nog för att ej 
renoveras.
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Skötselråd till din 95:a tvåtakt

Dags för avsnitt fyra. Nu har vi kommit fram till 96:an. Även denna 
modell fick bekänna färg i rallyskogen.

Motorn
96:an fick redan från början 859 cc med tolvbultstopp och 38 hk. Dom tidiga 850 

cc-motorerna hade 93:ans vevaxel med kolvstyrda vevstakar: det vill säga att kolven rör 
sig på kolvbulten, inte som dom senare där vevstakarna rör sig och det är stumt upptill.

GT 750 hade fortfarande 93:ans motor med högre kompression (9,8 kg) och hade 
också fyllda vevslängar. Motorn hade 48 hk. Man kunde även montera en trimsats och 
då fick man 57 hk.

1966 kom Sporten som fick en separatsmord motor med oljekanalen i blocket. Den 

var 850 cc och 52 hk med trippelförgasare. Vevaxeln var konstruerad för separatsmörj-
ning, även denna axel hade fyllda slängar.

1965 kom sista generationens tvåtaktsmotor med enkel förgasare. 1966 fick motorn 
trippelförgasare.

Sport/MC: Separatsmord motor och fyllda vevslängar.
Fotnot från nr 3-92: Angående motorn hade de första 95:orna 850 cc och 8 bultar i 

toppen.

Bromsarna
Följde samma utveckling som 95:orna. Slutet av 1961 fick 96:an nya bromscylindrar 

av två olika typer, en grövre och en klenare modell. Den grövre sitter i bilar utan servo, 
den klenare sitter i bilar med servo. Det är väldigt lätt att förväxla dom, då de är lika på 
utsidan. Så se till att montera rätt cylinder vid byte!
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Handbromsarmarna har en benägenhet att kärva fast med anliggande bromsar 
som följd. Ett råd är att smörja handbromsarmarna med grafikfett när bromsarna är 
demonterade.

Fjädring
96:an har konventionella stötdämpare runt om. Det är den enda skillnaden mot 95:an.

Växellådan
96:an hade 3-växlat t o m 1963 på standardmodellen. 1964 fick 96:an 4-växlat, men 

om önskemål fanns så kunde man få 3-växlat. Man kunde även få saxomatkoppling som 
tillbehör monterad i bilen.

Inre drivaxlarna med gummiknutar finns i två olika dimensioner. Skillnaden är 
ytterst liten, så var noga med att mäta upp axlarna före montering, så ni inte monterar 
en klen drivaxel i en växellåda avsett för en grov drivaxel.

Elsystem
96:an hade dragstart hela 1960 och året därpå infördes nyckelstart. Tändspolen 

var stöldskyddad till och med 1963, året därpå kom backlåset och det blev en vanlig 
tändspole.

Instrumentbrädan
96:an fick den nya instrumentbrädan med kombiinstrumentet redan från början. 

1964 fick 96:an dom runda instrumenten.

Rost
Den kan man finna på: stötdämparfästen bak, fjäderfästen fram och bak, hjulhus 

fram och bak, skärminfästen bak, golv, bakaxeltunnel, dörrar, bärarmstorn fram vid 
golv. Det klassiska rosthålet i taket, som redan från frabriken fick presenning att täcka 
hålet med fanns t.o.m. 1967.

Text: Erik Randa
John Jonasson
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”Saabfarman” ringer till meterologen 
och kollar vädret innan han tar en tur 
med sin nyligen inköpta Opel 1959. Han är 
rädd för regn, kan det bero på Opels dåliga 
rykte när det gäller rost? Dylika tenden-
ser visade han aldrig när han enbart åkte 
Saab.

Turbonicklas, Rulle eller vad han nu 
kallas i dag, hade på kul tänkt skoja med 
en av kompisarna med att hälla i en decili-
ter tvåtaktsolja i förgasaren på en Saab 96 
som oturligt nog rann ner bara i ena cylin-
dern och när motorn skulle starta så blev 
komprisionen så hög att vevaxel, vevstake 
och topplockspackningen gick sönder.

Classe ”exredaktören” Johansson som 
har fastnat i ett nytt och hittills oprövat 
drogberoende: Volvo! En beige dessutom. 
”Fina bilar”, tycker Classe och fräser iväg 
i sin 68:a i nyskick.

Jörgen Andersson som har krockat sin bruksbil som var en BMW 318, bilen blev 
mycket mosad i fronten och bilen gick sen till skrot, bilens plåt kanske blir ny Saab i 
framtiden.

1993
Djungeltrumman

FAKTA

I världen
Storfilmer som Jagad, Jurassic Park och 
Schindler’s List har biopremiär detta år.  
Televerket blir det statliga företaget Telia. 
Postverkets monopol på brevbefodran 
upphör.

I Stallbacka bilfabrik
Alla goda historier har ett slut. Gamla ge-
nerationens 900 slutar tillverkas. Drygt 1 
miljon OG 900 har lämnat bandet. Samti-
digt presenteras nya generationens 900. 

På radion
Ace of  Base – Happy Nation, Ted Gär-
destad – För kärlekens skull, Arvingarna 
– Eloise

Sportsammanhang
Tämligen händelsefattigt sportår.

En Saabfärg vi minns
Imolaröd, Le-Mans blå
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Sedan Bakrutan datorise-
rats har oanade och hittills 
oprövade möjligheter öppnat 
sig. Inte bara vad gäller att 
försena utgivningen av tid-
ningar.

Genom att samköra de 
tre operativsystemen samt 
via telenäten länka oss till 
befolkningsregistret, kör-
kortsregistret och regist-
ret över vanartiga barn har 
vi tagit fram en unik pro-
fil över den genomsnittlige 
SSR-medlemmen.

Efter åtskillig pappersexcersis och erforderliga avgifter kunde vi också länka oss till 
polismyndighetens fantomdator, ni vet den som spottar ut bilder på mördare omöjliga 
att fånga. Resultatet är allt annat än uppmuntrande:

”Den genomsnittlige SSR-medlemmen är en glesbygds-figur med tragiska undertoner. 
Han befinner sig i obestämbar ålder mellan 30 och döden emedan hans mentala status 
ligger i paritet med en sjuårings. Schizofrena drag (s.k dubbel identitet) kan förekomma.

Han rakar sig sällan, klär sig bristfälligt med märkliga huvudbonader och talar 
obskyr dialekt. Pratför endast i samband med Saab-snack och då ofta inom en snävt 
specialområde exempelvis ”Chassinummer jag minns”, ”Berömda kolvdimensioner” 
eller ”Ovanliga delar jag minsann har hemma”. Han har ett antal oavslutade projekt 
utanför stugknuten och anses av omgivningen som knepig”.

Allt enligt vår dator. 
Redaktionen
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Ny motorfabrik i 
Göteborg

Genom tillkomsten av den nya verk-
stadsbyggnaden vid Saabs Göteborgs-
verkstäder har utrymmen erhållits för en 
tillverkningstakt av 60.000 växellådor och 
motorer per år. Tillverkningstakten är idag 
50.000 enheter.

Den nya fabriken, i vilken investerats 
cirka 90 miljoner kronor, varav cirka 30 
miljoner kronor under de senaste tre åren, 
främst i en ny maskinpark till Saabmotorn, 
började byggas 1962. Hela byggnaden bör-
jade tagas i anspråk i januari-februari i år. 
Kostnaderna för nybyggnaden uppgår till 
c a 10 miljoner kronor. Till detta kommer 
ett parkeringshus som är under byggnad 
och som kommer att kosta cirka en miljon 
kronor.

Saab 10 år i Göteborg
Det är i år 10 år sedan Saab började sin 

produktion av drivaggregat till Saab-bilen, i Göteborg. Motor- och växellådstillverk-
ningen låg ursprungligen i Trollhätteverkstäderna. Men när utrymmet där blev otill-
räckligt i samband med att en taktökning ägde rum 1954 så flyttades motor- och väx-
ellådstillverkningen till Göteborg.

I Göteborgsfabriken har produktionen ökat från 10.000 motoraggregat 1957 till 

1994 FAKTA

I världen
”Pappamånad” införs. Nelson Mandela 
blir president i Syd-Afrika. Pulp Fiction, 
Forrest Gump och Nyckeln till Frihet går 
på bio. Sverige går med i EU med knapp 
majoritet.

I Stallbacka bilfabrik
NG 900 börjar säljas. Bilen mottas med 
blandad kritik. Många barnsjukdomar 
upptäcks. Motivationen från konstruktö-
rerna sades brista då de fått en halvfärdig 
bil att bygga på. NG 900an byggde ju på 
Opel Vectra chassi. 

På radion
E-Type – This Is The Way, Green Day – 
Basket Case, Nordman – Vandraren

Sportsammanhang
Olympiska vinterspelen i Lillehammer 
äger rum. Sverige tar brons i Fot-
bolls-VM.

En Saabfärg vi minns
Aubergine, Rubinröd
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50.000 1964-1965, 1957 10.000 motorag-
gregat, 1960 27.000”, 1963 40.000”, 1964 
44.000”, 1965 50.000”. Taktökningen 
till 50.000 aggregat ägde rum i samband 
med 1965 års modell. I Göteborgsfabriken 
arbetar idag ca 700 personer, 1957 465 per-
soner, 1960 559 ”

1963 684”, 1964 695”, 1965 800”.
En bild av hur effektivt rationalise-

ringsarbetet drivits under årens lopp, ger 
uppgiften om antalet producerade aggregat per anställd. 1957 var denna siffra 21,5 
aggregat. 1965 blir den 49,2 aggregat per år och anställd. 1957 krävdes ett golvutrymme 
per producerat aggregat på 1,77 kvadratmeter. Motsvarande siffra för 1965 blir 0,75 
kvadratmeter.

Motor- och växellådstillverkningen vid Saab-Göteborg
Vid Saabs verkstäder i Göteborg, som idag omfattar en kontors-och verkstadsyta 

av cirka 37.000 kvadratmeter, tillverkas motor och växellåda för Saab-bilen i samtliga 
versioner. Vidare tillverkas 3-och 4-växlad version av växellådan.

Motorer och växellådor hopmonteras till ett komplett drivaggregat, som i detta skick 
transporteras till Saab i Trollhättan.

Innan tillverkningsproceduren startar, utsättes råmaterialet för en omfattande 
ankomstkontroll. Kontrollen omfattar såväl materialegenskaper som dimensioner och 
avser att verifiera, att till bearbetning endast går sådant material som uppfyller ford-
ringarna enligt gällande specifikationer. Kvalitetskontrollen är för övrigt en utmärkande 
faktor vid tillverkningen av Saab-bilen. Även under det fortsatta tillverkningsförloppet 
utsätts detaljerna ideligen för olika kontrollmoment.

Flytande tillverkning av större detaljer
Sedan materialet passerat kontrollinstansen, levereras det till förråd och går därefter 

ut till bearbetning. De större gjutgodsen, såsom växellådskåpa, motorblock och kopp-
lingshus, bearbetas i speciella maskingrupper, s k ”lines”, där en rent flytande tillverk-
ning tillämpas, det vill säga att en detalj överflyttas, så snart den är klar i en maskinope-
ration, till nästkommande operation. Transporterna sker på rullbanor och några längre 
liggtider förekommer inte.

Längst driven är tillverkningen av motorblocket för vilken användes en så kall-
lad transfermaskin, där blocket helt automatiskt transporteras från arbetsmaskin till 
arbetsmaskin och sålunda passerar 25 arbetsstationer utan någon som helst manuell 
betjäning.

Personen i maskingruppen närmast före transfermaskinen har endast att efter sin 
operation mata in blocket i transfermaskinen, varefter mannen i maskingruppen när-
mast efter transfermaskinen har att ta emot det fårdigbearbetade blocket för samman-
byggnad med vevhushalva och vidare bearbetning.
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I transfermaskinen finns således i arbete 25 st block och maskinens takttid är 1 1/2 
minut, d v s det tidsmellanrum med vilket blocken matas ur maskinen. Totalt antal 
arbetsspindlar i maskinen är 127 st och maskinens flesta arbetsstationer är försedda med 
kontrollorgan som dels kontrollerar att närmast föregående stations operationer verk-
ligen är utförda - dels också kontrollerar att bearbetningsverktygen är i fullgott skick. 
Maskinen är nyligen anskaffad och specialbyggd för Saabs trecylindriga tvåtaktsmotor.

Motorer och växellådor monteras på löpande band
Motor- och växellådsmonteringen sker efter löpande bandets princip. Växellådsmon-

teringen startar med sammanbyggnad av axlar och kugghjul, med andra ord växellådans 
innanmäte placeras på plats. Detta sker i en monteringsbana, där sedan i olika stationer 
de yttre detaljerna såsom gavellock, växelförarlock, inre drivknutar med mera, monte-
ras. De olika monteringsmomenten utsätts för en ständig stickprovskontroll beträffande 
kuggväxlarnas flankspel med mera.

Den kompletta växellådan transporteras på automatisk taktransportör fram till ett 
växellådsprovrum för växellådsprov analogt med förhållandet i bil. Växellådsprovbän-
kama i vilka växellådorna provas är kringbyggda med ljudabsorberande väggar för att 
medge en korrekt avlyssning av förekommande ljud. Provbänkarna är vidare försedda 
med fastsättningsanordningar för växellådorna, vilket medger drivning och belastning 
under samma betingelser som i bil.

På varje bänk finns två skivbromsar en för vardera drivaxeln. Bromskraften kan-
varieras med hand- eller fotreglage. Provbänken drivs från en i ett intilliggande rum 
placerad elmotor via en mellanliggande, elektromagnetisk slirkoppling. Slirkopplingen 
medger en steglös reglering av lamellaxelns varvtal inom föreskrivna gränser. Ett första 
led i provningen är funktions- och ljudprov på samtliga växlar. Provet utförs vid varie-
rande varvtal och belastning.

Ljudnivån bedöms i förhållande till en speciell masterväxellåda eller kontrolleras med 
elektronisk mätapparat, som kalibrerats efter masterlådan. Frihjulets och differentia-
lens funktion kontrolleras i samband med detta prov. Under provet innehåller växellå-
dorna olja som samtidigt tjänstgör som sköljolja, som sedan avtappas och filtreras efter 
genomfört prov.

Godkänd växellåda påfylls ordinarie växellådsolja och levereras vidare för samman-
byggnad med motorn. Utöver detta funktions- och ljudprov, som varje växellåda får 
genomgå, utförs även en tioprocentig kontroll av växlingsmomentet och en femprocen-
tig kontroll av ljudnivån på kuggväxlarnas baksida (de kuggflanker som är belastade 
när bilen rullar utan drivning från motorn). Härutöver tillkommer, att c a var 300:e 
växellåda uttas för körning med maximal tillåten belastning i en s k långtidsprovbänk.

Dammskyddad transporttunnel
Monteringen av motorn startar med, att vevaxeln hopbygges. Den består som bekant 

av tappar och skivor, vilka pressas ihop. Ett särskilt noggrant moment härvid är valet 
av rullar för vevlagret. Valet av rulle sker efter en speciell mätoperation, där man pla-
cerat vevstakens storända och en mätkolv på respektive vevtapp och på ett visarin-
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strument får en direkt avläsning av den 
rulle som skall användas i rullagret. Rull-
larna levereras av SKF och är klassade 
på 0.0005 mm. Den kompletta vevaxeln 
inlägges omedelbart efter färdigställandet 
i en särskild, dammskyddad transport-
tunnel. Vevaxeln är lagrad i kullager och 
vevstakarna, som nämnts, i rullager och 
det är synnerligen viktigt, att några föro-
reningar ej kommer in i lagerbanorna. Den 
fortsatta monteringen sker efter löpande 
band-principen med olika arbetsmoment 

till den kompletta motorns intransport till provrum. 
Till den hopbyggda vevaxeln monteras kolvar motsvarande de klasser som finns 

angivna på det aktuella cylinderblock, som står i tur att förses med vevaxel. Efter-
följande monteringsmoment är fastsättning av svänghjul, cylinderlockspackning och 
topplock samt vidare montering av insugningsrör med förgasare och avgassamlare samt 
tändfördelare.

Direkt från den sista monteringsstationen i monteringslokalen transporteras moto-
rerna stående i speciella ställ till provrummet. Transporten sker medelst en driven ked-
jetransportör. Provrummet är indelat i provceller med två motorprovbänkar i varje cell. 
Av praktiska skäl utför en provare en samtidig provning i ett sådant provbänkspar. 
För att möjliggöra en avlyssning av motorerna har provrummets väggar och tak klätts 
med ljudabsorberande rockwollmattor. Motorprovbänkarna är utrustade med vatten-
broms för bestämning av den provade motorns effekt. Sedan en motor blivit inkopplad 
i provbänken, startas den för inkörning under sex minuter. Under inkörningen kontroll-
eras även tändinställningen med särskild tändinställningslampa. Så snart inkörningen 
avslutats, sker kontroll av motorns specifika bränsleförbrukning vid 3.000 varv per 
minut. Omedelbart därefter utförs ett effektprov vid 3.500 varv per minut med fullt 
öppet trottelspjäll. Ljudnivån avlyssnas och tomgångsinställningen finjusteras. Samt-
liga provvärden jämte lufttemperatur och barometerstånd noteras i provningsprotokoll. 
Då motorprovet avslutats, rostskyddsbehandlas (konserveras) motorn invändigt genom 
att en kvantitet olja tillförs genom förgasaren. Utöver ovannämnda provning som utförs 
på varje motor, uttas c a var 300:e motor för ett fullständigt effektprov. Detta föregås då 
av en omfattande inkörning (fem timmar).

För motorerna till Saab 96 Sport är inkörning respektive fullständigt effektprov obli-
gatoriska.

Hämtat ur Bilklubben 
Saab Göteborg Klubbnytt nr 8 1964
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Saabrallyförare Tomas Ahlberg
Tornas Ahlberg heter en rallyförare som fortfarande kör Saab V4 i rally. Han har kört 

rally sedan 70-talet och har hunnit avverka många olika bilar och märken. Men i 1991 
började han köra V4. Det var en röd grupp A. V4.

Denna bil kördes en säsong. Till nästa säsong införskaffade Tomas en V4 till och 
denna iordningställdes till en nästan exakt kopia av fabriksbyggda rally V4-orna från 
1976. Även denna kördes en säsong innan han sedan sålde den för att köra en rad andra 
avkommor som Mazda 323, Toyota Starlet, Volvo 140 och Amazon m.m. I slutet av 1993 
så hittade han åter hem och köpte sig ett antal V4:or av olika kaliber och årsmodell.

Den bil som han nu bygger är en Saab 
V4 av årsmodell 1968 utrustad med 1815-
motor, korsinsug, USA-front, recarostolar 
av modell 1328. Han tänker köra den nya 
veteranklassen och nationell. Som codri-
ver har han med sig sin dotter Linda. 

Tomas har tänkt sig att först och främst 
delta i den nya veteranklassen för bilar 
mellan 1966 till 1972 års modell. Denna 
klass är numera en av de största i rally 
med 15-20 startande i genomsnitt.

Första tävlingen, 
Silverratten gick i Älmhult i slutet av april. Vädret var uselt och det blev inte lättare 

när diffen på bilen gick sönder. Tomas fick verkligen använda muskelservot då diffen 
låg på konstant. Trots detta kom de på en 3:e plats i klassen. Vidare gick nästa tävling 
i Tibro i maj. Denna tävling kördes i den nationella klassen (den klass där många äldre 
bilar körs, med i stort sett fri trimningsgrad, dock skall man kunna spåra ursprungs-
motorn i bilen). Fina vägar både på grus och på asfalt resulterade i en 9:e plats i klass 
A-nationell (nationella klassen för A-förare).

I Norrköping kördes Majpokalen i slutet av maj. Resultatet, en 7:e plats var Tomas 
ändå nöjd med då han haft stora problem att hålla motortemperaturen på det gröna 
fältet. Hökensåsrallyt som följde därefter gick i Tidaholm. Även denna tävling kördes i 
den nationella klassen. På grund av ett elfel så blev Tomas och Linda stående på ett par 
SS (specialsträckor).

De kom dock i mål och blev det 17:e ekipaget. Inför tävlingen i Skillingaryd var det 
så dags att åka premiärtävlingen med den nyrenoverade 1740cc-motorn med en special-
tillverkad 7,9-kam. En specialtillverkad kamaxel som Tomas tycker passar hans körstil. 
För att återgå till tävlingen i Skillingaryd så hade han även i denna tävling problem med 
elsystemet och blev stående i 2 minuter vid ett vägbyte. De kom ändå i mål och place-

Tomas och Linda med senaste bygget

Godis för rallyfanatiker-korsinsug med Weber 45:or och lång fördelare.
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rade sig på en 12:e plats klassen.
I slutet av juni kördes en tävling i 

Götene. Där fick Tomas problem redan 
på första SS då laddlampan började lysa, 
temperaturmätaren för både olja och vat-
ten steg men han tog sig ändå i mål på SS1 
När han sedan lyfte på locket så var det 
bara att slänga in handduken för den här 
gången då balansaxeldrevet av bakelit var 
trasigt.

Inför rallyt i Vänersborg var motorn nu 
återställd med ett nytt balansaxeldrev av 
stål. Även denna tävling kördes i den nationella klassen. Bilen gick nu perfekt. Alla bilar 
skulle köra upp på en ramp i centrum av Vänersborg för att bli intervjuade och presen-
terade för lokalradion. När han sedan skulle köra därifrån så gick den bara på tre ”bur-
kar”. Bilen vägrade att gå i gång på den fjärde ”burken”. Till råga på allt så ösregnade 
det och dessutom hade de ingen servicebil med sig. Men de hade ändå tur för SS1 var 
inställd och Tomas började fundera på vad felet kunde bero på medan han körde bilen 
”treburkande” mot SS2. Som ett under så åkte de förbi en verkstad som dessutom var 
öppen (Lördag) och de körde in för att byta tändstiften. Men ett smärre problem upp-
stod; verkstaden hade endast Championstift och varken kunde eller visste någonting om 
hårdhetsgrad på tändstift. Till slut så hittade Tomas dock fyra stift som stämde. Han 
satte i dem och bilen gick igång på alla fyra ”burkarna”.

Nu var det bara att ”pressa skiten ur bilen” och köra mot starten av SS2. När de väl 
var framme så fick de vänta ca 40 minuter på att starta och denna väntan varade hela 
rallyt ut. Precis som under ett rally från 50- eller 60-talet så satt rallyförarna och kart-
läsarna och snackade och drack kaffe mellan sträckorna. Resultatet då? En 11:e plats i 
klassen.

En månad senare gick starten i Falköping där Tomas och Linda körde i nya vete-
ranklassen. Ekipaget låg 2:a i klassen då bromspedalen träffade golvet på SS2. Vid en 
pumpning till uppstod dock viss bromsverkan och de kom i mål på sträckan. På nästa 
sträcka uppstod dock samma problem igen, denna gång mitt i en ”fullfartsvänster” och 
nu fanns det inga bromsar kvar. I mål tog de sig dock och började att undersöka felet då 
sonen Nicklas i serviceteamet upptäckte en pöl vid ena bakhjulet. De nöp åt ett broms-
rör och fyllde på ny bromsvätska och körde vidare och klarade sig faktiskt i mål. Trots 
detta problem så kom de på en 2:a plats i klassen.

Inte dåligt!
Den sista tävlingen innan stoppdatumet för den här Bakrutan kördes i oktober 

månad. Det var Kinds MK som arrangerade Slirprovet. De körde även här i veteranl-
dassen. Tomas och Linda ledde klassen redan från SS1 men får vid SS5 problem med ett 
drivaxelbrott. De tar sig ändå i mål, detta tack vare diffen.

Drivaxeln som var totalt slut byttes snabbt ut till nästa SS och de kom så småningom 
i mål som första ekipaget i klassen!

Trots en del problem så summerar Tomas ändå säsongen som lyckad. Att den blivit 

Tävling i Älvängen 1992 med den gröna V4:an.
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lyckad beror också till stor del på att hela familjen ställer upp för honom; dels hustru och 
son som serviceteam och dottern som kartläsare. Kan man ha bättre förutsättningar?

Projekten är många inför vinterns tävlingar och vi kan här avslöja några för bakru-
tans läsare; Saab Sport bromsok fram, dubbelblåstoppar (d.v.s. cylinderlock med dubbla 
avgasportar), bromskretsomläggning med en krets till framhjulen och en till bakhjulen 
och dessutom då en bromsreduceringsventil så att man kan ställa in bromsverkan på 
fram respektive bakhjulen. Dessa modifieringar skulle medföra att bilen nu endast är 
tillåten i den nationella klassen då bl a dubbelblåstopparna är klassat senare än 1972. 
Att bilen går väldigt bra fick Bakrutans reportageteam i alla fall uppleva, då vi en sen 
och kall oktoberkväll fick oss en rejäl provtur med V4:an. Eller som Tomas själv säger 
på en härlig boråsdialekt:

-”Bilen drar gött från 0-7500 varv på alla växlar med den här kammen”.

Bakrutans reportageteam med Bernt Olsson och Jonas Sahlen.

Bilen är fortfarande i mycket fint skick trots att den körts ett antal tävlingar i år.



67

Jag läste två intressanta artiklar i ett över tjugo år gammalt nummer av Bakrutan. 
Dessa finns hopslagna till en artikel på sidorna här innan. När jag läste dessa fick jag 
en idé, det vore kul med en uppföljning av detta eftersom jag vet att Tomas fortfarande 
håller på med Saabar.

Jag beställer sol en ledig lördag i april och åker för att besöka Tomas och hans Saabar. 
Det första som slår mig är landskapet som omgärdar hans sommarstuga. Milsvid utsikt 
av havet, gröna fält och klippor.  Här är lätt att trivas.

Jag kliver ur bilen till synen av ett bastant garage bredvid hans rödvita sommarstuga. 
Vilken ynnest att få ha ett sådant ställe som sommarboning, hinner jag tänka. Och all-
deles vid kusten mellan Falkenberg och Varberg. Men åter till det viktiga, Saabarna.

Tomas hobby har förändrats med åren. Det har gått från att åka brett i skogen till att 
åka på träffar. Givetvis har han flera rallybilar men han kör inte på samma sätt nu som 
då. Det händer att Tomas tar en bil till en backtävling då och då och tvåtaktssporten 
gick ju Midnattssolsrallyt 2014 i regularity-klassen, men som ni säkert vet så är det inte 
snabbast i mål då utan med jämnast tid. Så tävlingsinstinkten har förändrats. På två-
takssporten, som är en …? Går det inte se att den gått i skogen eller speciellt hårt. Det 
gör att jag drar följande slutsats, antingen så tar Tomas det försiktigare i skogen nu eller 
så är han helt enkelt väldigt noggrann med skicket på sina bilar. Jag gissar på att det är 
en kombination av båda. De andra bilarna avslöjar nämligen att han gillar att hålla puts 
på bilarna, oavsett om det är en modern 9-5 eller en 99.

Intresset för Saab har bevisligen bara växt och växt, vilket är kul att se. Nu kör även 
hans fru en nyare Saab cabriolet. Jag tackar Tomas för visningen av bilarna och bokar 
in ett nytt möte om sisådär tjugo år.

Text och foto: Karl Ask 
Artikeln är skriven 2016

Vad hände sedan?
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Anledningen till att ni medlemmar får 
detta informationsblad (Nr 1) istället för 
en spännande Bakruta i er hand är att vi 
har haft stora problem med föreningens 
dator, då vi tvingats att uppgradera ope-
rativsystem och arbetsminne, till detta 
kommer att vi inköpt ny utrustning i form 
av bildläsare och flyttbar hårddisk som var 
för sig krävt stora modifieringar i datorn. 
Alla som vid något tillfälle i livet försökt 
sig på att ändra inställningar/uppdatera 
en dator vet hur mycket problem detta kan 
åsamka. 

Till er (lyckliga) som aldrig har haft det 
stora nöjet att arbeta med datorer kan vi 
bara säga att vi stundtals slitit vårt hår 
och förbannat oss själva för att vi påtagit 
oss denna uppgift. Ovanpå detta kommer 
svårigheterna med digital bildhantering, 
då bilderna i slutändan måste överens-
stämma med tryckarens system. Våra 
ordinarie arbetsgivare kräver ju tyvärr 
även att vi stundtals ägnar oss åt det vi är anställda att göra och dygnet har som bekant 
bara 24 timmar.

Med hopp om en trevlig Saabfylld sommar  /  Red

1995
Redaktörerna och 
datorn

FAKTA

I världen
Stopp för försäljning av blyhaltig bensin 
införs i Sverige. Windows 95 lanseras av 
Microsoft. Volvokoncernen gör den största 
vinsten någonsin för ett svenskt börsbolag, 
16,4 miljarder SEK.

I Stallbacka bilfabrik
Den nya Sensoniclådan kommer ut. Den 
är en hybrid mellan manuell och automa-
växlad låda. Man växlar genom att släp-
pa lätt på gasen och lägga i nästa växel. 
900 NG Cab kommer också detta år.

På radion
Coolio featuring L.V. – Gangsta’s Para-
dise, Oasis – Wonderwall, Jan Johansen 
– Se på mig

Sportsammanhang
Världsmästare blir Michael Schumacher, 
Tyskland genom att säkra titeln vid 
Australiens Grand Prix i Formel 1. Colin 
McRae, Storbritannien vinner rally-VM.

En Saabfärg vi minns
Novasvart
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Handelsbodens rull-
lande springschas

Inte är det en vanlig syn idag, en Saab 
95 som används som en arbetshäst i en 
firma. Är bilen ifråga dessutom av så gam-
mal god årgång att den är försedd medtvå-
taktsmotor är detta ännu mer unikt.

Men i Sandviken kan man minsann 
ännu få se denna nostalgiska ögonfröjd, om man har turen att råka få se ICA-hörnans 
budbil, som är en 95:a av årsmodell 1963. Bilen är lackad i de rätta färgerna för denna 
kedja, röd med vit text till reklamtexten, vilket ger den en trevlig återspegling av den 
tid då 95:an jämte Volvo Duett och Volkswagenbussar med delad vindruta var de mest 
förekommande laståsnorna.

Innehavaren till affären där bilen hör hemma är den för oss Saabfanatiker inte helt 
okände Lennart Holmgren. Han har iordningställt denna skåpbil ganska nyligen. 
Utgångsämnet var ett rätt så fräscht renoveringsobjekt, som vilat i många år inomhus. 
Ägaren återfanns på samma gata där Lennart bor - ibland är det inte så långt till de 
”omöjliga fynden”!

Två tvåtakts 95:or till i Sverige används enligt min vetskap fortfarande som firmabi-
lar. Den ena är den tidigare omskrivna fiskbilen, en 59:a som dessutom är världens kan-
ske äldsta bevarade Saabkombi. I Schweiz lär det ännu rulla en 61:a i en målerifirma, 
i full tjänst. En medlem i landet har fått uppdraget att jaga rätt på den, och reportage 
utlovas om möjligheten finns!

Gamla 95:or i yrkestrafik är något som intresserar redaktör Randa och mig väldigt 
mycket, så vet just Du om någon sådan hemtrakterna, kontakta oss så försöker vi göra 
reportage!

Text och bild: Matthias Roswall
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Vilken färg på våra 
motorer?

Som de flesta ägare av gamla saabar 
känner till kan färgerna som driftsaggre-
gaten målades i variera rejält. Tänkte här 
göra ett försök att få klarhet i den här 
kulördjungeln.

Till att börja med kanske man skall gå 
in på det här med vilka motorrum man 
skall måla och inte! Har man en fin ore-
noverad gammelsaab, som är i ett genom-
gripande gott skick trots att inga större 
genomgångar gjorts, är det dock ingen 
ovanlighet att färgen på såväl motor som 
växellåda flagnat. Detta på grund av de 
ständiga temperaturväxlingarna. Jag har 
den bestämda uppfattningen att man skall 
hålla penseln ifrån ett sådant här motor-
rum så länge som möjligt. Det orörda, men 
ändå fina skicket är väl värt att bevara 
som det är. Nej, den här artikeln är tänkt 
att hjälpa den som varit nödgad att helre-
novera sin bil och då haft den nedplockad 
i småbitar. 

En hellackering av karossen brukar ju 
kröna ett sådant här jobb. Då kanske man vill måla motorns och motorrummets delar i 
rätt färger, för att matcha bilens skick i övrigt. Det är svårt att få en sådan här färgsam-

1996 FAKTA

I världen
Flera EU-medlemsländer, bland andra 
Sverige, stoppar all import av brittiskt 
nötkött då den galna ko-sjukan, som drab-
bat cirka 160 000 djur i England. Yassir 
Arafat vinner palestinska presidentvalet. 
Göran Persson tillträder som statsminis-
ter. 

I Stallbacka bilfabrik
Saab 900 körs i Talladega Challange och 
slår flera världsrekord. 900:an fick ett nytt 
bromssytem som kallas EBD, detta skall 
motverka att bakhjulen bromsar mer än 
framhjulen vid hastigheter över 50 km/h.

På radion
Gyllene Tider – Gå & fiska!, Spice Girls 
– Wannabe, The Fugees – Killing Me 
Softly

Sportsammanhang
Ludmila Enquist, Sverige vinner 100 me-
ter häcklöpning för damer vid olympiska 
sommarspelen i Atlanta. Pernilla Wiberg 
tar VM-guld i kombination.

En Saabfärg vi minns
Olive Green Metalic, Sky Blue
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manställning komplett och 100% riktig. 
På (framförallt) tvåtaktsmodellerna förekommer nämligen ibland ett flertal olika 

fårgsättningar på en och samma detalj. Ibland beroende på vilket bränslesystem motorn 
är försedd med. Under 1960-talets första år är det extra rörigt. Råkade den riktiga fär-
gen ta slut, tycks man ha blandat och gett med lite av vad som fanns i lager från tidigare 
årsmodeller.

Från 1965 har man dock från Saab:s sida varit mer konsekvent med kulörerna. Utby-
tesmotorerna rör också de till det lite grand.. Tills något av 1960-talets första år målades 
dessa som blev fabriksrenoverade i samma färg som de nya dito. Sedan målades alla 
renoverade aggregat av kortnostyp gröna. Förmodligen samma färg som 93-motorerna 
hade från början.

Tvåtaktsmotorer med årsmodell 1965-1968 målades i sin rätta kulör, mörkgrön, vid 
fabriksrenovering. Men, en del större motorborrarfirmor, t. ex. Malte Månsson AB i Lin-
köping, som renoverade större serier Saabmotorer hade sin egen färgsättning. Därför 
kan alla möjliga färger förekomma på en gammal tvåtaktssnurra man hittar idag. Det-
samma gäller växellådorna. Men tillbaka till ursprungsmålningen. Modell för modell 
kan man dock säga att det till 95% följer nedanstående mönster. Ibland är det hän-
visning till ett så kallat NCSnummer. NCS 
står för Natural Color System och är ett 
kulörstandardsystem färghandlarna och 
fabrikanterna använder sig av. Alla hänvis-
ningar är till blanka färgtyper. 

Motor saab 92: Svart.

Motor saab 93,748 cc: 8 
topplocksbultar: Mellangrön.

Det går många bud om vad som skall 
vara rätt färgnyans. Styrväxlarna 1956-
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67(68?) är målade i den s. k. Asea maskingrön. En del hävdar att även drivaggregatet är 
målat i exakt samma kulör, och en del hävdar att detta skulle haft en mörkare färgton 
än Aseafårgen på styrväxlarna. Säkert är bägge teorierna rätt! Flera olika färgfabrikat 
kunde nämligen figurera i Trollhättan. Tydligen fick lägsta dagspris avgöra leverantör 
av ett parti färg. Därför kan en del aggregat verka mörkare än styrväxlarna, eftersom 
dessa inte lackerades samtidigt. Den mörkare varianten är dock långt ifrån så mörk som 
färgen på 1965-68 års tvåtaktsmotorer. Asea maskingrön säljs bland annat av HP-Fliig-
ger och benämns Aseagrön. Ett annat tips är att ta Nordsjö Tintorama 1-2 Ready, nr. 
NCS 6020 G 10Y. Saabmuset har en svart saab 93F, vars drivlina är målad i en pistage-
grön kulör. Färgen är mycket ljust grön, liknar melonglass! Kan detta månne vara origi-
nal? En medlem skrapade även fram denna kulör på styrväxeln i sin 95:a från samma år. 
Kan denna färg ha använts på de sista 748-kubikama? Någon som vet?

Motor Saab 95 1959, 841 cc, 8 topplocksbultar: Okänt! Vet någon?
Det mest logiska är dock att denna motor som hade en upplaga på något femtiotal 

målats i samma färg som de samtida 93-motorerna.

Motor 95/96 1960-63, Utrustade med Solex förgasare typ 40 A 1: Beige.
Klart vanligaste aggregatfärgen. Benämns även av gamla Saabkännare som ”varm-

grå”. Det finn uppgifter om att även tidiga aggregat från 1964 målades i denna färg. 
NCS-kulör.. 4020 Y 10 R är nog det närmsta man kan komma originalet. 

Motor 95/96 1960-63, Utrustade med Zenith förgasare typ 34 VNN: 
Klarblå.

Denna kulör är ganska lik den klarblåa kulör Sl:s (Storstockholms lokaltrafik) tunnel-
banevagnar är färgsatta i. På Saaabspråk kan man säga att den ligger nära karossfärgen 
Coelinblå B9 (1977). Lämplig bas för frambrytning är NCS S 4055B.

Motor 95/96 1964, oavsett förgasararrangemang: Blågrön.
Vi kan nästan kalla kulören turkos. Har inte fått fram något konkret recept på 

denna heller. Men NCS 52030 B 30 G ser ut att 
vara lämplig bas. Sedan får man med hjälp av 
färgprov (på vevaxelremskivan brukar färgen 
ha flagnat minst) bryta sig fram till vad man 
tycker är det rätta.

Motor 93/96 GT 750 1958-61, 748 cc 
motorer med 8 topplocksbultar och 
motor till Saab Sport 1962-65 samt 
Monte Carlo 8501966-67(841 cc 12 
topplocksbultar och 
separatsmörjning): Klarröda. 

Det bästa alternativet som finns att upp-
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bringa idag är nog så kallad Chevy-röd. Som namnet antyder är det GM:s egen motor-
färg. Bör finnas att få tag i hos reservdelsbutiker importörer av jänkedelar. Eller kanske 
rent av Saab-Ana kan ta hem denna? Även Volvos egen motorfärg ligger rätt så nära. 
Fördelen med de här bägge alternativen är att de är värmebeständiga 

Motor 95/961965-68 (tvåtaktarna),  841 cc, 12 topplocksbultar, vattenpump 
i framände av topplock: Mörkt mellangröna.

För att beskriva färgen kan man säga att den är något mörkare än Saabs kaross-
färg Smaragdgrön (1975) men inte så mörk som Tyrolergrön (1971-72). Pentagrön YMA 
092375 är en värmebeständig färg som är lämplig. Kan brytas lätt med hjälp av gult 
och svart. Tycker du ej att du får fram rätt färg med hjälp av denna kan Saab Sjögrön 
(1969-70) vara en bra bas. Fråga färghandlaren vilka färger som är lämpliga att bryta 
med, ty det varierar för olika fabrikat.

Motor 95/96 V4 1966 till tidig -67: Ljusröd;
ventilkåporna skvallrar om ett litet inslag av orange. NCS-kod oklar. Tips välkom-

met!

Motor 95/96 V4 1967 till mitten av -68 (med kort tändstiftsgänga): 
Silvergrå. 

CS-nr. oklart även här. Denna färg brukar dock hålla sig ovanligt bra på ventilkå-
porna, så en sådan kan vara idé att plocka med till färgaffären för råd och rön.

Motor 95/96 V4 1968-69 (med lång tändstiftsgänga): Klarblå.
Något mörkare än tidigare omskrivna Coelinblå B9. Lätt att få tag i. Heter ”Ford 

blå motorfärg” Går säkert att köpa om ej hos Saab-Ana så väl hos Fordåterförsäljaren.

Motor 95/96 V4 1970-80: Svart.Saab 991968-74 med 1,7 och 1,85 liters 
motorer (Triumph):Silvergrå, förmodligen aluminiumfärg.

Vad skall då vara målat och inte? Denna indelning följer på tvåtaktarna ett något 
så när konsekvent mönster. I regel finner man inga färgstänk på detaljer som ej skall 
vara målade, men ett interiörfoto från Saabs motorverkstad i Trollhättan taget runt 
1963 visar en motor (klarblå) färdig och komplett att lyftas i bil, som förmodligen spru-
tats omaskerad. Såväl förgasarbotten som fläktremskiva, smörjnipplar, motorfästenas 
gummi med mera är färgbelagt. Förmodligen rör sig detta om någon serie utbytesmoto-
rer som målats på detta sätt. Men, apropå vad som nu skall målas om man originalreno-
verar, kan man dela in det i följande grupper:

A: Detaljer som målas i motorns färg.
B: Detaljer som målas svarta.
C: Detaljer, oftast aluminium som lämnats obehandlade från fabrik eller galvanise-

rats och sedan ej målats. Ingående detaljer i denna grupp är sådana man kan glasblästra 
om man vill, för att få ”rätt” yta. Men observera att de då lätt oxiderar och får en ful 
yta. Ett alternativ kan då vara att klarlacka efter blästringen, men de delar som sedan 
utsätts för hög värme blir då gulaktiga. Jag tycker att ett topplock som inte är för med-
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faret får lagom fräsch yta efter avfettning, 
tvättning och därefter puts med lite vanlig 
motorolja.

D: Samma typ av detaljer som i grupp C 
men dessa bör ej blästras.

E: Detaljer som målas i annan färg.

Färgindelning Saab 92:
Grupp A (och B!): Lock för brytar-

platta, skyddsrör för tändspolarnas låg-
spänningskablar (703609), luftrenare 
med förvärmarrör, motorfäste främre och 
bakre, startmotor, generator, remskivor, 
tändspolar till och med 1953, drivknutskå-
por och lock över svänghjul. 

Grupp D (måhända något kan ingå i grupp C): Vevhushalvor, topplock, cylvattenrör 
utlopp, kylvattenrör inlopp (2 st.), insugningsrör, förgasare, formstycke för sotnings-
luckor, växellåda, styrväxel och samtliga bultförband. Vidare lämnades avgassamlaren 
obehandlad från fabrik. Vill man kan man dock blästra denna och måla i speciell gren-
rörsfårg (dyr). Man får dock räkna med att göra om detta efter några år, eftersom ingen 
färg stoppat för rörets höga driftsvärme i evighet.

Grupp E: Bränslefiltrets topp på den mekaniska bensinpumpen (1950-54) målas röd. 
Tändspolar 1954-56 målas klarblåa. Observera att endast mantelytan målas, ej bakelit-
toppen. Tidigare omskrivna ”Fords blå motorfärg” eller Saabs Coelinblå B9 ligger nära.

Färgindelning Saab 93 1956-60,95/96 1960-64, 930. 96 & GT 750 1958-61, 
Sport 1962-64:

Grupp A: Fläktlagerblock 1956-62, fläktremskiva 1956-62, vevaxelremskiva med 
bricka 708746 och ring 708745, undre vattenhals 707713, generatorns fästbygel 707770 
(t.o.m. -63) alt. 718762 (1964), dito spännarstag 707771 (93) alt. 716408,kopplingswi-
rens 709958 alt 709942:s bryttrissa, motorfästenas stålytor, växellåda med inre drivknu-
tar och kopplingshus, sidostödbygel i topplock 708564 (obs. endast målad på tidiga 93), 
generatorremskiva fr.o.m 1960, insugningsrör (ej 93).

Grupp B: Luftrenare, förvärmarrör, startmotor, generator, fördelare, gasstag, kylare, 
kylargardinlåda i huv, bensinpumpens magnethus, tändspolens mantelyta, sidostödets 
(708562 alt.717875) fåstplatta som skruvas fast i vänster hjulhus, fläktens skyddskorg. 

Grupp C: Topplock, fläkt, sidostödbygel 708564 alt. 709493 (obs. målad på tidiga 
93:or) och insugningsrör 93.

Grupp D: Topplocksbultarnas skallar, sidostödets (708562/717875) pinne, fläktlager-
bock + remskiva från och med 1963 (galvad), generatorremskiva 1956-59 (har tydli-
gen förekommit obehandlad även på senare modeller), förgasare, blanka delar i bensin-
pump, smörjnippel 791384, fettdräneringsventil 709224 (bägge dessa detaljer hör till 
tändfördelarväxelns smörjanordning), samtliga bultförband (kan dock variera, särskilt 
på utbytesmotorerna), inspektionsplåt kopplingshus, fördelarens fixerring 780995, fri-
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hjulsreglage med bult och stag. Själva reglaget kan ha förekommit ogalvat och målades 
då förmodligen i motorns färg eller svart. 

Färgindelning 95/96 1965-68 med tvåtaktsmotor (Sport och Monte Carlo 
850 1965-67 oklart om de följer samma mönstersomstandardvagnarna).

Grupp A: Främre motorfästenas stålytor, vevaxelremskiva och dess bricka med  ring, 
inre drivknutar av såväl gummi som ståltyp.

Grupp B: Gasstag, startmotor, generator, luftrenare + förvärmarrör, tändspolens 
mantelyta, kylare och vattenrör (?).

Grupp C: Insugsrör, topplock, termostathus, bägge vattenutloppsrören, sidostödsby-
geln i topplocket, generatorns fästbygel och spännarstag.

Grupp D: Bensinpump, vattenpump + skiva, växellåda + kopplingshus och det 
sistnämndas inspektionsplåt, slav + huvudkopplingscylindrar, fördelarfästklämman, 
kylarlock, smörjnippel 791384, fettdräneringsventil 709224, rörfästklämmor, förgasare, 
generatorremskiva och samtliga bultförband.

Grupp E: Motorns fläktblad målas rött. Färgindelning V4 1966-80: V4-motorerna 
målades med insug, ventilkåpor, vattenpump, oljetråg, transmissionskåpa och balan-
saxelremskiva monterat. Bensinpump och fördelare maskerades aldrig, det förekommer 
ganska kraftigt fårgsprut på dessa delar.

Färgindelning 99 1,7 och 1,85 liter 1968-74 (Triumphmotorn):
Motorblocken + fästen svart. Topplocken i obehandlad aluminium. Ventilkåporna 

målades blå på 1,7 liters och lämnades obehandlade (aluminium) på 1,85 liters. De flesta 
övriga detaljer ej målade. Ett tips på grundfärg till motor och växellådsmålning, Steel 
(ett färgfabrikat) etsgrund, 2-komp. för gjutjärn. Observera att de växellådshus som 
målades var de som var tillverkade i gjutjärn. Därför kan sena bilar av 1964 års modell 
ha omålade växellådor eftersom aluminiumväxellådshus infördes sent detta modellår. 
Till sist hoppas jag att Ni som läser detta och upptäcker något som är fel eller vet något 
som inte kommit med här, skriver till Bakrutan så det kan tas med som tips till nästa 
nummer. Tack till Stefan Bjarting, Hans Willebrand, Mikael Isaksson, Lennart Sand-
berg och Tore Swahn för all hjälp med detalj uppgifter.

Text: Matthias Roswall
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Vår första hemsida 
lanserades i mitten 
av 1996
www�autosite�se/saab

Vad är nu detta för kod? ”Koden” 
är adressen till vår hemsida på Inter-
net. Sedan september 1996 har Svenska 
Saabregistret en så kallad hemsida på 
Internet. Artikeln är huvudsakligen tänkt 

som en kort introduktion till Internet.
Strävan är att hemsidan skall uppda-

teras minst en gång i månaden med aktu-
ell information. Våra hemsidor innehåller 
information om klubben, aktuell infor-
mation om träffar och reservdelsprojekt, 
faktasidor om äldre Saabar, inspelade 
motorljud och bilder från träffar med 
mera. Hemsidan fmns både på svenska och 
engelska. Inom kort kommer våra lokalse-
ktioner att få varsin sida på hemsidan. Nu 
kanske du undrar vad vi har på Internet 
att göra, är inte det bara för datorfantas-
ter?

Absolut inte, vill jag hävda. Det finns väl inget som hindrar att man använder nuti-
dens teknik för att sprida information om våra klenoder. Det man behöver för att ”surfa 
på Internet” är en dator, ett modem, helst med en hastighet på 28.800 Bps. Vidare 
behövs programvara och ett abonnemang hos en Intemetleverantör. Oftast förser Int-

1997 FAKTA

I världen
Spelkonsolen Nintendo 64 tar världen 
med storm. Leo kramar om Kate på 
Titanic som går på bio. Sverige inför 
18-årsgräns för inköp och införsel av 
tobaksvaror. Höga kusten-bron invigs norr 
om Härnösand i Sverige, och blir Sveriges 
längsta hängbro.

I Stallbacka bilfabrik
1997 kommer en toppversion av 900:an, 
nämligen Talladegan. Samtidigt presen-
teras nya Saab 9-5 som kommer efterträda 
9000. 

På radion
Robyn – Show me Love, Kent – Om du 
var här, Blur - Song 2.

Sportsammanhang
Jan-Ove Waldner fortsätter att kamma 
hem stora segrar i bordtennis. Pernilla 
Wiberg blir totalsegrare i världscupen i 
utförsåkning.

En Saabfärg vi minns
Javasvart,  Ametistviol
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emetleverantör dig med programvaran då du tecknar ditt abonnemang. Med Internet 
kan vi nå Saabintresserade över hela Sverige och världen. Vi har en möjlighet att mark-
nadsföra oss själva och våra kommande och nuvarande reservdelsprojekt.

Under den korta tid som vi funnits på Internet har flera köpt tex nytillverkade stöt-
fångarhorn efter att ha sett information om detta på Internet. Vi har också möjlighet 
att ta emot anmälningar från intresserade Saabfantaster som vill gå med i SSR. Ett 
tjugotal har utnyttjat den möjligheten. Som kuriosa kan nämnas att vi fått en medlem 
boende i Japan. Han planerar för övrigt att komma till Saabfestivalen i sommar. Tala 
om entusiast!

SSR hemsida ligger under ”Autosite.se”, som är de många MHRF klubbars hemvist 
på Internet. Placeringen är gratis, mot att vi ”länkar” till ”Autosite.se ”. Länka betyder 
att man genom att peka och klicka på en ”länk” hoppar direkt till den adressen utan att 
behöva skriva in någon krånglig Internet adress. Samma teknik används för att navigera 
inom hemsidorna. Det är det som kallas att surfa på Internet. På så vis hoppar du från 
sida till sida och söker efter det du tycker är intressant. En annan mycket vanlig metod 
är att söka med hjälp av de så kallade sökmotorerna som finns. Med hjälp av en sådan 
kan du skriva vad det är som du är intresserad av, till exempel ”trubbnos”. Sökmotorn 
letar därefter fram varenda hemsida över hela världen som sökmotorn känner till och 
som innehåller ordet trubbnos, och presenteras sedan resultatet för dig. Den populä-
raste sökmotorn är antagligen AltaVista. Andra populära sökmotorer är HotBot, Lycos, 
Webcrawler, Euroseek och punkt.se .

Det finns många fler. På Internet kan den Saabintresserade hitta mycket intressant. 
De flesta hemsidorna eller ”siter”, för Saabintresserade ligger utomlands. I Holland har 
en kille en hemsida med dels en mycket genomarbetad inofficiell guide till Saabmuset 
&, dels en sida med länkar till i stort sett varje hemsida med Saabanknytning. I Belgien 
finns en hemsida med de flesta Saabklubbarna i världen. En populär företeelse är de så 
kallade mailinglistorna.
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De kan ses som en typ av elektronisk anslagstavla, dit prenumeranter postar sina 
inlägg. Postade inlägg sprids till samtliga prenumeranter på mailing-listan. På en sådan 
lista kan man ställa en fråga rakt ut, och inom något dygn är det alltid någonsom kan 
hjälpa till genom att svara på frågan. De mailing-listor jag känner till heter ”The Saab 
Network” och ”Turbo!”.

På SSR:s hemsida finns länkar till samtliga ovan nämda siter.
Det jag skrivit här är inte på något sätt heltäckande, utan är avsett att ge en kort 

inblick i Internet världen på Saabvis. Under perioden 16 november och 2 februari har vi 
haft ungefär 3500 besök på vår hemsida. 

Välkomna att besöka vår egen hemsida på Internet!                                     
Text Martin Bergstrand

Saab 50 år! Festivalernas festival
Så blev det till slut fredagen den 18 juli, efter nästan ett års planering och förväntan 

var slutligen till ända. Nu skulle det ”bara” funka till 100%. Undertecknad liksom 119 
andra hade anmält sig som funktionärer. Ca 2000-2500 personer med Saabbilar som 
hobby eller jobb från hela världen skulle tagas om hand. Tur att inte alla hade sina Saa-
bar med sig, det räckte så bra med ca 1000 härliga bilar!

På fredagen anlände de tappra som kört Oslo-Nordkap-Trollhättan, en sträcka på 
drygt 400 mil. Alla kom lyckligt fram och bara en motor gick åt....  De svenskar som var 
med och körde får gärna och berätta mer om äventyret. Det jag vet är att Nordkaparna 
fick åka nya 9-5:an på Saabs provbana och senare på kvällen bjöds man på en middag, 
med underhållning, av Saab. Underhöll gjorde också Erik ”på taket”Carlsson.

På oefterhärmlig ”swenglish” höll han 
många tacktal till bl.a. Gammel Saaben-
sVenner, den Norska klubb som höll i hela 
Nordkapsfärden. Erik lyckönskade också 
det nygifta par som åkte hela vägen i en 
Sonett. 

-Det äktenskap som klarar 400 mil i en 
Sonett klarar allt!

Lördagen den 19:e ålade jag mig ur täl-
tet på Hjulkvarns camping klockan 06.30, 
senast klockan 07.00 skulle vi funktionärer 
anmäla oss för att därefter bli placerade på 
de olika stationerna. Själv stod jag till-
sammans med tre andra och lotsade bilar 
till banan. En fil till parkeringen och den 
andra till banan, om man hade föranmält 
sig för banköming vill säga.

Man fick ”avrosta” sin skolengelska när 
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rader av Holländare, Tyskar, Italienare och Engelsmän anlände. Efter ett tag i hettan 
så blev det stopp i ”kolan”, man började snacka Engelska med svenskar och tvärtom!

Incheckningen gick väl rätt så bra. Att allt skall gå 100% gnisselfritt på så här stora 
tillställningar är väl nästan att betrakta som omöjligt. Körningen på banan var en av 
höjdpunkterna denna dag. Klass efter klass avverkades i bra tempo. Hornen växer en 
bit varje gång man får ut sin ”knatterik” på banan. Några varv på heta ”Gnisslaved” är 
allt som behövs.Gör sköj!!!

Att kolla in tävlingsbilsklassen var en annan höjdpunkt. Vilda tvåtaktare och dito 
V4:or. Roligt var att Stig Zackrissons feta turbo V4:a nu gick bättre än på Anderstorp. 
Nu såg man att det var ordentligt med ”pulver under locket”, som en annan Stig skulle 
ha sagt (Stig B). Hans Eklunds aningens ”dopade” Sonett var en annat monster som 
rörde på sig ganska hyfsat. En 4:e plats totalt (20/7) i modsportsklassen i SSK serien 
talar sitt tydliga språk.

Kvällen anlände och med den det stora grillpartyt i folkets park. En cateringfirma 
skötte hela serveringsbiten och jag tror att alla var både mätta och nöjda. Efter olika 
tacktal från jordens alla hörn, som dock gick snabbt, spelade Inger Nordströms coun-
tryband upp. Vi hade blivit lovade folkparken så länge vi orkade. Men efter en lång dags 
övningar i värmen och med morgondagens övningar i åtanke så bröt de flesta upp rätt så 
exakt vid midnatt. Kanske drömmandes om att åtminstone äga en tvåtaktssonett. Det 
finns en sann Saabfreak i USA som har elva (11) stycken!

På söndagen fick allmänhet och icke föranmälda komma på besök, och det gjorde de 
verkligen. Uppskattningsvis kom det ca 20.000 besökare! Söndagen blev ordentligt het, 
men vad gör väl det. Man äter då bara mer Saabglass, om man fick tid vill säga. Det var 
många funktionärer som fick slita hårt denna dag. Jag stod i klubbshopen i två timmar 
och fyrtio minuter och detta var ändå ett lindrigt pass.

Det finns hur mycket som helst att 
skriva om en sådan här jätteträff  men för 
att runda av så vill jag nämna pristaga-
ren i Long Distance, Geoff  Ridley, Christ-
church, New Zeeland.

- Just det, från Nya Zeeland i en Saab 
93B-1959. Det måste vara världsrekord i 
Saabdyrkan! Enligt uppgift lär det finnas 
6 stycken Saabar på Nya Zeeland. Denna 
93:a var dessutom snyggt ombyggd till 
högerstyrning, detta trots att högerstyr-
ningen inte kom för än 1961. En 750cc 
”spis” fanns på plats, men framvagn och 
knutar kom från V4.

Till sist ett stort tack till alla som kän-
ner sig berörda!

Foto: Magnus Nilsson 
Text: Bernt Olsson
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Nostalgifunderingar

Man närmar sig de 50. Tänker tillbaka 
på den tiden man var ”ung” och åkte Saab 
Sport och bytte till Volvo! Sitter med hus, 
sommarstuga, båt och fn och hans mor-
mor.

Blir nostalgisk. Inköper en Saab Sport 
renoveringsobjekt. Här skall upplevas 
gamla minnen. Upptäcker att det fattas en 
del grejor. Köper en och en halv bil till! I 
den vinterns värsta oväder körs de hem ca 
30 mil. Går ut hårt, men plötsligt tar det 
stopp.

Läser Bakrutan med stor inlevelse varje 
gång den kommer. Nya förhoppningar att 
man skall fortsätta renoveringen. Ett ryck 
görs. Bromsar renoveras, framvagn likaså. 
Hur får man tag i bromssköldar? Inred-
ning rivs ur. Sommaren kommer. Gräsmat-
tor skall klippas. Båten skall i sjön. Som-
marhuset målas.

Men semestern, då dj-ar. Minst en 
vecka, kanske mer, skall ägnas åt ”dyrgripen”.Sonen och fadern har inte riktigt samma 
uppfattning om vad som bör göras. Fadern ej svetskunnig. Sonen har sitt att tänka på. 
Drömmar finns. Tänker tillbaka på den fungerande ”Sporten” man ägde. Utrustad med 
rallystol, G800 däck, tre st. extraljus (tutt Marschal å 60 kr), två-tumssystem, uppsågad 
luftrenare, rem över huven och tankarna på att bli rallyförare. Föräldrar som inte för-
stod. Tyckte man då. Bränner två kolvar på grund av fel stift när man ligger i lumpen.

1998 FAKTA

I världen
Bill Clinton uppges haft relation med en 
praktikant på vita huset. Lewinsky-af-
fären blev snabbt en av 90-talets mest 
uppmärksammade medieskandaler. Den 
oerhört tragiska diskoteksbranden i Göte-
borg äger rum på hösten.

I Stallbacka bilfabrik
Saab 9000 tackar för sig, 503 087 tillver-
kade bilar under sina 13 år. Detta år blir 
GM ensam ägare till Saab Automobile. 
Saab 9-3 ersätter NG 900.

På radion
Britney Spears – ...Baby One More 
Time, Peter Jöback – Guldet Blev Till 
Sand

Sportsammanhang
Vinter-OS i Nagano. Anja Pärsson tar 
sin första världscupseger i slalom.

En Saabfärg vi minns
Cosmic Blue
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En nyårshälsning från Opelklubben

Bästa kollegor! - Åter har ett år gått��
Dristar mig ännu en gång att anropa Edert förmedlingsorgan. Först och främst måste 

undertecknad tacka för årets samarbete som mellan klubbarna varit gott! Dessutom den 
rörande omtanke man ständigt omges med via ....av Er kallade typer: Gnussar, Sunkan, 
Farmarn, Gamle man, etc ... (kan inte nämna dem alla).

Från Lyckselebygden kan noteras att Ångströms hyperblanka Monte Carlo gjorde 
ortsborna rödögda av nostalgi vid senaste ny-SAAB-visningen hos den lokale Opel-
SAAB-handlaren. För att inte tala om när han startade för hemfård, alla grinade och 
kippade efter andan... smoggvarning på Richterskalan!..?

I alla fall denna typ av samarbete med lokala handlare måste vi ge en klar pluspoäng 
för....applåd!.

Vid träffen nov-97! - greps jag av en bild bland många andra diabilder som gav en 
invärtes malande fundering..

Till en -- fullständigt komplett rallyutrustad SAAB ingår ett kardanstångsliknade 
instrument va,’ -Bakaxelriktare?!?...? — Kan detta vara hemligheten bakom den omta-
lade kurvtagningsförmågan hos detta märke? Isåfall:

- Varför måste man rikta om bakvagnen efter varje sträcka? Följer den inte med?
Betraktas bakvagnen som någon sorts balansarm i bilens konstruktion och praktisk 

lösning för att kurvtagningskordinaterna i systemlösningen för avancerad kurvtagning 
skall passa?

Måhända ett frontdriftstypfenomen som Benzarna löst på elektrisk väg med sin 
Weltklasse. Utveckling..(från analog till digital). ?’ I senaste träffen 7/11-98 visades en 
frisk rally-special från Trollhättan (bravo!), noterades vilda bakhjulssladdar?! är dessa 
axelriktarinstrument svårfunnet marknadsgodis?

Noterade också med viss beundran dessa friska 08-bors (med omnejd) norrbesök!

- God Jul o Gott Nytt år 
önskas alla från Svenska Opelklubben 

genom Åke af  Lappstockholm.

Åter till dagsläget. Läser Bakrutan, 1/ 97. Tar sig en öl och kommer på att man 
kanske skulle skriva ner sina funderingar och skicka till tidningen. Hustrun är på shop-
pingrunda med barnbarnet (flicka). Alltså två som inte har den där fulla förståelsen för 
gamla bilar, men håller god min. Tar sig en titt i verkstadshandboken för att lära sig 
något nytt, vilket man har glömt när man skall börja med det man tänkte göra. Kanske 
skall man sälja allt och sätta in en annons om en Saab Sport -65. Körklar till 50-års 
dagen....

En med drömmar och och skrot! (Enligt vissa närstående).
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Saab 99 Kombi - 900 
Kombi 

Efter att ha efterlyst uppgifter om Saab 
99 kombi i Bakrutan nr 4- 1998 fick jag 
hjälp av Göran Kölborn (mycket tack) plus 
lite eget detektivarbete av dåvarande äga-
ren Lars Wramell och honom fick jag tag 
på per telefon och vi avtalade tid i Malmö 
på hans företag SETRA för intervju, och 
så här låter Lars historia:

På SETRA tillverkade man oljekylare 
till bilar och bl.a. Saab var kunder. För 
Lars hade alltid Saab legat varmt om 
hjärtat. men han hade behov ax en kombi 
och 95:an hade just gått i graven sa Lars 
tänkte att då får jag bygga mig en egen. 
Han fick da köpa en skadad 99-78 som fal-
lit av en biltransport. Han fick den billigt 
och så uppstod den första och enda Saab 
99 kombi. kallad Safari som blev färdig 
1979. Bilen var uppe i Nyköping några 
veckor sa att Saabfolket fick kolla den. 

Som tack fick Lars en 900:a för att bygga om i samma syfte. pä uppdrag av Saab. 
Lars lät sig inte nöjas med en. utan han byggde 3 varianter. Efter en ny kontroll uppe i 
Nyköping skrinlades hela projektet. 

Det ingick inte i Saab:s policy att låta folk utanför fabriken designa bilar som Saab 
sedan skulle producera! Dessa 3 bilar finns formodligen i Trollhättan idag.

— Så långt Lars berättelse.

1999 FAKTA

I världen
Amerikanska Ford köper Svenska Volvo 
personvagnar AB för 50 miljarder SEK. 
Boris Jeltsin avgår och efterträds av Vla-
dimir Putin. Polismorden i Malexander 
inträffar i maj.

I Stallbacka bilfabrik
9-3 Viggen. Smaka på ordet. Mums. 
En blåmetallic Saab 9-3 med 230 hästar. 
4600 bilar tillverkas. 

På radion
Björn Afzelius – Farväl till släkt och vän-
ner, Charlotte Pirelli – Tusen och en Natt

Sportsammanhang
Sveriges curlingdamer vinner curling-VM 
i USA och tar därmed sitt fjärde VM-
guld - en bedrift som inget annat lag 
lyckats med.

En Saabfärg vi minns
Monte-Carlo Gul
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Här kunde det vara slut på historien och det är det nästan. Men hur gick det då för 
99:an? Jo, Lars sålde den till en släkting som senare kvaddade den. Den dömdes ut av 
försäkringsbolaget och hamnade på en bilskrot. 

Därifrån blev den utköpt och ombyggd med en ny front från en 900:a. Bilen såldes 
till en man i Skåne som fortfarande har den, sedan flera år avställd i ett garage. Kanske 
kommer den ut på vägarna igen. Men det är en annan historia som Kipling sa.

Ulf  Stenson
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Projekt fälgbredd-
ning

Hej alla Saabfanatiker!
Tänkte berätta lite om fälgbreddning, 

och hur vi (Joel Bemeklev och Niklas 
Enander) gjorde när 4-tums fälgarna bör-
jade kännas för smala i takt med att moto-
reffekten höjdes.

Då vi kör tvåtakt så kan man visserli-
gen få upp fälgbredden genom att använda 
aluminiumfälgar, tex fotbollsfälgar 4,5 
tum eller Ronal Stum, men det är ju inte 
riktigt tidstypiskt med sådana. Ett annat 
alternativ är de sk ”Smålandsfälgarna” i 
stål som är 5,5 tum breda men de är svåra 
att få tag på.

Med bredare fälgar öppnar sig nya möjligheter att montera bredare däck i lägre pro-
fil. Den dimensionen vi valde blev 5,0 tum. Tre omgångar planerade vi att tillverka, 
optimister som vi är. Maskinpark hade vi tillgång till (stor svarv, däckmaskin, svets 
mm) så det var bara att skaffa fram hjul. Då vi ville ha det bästa möjliga slutresultatet 
ratades alla fälgar som inte var förstärkta runt hjulbultshålen. Övriga hjul inhandlades 
och transporterades till däckmaskinen för att kränga av däcken. Efter den operatio-
nen blev det transport till den stora svarven för kontroll av rundhet/skevhet. Enligt 
verkstadshandboken är tillåten orundhet hos fälgen 2,5 mm respektive tillåtet sidokast 
också 2,5 mm. I svarven monterades en bromstrumma på vilket fälgen skruvades fast. 
Ungefär hälften av fälgarna klarade inte våra krav på max 1,25 mm kast/ orundhet och 
fick kasseras.

2000 FAKTA

I världen
Den fruktade datorkraschen kallad ”mil-
leniumbuggen” uteblir. Svenska kyrkan 
skiljs från svenska staten. Öresundsbron 
förbinder Sverige och Danmark och öpp-
nas för trafik.

På radion
U2 – Beautiful Day, Red Hot Chili Pep-
pers – Californication

Sportsammanhang
Per Eklund vinner Pikes Peak i en 
ordentligt modfierad 9-3 Viggen. SVT gör 
ett reportage om hela händelsen.

En Saabfärg vi minns
Lightning Blue
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Till och med nya fälgar som legat som 
reservhjul visade sig slå mer än 2,5 mm. 
På de fälgar som godkändes svarvades 
ytterkanten bort på fälgen (den som håller 
däcket på plats), här gällde det att ta så 
lite som möjligt då vår metod bygger på 
att använda ytterbanor från tex V4-fälgar 
vilka svarvas av en tum från ytterkanten.

Fördelen med att göra så här är att nu 
behövs bara en svetsfog samt att man får 
med svulsten en bit innanför fälgytterkan-
ten som hindrar däcket att kränga inåt 
och släppa ut luften (då man kör slang-
löst). Nu hade vi material till 3 omgångar 
fälgar samt en i reserv. Till detta hade det 
nog gått åt ca 50 st fålgar. Nästa moment 
var hopsvetsning av fälgen med den nya 
ytterfälgbanan. Innan svetsningen fick 
fälgarna/ytterfälgbanorna förstås blästras 
i svetsområdet Nu gällde det att centrera 
ytterkanten och nästa den på ca 5 ställen 
runt om. En bromstrumma med nav mon-
terades i svetsrummet då det underlättar 
att kunna rotera fälgen under svetsningen.

Fälgama svetsades från både inoch utsidan för att få det starkt och tätt. Det gäller att 
inte svetsa för mycket på samma sida på fälgen, utan snurra fälgen så att man svetsar en 
sträng på tex motstående sida. Nu är de 13 fälgarna färdigsvetsade och nästan ”klara” 
men ännu återstår flera moment.

Att slipa ner svetsfogarna var nästa steg, insidan på fälgen jämnades till med vinkel-
slip och ”solfiädersliprondell”, utsidan togs med roterande fil. Åtskilliga timmar senare 
var detta klart Nu var fälgarna klara att blästras och lackeras.

Detta jobb lämnades faktiskt bort. Färgen som valdes var svart, vilket både är snyggt 
och passar de flesta kulörerna på bilarna. Avslutningsvis efter lackeringen så monte-
rades fälgarna upp i svarven igen för kontrollmätning av slutresultatet Resultatet var 
mycket bra, så att det skall börja skaka i höga farter är vi inte alls oroliga för! Detta 
fålgprojekt tog mer tid i anspråk än beräknat, men så är det nästan alltid med alla pro-
jekt. lämpliga däckdimensioner till dessa fälgar är tex 175/70, 175/65, 175/55, 185/65 
eller 185/ 55. Att tänka på när man väljer ett däck med annan diameter är att också att 
utväxlingen ändras. Ett 185/55-15 däck höjer motorvarvtalet med ca 8% jämfört med 
ett vanligt 155R15 däck vid samma hastighet

Text: Joel Berneklev 
Bild: Nicklas Enander

Joel tar en paus på en fälg i XP-verkstaden på 
Cbalmers
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Det går precis lika 
bra med ved

Vad finns det för logik i att mängder 
av olja fraktas kors och tvärs över jord-
klotet, när vi har bränsle pa hemmaplan. 
Den tankeställaren fick undertecknad när 
jag såg den tvåsitsiga Saaben (vedsäckar i 
baksätet) på torget i Skövde. En tvåtak-
tare pyser ut rök, här bolmade det på hela 
torget när 99:an startade. Men, veden kan-
ske var sur?

Text och bild Uno Persson

2001 FAKTA

I världen
9/11 kraschar två flygplan in i World 
Trade Center. Windows XP lanseras av 
Microsoft. George W. Bush tillträder som 
USAs nya president. EU-toppmötet i 
Göteborg utbryter ”Göteborgskravaller-
na”, över 1000 personer omhändertas av 
polisen.

På radion
Outkast – Ms. Jackson, Friends – Lyssna 
Till Ditt Hjärta

Sportsammanhang
Tony Rickardsson blir världsmästare i 
Speedway. Sven-Göran ”Svennis” Eriks-
son blir förbundtränare för det Engelska 
landslaget i fotboll. Magdalena Anders-
son vinner världscupen i skidskytte.

En Saabfärg vi minns
Laserröd
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Namnbyte till Svenska Saabklubben
Det viktigaste som hänt i klubben under sommaren är förstås att vi verkställde års-

mötets beslut från 2000, det vill säga att vi bytte namn på klubben från Saabregistret 
till Saabklubben i samband med att vi vårt firade 25 årsjubileum. Vi behåller den gamla 
logon med skillnaden att ”Registret” byts 
mot ”Klubben”.

Svenska Saabregistret heter alltså 
numera Svenska Saabklubben. Själva 
namnbytet genomfördes under Saabfes-
tivalen framför Saabs bilmuseum. Det 
gick till så att Saabregistrets flagga hala-
des, samtidigt som Saabklubbens nya 
flagga hissades. Yngve Ekberg och John 
Jonasson skötte flaggorna och underteck-
nad skötte mikrofonen och förklarade att 
namnbytet var genomfört. Som vid alla 
högtidliga tillfällen spelades det musik.
Men nu dög inte vilken musik som helst.

Som orkester hade Saabs bilmuseum 
välvilligt ställt upp med Monstret, så till 
tonerna av en trimmad 6-cylindrig tvåtaktare bytte vi alltså namn. Om det är någon 
som undrar vad Monstret är för något, så kan jag berätta att det är en 93:a utrustad med 
två (!) ylande 750 kubikare förenade i en specialbyggd transmission. Bilen användes för 
rekordförsök på Såtenäs flygfält och nådde cirka 196 km/h.

I samband med detta har vår hemsida bytt adress och återfinns numera på www.
saabklubben.com . Vi har också fått en ny webmaster i form av Per-Erik Pihlström.

Martin Bergstrand
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Saabnostalgi och 
rally

I mitten av 1950-talet blomstrade den 
svenska OT-sporten upp. 0 stod där för 
orienteringstävlingar där kartläsaren spe-
lade en mycket viktig roll. Medan T var 
tillförlitlighetstävlingar och här var hela 
banan pilad. Kartläsarens uppgift var 
här att lysa med taksökaren, hålla reda 
på tiderna men även kolla kartan då pil-
ningen kunde vara bristfällig.

Arrangören införde vagnskadeprickar, 
bilarna besiktigades vid start och skad-
orna poängbedömdes efter ett särskilt 
protokoll. Hade man över tio skadeprickar 
fick man ej starta. Efter avslutad tävling 
blev det en besiktning och straffpoäng för 
nytillkomna skador. Farliga stenar vid 
vägkanten målades med vit färg. Man tog bort navkapslarna, bytte däcken till Dunlop 
SP eller G800, stötdämparna till Autotrygg, satte på en hasplåt, taksökare, Marchal 
Fantastic och backljus. 

GT-stol kostade en hel del slantar, man köpte en oklädd stomme och klädde själv. 
En kartläsningslampa gjordes av en kaffepanna. Speed-pilot, 240:- (räknar fram ideal-
farten på ett sinnrikt sätt) och Ed Heur tidtagarklockor, 500:- var för dyra så det fick 
man avstå ifrån. En radio var bra att ha i tävlingsbilen, tävlingarna var ofta långa och 
biltrailern var inte uppfunnen utan man körde på landsväg fram och tillbaka till täv-
lingarna. Säkerhetsutrustningen var papphjälm Everoak, tvåpunktsbältena byttes mot 

2002 FAKTA

I världen
Palindromdagen inträffar den 20:02, 20-
02-2002. Euro-sedlar och mynt introduce-
ras i de flesta EU-länder. Astrid Lindgren 
går bort vid en ålder av 94.

I Stallbacka bilfabrik
Detta blir sista året för OG 9-3. Samtidigt 
lanseras en face-lift till 9-5an.

På radion
Kent – Dom andra, The Sounds – Living 
in America

Sportsammanhang
Olympiska vinterspelen i Salt-Lake City 
även kallat Salt Fake City äger rum, en 
stor dopningsskandal uppdagas. Brasi-
lien vinner fotbolls-vm.

En Saabfärg vi minns
Hasselnöt-metallic
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räddningskårens fyrpunktsbälte, ratthandskar med avklippta fingrar. ”Häst till tusen” 
behövde man oftast inte för att göra sig gällande, det dög oftast med standardmotorn. 

När bilen var utrustad var det dags att starta nedräkningen ”5, 4, 3, 2, 1, KÖR...”, 
iväg bar det på den spåriga vägen, oftast med gräs i mitten mellan trädstammarna. Det 
fordrades en särskild teknik för att köra SAAB fort. Gaspedalen höll man i botten med 
högerfoten mest hela tiden för att få bäst drag på motorn. Saktade ner farten gjorde 
man med vänsterfoten, som fick dansa på bromspedalen så fort vägen började slingra. 
Nerväxlingarna med rattspaken gjorde man utan att använda kopplingspedalen, man 
bara lättade lite på gasen. Även handbromsen kom flitigt till användning för att ”ställa 
upp” vagnen före tvära kurvor. Efter tävlingarna var det taktiksnack långt in på natten 
innan färden ställdes hemåt.

Text & Bild: Uno Persson
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Drömmen är upp-
fylld!

Som nybliven körkortsinnehavare 1975 
införskaffades en Saab V4 av 1968 årsmo-
dell, den byttes dock snabbt till en av 1973 
årsmodell.

Man tyckte allt var kul, nästan ny bil 
som dessutom var ganska potent (tyckte 
man då). Men hösten 1977 ställdes all-
ting upp och ner, Saabhandlarna visade 
modellprogrammet för 1978. Vad fick man 
då se där? Jo, Saab 99 Turbo. Vad var 
Turbo undrade vi, BMW 2002 kom man ju 
fortfarande ihåg Turbo var något som last-
bilar hade, alla påstod att det skulle vara 
ett ”himla” ax i sådana bilar. Dock var 
finniga 20-åringar portade när det gällde 
provkörning, fast man ville ju gärna. Man 
liknade säkert en dreglande hund när man 
titt som tätt smög runt i Saabhandlarens utställningshall, för att titta på detta under-
verk. Turbo, visst lät det häftigt, både namnet och framför allt motorljudet, speciellt på 
tomgång. Mätaren på instrumentpanelens ovansida, vad var den bra för? Häftiga fälgar, 
och vilken tuff  spoiler på bakluckan. Svarta var dom oftast också, bara detta tyckte 
man indikerade fart. 

Medaljens baksida hette i detta fall ”priset” var man dessutom endast 20 år med en 
på den tiden normal lön så kunde man bara glömma en sådan bil. Dock försökte jag 
övertala mina föräldrar om hur bra det vore med en Saab Turbo, men utan större fram-
gång, tyvärr. Men redan då bestämde jag mig för att en sådan skulle jag ha, dom skulle 

2003 FAKTA

I världen
Det svenska signalspaningsplanet av typ 
Douglas DC-3 som sköts ner av sovjetiskt 
jaktflyg över internationellt vatten den 13 
juni 1952, återfinns på Östersjöns botten. 
Sveriges utrikesminister Anna Lindh går 
tragiskt bort efter en knivattack på NK. 
Fredrik Reinfeldt efterträder Bo Lundgren 
som partiledare för Moderaterna.

I Stallbacka bilfabrik
Den helt nya generationen av 9-3 släpps. 
Den nya 9-3an baseras på GM-Epsilon 
plattformen. Bilen finns än så länge bara 
i sedan-utförande.

På radion
Jill Johnson – Crazy in Love, Beyoncé 
Knowles feat. Jay-Z - Crazy in Love

En Saabfärg vi minns
Dolphin Gray
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ju bli begagnade så småningom. 1979 visade man sedanmodellen av 99 Turbo, den var 
ju klart fräckare tyckte jag Så det blev att köra vidare med V4: an.

Tanken på en 99 Turbo släppte aldrig riktigt, många bilar passerade revy, Saab 900 
Turbo med flera. I slutet på 80-talet tog jag upp jakten igen på en sådan bil, noterade 
alla registreringsnummer på dito bilar, hittade en marmorvit -79:a på Gotland, dock 
ville inte killen sälja bilen. 

Den 2 september 1991 fann jag äntligen en Saab 99 Turbo av 1980 årsmodell och 
acasiagrön till färgen. Den stod på baksidan (varför står alla uttjänta bilar som inte är 
helt ok alltid där?) hos Hondahandlareni Hässleholm. Behovet av bil var inte så stort 
egentligen, då körde jag 900 Turbo 16 av —90 års modell. Men som sagt, habegäret var 
desto större. Hoppade snabbt in till handlaren, ”Den gröna 99:an som du har på bak-
sidan, är den till salu”? Jaså den, ja den kom in igår, det är en Turbo. Jaha, är den ok? 
Vet ej, den är i alla fall besiktigad, men den var rätt bra när killen köpte den av mig för 
3 år sedan. Kan jag prova den? (Att släppa ut en 34 åring i en rishög för 8000 kr gick ju 
bra) Ja visst kolla bara så att där är bensin, kör inte för långt (han var nog rädd att den 
skulle gå sönder).

Detta var första gången som jag fick tillfälle att köra en Saab 99 Turbo, den startade 
med det härliga dova tomgångsljudet, körde iväg, 4-växlat, okey 5 växlade Saabar av 
de tidiga var ju inte alltid så bra, så 4-växlat var nog rätt okey ändå. Mätaren visade 
prick 20010 mil. Laddade gjorde den, dock mer än vad som var nyttigt kändes det som, 
men tryckvakten var förbikopplad, så den där mätaren på panelens ovansida gick in på 
halva röda fältet i samma ögonblick som spikningarna kom och varvtalsstoppet slog ut. 
Och samtidigt skenade temp mätaren, men är kylaren nästan bara en stomme så blir 
det nog så.

Bilen såg väl ganska så ok ut, saknades lite lister men inget allvarligt. Inredningen 
var ganska hel, och det var inte rökt i bilen. Om den var bra? Vet ej, men den såg bra 
ut i alla fall, den var ju bara 11 år gammal, dock hade den redan haft lika många ägare 
som den var gammal. Som sagt habegäret var stort, här skulle handlas bil.(Någon som 
ev. känner igen sig?) Förhandling inleddes, du får 5000 kr var mitt bud. Då får den stå, 
7500 kr, så kan du ta den. Om jag tog den? Självklart. Bilen hämtades redan samma 
kväll, och kördes hem till Genarp Körde den 40 mil för att se att allt verkade någotsånär. 
Sedan ställdes den av. Garageplats ordnades, här skulle renoveras, målet var ca 3-4 års 
tid. Det sprack, det tog 11 år innan den rullade igen.

Vilken bil är det då? Jo, Saab 99 Turbo 1980 registreringsnummer: FHL 972 Chassi-
nummer: 9980 060 5868 tillverkad i Finland, 4-växlad utan sollucka. Såld ny 800207 hos 
Hasses bil i Hässleholm (Saabåterförsäljare som ej finns längre).

Först tog jag ut all inredning, tvättade och snyggade upp den innan jag packade ner 
den på vinden. Motorn lyftes ur, och då gjordes upptäckten att bilen varit krockad, vän-
ster fram. Här fanns det mycket rost i hjulhus och skärm. Framvagnen demonterades, 
vänster ytter-och innerskärm skars av, helt uppätna av rost, förmodligen efter dåligt 
rostskydd vid krockskadans reparation. Detta gjordes hösten 1991. Sedan stod arbetet 
stilla ca 2 år. Andra projekt var roligare just då. Under 1994 demonterades resten av 
bilen utom bakaxeln, mest för att kunna flytta den med hjälp av domkraft. Återigen 
stannade arbetet upp, annat kom emellan.
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Mellan 1994 och hösten 1999 hände inte mycket, dels köpte jag en Saab Sonett III 
som fick en översyn under vintern 1999. Dock köptes det in lite delar som skulle använ-
das, bilens historik letades upp via bilregister och gamla ägare.

Under hösten 1999 bestämde jag mig, nu skall Turbon bli klar. Karossen demonte-
rades på det sista, elnät, tank, bakaxel. Gjorde en jigg av två motorstöd så bilen kunde 
vändas på högkant. Rostlagningen startade. Att en bil som bara var körd under 11 år 
kunde vara så rostig var för mig en gåta. Vänster ytter och innerskärm byttes, vänster 
tröskel samt golv kapades upp och nytt svetsades på plats. Rundningen vid vänster dör-
röppning var ett stort hål när man börja skrapa och knacka på plåten. Vänster bakre 
hjulhus var totalt bortrostat, här fick en 900 1992 vara donator, kapade upp allt runt 
stötdämpare samt den del som ligger mot främre hjulhuset. Den donerade biten svet-
sades på plats, likaså ny plåt vid bakre länkarmsinfästningen. Det blev även en del ny 
plåt runt bränslerören i golvet, samt lite ny plåt i bagagerumsgolvet. Ny Z-balk på 
vänstersida tillverkades, golvet svetsades med ny plåt både vid vänster som högersida, 
just vid Z balkarna.

Nya domkraftsfästen sattes på plats. Höger främre skärmkant byttes, hjulhuset svet-
sades upp där det var genomrostat. På denna sida var däremot tröskeln hel och bra. 
Höger bakre hjulhus fick mycket ny plåt, för stötdämpar infästning, likaså till länkar-
men, och även på själva hjulhuset. Delar av vindrutebalken byttes, även här fanns det 
en hel del rost. Dörrarna var helt kass. Fick tag på ett par begagnade som nästan var i 
nyskick, så dessa slipades ner och ev. skador spacklades upp, här behövdes det inte svet-
sas. Alla svetsskarvar slipades ner och förseglades med karosserikitt. Bilen spolades med 
vatten under ifrån för att se att den var riktigt tät i alla svets skarvar. Tanken rengjordes 
och monterades på plats igen. 
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Bakaxeln med alla sina stag delarna med epoxifärg, nya bussningar pressades i till 
alla stag. Likaså bytes givetvis bakhjulslager. Därefter hängdes axeln på plats igen, nya 
bärarmar monterades, likaså nya Bilstein stötdämpare som packades upp ur Saab ori-
ginalkartonger. Till detta monterades fjädrar från en 900 Aero. Nya bromsskivor och 
nya ok, alla bromsrör och slangar byttes. Nu gick bilen att flytta igen. Nu visade alma-
nackan på våren 2002. Till påskhelgen gick bilen till lackering. Jag tog nu en liten men 
välbehövlig paus i mitt bilarbete, med att kasta mig i väg till Stockholm och hämta hem 
en Saab V 4 1980, givetvis en aquamarinblå med Ronalfälgar, alltså en jubileumsbil, 
men det får bli en annan historia.

När bilen kom tillbaka efter lackering fick den stå orörd i 3 veckor för att härda 
ordentligt. Under denna tiden fäste jag upp bilens 3 elnät på en stor plyfaskiva för att 
kunna göra rent allting noggrant. Det blev svinto, avfettning samt tandborstar som 
användes till detta jobb. Alla dåliga kabe-
lanslutningar skarvades om samtidigt. 
Det hela tog väl några kvällars jobb, men 
efteråt var det nästan nyskick på kabel-
nätet. Nu skulle då äntligen monteringen 
börja, en mindre vadslagning var gjord om 
att bilen skulle vara klar till Saab Skånias 
sommarträff  i augusti 2002. Men även 
denna gång sprack tidsplanen, dels på 
grund av. väntan på vissa delar, samt på 
min noggrannhet.

Hopmontering
Monteringsplanen var klar, i alla fall i mitt huvud, börja bakifrån och gå framåt. 

Alltså monterades först de tre elnäten på plats, alla fästclips och skruvar till säkringsbox 
o dyl var nytt. Baklamporna sattes på plats, ny dekorram mellan bakljusen monterades, 
stötfångarcn med sina nylackadc stag sattes på plats. Likaså dragkroken. Alla bränsle-
rör och slangar i bagagerummet kom på plats, liksom ny ljuddämpningspapp. Eftersom 
det inte funnits några högtalare där bak fälldes det in nya Saab original i hatthyllan 
bak, och ett nytt kabelnät drogs fram, allt i rätt färg för att stämma mot elschemat, 
även antenn monterades på höger bakskärm.

Ny gummilist till bagageluckan sattes på plats, därefter luckan och på den en ori-
ginalspoiler för sedanens lucka, helt ny i originalkartong. Därefter monterades nya 
ljuddämpningsmattor i kupeutrymmet. Värme och ventilationspaketet demonterades 
och rengjordes, nya tätningar tillverkades, sedan monterades hela härligheten på plats 
igen. Likaså alla värmekanaler inuti bilen.

Växelbocken kom på plats, handbromsspak med nya wirar och nya gummigenom-
föringar i torpedväggen. Min målsättning har hela tiden varit, helt original, dock med 
tillbehör från tiden, så nu kom kablaget till spolarnivåmätaren på plats liksom det till 
vatteninsprutnings satsen, som var helt ny och aldrig varit monterad förr. Efter detta 
monterades själva instrumentbrädan med värmereglage och instrument, kilometer-
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mätaren ändrades till 00000,3 mil. Sedan 
monterades bak och sidorutor, innertaket 
lyftes in, mattorna och bakre inrednings-
sidor samt säkerhetsbälten monterades 
igen. Nu börjar det likna en bil.

Monteringen går ganska så sakta, dels 
för att allting tvättas och målas upp 
om det är behov för det, dels för att jag 
inte skall skrapa lackeringen. Hela tiden 
beställs det nya delar, i den mån det finns 
att få, här har jag fatt stor hjälp av Göte 
Gullstrand på Saab i Lund, dels för hans 

digra kunnande dels för hans tålamod med mig. Vissa saker fick vänta på montering, 
stänkskydd bak verkade omöjligt att hitta, liksom en ny hel grön vindruta. Men även 
detta föll på plats vad tiden led.

Nu är kupén klar med inredning, radiokonsol samt helt nya original gummimattor. 
Sedan blir det dörrarnas tur, det tar lite tid att passa in dessa ordentligt, även om vi var 
tre man som hjälptes åt. Nya lås monterades och nya yttre backspeglar hade jag letat 
upp. Sidorutor och dörrsidor monterades igen. Listerna målades svarta igen och några 
av gummilisterna i dörrar och dörröppningar byttes, dock inte alla.

Motorrummet stod på tur nu, allt som kunde monteras innan motorn skulle lyftas 
på plats rengjordes och målades, bromsservo med nyrenoverad huvudcylinder, gas och 
huvwire, Pedalstället var redan monterat, nymålat med nya gummin på pedalerna.

Nu hängdes motorn upp i motorstödet och den demonterades helt. Jag fick alla 
delarna urkokta med avfettningsmedel. Toppen lämnades till JPM motorsport i Hel-
singborg. Här planades, byttes säten och ventilstyrningar, 8 nya ventiler med nya lyf-
tare, fjädrar och knaster monterades. Klart för 98 oktan blyfritt bränsle.

Ett nytt Saab original rostfritt Ferrita avgassystem hade jag snokat upp, även den 
monteringsbygel som kom under 1979, och som sitter runt drivknuten och håller avgas-
röret på plats i sidled, fanns. Medan toppen renoverades, målade jag motorblocket, 
monterade tillbaka vevaxeln med nya lager. Vevstakar, kolvar med nya ringar sattes 
på plats igen. Toppen monterades tillsammans med ny kamkedja,drev och sträckare 
monterades. Grenröret var givetvis sprucket, detta var vad jag förstår ganska så van-
ligt, men jag hittade ett som var helt 
som planades för att slippa detta med ev 
sprickor. Ett nytt turboaggregat monte-
rades. Likaså ett nytt wastegatehus. Ny 
original Sachskoppling monterades. Jag 
fick också lära mig att den skiljer på 4 och 
5 växlade bilar och jag hittade en av rätt 
variant hos en Saabhandlare, och den var 
mycket vällagrad, minst 15 år. 

Eftersom startmotorn sitter som den 
sitter, så togs det säkra före det osäkra, 
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och en ny sattes på plats för att undvika obehagliga överraskningar. Växellådan fick en 
mindre översyn, då allt indikerade på att den var helt ok. Främre bärarmar montera-
des med nya bussningar. Motor och låda lyftes på plats, det är ju lätt när man inte har 
drivaxlarna och bråka med. Luftfilter med mängdmätare, sug- och tryckrör montera-
des, likaså vatteninsprutningsanläggningen. Nu sattes drivaxlarna på plats, här var nya 
hjullager och damasker monterade, likaså bromsskivor och nya bromsok. Växelstång 
kom på plats, alla dekaler i motorrummet klistrades på. Nu återstod ”bara” kylare och 
front med lampor samt att starta upp hela härligheten. Elnätet var kollat, ett litet jord-
fel spökade men det hittades på en eftermiddag, så allt med belysning och el skulle i alla 
fall vara ok.

Ett av mina misstag jag gjort var att kasta den gamla kylaren när bilen demonte-
rades under 1991. Nu gick det plötsligt inte att få tag på en ny kylare för turbon, den 
var ju smalare samt lite tätare än en standard 99 kylare. Det enda som stod tillbuds var 
en ny standardkylare, men nu fick jag genast problem med elfläkten, (som även den är 
helt ny) när den satt som den skulle så gick inte kylaren ner, utan tog emot i fläkten. 
Vad gör man? Jag kapade själva plasthuset som fläkten sitter i lika mycket som kylaren 
var tjockare, dvs. ca 1,5 cm. Det låter inte mycket men det lilla, lilla brukar ju vara 
avgörande, så även denna gång. Därpå gjordes det nya fästanordningar till fläkten. Här 
gick det åt nästan en hel helg innan det fungerade som jag ville. Så monterades grill, 
sargarna var nya, strålkastare nya, samt ljustorkarmotorer, även dessa var nya, allt 
fungerade som det skulle. 

En ny frontspoiler var köpt via 99 Turbo association, mycket kraftigare än stan-
dardmodellen, samt med bra passform. Nu återstår momentet att vrida på startnyck-
eln, ström kopplades in, inget luktade eller rök. Alla instrument och lampor visade rätt 
indikering, detta var ju dock kollat tidigare. Med en hög puls så vred jag då äntligen 
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efter 11 år på startnyckeln, motorn drar runt, tänder till samt stannar. Beslutar då för 
att först köra högtryck genom spridarna innan nästa försök görs. Startar igen, motorn 
startar på alla fyra, oljetrycket slocknar ej, stannar motorn efter ca fem sekunder som 
dock känns som en evighet. All expertis påstod att just b-motorn var nästan omöjlig att 
köra upp oljetryck på med hjälp av starten. Man fick starta riktigt så skulle det komma 
av sig själv.

Nytt försök, lät motorn gå ca 10 sek inget oljetryck. Just då snurrar många frågor i 
huvudet, har jag satt något fel? Glömt något? Hmm... Ringer min svåger som är gam-
mal Saabmekaniker, han var säker på att något satt i oljepumpens reduceringsventil. 
Den är delad och rengjord menade jag då Men han var envis, dela den igen och titta, 
tyckte han.

Jaha, upp med mängdmätaren, fick ut oljepumpen som jag då såg var helt torr på 
olja. Svågerns teori var helt ok, en liten flaga från gammal bränd olja satt i reduce-
ringen. Kunde det verkligen vara så enkelt? Monterade tillbaka alla delarna, innan ett 
nytt startförsök gjordes, lossade jag oljeröret till Turbon och fyllde i olja den vägen. 
Nytt startförsök, motorn startade och oljetrycket kom bums, en stor sten föll från 
mitt hjärta. Oljeläckage vid oljekylaren visade det sig, fixade detta körde motorn varm 
ställde in tändning mm. Fortfarande tyckte jag att det lät fint på tomgång, det där dova 
ljudet fanns kvar. 

Kollade att alla växlar gick i och att den drog, allt fungerade till 100%. Nu skulle 
bara motorhuven på plats, och så var det ju det här med de saknade delarna, stänk-
skydd var funna och ditskruvade, men vindrutan saknades. Men redan veckan efter 
gav mitt sökande frukt, en liten Saabhandlare som jag passerade norröver kunde hjälpa 
mig. Hade väl inget större hopp när jag frågade i reservdelsdisken om han möjligen låg 
på en hel grön ruta till en 99 Turbo, döm om min förvåning när han dessutom hade två 
stycken. Nu sitter det en ruta i bilen och en står i reserv på vinden.

Var på Saab i Lund och fick ställt ljus samt co halt, även där gick bilen genom nålsö-
gat med många nyfikna blickar, dom visste ju vad jag fördrev min fritid med, men ingen 
hade sett resultatet. Den 1 november blev bilen då slutligen godkänd hos SBP. Även 
här var det nyfikna blickar, som mest 6 bilprovare, och ingen av dem hade en hammare 
uppe. Jag fick den slutliga krediten på att jag gjort ett bra jobb, bilen godkändes utan 
anmärkning. Den dagen körde jag 25 mil, och njöt av varje mil.

Efter det är vatteninsprutningen kollad riktigt med både ladd och bryttryck, allt 
fungerar som det skall.Bilen visades första gången för utomstående den 7 november på 
Saab i Lund när Saab Skånia hade träff  där, många tittade, en del berättade minnen om 
deras bilar som dom haft, försäljningschefen berättade om den tiden när man lanserade 
99 Turbo. Allt fungerar, bilen har rullat 75 mil innan vintervilan. Men till sommaren 
kommer den att rulla lite, bl.a. till Saabfestivalen i Trollhättan med Sonetten på släp.

Summering: Det har bytts ca 800 delar på bilen, arbetet har tagit ca 2000 timmar 
plus allt letande efter delar och slående i reservdelskataloger. Bilen är renoverad till ett 
standardskick som är nästan nyskick, allt som gått att köpa nytt är bytt, inom rim-
liga gränser dock. Endast tidsenliga och Saab original tillbehör är monterade, vatten 
insprutning, dragkrok, Saab Clarion 950 radio, nivåvarning för spolarvätska, gummi 
mattor, antenn. 
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SAAB 99 Turbo 1978. Illustration: Rony Lutz

Bilen är nu besiktigad av MHRF och därmed värdeförsäkrad till ett ganska högt 
belopp. Det viktigaste för mig är dock att jag har gjort allting själv, utom lackering och 
topprenoveringen. Byggkostnad? Den behåller jag för mig själv, men en nyare småbil 
kunde det nog ha blivit. Men vad är inte mätaren på instrumentpanelens ovansida, och 
det härliga tomgångsljudet värt? Hör gärna av er om ni undrar om något, eller om vi 
ev. skulle ses ute.

Text & Bild: Michael Rasmussen
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Från och med detta nummer av Bakrutan 
presenterades två stora nyheter.Bakrutan ges 
ut i A4-format och dessutom delvis i färg.

Saabs innovationer

1947  Saab 92 introduceras med detal-
jer som aerodynamiskt formad kaross Cw 
0.32 med helt slät undersida. Tvärmon-
terad motor och framhjulsdrift. Ett kon-
cept som de nästan samtliga biltillverkare 
sedan anammat.

1962  Säkerhetsbälte som standardut-
rustning. Saab var bland de första biltill-
verkarna som införde säkerhetsbälten som 
standard. 

1963  Dubbla diagonalt delade broms-
system. Med diagonalt delat tvåkretbroms

system reduceras risken att bromsför-
mågan försvinner helt om en krets skulle 
gå sönder. Nyheten införs på 1964 års 
modeller

1969  Ljusautomatik. En viktig säker-
hetsdetalj, eftersom olycksrisken minime-
ras då man kör med huvudljuset på under dagtid. Tändningslåset mellan framstolarna 
innebar att växelspak, tändningslås och handbroms samlades på ett ställe vilket bland 
annat minimerar risken att få allvarliga knäskador men också att alla reglage vid start 
återfinns samlade.

1971  Strålkastartorkare och spolare. Regn och framförallt smuts kan minska strål-
kastarnas ljus med upptill 90%. Saab införde ett tork och spolsystem för strålkastarna 
för ökad körsäkerhet.Saab erhöll trafiksäkerhetspris fördenna innovation.

1971  Kraftabsorberande, självreparerande stötfångare. Med självreparerande stöt-
fångare klarar bilen att krocka i upp till 8 km/h utan att karossen behö ver repareras.

2004 FAKTA

I världen
En jordbävning i Indiska oceanen med 
en efterföljande tsunamivåg orsakar 
minst 300 000 människors död, däribland 
många svenskar, som turistar i länderna 
runt oceanen. På biografen detta år går 
bland annat Million Dollar Baby.

I Stallbacka bilfabrik
Klart man ska åka cabbat. Nya 9-3 
cabriolet i en Lime Gul metallic färg gör 
sig underbart efter en slingrande väg i ett 
öppet landskap. 

På radion
Benny Anderssons orkester med Helen 
Sjöholm – Du är min man, Lena Philips-
son – Det gör ont
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1972  Eluppvärmda säten för komfort och hälsa under vintern. Sidokrockskydd med 
skyddsbalkar infördes. Saab var först med att placera förstärkta skyddsbalkar i dör-
rarna för att ge bättre sidokrockskydd.

1976  Lambdasond och trevägskatalysator. Saab var en av de första biltillverkarna 
som mötte de allt hårdare miljökraven genom att installera lamdasond och trevägska-
talysator. Turbo. Saab var först med att utveckla en turbomotor som var pålitlig och 
hållbar nog för att användas i dagligt bruk.

1978  Deformerbar rattstång. Styrstången i en Saab är konstruerad för att minimera 
intrång i kupén vid en frontalkollision. Elektrostatiskt kupeluftfilter. Ett elektrostatiskt 
kupeluftfilter rensar inkommande kupéluft från partiklar ner till 0,0004 mm. Viktigt 
inte minst för allergiker.

1980  Automatic Performance Control (APC). Funktionen reglerar turboagregatets 
laddtryck och medger att motorn kan gå effektivt även på lågoktanig bensin.

1981  Vidvinkel i ytterbackspeglar minimerar den döda vinkeln.
1982  Asbestfria bromsbelägg. Saab var sannolikt först med att använda de asbestfria 

material i bromsbeläggen.
1985  Direct Ignition (DI). Systemet ger bättre förbränning och säkrare kallstarter 

eftersom varje tändstift har en egen tändspole för att minimera förluster.
1991  Saab Trionic, Saabs egna motorstyrsystem introduceras. Det är ett av världens 

mest avancerade och sköter alla viktiga funktioner i förbränningsprocessen. Lättryck-
sturbo. Med lättrycksturbon införde Saab turbotekniken även i bilar som inte var utta-
lat sportiga. Det gav optimerade köregenskaper och förbättrad omkörningskapacitet. 
Freonfri luftkonditionering. Saab var en av de första att införa alternativa kylmedel som 
standard.

1993  Saab Safeseat är ett säkerhetskoncept som innebär att alla säkerhetsdetaljer 
inuti bilen ska samverka för att ge bästa möjliga skydd. Night panel innebär att instru-
menten förutom hastighetsmätaren släcks ner för att ge en vilsammare mörkerkörning.

1995  Saab Ecopower. Ecopowerkonceptet innebär kraftfulla och miljövänliga moto-
rer.

1997  Saab Active Head Restraint (SAHR) Saab var först i världen med att införa 
ett aktivt nackskydd som skyddar mot pisksnärtskador. Electronic Brake force Dist-
ribution (EBD). Ett system som automatiskt fördelar bromsverkan optimalt mellan 
fram- och bakhjul. Ventilerade stolar. Saab 9-5 var den första personbilen i världen som 
kunde levereras med ventilerade säten.

2000  Saab Variable Compression. Världens första motor med variabel kompression 
för kontinuerlig anpassning av motorn efter olika körförhållanden presenteras.

Red
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Saab har nu tillver-
kat bil nummer 4 
000 000

Den 21 Juni 2005 klockan 14.35 rullade 
Saab nummer 4 000 000 av bandet i Troll-
hättan, bilen ifråga var en blå Saab 9-3 
SportCombi 2,0t, för övrigt en av de för-
sta seriebyggda bilarna av nya 9-3 Sport-
Combi.

Om någon till äventyrs skulle vilja köpa 
jubileumsbilen är det tyvärr inte möjligt 
— den införlivades omedelbart med sam-
lingarna i Saabs nyrenoverade bilmuseum 
i Trollhättan där den kommer att finnas 
till allmän beskådan. Bil nummer fyra 
miljoner kom fram 55 år och sex månader 
efter det att Svenska Aeroplan Aktiebo-
laget tillverkade sin första bil, för övrigt 
i samma fabrik, en anläggning som ursprungligen användes för flygplanstillverkning. 
Första modellen var Saab 92, en modell som med sin droppform inledde flygtillverkaren 
Saabs strävan att bredda verksamheten med bilproduktion.

I takt med att Saab rört sig allt längre in i premiumsegmentet (vilket gjorde att 
bilarna hittade kunder också på de stora exportmarknaderna) har också produktions-
rekorden kommit allt tätare. Den miljonte Saaben — en 99 CombiCoupe — rullade ut 
i januari 1976, bil nummer 2 000 000 - en 9000 Turbo — i mars 1987 och bil nummer 3 
000 000 — en 9-5 Sedan — såg dagens ljus i oktober 1997. Bil nummer fyra miljoner tog 
alltså mindre än åtta år på sig sedan förra miljonstrecket.

2005 FAKTA

I världen
Stormen Gudrun drar in över Sverige i 
januari. Mycket stora mängder skog i 
Småland föll i samband med stormen. 6 
juni – Sveriges nationaldag blir helgdag. 
Datorspelet World of  Warcraft släpps i 
Europa, efter att ha slagit försäljningsre-
kord i USA.

I Stallbacka bilfabrik
Små förändringar. Saab 9-3 Sport Combi 
släpps. 

På radion
Coldplay – Speed of  Sound, Green Day – 
Boulevard of  Broken Dreams

Sportsammanhang
Annica Sörenstam blir Majorsegrare i 
golf. Sébastien Loeb vinner VM i rally.
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Den modell som sålts i den allra största upplagan hittills är fortfarande klassikern 
Saab 900 av den första generationen, den som producerades mellan 1979 och 1993 i 908 
810 exemplar. Tvåa på listan är Saab 99 (588 643 bilar), trea är trotjänaren Saab 96 (547 
221), fyra Saab 9000 (503 087) och femma är dagens 9-5 (hittills 392 048 bilar, per 21 
juni). 

Den 21 Juni 2005 tillverkade Saab i Trollhättan en 9-3 SportCombi i kulören Fusion Blue som blev 
bil nummer 4 000 000 i Saabs totala bilproduktion.
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2006
Saabmänniskorna 
- Ett outforskat folk-
slag

Att skaffa sig en ny bekantskap kan 
leda till att du blir introducerad för en helt 
ny värld. Det var i alla fall vad som hände 
mig när jag träffade min nuvarande pojk-
vän.

Inte i min vildaste fantasi kunde jag 
föreställa mig hur en hobby kunde prägla 
ens vardag till den grad som detta gjorde. 
Min nyvunna kärlek var en saabmänniska, 
av den värsta sorten dessutom. En saab-
människa är enligt min definition en per-
son som medvetet har låtit sitt liv kretsa 
kring allt som har med bilmärket Saab 
att göra. Dessa människor kan delas in i 
två olika kategorier: De moderna saab-
människorna och ursaabmänniskorna, mitt förvärv tillhör den sistnämnda gruppen.
De moderna saabmänniskorna har en smula arrogans över sig, trots detta går det oftast 
bra att kommunicera med dem. De visar gärna upp sin nya rymdfarkost för dig (vilket i 
grund och botten är en omstajlad 9-3:a). Inuti den guldmetalliclackade farkosten breder 
en hel värld av lyx och överflöd ut sig. Det allra senaste och värsta ljudsystemet är en 
självklarhet, även om det kräver att baksätet får ge vika för att ge plats åt de enorma 
massiva högtalarna. Små TV-plattskärmar är ett självklart inslag gärna med tillhö-
rande playstation, ju fler desto bättre. Tilltrixade dörrar s.k måsvingar förekommer i 
vissa fall, ja, kan det bli klatschigare? Dessa hypermoderna människor har då tänkt på 

FAKTA

I världen
Moderatledaren Fredrik Reinfeldt utropar 
sig själv och Allians för Sverige som 
vinnare i riksdagsvalet. Socialdemokra-
terna gör sitt sämsta val sedan 1914 och 
Göran Persson aviserar sin avgång som 
partiledare i mars 2007. 

I rymden
Christer Fuglesang blir förste Svensk i 
rymden i rymdfärjan Discovery.

I Stallbacka bilfabrik
Det första serietillverkade exemplaret av 
Cadillac BLS lämnar SAAB:s monte-
ringsfabrik i Trollhättan. En ordentlig 
översyn av 9-5ans ansikte görs. En 
förbättring eller försämring tvista de lärde 
om. ”Dame Edna” var en liknelse som 
var vanligt förekommande. Konceptbilen 
Saab Aero X visas på Genevesalongen.

SSK
firar
30 år!
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Från barnens teckningstävling under internationella träffen i Ljungbyhed kommer här ett smakprov på 
ett antal snyggt färglagda Saabar. 

allt, förutom plånboken förstås.
Ursaabmänniskorna däremot är en mer roande grupp, där håller inte alla bilar samma 

klass, stora variationer förekommer. Det gemensamma draget här är att de alla avgudar 
de äldre avdankade bilmodellerna. Dessa människor brukar man hitta ståendes i grupp 
helt paralyserade kring en ”blöddrande” rund 2-takts plåtburk som tappert kämpar för 
att få motorn att gå runt. Kommentarerna haglar vilt, vissa med en underton av sar-
kasm som sedan varvas med lite s.k. saabhumor. Alla värnar om sin speciella ögonsten.

Ja, vad ska man säga? Nog för att det har pratats mycket om skönhetsidealen och 
hysterin kring detta på senaste tiden men detta vill jag säga är snäppet värre. Saab-
människorna är ett folkslag och ett fenomen som ännu förblivit outforskat. Har man 
en gång varit på en sådan tillställning där dessa människor utövar sin ”hobby” (en s.k 
saabträff) som utomstående, ej insatt individ så förstår man det ironiska i det hela. 
Bilarna behandlas som skötebarn, de putsas och poleras till de skiner värre än solen. 
Om det mot all förmodan skulle komma en regndroppe eller två på den skinande ytan 
så är sämskskinnet direkt framme på under två blanka. Under de senaste 3 åren har jag 
observerat detta folk. Jag har satt mig in i deras liv och synsätt och idag kan jag inte 
annat än glädjas med dem. Dessa människor nöjer sig med en putstrasa i ena handen 
och en burk vax i den andra. Deras mål är att ha den mest glänsande bilen och kanske 
om de har turen med sig, få ett pris för den. Visst, ibland känner jag mig åsidosatt men 
det är sånt man får räkna med eftersom jag nu medvetet valt att spendera mitt liv med 
en saabfantast.

Skrivet av: Stina Oliv
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Ny klubblogotype & 
stil

När Saabklubben nu byter profil är det 
meningen att alla ska känna igen sig.

Det är ett sätt att markera att saker 
sker,att klubben utvecklas, säger förre ord-
föranden Martin Bergstrand. Det hela bör-
jade förra hösten då den dåvarande styrel-
sen fattade det formella beslutet att börja 
jobba på en ny profil. Det hittills mest syn-
liga beviset på det är den nya logga som 
presenterades och godkändes på årsmötet 
i våras och som vi från och med nummer 
4/2007 använder i Bakrutan. Loggan är 
signerad den i Saabsammanhang välkände 
Rony Lutz.

—Vi upplevde att han är den som bäst  
kan fånga arvet men ändå göra en logga 
som går framåt, säger Martin Bergstrand.

—Jag tänkte göra något som passar 
även det moderna materialet, plus det 
gamla, säger Rony Lutz själv. Han hade först tänkt använda ”TV-rutan” alltså den 
bulliga fyrkanten som innefattade det blåa Saabmärket på bilarna till några år in på 
70-talet. Men den använder den danska klubben redan så det fick även fortsättningsvis 
bli en cirkel. Tror på rund logga 

—Ja, det blev runt och passar ju det som sitter på huvarna idag, säger han och åsyf-
tar förstås gripenmärket. Rony Lutz tror också att en rund logga kan falla dagens mark-
nadsförare på läppen. Dessa har ett helt annat intresse av att blicka bakåt och använda 

2007 FAKTA

I världen
Ban Ki-moon från Sydkorea tillträder 
som FN:s generalsekreterare. Mobiltelefo-
nen Iphone visas för första gången. 

På radion
Oh Laura – Release Me 

En Saabfärg vi minns
Electric Blue Metallic (Anniversary)
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Även hemsidan/forum har uppgraderats

sig av nostalgi än deras företrädare haft, menar Lutz.
—Förr fanns inget intresse för det gamla men nu har det kommit, titta bara på Saab-

festivalen, säger han.
— Jag tycker den nya loggan är helt rätt, summerar han.

Text: Janne Hagnell
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99 / 900-lagret färdigställt

Nu är det klart. Klubben har fått ett nytt reservdelslager för 99- och 900-orna.En 
lokal i ett industriområde utanför Karlstad har hyrts. Ansvarig för lagret är Janne 
Karlsson. Han är entusiastisk och full av tillförsikt för att det nya lagret ska fungera för 
medlemmarnas bästa.

Det var efter en lång tids letande som den nya lokalen hittades. Den ligger i Skatt-
kärr strax utanför Karlstad. Och det passade reservdelsansvarige Jan Karlsson alldeles 
utmärk eftersom han bor bara ett par hundra meter från lokalen och slipper lägga tid 
på att ta sig till lagret. Under sommaren har han tillsammans med sin familj lagt ner ett 
omfattande arbete med att måla golv och väggar och snygga upp rejält i lokalen.

Nordverk har tidigare tillverkat väghyvlar under en tid i lokalerna. Sedan blev 
den en antikaffär och från 1 november 2007 klubbens reservdelslager för 99: orna och 
900-modellerna. Lokalytan är 111 kvadratmeter stor. Resultatet av allt arbete har blivit 
över all förväntan. Bara uppackningen och registrering av lagret, inmatning i datorn 
har tagit mycket tid i anspråk. Men nu är som sagt allt klappat och klart. Varje måndag 
kommer Janne att åka till posten och bussen och skicka iväg beställda delar. 

Text: Christer Gebo
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Som envis bakåtsträvare brukas jag med ålderns rätt (43) undvika att titta på många 
av de flaschiga TV-kanaler som numera erbjuds på digital väg. Ta Kry som exempel. 
Varje gång jag råkat halka med tummen på fiärrkontrollen och ofrivilligt hamnat där så 
har min uppfattning om dess innehåll stärkts. På 1VITV tycks det mej som om mesta 
tiden går åt till att visa unga herrar (och ibland någon dam) ifärda konstiga och alltid 
för stora kläder som lätt knäande och med yviga gester pratar i takt. Detta till en enfor-
mig ”musik”-slinga och mot en psykedelisk bakgrund med stora orange fyrkanter som 
hoppar på en lila-grön fond. (Bara för att. ta. ett exempel).

Eftersom sådana konstnärliga (?) uttryck alltid ger mig vårtor och inre blödningar 
brukar jag kvickt byta till Rapport eller något annat nyttigt.

Men så en dag! Svettig om tummen råkade jag än en gång hamna på MTV. Och vad 
får jag se!? Jo, Robbie Williams sjungandes en käck och trallvänlig sång. Och han gör 
detta i en  SAAB 95!

Seriös kultur har alltså lyckats slå sig in bland datagjord musik för tolvåringar’ Fan-
tastiskt! Jag kunde njuta i fulla drag när kameran panorerade över den fina ljusblå Saa-
bens smakfulla inredning. Detta var i sanning en positiv chock! Det har efter detta hänt 
att jag någon gång frivilligt har zappat till MTV och funnit att det faktiskt då och då 
även där spelas och visas bra grejor.

Så ni andra som också är lite äldre (nej jag är väl inte sarkastisk heller?) var inte 
rädda för att någon gång sätta på mrv-, även om det naturligtvis var bättre förr med 
svartvit TV och två kanaler. För att inte tala on goa knastriga vinylskivor!

Ulf  Hindström

Saabmusik!
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Saab 99 Petro

I mitten av 1970-talet  drabbades väst-
världen av en idag alltför bekant oljekris 
med minskat utbud och stigande priser 
som följd. En liknande situation hade 
under fredstid förekommit under bilis-
mens tidigaste år då bensin endast fanns 
att köpa på apoteken.

Under krigets knappa stjärnor tillver-
kades syntetisk bensin av kol i Tyskland. 
En stor del av fordonen i Finland liksom i 
övriga Europa konverterades till att bruka 
gengas. 70-talets oljekris drabbades kan-
ske mest USA då landet i större utsträck-
ning än andra västländer var beroende av 
privatbilismen.

I krisens sviter uppmuntrades de ame-
rikanska bilfabrikerna att bygga bensin-
snåla och renare bilar. Sålunda kom även 
Saabs exportbilar till USA att utrustas 
med katalysator från och med 1976.  

Tillgången på råolja var inget problem 
i Finland på grund av det bilaterala han-
delsavtalet med Sovjetunionen. Priset 
följde dock världsmarknadspriset men 
eftersom vår utrikeshandel med östgran-
nen baserade sig på ett clearingavtal (byteshandel) så betydde det att det högre priset 
för råoljan automatiskt resulterade i en ökad export från Finland till Soviet. Det som 

2008 FAKTA

I världen
16 september rasar världens börser kraftigt 
sedan den amerikanska investmentbanken 
Lehman Brothers begärt konkursskydd 
som en följd av bolånekrisen i landet. Ba-
rack Obama väljs till USAs nya president 
som första svarta amerikan.

I Stallbacka bilfabrik
Konceptbilen Saab 9-X Air och 9-4X vi-
sas. Saab Turbo X lanseras i en exklusiv 
utgåva. 9-3an får en facelift.

På radion
Katy Perry – I Kissed a Girl, Jason 
Mraz – I’m Yours

Sportsammanhang
I konkurrens med sportvagnar från 
Lotus, Ferrari, Jaguar och Aston Martin 
tog en Saab 93B från 1959 hem segern i 
Le Mans Classic. Även teamet – Retro-
spective Motorsport – var av svensk börd 
och tillsammans stod de för en enorm 
prestation. Teamet, bestod av förarna 
Fredrik Tornérhielm, Göran Dahlén 
och Bo Lindman, motortekniker Niklas 
”XP” Enander, chefsmekaniker Johan 
Josefsson och teamcoordinatorn Kjell Löf.
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utmärktes av knappare tider i västvärlden resulte-
rade i en exportboom i Finland. 

Trots det förberedde sig Saab-Valmet i Nystad på 
knappare tider. En projektgrupp under ledning av 
Simo Vuorinen tillsattes med uppgift att utveckla 
en bil som fungerade på alternativa bränslen: pro-
jekt Lapponia. Projektets slutresultat uppvisades i 
slutet av 70-talet; en Saab 99 GL som kunde köras 
på fotogen, terpentin eller bensin. Bilen kördes med 
två bränslen; kallstart skedde med bensin men för 
övrigt kördes i huvudsak med antingen fotogen eller 
på terpentin under normala förhållanden. Då topp-
restanda krävdes av 99 Petro fick man momentant ta bensin till hjälp. Mest ekonomisk 
skulle bilen vara vid normalt bruk då det gällde att förflytta på landsvägen från plats 
A till B.

 Bränsleval
Tanken var från början att endast använda terpentin som man ansåg skulle kunna 

produceras även under kristider som en biprodukt till cellulosakokning.  Bensinen för 
kallstarten skulle man tillverka av torv, om så skulle fordras, enligt samma principer 

Simo Vuorio följer Kari Kuusrainen då han tankar en 99 Petro prototyp med fotogen. Senare tankades 
Petron vid den bakre registerskylten.



114

som man gjorde i Tyskland under kriget (Fischer-Tropsch syntesen). Denna process 
ansåg man vara kostnadseffektivare än etanolen. Smörjoljan kunde tillverkas av inhem-
ska oljeväxter.  

Då oljestormen bedarrade så småningom, ersatte projektgruppen terpentinet med 
motorfotogen (kerosin). Synd, kan man väl säga då Saab 99 Petro doftade mer som än 
gammal snipa i stället för terpentinets friska tallskogsdoft. En oriktigt inställd motor 
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eller ett oskickligt körsätt gav faktiskt upphov till en veritabel stank, inte helt olik den 
man idag kan inandas på internationella flygfält. Jetmotorn matas dock med det mer 
förädlade jetkerosinet som är ett närliggande destillat med både motorfotogen och lam-
polja.

Saab 99 Petro blev i alla fall ett intressant alternativ för den som körde mycket. Men, 
varken på grund av att den var mer ekologisk eller för att den skulle ha sparat olja. Nej, 
med statsmaktens goda minne var motorfotogenet inte beskattat med andra pålagor än 
omsättningsskatt. Dels hade förbrukningen varit ringa och dels hade bränslet använts 
av föråldrade traktorer och fiskare i sina snipor eller något större båtar med kultändare.

Det statsägda oljebolaget Neste Oy skötte om att man kunde få bränslet på de flesta 
Neste service stationerna som följd av den överenskommelse som Saab-Valmet gjorde 
med Neste. Till saken hör att Valmet ägde delen av Nystadsfabriken, även den, då var 
ett statsägt bolag. De utländska konkurrenternas intresse för att möta denna lösning 
med likadan teknik var obefintlig och inget EU fanns som skulle ha haft makt att till-
rättalägga det skeva konkurrensläget.

Petron var alltså ett billigt sätt att köra en hygglig bil. Billigare i drift än både bensin- 
eller en motsvarande dieselbil. 99 Petro var med några undantag en 2-dörrars fyrväxlad 
standard 99 GL. För övrigt gällde samma specifikation som för 99 GL. Bilen gjordes och 
såldes bara för den finska marknaden åren 1980-1984. Totalt tillverkades  3756 exem-
plar.  Bilfabrikens andra märke, Talbot modell Horizon, tillverkades  ca 2385 stycken i 
Petro version. Tilläggas kan att även nio stycken 900 modell ’81 utrustades på prov med 
dubbelbränslesystemet.

Ombyggnation
Ombyggnad av Saabs 2-liter motor kunde ske till ett väldigt kostnadseffektivt pris. 

De största förändringarna bestod i att byta ut motorns standardkolvar till Turbons 
motsvarande, så att kompressionen  minskade för att motsvara bränslets lägre oktan-
tal. Kompressionen sänktes genom att göra en grop i kolvens topp. Turbomodellen fick 
också överlåta sitt elektroniska tändsystem åt motorn. Petroleumets oktantal var bara 
67 så bensinen som tankades kunde även det vara av den dåtida billigare varianten dvs 
den 92 oktaniga.

Som bränsletank använde man  plåttanken av den gamla modellen som försågs med 
en mellanvägg. 19 l bensin och 40 l fotogen kunde tankas. Bensinets påfyllnadsväg var 
den normala men petroleumet tankades bredvid den bakre registerskylten. Endast en 
bränslemätare användes och avläsningen av båda tankarna skedde med en omkopplare. 
Bensinen leddes och matades på standard väg till motorn. Fotogentillförseln hade en 
egen dragning och matades med en elbränslepump. Vilket bränsle som skulle användas 
styrdes automatiskt, men det fanns också en möjlighet för föraren att själv bestämma 
vilketdera som skulle matas. Motorns temperatur, tomgång och belastning avlästes med-
elst elektriska givare, varefter styrsystemet valde bränsle. Vid hög belastning sprutades 
bensin in i en fläns som var placerad mellan förgasaren och insugningsrör. Flänsen hade 
ett choke munstycke som man lånat från k-jetronic. Därtill fanns på instrumentbrädan 
ett ljussignal som informerade chauffören när tekniken hade valt fotogen.
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Fotogenfiltret samt både bränslets och insugningsluftens föruppvärmning bidrog till 

att sänka motorns prestanda en aning. Jämför detta med turbons intercooler där man 
strävar till att uppnå exakt den motsatta effekten.

En förserie om 50 bilarna levererades i början av 1979.  Den slutliga versionen från 
och med våren 1980. Landets största motortidning långtidstestade 3000 mil en bil från 
förserien. Resultaten var så imponerande bra att tidningen beslöt förlänga testet till 
6000 mil så att man kunde prova bilen  även i vinterförhållanden.  

Men tiderna förändrades och samarbetspartnern Neste önskade sluta distribuera det 
något udda bränslet, som naturligtvis krävde en egen tank och mätare på servicestatio-
nerna. Slutet randades 1995 då distributionen upphörde i och med att tillverkningen av 
motorfotogen avslutades i Finland. 

Sagt och hört om 99 Petro: 
• Inget problem med starter även vid låga -25 C temperatur.
• Fotogenets tvättande egenskap gjorde att man med fördel använde smörjolja avsedd 

”Saabs nya innovation. Saab 99 GL Petro.”
Denna bild är en reklam från 1980 som kördes av Saab-Valmet då det begav sig. 
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Den här artikeln  om Saab 99 Pedro är skriven av Petri Tyrkös vid finska Saab-klubben och 
översatt till svenska av klubbens internationelle sekreterare Carl-Eirik Nikander och som vi 
hoppas är ett första led i ett utbyte av artiklar mellan våra nordiska systerklubbar. Finska 
Saab-klubben har en tidning som är snarlik Bakrutan men innehåller även artiklar om nya-
re Saabar eftersom Suomen SAAB-klubi är den enda klubben i Finland för Saab-entusias-
ter. Det är naturligtvis av stort intresse hur våra bröder och systrar i övriga nordiska länder 
har för klubbaktiviteter för sig.

Artikeln om Pedro är ursprungligen publicerad i SAABISTI - som finska klubbens tidning 
heter - nr 4/2006. 

Petri Tyrkös artikel är en del av en längre artikelserie om de specialbilar som Saab-Valmet 
i Nystad tillverkade. Som många säkert känner till så gjordes också Saabs förlängda limou-
siner här.
Petri Tyskö har lagt ner ett omfattande arbete på att plocka fram dokumentation om Saabs 
specialmodeller varav Pedron alltså är en av dem.
Vi är mycket glada över att kunna publicera artikeln även i Bakrutan.
 
Red.

för dieselmotorer.
• Oljebyte vid 7500 km.
• Petron var som bäst i långa landsvägskörningar, korta körningar med kall 

motor passade den något sämre. 
• Förbrukningen var 7 l/100 km och kostnaden för bränslet hälften så stor som 

bensin.
• Terpentinkörning ökade den sammanlaggda förbrukningen till 8 l/100 km
• Motorns  effekt mätt från de drivande hjulen var 53 hk för 99 Petron och den 

bensindrivna 99.n 73 hk.
• Fotogenkörning skulle göras med högre varv än motsvarande bensinmotor för 

att slippa nedsotning.
• Topphastigheten för Petro låg vid 170 km/h
• Jämförd med den tidens dieslar var Petron både livligare, bättre vid kallstart 

om vintern, tystare och billigare att köra.
 
Några 99 Petro rullar på våra landsvägar än idag. Det är bilar som Saab entusiaster 

välat spara för eftervärlden. Dessa bilar körs idag på en blandning av 25 oktanig terpen-
tin och en riklig tillsats av 95 oktanig bensin för att uppnå motorpetroleumets 64 oktan. 

Text Petri Tyrkö
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Erfarenheter och 
tips från en Sportre-
novering�

1975 kunde min 60-tals dröm gå i upp-
fyllelse genom köpet av en Saab Sport –64. 
Det var ett renoveringsobjekt, motorn 
hade skurit och delar av vevstaken hade 
passerat ut genom vevhuset (men den 
kunde startas och t o m. köras en liten 
bit!).

Hela bilen (även invändigt) hade förre 
ägaren målat grön, med hjälp av dammsu-
gare o pensel. Det var dock en äkta Sport 
och det var en –64 (enligt många den 
finaste Sport-modellen). Bilen var kom-
plett förutom sportlisterna. Kostnad: 800 
kr. Säljaren hade också en komplett kort-
nos som skulle till skroten vilken jag gratis 
fick plocka delar i från. Då tyckte man inte standard grejor hade något värde, så jag tog 
väl startmotorn och generatorn.

Renoveringen påbörjades 1977 genom att jag började leta delar. På den tiden kunde 
man fortfarande köpa mycket hos Saabhandlaren. Bilen plockades ner och skrapades 
ren och jag fick hjälp av en kamrat att svetsa rosten.  Renoveringen stannade upp och 
bilen stod sedan i 20 år i ett kallgarage innan jag började igen. Rosten hade under åren 
gjort nya framstötar som behövde åtgärdas. Inför detta projekt hade jag köpt en MIG-
svets och en medelstor kompressor och tränat på rostlagning genom renovering av en 
vardags-900:a.  För att på ett rimligt sätt kunna jobba med bilen i ett litet villagarage 

2009 FAKTA

I världen
James Camerons film Avatar, som snart 
blir den mest inkomstbringande filmen 
någonsin, har världspremiär. Ett mycket 
spektakulärt rån mot en värdedepå i 
Västberga ägd av säkerhetsföretaget G4S, 
genomförs med bland annat en stulen 
helikopter.

I Stallbacka bilfabrik
General Motors Corporation beslutar att 
lägga ned den svenska biltillverkaren 
Saab. Saab 9-3X visas på Genevesalong-
en. 

På radion
Lady GaGa – Poker Face, Promoe – 
Svennebanan

En Saabfärg vi minns
Light Cashmere
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Den grönmålade Sporten på väg hem från Skåne 1977

tillverkades ”rullande pallbockar”. På ett plattjärn 80x8, 250 mm långt, svetsade jag en 
bit fyrkantsrör 50x50 (som fäste för tvärbalken) och satte på 2 respektive 4 enkla sväng-
bara hjul från Biltema. Som fäste för stödpunkten svetsas på en bit 30x30 fyrkantsrör. 
Vidare inskaffades ett fyrkantsrör 40x40 ca 130 cm långt för att förbinda respektive 
”pallbock”. Stödpunkterna tillverkades av ett plattjärn 100x100x5 mm som svetsades 
på en bit M24 gängad stång. Till mellanlägg användes en träbit. Höjdjusteringen skötes 
med en M 24 mutter  ( vv se bild)

Bultar och muttrar
Gängtapp och gängsnitt UNC 5/16 och 3/8  får betraktas som ett måste  för SAAB-re-

noveraren, då man skall göra ren skruvar, muttrar och fästen. Egentligen behöver man 
lite fler gängverktyg. Det är bra investerade pengar om man till vettiga priser kan hitta 
dessa på veteranbilsmarknader. 

Ett säkert sätt att få bort rost utan att skada en bult el. liknande är citronsyralös-
ning. Observera att  citronsyra  även tar bort ev. kvarvarande rostskyddande zinkskikt 
på eloxerade bultar.

För att förhindra fastrostning använder jag koppar eller aluminiumpasta som jag har 
fyllt på i kryddburkar och applicerar med pensel eller ännu bättre fyllt på i 20 ml injek-
tionssprutor. Då kan man ”klicka ut” en lagom mängd. Kopparpastan används fram för 
allt till bultar i bromssystemet och exempelvis handbromsarmen. Nackdelen är att den 
har en oerhörd fästförmåga, vilket gör att spill/överskott är svårt att få bort. Av denna 
anledning tycker jag aluminiumpasta är bättre till kaross o motorrum. Speciellt bra till 
plåtskruvar och då man fäster lister med clips.

Färg
Jag hittade original kulör (Hellasvit W 1) i sprayflaska från tredjeparts tillverkare 

på OK fullt acceptabel tex.  i motorrum, bagage el golv.  I övrigt skall man uppsöka en 
riktig billackeringsfirma, som kan bryta den kulör man vill ha enligt kända recept och 
kan även förpacka i sprayburk. Är det tex. inredningsfärg som på instrumentbrädan 
eller oljebehållaren får man ta med sig ett prov,  eftersom den måste brytas manuellt. En 
firma jag haft mycket god hjälp av här i Uddevalla är Lackman (0522-13060), som har 
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recept  på original bilfärger efter 1950 och kan leverera via paket/post.
Den 2-komponent färg man köper hos billackeraren idag är mycket bra eftersom den 

torkar snabbt och flyter ut fint. Resultatet kan t o m bli riktigt bra även om man appli-
cerar med pensel.  Behöver man färg för lite småbättringar (med pensel) kan man ställa 
2-K färgen i frysen och använda den efter dagar-månad.

För att återställa den förzinkade färgen tex. på motorstödet eller frihjulsarmen, kan  
man använda Biltemas värmebeständiga silverspray, som dock är lite för blank. Ett 
bättre resultat får man om man stryker in detaljen i aluminiumpasta och torkar rent. 
Det fungerar också bra på vindrutetorkarmotorn. Ett alternativ för att få en fin alumi-
niumyta är polering med Autosol och en lumptrissa i borrmaskinen.

I samband med en totalrenovering lackerar man ofta smådetaljer med sprayfärg. För 
att slippa sätta på andningsmasken ”stup i kvarten” har jag tillverkat ett enkelt drags-
kåp. Jag utgick från en 25 L plastdunk och skar ut en öppning samt gjorde en anslutning 
för en 10 cm ventilationsslag som jag sedan anslöt till en PAX utsugningsfläkt.  Skall 
man vara riktigt noggrann skall det vara en finare (säkrare) fläkt eftersom färgdam-
met innehåller lösningsmedel och av den anledning bör fläkten vara anpassad för detta.  
Denna lösning har dock fungerat för mig.

Till rattlagerbocken kan man använda Saabs malmgrå nyans (som fanns 1966-67). 
Tyvärr blir den alltför blank och är man riktigt noggrann, kan man be lackeringsfirman  
bryta färgen och matta ner nyansen.

För att få en riktigt matt svart färg på papplådan som sitter över värmaren på kort-
nosen har jag funnit att Hagmans Carosol Body fungerar mycket bra. Till generator, 
startmotor och luftrenare ger Biltemas mattsvarta motorfärg en bra resultat

Beträffande motorfärg använde jag Volvo/ Chevrolet-rött till sportmotorn och väx-
ellådan. Jag är inte säker på om det är helt korrekt men det ser bra ut i mina ögon. 
En grön nyans till styrväxeln som är mycket snarlik originalet finner man i Aseagrön 
motorfärg. 

Kaross
Då man med svetsen skall lägga igen ett hål, är en kopparbit ett bra hjälpmedel, som 

man lägger på baksidan. Då man skall svetsa fast en mutter är det enkelt att centrera 
den med en mässingsskruv med försänkt skalle.  Om man inte hittar passande O-ring, 
kan man hjälpligt själv tillverka en av så kallad vulctejp. Detta material går också att 
använda för tillverkning av primitiva gummipluggar.

Som nämndes ovan hade min bil målats grön och det ställde till mycket bekymmer, 
eftersom det fanns grönfärg inte bara på karossen utan även på diverse smådetaljer, 
inte minst gummi. Ett sätt att få bort färg är att lägga delen i bromsväska eller göra ett 
”omslag” dvs. ett indränkt hushållspapper som man sedan lägger över området. Hjälper 
inte detta kan man behöva slipa och en grovrengörare är ett relativt skonsamt hjälpme-
del.

Eftersom den gröna färgen även bitvis hade fastnat på Sportens röda inredningsgalon 
såg jag ingen annan möjlighet än att på småfläckar måla över med Saabs bättringsfärg, 
terracottaröd 126G.
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Om man försöker  lossa muttrarna som håller sandplåten under främre stötfånga-
ren SKALL MAN INTE ANVÄNDA ROSTLÖSNINGSOLJA OCH EN PASSANDE 
NYCKEL. Det resulterar bara i att man vrider loss skruven som är fastsvetsad i stöt-
fångaren. Man skall använda en 1/4 mutterspräckare  för att få bort muttern och sedan 
rensa gängan med ett gängsnitt och slutligen smörja med aluminiumpasta före åter-
montering.

För att snygga upp de gråa instrumentknopparna tex. växelspaksknoppen, tar man 
Autosol och polerar försiktigt med lumptrissan i borrmaskinen

Motor
Den motor jag skulle använda i Sporten hade inte varit i drift på 20 år och givetvis 

skall man inte försöka provstarta för att ”se om det fungerar”. Jag tog ur kolvar och 
vevaxel (men lät topplocket sitta kvar) och fann mycket riktigt att kolvringarna var 
fastbrända.

Efter att ha provar olika medel, visade sig bästa metoden vara, att låta kolven ligga  
ca. 1 vecka i MICRO´s rostlösningsolja och sedan med hjälp av en trasig vevstake sätta 
fast kolven i skruvstycket och ytterst försiktigt med en syl knacka lite på kolvringen så 
den rörde sig lite. Sedan fick den ligga ytterligare några dagar i rostlösningsoljan, tills 
ringen började lossa. Bästa sättet att få bort kolvringarna är sedan att tillverka fyra 
små bitar (1x4 cm) av tunn bladmässing, som man kan ha och mata in under kolvringen 
allt eftersom den släpper. En liten bladmässingsbit kan sedan användas att göra rent 
kolvringsspåret (om man inte har en avbruten kolvring).

Inredningen med matt svart  instrumentbräda, en modifiering av förre ägaren som behållits.



122

Nästa moment är att göra ren vevaxeln och inspektera rullhållarna genom att föra 
vevstaken åt sidan och leta efter sprickbildning.  Man kan börja med en allmän rengö-
ring genom att duscha fotogen över axeln och torka rent. Sedan tar man Brakeclean med 
en långslang som man plattar till lite i spetsen och sprutar i lagren tills det inte kommer 
ut skräp eller fragment från lagren.  Det sist nämnda momentet är viktigt även på en 
nyrenoverad vevaxel eftersom det kommer in små kopparfragment från kopparhamma-
ren då man balanserar vevaxeln. Sedan smörjer man in vevaxeln mycket noga med en 
bra 2T-olja

Om man har möjlighet tycker jag att man skall rensa alla gängor i motorblocket med 
lämplig gängtapp.

Biltema sålde tidigare en bränsleslang som var omspunnen med svart väv. Denna lik-
nade väl de slangar som fanns på 60-talet.  Jag monterade en Filter King bränsletrycks-
regulator, av säkerhetsskäl. Då uppstod problem eftersom Saaben har bränsleslangar 
med 6 mm innerdiameter. Detta löstes med en övergång, genom att såga av in o utlopp 
på ett enkelt bränslefilter (som kan användas både för 6 och 8 mm).

Elsystem
I samband med återmonteringen av elsystemet lånade jag ett nätaggregat som gav 12 

V och hade en automatsäkring. Detta var ovärderligt, eftersom jag hade ett jordningsfel 
i en baklampa som nog tog mig mycket mycket lång tid att hitta. Vidare har jag gjort en 
säkerhets modifikation, genom att montera en (dold) 35 W huvudsäkring  på utgående  
pluskabel från startmotorn,  eftersom 96:an  i annat fall har flera komponenter som inte 
är avsäkrade.

Text och Bild Ulf  G Andersson

Efter besiktning utan anmärkning!
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Hösten 1993 kom jag över en Saab 900 
Turbo årsmodell 1980 som var i trängande 
behov av renovering då den av föregående 
ägare, likt många turbobilar, hade blivit 
hårt körd och rätt tveksamt underhållen. 

Nu var motor och växellåda sönder-
plockad och fördelad på ett antal lådor 
och karossen undanställd bakom ett 
garage sedan ett par år. Jag fick överta 
bilen för en billig peng och målsättningen 
blev att renovera upp den till bruksskick. 
Då jag tog körkort på tidigt 80-tal var ju 
det här en bil som man kunde drömma 
om men inte hade några ekonomiska för-
utsättningar att köpa men nu kunde man 
åtminstone renovera ett exemplar.

 Denna renovering drog dock ut på 
tiden och blev så småningom klar 1998 
och  blev så lyckad att någon längre tids 
bruksanvändning inte var aktuell utan den 
veteranförsäkrades i stort sett på en gång 
och redan då insåg jag att dessa tidiga 900 
Turbo med samma B-motor som satt i 99-an var rätt sällsynta. Detta faktum kvarstår 
i än högre grad i dag. Under något av de första åren på 2000-talet besökte jag en av 
festivalerna i Trollhättan och kunde räkna  turbobilar från dessa år på ena handens 
fingrar. Sommaren 2009 var det åter dags för festivalbesök och nu deltog endast en (1) 
grönmetallic bil vars ägare heter  Petter Nordblom. Jag hade av olika stjäl  lämnat min 

Ovanlig Saab eller?

2010 FAKTA

I världen
17 januari deltar många Saabägare  i 
manifestationen ”Save Saab” på ett 30-
tal platser runt om i världen i protest mot 
ägaren General Motors planer på att lägga 
ned biltillverkaren. En mycket förödande 
jordbävning på Haiti äger rum vilket 
gör att massor av liv stryker med. Den 
Arabiska våren bryter ut. 

I Stallbacka bilfabrik
Den 23 februari undertecknas de sista 
kontrakten mellan GM och Spyker Cars 
samt det då nybildade holdingbolaget 
Saab Spyker Automobiles (med Victor 
Muller som huvudägare) och köpet är 
ett faktum. Den 19 juni släpps den nya 
Saab 9-5 till försäljning hos samtliga 
Saab-återförsäljare.

På radion
Oskar Linnros – 25, Yolanda Be Cool – 
We No Speak Americano

En Saabfärg vi minns
Glacier Silver Pearl



127

hemma i Umeå men får ta igen detta på kommande festivaler.

Lite fordonsstatistik
På klubbforumet har det under årens lopp diskuterats en del runt hur många fordon 

som kan finnas kvar och värt att nämna här är att vår medlem 2719 Martin Falkman i 
Ystad för något år sedan gjorde  lite efterforskningar på äldre 900-or och fann att när 
det gäller gäller citat “ SA1212 ( 3 dörrars CC Turbo -79) finns det 75 st i registret (kan 
finnas fler om import skett efter -99) och av dessa är 70 avställda och 5 påställda. Av 
dessa påställda är det enbart 2 som är besiktigade och godkända hos SBP. De fördelar 
sig på 25 LBLÅ, 18 MRÖD, 12 SVART, 10 LGRÖN, 4 RÖD, 2 MGRÅ, 1 LRÖD, 1 GRÅ, 
1 LGRÅ samt 1 VIT. 

Bilarna är avställda: 89: 2, 90: 3, 91: 4, 92: 3, 93: 5, 94: 5, 95: 4, 96: 6, 97: 7, 98: 8, 99: 
7, 00: 4, 01: 4, 02: 2, 03: 2, 04: 2, 05: 4, 06: 1, 07: 2, 08: 1. Sen finns det en del i slaskkoden 
SA0000 och där finns det 8st där jag är osäker på 3 om det är 3 eller 5-dörrars. Iallafall så 
är alla 8 avställda och fördelar sig på 2 LBLÅ, 2 SVART, 1 GRÖN, 1 BLÅ, 1 RÖD samt 
1 VIT. Dessa är avställda: 91: 1, 94: 1, 95: 3, 97: 1, 98: 1 samt 99: 1.

Vidare finns för SA 1209 5-dörrars 900 Turbo -79  43 stycken kvar, 42 avställda och 
en påställd, dock ej godkänd av SBP. Av SA1210 finns det 31 stycken kvar, 29 avställda 
och 2 påställda, en av dessa är godkänd hos SBP. I SA0000 finns 8 stycken, 5 avställda 
och 3 påställda, 2 av dessa är godkända hos SBP. Det är vad jag kan hitta men jag kan 
inte se om det importerats eller återinförts i registret igen efter 1999. - Men det är nog 
ganska nära sanningen. 

  Vi kan här konstatera att det finns ett antal bilar undanställda men tyvärr väldigt 
få ute i trafik.

Kända bilar
I Umeå finns numera ytterligare ett av dessa fordon i mycket gott skick, 11 000  mil 

på mätaren och ägare till denna är Anton Björklund som i somras inhandlade den från 
Stockholm.  Den är byggd och  modifierad av Olle Sandström till en typisk 80-talslook 
med spoilers och skärmbreddare m.m. Icke lika väl synligt så är den försedd med val-
nötspanel, läderratt, sport och rallyklädsel och ytterligare ett flertal modifieringar.

De mest kännetecknande exteriört för dessa två första årsmodeller av Saab 900 är att 
dessa har ventilationsöppningar på båda sidorna av motorhuven av vilka det vänstra 
försvann 1981. Turbon var dessutom  försedd med Inca- eller TRX-fälgar lite beroende 
på modell.  1980 kompletterades bilen med  5-växlad låda, nya stolar och lysen på bak-
luckan.

Under 2010 års Saabfestival i Trollhättan fick jag möjlighet att intervjua ytterligare 
ett par av de få kvarvarande bilarnas ägare Daniel Friman och Nicklas Anth med var 
sin 900 T -80.

Daniel berättar att han  köpte bilen sommaren 2009 av en man i Västerås. Han hade 
köpt en nyare bil, och denna hade blivit stående ett par år, förutom vid några få tillfällen 
då han behövt köra saker i bilen. Han sa till mig att han väntade på att något dyrt skulle 
gå sönder så att han kunde ta den till skroten. Jag sa direkt till honom att jag köper den 
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gärna så den slipper skroten, och så blev det. Jag hämtade bilen nybesiktigad och körde 
den från Västerås och hem till Vetlanda.

Den tidigare ägaren hade fått bilen rostlagad i början av 90 - talet och den 
lackades då också om i original blåmetallic. Detta gjorde att lister och emblem 
saknades och även original incafälgar som blivit stulna några år tidigare.  
Så det jag gjort med bilen är att jag gjort översyn och bland annat bytt huvudbroms-
cylinder, och sedan har jag skaffat och monterat begagnade lister och emblem. Innan 
festivalen i Trollhättan kom även skapliga incafälgar på plats, så nu ser den ut som en 
900 turbo från 1980 ska se ut.

Förra året blev det en tur till Gistad och marknaden i 900:an, och i år har vi besökt en 
Saabträff  i Karlskrona samt Festivalen i Trollhättan, samt gjort lite småturer. 

Daniel berättar också att han tycker det är fantastiskt kul att köra dessa gamla tur-
bobilar även om han också gillar skruvandet.

I familjens ägo sedan nyköpet
Nicklas Anth har haft sin svarta 900 T -80 inom familjen sedan den var ny. Han 

berättar vidare att hans pappa köpte den av ANA i Sisjön som var Saabhandlaren i 
Göteborg på den tiden. Det var i februari 1980 och jag då var jag själv 5 år och minns 
det mycket väl. När jag berättade på dagis att min pappa hade köpt en Saab Turbo så 
var det ingen som trodde på mig, varken fröknarna eller de andra barnen. Tack och lov 
så kom pappa och hämtade mig i bilen en dag så att alla kunde få se att det faktiskt var 
sant. Min bästa kompis på den här tiden hade en pappa som jobbade på Volvo och ett år 
senare så hade de köpt en 240 turbo. Du kan tänka dig att vi hade många diskussioner 
om vems pappa som hade snabbast bil...

Vi hade 900 turbon som enda bil fram tills 1990 när pappa köpte en 9000 och 900an 
fick bli andrabil. Senare kom även en 900 S från 1992 in i familjen och jag tog över 900 
turbon när jag tog körkort 1993. 

Jag körde den fram till 1997 när den ställdes av och ersattes av en 900 16v Aero-88. 
Mellan 1997 och 2007 stod 900 turbon förvarad i en maskinhall utanför Varberg. Från 
början fanns ingen direkt tanke på att göra något med den. Det var mer av nostalgiska 
skäl som jag behöll bilen. Men för ungefär 3 år sedan fick jag kontakt med en kille som 
hade en verkstad strax intill där bilen stod förvarad. Då han dessutom var specialist på 
Saabar så  flyttade vi bilen till hans verkstad och han fick i uppdrag att ordna till den så 
att den skulle bli körklar. 

Utvidgad reparation
Från början handlade bara om att byta bensinpump och ordna så att den inte läckte 

så mycket olja mellan motor och växellåda. Men som man kunde ana så dök det upp mer 
och mer som behövde fixas. Tyvärr hade även rosten gått till angrepp och en gammal 
krockskada på vänstersidan behövde fixas till. Tillslut hade det gått tre år och tidigt i 
våras bestämde vi att Saab Festivalen fick bli ett slutmål då bilen skulle vara klar. Det 
gick vägen och nu är bilen hemma i Göteborg och står nu i garaget så att jag kan gå ner 
och titta till den varje dag och köra en sväng när vädret tillåter.
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Som kuriosa kan tilläggas att det var denna bil som var med med i en kalender som 
Saab tog fram inför 50-års firandet 1997. Jag blev uppringd av Saab som hade fått nys 
om bilen genom Claes Robertsson (ordf  STCS). Saab fick låna bilen en dag på hösten 
1996 och bilden är tagen vid Ramberget på Hisingen. Som tack för lånet fick jag själv 
låna en 9000 Aero under en hel dag plus att jag fick en modell av Ursaaben och ett par 
ex av kalendern. 

Teknikens värld
Till sist ska vi titta lite på vad Teknikens värld skrev i nr 4, 1979, där turbon testades 

mot ett antal bilar i samma prisklass.
Kritik riktades mot bland annat växellådan som kallades ”känslolös” i växlingsupp-

levelse och var något för högt växlad och det gäller då för den fyrväxlade lådan. Vidare 
var det lätt att överskatta bilens väggrepp då den har mycket god väghållning men 
framför allt på halt väglag var det lätt hänt att bilen gick rakt fram. Till sist nämndes 
också dålig bakåtsikt och att 900:an är något långsammare i acceleration än den gamla 
99:a turbon plus en oro för höga bränsle och däckskostnader vid hård körning.

Bilen i stort bedömdes som mer bekväm än sportig men turbon gav en extra kick åt 
både bil och förare. Det är snabbare än de flesta konkurrenter frånsett då BMW och 
framför allt komforten imponerade. Stolar, instrumentering och en väl avvägd styrservo 
inspirerade till långfärder.

Lastutrymmets flexibilitet med delbart och fällbart baksäte fann också sympatisörer.
Saab 900 Turbo kostade för billigaste versionen 68 900:- kr ( fyrdörrars CombiCupe ) 

och tvådörrarsversionen var 800:- kr dyrare då den var försedd med taklucka och meta-
liclack som standard. Motsvarande utrustning på fyrdörrarsbilarna betingade ett slut-
pris på 72 250:-

Text o Foto Anders Johansson

Ovan artikelförfattarens 900 Turbo från 1980 
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The Artic Tour 2011

En reseskildring från mellan 18 och 28 
juni 2011 då alla Sveriges älvar kom att 
korsas. En resa i två unika SAAB:ar och 
ett uppdrag att åka skidor i midnattssolen 
skulle utföras.

Det hela började egentligen  för fyrtio 
år sedan vid tältlägret på CUF:s riksting 
i Östersund. Bland tusentals tält fanns 
en skånsk yngling som hade blivit både 
vacker och klok under kvällen vid läge-
relden. Det blev aldrig riktigt mörkt fast 
det var mitt i natten och det var då det 
oåterkalleliga uttalandet kom! ”Jag ska 
minsann köra skidor i midnattssol, iklädd 
kortbyxor!” Ynglingen var undertecknad.

“ En skåning på skidor”
Det dröjde tills äventyret i Ryssland 

och Baltikum med SAAB-klubben innan det hela kom på tal igen. För dej som läste 
Bakrutan för två år sedan är förmodligen Ulf  Stenssons reseskildring från”The Bal-
tic Tour 2009” fortfarande i minnet. Under någon av stunderna av väntan kom jag 
att berätta om ynglingen i Östersund för fyrtio år sedan.  Några överseende småleen-
den skymtade förbi men Anders Dackemyr högg som en cobra! ”Då ska jag följa med 
och dokumentera” var det snabba beslutet. En skåning på skidor? Beslutet var fattat 
och det var kanske då min tidigare småleende fru, Eva, insåg att även hon hade blivit 
inblandad.

2011 FAKTA

I världen
Syriska inbördeskriget inleds. Jordbäv-
ning och tsunami sker utefter Japans 
kust vilken drar in över kärnkraftverket 
Fukushima. I Sverige når bensinpriset en 
ny rekordnivå, 14:78 SEK per liter.

I Stallbacka bilfabrik
SAAB Automobiles VD Jan Åke Jons-
son meddelar att han tänker avgå i juni 
samma år. Ny Griffinfront på 9-3an. 
Independence-caben säljs i begränsad 
upplaga. Den 19 december begär Saab 
Automobile sig via Swedish Automobile i 
konkurs vid Vänersborgs tingsrätt.

På radion
Veronica Maggio – Jag kommer, Den 
svenska björnstammen – Vart jag mig i 
världen vänder

En Saabfärg vi minns
Sunset Red (Independence)
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Under det kommande året broderades detaljer om hur resan skulle gå till. Engels-
mannen i Lasse Åbergs vintersemesterfilm färdades i en sportbil och med skidor på kof-
fertluckan. Så skulle vi också göra. Anders fru Ulrica hade vid detta laget också i sin 
snällhet blivit resande till midnattssolen. Det blev bestämt att resan skulle företas i 900 
cab med skidorna på koffertluckan och inte skidorna på taket. Tidpunkten fastställdes 
till midsommar 2011. Resan skulle ske med ”lätt packning” vilket innebär så lite pack-
ning som möjligt. Målet skulle vara Riksgränsen. Syftet skulle vara att åka skidor i snö 
på midsommarnatten.

Leveransservice
60-tals takräcke var en nödvändighet för att hålla stilen på Sonetten. En sökning på 

nätet resulterade i inköp av ett dylikt. Men hur göra ordentlig service på Sonetten så 
att den höll alla milen. Resan var beräknad till mellan 400 och 500 mil beroende på hur 
mycket utflykter vi kom att göra. Mats som är gammal SAAB-mekare i Sösdala erbjöd 
sig att fixa tändning och kolla upp lite annat. Lite annat visade sig vara leveransservice. 
Mycket som skulle efterdras och kontrolleras vid första servicen var aldrig gjort. En 
bärarm och en del andra skruvar var lösa varför Mats gick igenom chassiet så att allt 
skulle hänga ihop. Bilen har ju trots allt gått nästan 3000 mil och är nu leveransservad.

En önskan fruarna satte upp var att Höga kusten, Pite havsbad, Jokkmokk och inte i 
bilen hela dagen, skulle gälla. En uppgjord resrutt  med diverse besöksmål och övernatt-
ningar kom att följas och det kändes både bekvämt och tryggt att veta att man hade 
både säng och tak över huvudet när man behövde det. Som exempel kan nämnas första 
dagen med Västerås och familjen Dackemyr som mål. Några stopp på vägen med kom-
pletterande inköp, t ex vulktejp ifall någon gammal vattenslang skulle ge sig. 

Efter grill i trädgården, övernattning i garaget, jo man kan övernatta bland kleno-
derna i  Anders garage, stadig frukost på morgonen, startade den verkliga resan som 
kom att kallas ”Arktic tour”. Etapp två till Höga kusten innebar besök i Sala silver-
gruva på vägen. B&B på ”Prästkragen” lät kanske inte så upphetsande men vi möttes 
av bra boende, gemytlig gästfrihet och en trakt väl värd att besöka. Dag tre kom därför 
att bestå i att besöka diverse sevärdheter som ”Mannaminne” och Skuleberget . Land-
höjningen i området är den snabbaste i landet och pågår fortfarande.  Fjällforellen vid 
Högakustenbrons restaurang var en bra final innan nästa etapp mot Luleå. 

Det var där vi skulle ligga en dag och slappa på stranden vid Pite Havsbad. En stor 
fin sandstrand med plats för alla utan att trängas. Visst är det väl fantastiskt, ensamma 
på en hel strand. Tyvärr var det den dagen på vår resa som vi hade vatten även uppifrån. 
Ingen ville bada men vi var där, helt enligt planen. Campinggästerna tittade förundrat 
på oss och någon skakade på huvudet när man såg våra bilar med skidor. De förstod 
förmodligen inte hela sammanhanget. 

Regn
Fortsatt resa i regnet. Det var då det hände! Torkaren stannade på Sonetten! Eva 

som var chaufför för tillfället tvingades in på en liten avfart samtidigt som hon yttrade: 
”Men torkaren har ju gått utanför rutan!” Så var det. Ut med handen genom sidorutan 
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och lyfta tillbaka torkaren på spåret. Stoppet kom att inträffa var femte minut i fort-
sättningen. Vi försökte ta oss till Luleå för att kunna göra något åt det hela. Hur kan det 
bli så här? Vad göra? Kan det vara en lösning att sätta in ett kortare torkarblad så att 
ovankanten på torkaren inte kommer så nära kanten på vindrutan? Kortare torkarblad 
införskaffades och monterades och se, det fungerade! Regnet upphörde! Vi såg inte mer 
regn på hela resan. Anders och Ulrica hade lyckats att köra nercabbat nästan hela tiden 
men vattnet från mötande lastbilar blötte ner dem så att taket fick vara uppe under ett 
par mil. Glappet i Sonettens torkararm var lätt fixat bara man kom till sitt eget garage 
igen.

Gammelstads kyrkstad blev besökt och funderingarna över  allt som skett där genom 
åren var många. Det var här tillrest kyrkfolk övernattade för att kunna vara i kyrkan 
på söndagsmorgonen. Man kan bara fantisera om alla draman som utspelats här på lör-
dagskvällarna. Det var i tideräkningen före SAAB. Bodens fästning och Rödbergsfortet 
tog inte emot besök så det blev det nybyggda Armémuséet i stället. Väl värt ett besök 
för den sugne. Kvällens middag i Luleå blev en höjdare med lavastenar och rått kött! Jo 
du läste rätt. Man får 450 grader varma flata lavastenar att själv tillreda sitt kött på. 
Kul, lite farligt och förbaskat gott.

Sjätte dagen var dagen då Riksgränsen skulle nås. På vägen dit passerade vi polcir-
keln. Obligatoriskt stopp för fika och fotografering. Cao och Glenn som driver ”Artic 
Circle Center” övergav för en stund sin restaurang för att ut och fotografera de ovanliga 
och långväga gästerna. Detta var något vi upplevde hela tiden, folk stannade upp för att 
fotografera bilarna och prata med oss. När jag var på samma ställe? för många år sedan, 
fanns det bara en skylt i väggropen som talade om var polcirkeln var. Anders och jag var 
och letade efter den gula linjen som finns på kartor och skyltar men i naturen  hittade 

Renflock på vägen utanför Vilhelmina
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vi den aldrig. Vi fick sedan veta att den flyttar sig flera meter varje år så som turist vet 
man inte riktigt var man ska leta. 

Vidare färd mot staden som ska försvinna! Stora delar av Kiruna ska ganska snart 
flyttas så att man kan bryta malmen som finns under staden. Kanske sista chansen för 
oss sörlänningar att se och fotografera riktiga Kiruna, men den nybyggda staden kom-
mer säkert att bli jättefin.  Mat på stans jazzrestaurang och sedan vidare färd upp mot 
Björkliden och så småningom Riksgränsen. Vädret var soldis så förutsättningarna att 
åka bil komfortabelt var hur bra som helst.

Oljefyndighet
Det var då jag fick se att något blänkte på huven! Kunde det vara en oljestrimma? 

Man har ju läst om hur stridsflygplanen i andra världskriget kunde få oljeläckage och 
oljan spred sig över huven. Men vi hade ju inte varit i strid! En nödlandning på första 
bästa parkeringsficka genomfördes. Kontroll på huven visade sig vara just som befarat, 
olja! Upp med flipfronten för att omedelbart upptäcka en oljefyndighet väl fördelad i 
vänstra halvan av motorrummet. Kontroll av oljenivå i motorn visade sig helt ok. Vad 
göra? Beslutet blev att torka upp det blötaste och fortsätta färden med regelbunden 
kontroll av motorns oljenivå.

Tankarna snurrade i huvudet. Fortfarande på väg hemifrån och tekniskt problem 
förmodligen modell större. Vid kontroll i Björkliden upptäckte jag att transmissionskå-
pan där framme var alltför lös. Bultarna som spänner kåpan över packningen drogs fast 
lite bättre. Mera kontroll och då visade sig hela sumpen också vara onödigt  lös. Även 
den drogs fast, olja blev upptorkad och färden kunde fortsätta. Man känner sig så nöjd 
när man hittat felet och detta var kanske något som skulle ingått i leveransservicen. 
Fantastiskt med 200 mils körning och oljeläckage men oljestickan visade fortfarande 
nivå mellan de bägge kontrollinjerna. Kunde läckaget ha berott på att jag använt hel-
syntetolja  när jag servade motorn? Bert Grahn på Sonettfabriken i Arlöv rekommende-
rade mig ju att använda sådan. Hade oljan nu löst upp gamla packningar?

Basker och skidväst i backen
Så var vi då framme vid Riksgränsen och till våra förbokade rum på meteorologen ski 

lodge, ett gammalt hus som tidigare använts som bostad för väderobservatörer. Förbere-
delserna inför nattens övning med skidåkning satte genast igång. Det var nu uppdraget 
skulle utföras. Värden vid vårt boende berättade att det molniga vädret skulle upphöra 
ett par timmar före midnatt och sedan skulle det vara solsken hela natten. Vi fick också 
veta att ett par liftar skulle startas under ett par timmar på natten och att det fanns 
sammanhängande snö på norrsidan av berget fortfarande. Konstig tanke, åka skidor vid 
midsommar på norrsidan av en backe och med solsken! Det hela kändes ännu mera för-
virrande när vår värds förutsägelse slog in och  solen bröt fram strax efter tio på kvällen. 
Det blev dags för fortsatt uppladdning inför skidåkningen.

Det blev en fantastisk natt! Efter en nästan obetydlig liftincident befann sig då två 
skåningar tillsammans med mer vana skidåkare i en skidbacke, mitt i natten och i sol-
sken. Eva, Ulrica och Anders drog några snabba repor längs pisten medan jag själv 
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tog det väldigt försiktigt. Kändes inte helt obesvärande att åka i snömoset. Det var 
ju mellan tio och femton grader varmt i luften! Knäna har blivit sköra med åren och 
åka hem i paket var jag inte intresserad av.” Har ni sett den gamle gubben med basker 
och skidväst?” var förundrade kommentarer som hördes från ungdomarna i backen. De 
skulle bara veta hur roligt vi hade! 

Nu skulle någon form av manifestation över det utförda hjältedådet ske. Som av en 
händelse fanns Dackemyrs kåsor med på berget. Det fanns även Irländska destillerade 
och danska jästa drycker. En stunds gemyt  i snön, lite utvärdering och därefter nerfart 
med liften. Att sitta i liften med milsvid utsikt och porlande smältvattenbäckar under 
sig är en upplevelse bara det. Den nattens upplevelse är för alltid registrerad i minnes-
banken för ”nätter man aldrig glömmer”. Väl nere från berget upptäcker vi att solen 
börjar närma sig öster och då inser vi att man ska nog vila sig lite också, trots det fina 
vädret. När jag skulle säga godnatt till Sonetten upptäckte jag att huven fortfarande 
var oljigt svettig men det får bli nästa dags problem.

Nästa dag var midsommarafton för att det var fredag, inte för att det verkligen var 
midsommarafton enligt datumet då det i själva verket skulle vara midsommardagen. En 
tur till Narvik gemensamt i cabbben kom att sitta fint den dagen. Hade under natten 
tänkt ut att oljefläcken på Sonettens huv nog var olja som samlats i springor och spår 
kom att sprida sig genom kapilläreffekt och skulle nog inte försvinna förrän bilen var 
avfettad. Vi fick norsk lunch och besök på stadens utsiktspunkt med vy över svenskar-
nas största utlastningshamn för järnmalm. Vi kostade också på oss ett besök i stadens 
galleria. Tiden rann snabbt iväg så för att komma i tid till kvällens midsommarsill fick vi 
återvända till Riksgränsen. Där visade det sig att sillen fick sällskap av både nypotatis 
och ”sjungedricka” att simma i. Midsommar precis som i Skåne m.a.o.

Åter på resande fot
Morgonen efter kom alla förvånansvärt enkelt upp igen, eller var klockan nio på 

kvällen? Ljust var det i alla fall. Resan söderut och de resterande tvåhundra milen måste 
påbörjas. Snabb ilastning och kontroll av surrningen på taket och oljenivån i moto-
rerna. Snabb resa söderut med första stoppet vid ishotellet vid Jukkasjärvi. Lappland 
hade ju varit varmt under hela juni så när vi kom på besök bestod ishotellet av en torr 
grusplan. Några prylar från giftshopen fick vara vårt minne från besöket. Det fanns 
dessutom en helt ok restaurang andra sidan landsvägen. 

Siktet var inställt på att vi skulle få se två av landets största kraftverk också innan 
vi kom till Jokkmokk för övernattning. Vi fick se både Porjus och Harsprångets kraft-
verks och de är inte små. Vid vårt övernattningsställe i Jokkmokk fick vi en oväntad 
upplevelse. Stort pampigt bröllop med massor av elegant klädda gäster. Medan gästerna 
firade passade vi på att göra nattlivet i centrum. ”Raggarrundan” i Jokkmokk var kort 
för ”KAJ” i svart sänkt Volvo kom förbi oss ungefär var fjärde minut. Det kändes som 
om vi var händelsen i centrum den natten. Det spelade hög musik i bilarna som körde 
förbi och alla såg glada ut. Det var snudd på att man lite kände vibbarna från när man 
själv var nybliven körkorts ägare.  Åter till övernattningsstället och bröllopsfesten som 
visade sig vara på finalen.
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Morgon igen, tror jag. Kontroll och en första halvliter påfyllning av olja. Motorn var 
nu ordentligt nergeggad och små svarta fält på asfalten vid motorn hade uppstått under 
natten. 250 mil och en halvliter olja är ju trots allt ingen panik men var kommer oljan 
ifrån? Färden går nu till Vilhelmina för att nästa dag fortsätta till Junsele. På vägen 
stannade vi i Lapplands sydligaste utpost, Hälla. Byns café i 60-talsstil är ett mål man 
inte bör missa. Gammeldags fika och en del matbröd att ta med blev resultatet av besö-
ket.  Djurparken i Junsele har vita tigrar, vargar och en hel flock brunbjörnar. Vi skulle 
övernatta i en stuga i anslutning till djurparken så omedvetet kollade vi nog stängslen 
lite extra. Teorierna om var oljan på Sonettens motorhuv kom ifrån fortsatte att gäcka 
tankarna. Kan en gammal packning börja läcka, blöda, trots att den är hel? Mängden 
olja som läcker ut verkar ju inte öka och det känns ju trots allt lite positivt. Nu har vi 
”bara” hundra mil kvar till Bjärnum. 

Dags för sista natten med gänget. Efter Junsele var det nämligen bestämt att Ulrika 
och Anders skulle åka direkt till Västerås för att dagen efter ge sig ut med ungdomarna 
i Toppolan för en fotbollsturnering. Själva skulle vi nästa dag nå Uppsala för att besöka 
dottern. Detta innebar att den succèfyllda långresan firades ordentligt på kvällen.  Vi 
bytte en del bildfiler med varandra och försökte kort utvärdera våra upplevelser. Vi kom 
fram till att vi hade alltför många stora och gemensamma intryck för att kunna till 
någon utvärdering så här tätt inpå. Det fick bli en riktig firarkväll i stället.

Nästa morgon kom andra halvlitern av den dyrt inköpta mackoljan väl till pass på 
Sonetten.  Snabba ”hej då och på återseende” och sedan iväg mot Uppsala. Besöket i 
Uppsala är en annan historia och resan till Skåne sista dagen var ju bara en ren expedi-
tionsaffär. Ett snabbt uppehåll utanför Linköping vid Bergs slussar för ett bad i som-
marvärmen och sedan var Bjärnum snabbt intaget. Alla förstår att det känns bra att 
efter 405 mil vara hemma igen. Oljeläckaget då? Jo det fanns kvar men felsökning får 
vänta tills senare. 

Rengöring och avfettning och därefter noggrann avspolning. När motorn sedan gått 
på tomgång några minuter började oljan droppa under bilen. Snabb kontroll och då 
förstod jag feltänket hela resan. Oljetryckskontakten levererade en supertunn oljestråle 
hela tiden och när fartvinden vid körning fick tag i den så spreds den som från en spray-
flaska i hela motorrummet. Snabbt i med reservmotorns oljetryckskontakt och vips blev 
Sonetten torr igen!

Sommarhälsning från 
Jan Nilsson/SAAB Skånia
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Saabklubbens har nu tagit i drift en ny 
webshop. Den gamla blev helt enkelt för 
liten. Den nya shopen har i nuläget knappt 
6000 artiklar. Du hittar den på https://
svenskasaabklubben.nordicshops.com. 
Den är också i stora drag indelad i model-
ler, dvs Saab 92-96, Saab 90-99-900, Saab 
9000, Saab 9-3/900 och Saab 9-5. Under 
dessa rubriker finns sedan en indelning i 
motor, elsystem, transmission osv. 

Eftersom det är många artiklar i 
webshopen så kan det vara lurigt att hitta 
vissa artiklar. Den nya shopen bygger som 
den förra på Reservdelskataloger och arti-
kelnumren där. Observera att i de äldre 
reservdelskatalogerna kan anges 7 siffor i 
artikelnumret medan här används 6 siffror. Ta bort den sista siffran i den 7 siffriga 
koden då så blir det rätt. I webshopen är artiklarna inom respektive grupp sorterade i 
bokstavsordning. Men det går att söka på artikelnummer, artikelnamn eller något annat 
begrepp. Man får då upp de artiklar som sökningen stämmer med. Artikelnummer är 
alltid bäst dock!  

Om man söker på t ex “skruv” så kommer det upp många svar. Man kan då klicka 
på artikeln så får man upp en beställningsruta och där står artikelnumret.Som vanligt 
gäller att först till kvarn och det kan ju då innebära att artiklar kan finnas i webshopen 
men är redan sålda nyligen till någon annan som beställt. 

Anders Astemark

Nya webshopen klar!

2012 FAKTA

I världen
Snömannen utanför Umeå blev världs-
känd efter att ha överlevt på lite snö i två 
månader i en översnöad bil. Efter 438 
dagar i ett Etiopisk fängelse är äntligen 
journalisten Martin Schibbye och fotogra-
fen Johan Persson fria. 

I Stallbacka bilfabrik
Det är tyst men den 13 juni meddelar 
konkursförvaltarna att NEVS köper 
Saab Automobiles konkursbo.

På radion
PSY- Gangnam Style, Laleh – Some Die 
Young

Sportsammanhang
Sveriges prestationer i de olympiska som-
marspelen i London är inga vidare.
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Elmia Bilsport Performance Show 2012
Under påskhelgen ordnas varje år Nordens största bilmässa i Jönköping, och för för-

sta gången på många år beslutades det att Svenska Saabklubben skall vara med i en 
monter.

Med tanke på att årets tema var tävlingsfordon så passade det Saab ännu bättre.
Vi höll till i hall C som främst vänder sig till de besökare som är intresserade av histo-

riska fordon . Här får besökarna uppleva de klassiska fordonen från 1940- och 50-talen 
som en gång i tiden tillverkades i Europa och USA. Under utställningen säljs även delar, 
tillbehör, kläder, och samlarprylar som numera är ett måste för den sanne nostalgikern.

Vi fick plats med 4 bilar:
- Gunnar Haglunds 96 T-sport som både Pat Moss och Åke ”Bryggan” Andersson 

kört.
- Bernt Bengtssons opalgröna V4 rallybil.
- Johan Josefssons 99 EMS rallybil tillsammans med hans indiskt gula servicebil.
I ett par andra montrar fanns en Saab 96 V4 (med nr 69 på dörren) vars ägare heter 

Lennart Nilsson, samt en Sonett II hemmahörande i Moholm och ägare här heter Jan 
Hallberg.

Text och foto: Karl Ask
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Påställda Saab:ar
Vid årsmötet väcktes frågan om möjlighetenrna att från Transportstyrelsen få ut 

statistik över antalet påställda Saabar i bilregistret. I tabellen  visas alla SAAB bilar 
från ursaaben t o m 1993 års modell som finns upptagna i transportstyrelsens register. 

SAAB 92  102 st
SAAB 93  140 st
SAAB 93 GT750  2 st
SAAB 95 1959 - 64 33 st 
SAAB 96 1960 - 64 550 st
SAAB Sport 1962 - 64 54 st
SAAB Sport 1965 1 st
SAAB 96 1965  2078 st (V4 och 
   TT är inte alltid
   ang).
SAAB 95 1965 - 66 0 st

SAAB 96 TT 1968 1 st
SAAB 96 V4 avkortad 1 st
SAAB 95 V4 1967 271 st
SAAB 99 1968   1877 st
SAAB 900 1978 Tot 8078 st
SAAB 900 Turbo  545 st
SAAB 900 EMS  30 st
SAAB 900 Aero  20 st
SAAB 900 Cab  11 st
SAAB 9000 t o m 93 8427 st

Det kan ju förekomma bilar med annan avvikande beteckning typ ombyggd eller 
liknande men det torde vara ett blygsamt antal.

Det finns säkert också ett antal avställda av de senare årsmodellerna som inte är skat-
tebefriade, kanske ofta cabriolet och andra som inte används vintertid.

De flesta fordon äldre än 30 år avställs normalt inte, så deras antal torde vara ganska 
korrekt. Sedan kan ju jag ha gjort mig skyldig till något summeringsfel men det bäddar 
jag in i oljerök.

Arne Anderssen

Artikelförfattarens Saab kortnossport 62-64 är en av de totalt 21 615 fordon som är omnämnt ovan. 
Den är i dag helt renoverad från att bland annat levt ett hårt liv som rallybil under några år.
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Återinvigning av muséet
Alla var där. Ett talesätt som passade väl in när Saabmuseet högtidligen återinvigdes 

i mars.Att det inte var någon vanlig lördag stod snabbt klart. Att det inte heller bara var 
Saabklubben som fyllde lokalerna med sitt årsmöte, låt vara välbesökt i sig, var inte att 
ta miste på framåt tvåtiden. Då drog sig alla församlade fram mot den estrad där denna 
dag en mycket glad Peter Bäckström, museichef, steg fram.

För efter månader av osäkerhet, spekulationer och ångest, för anställda och Saaben-
tusiaster, kunde nu äntligen museet återinvigas. Lördagen den 24 mars 2012 kommer för 
alltid att stå inskrivet som en glädjens bemärkelsedag i alla Saabfantasters almanackor. 
För medan orosmolnen ännu vilar över fabriken ute på Stallbacka så lyser solen åter över 
museets räddade samling.

Förutom Peter Bäckström talade denna dag representanter för de som gjorde rädd-
ningen möjlig: Wallenbergstiftelsen, Saab AB, Västra Götalandsregionen och Trollhät-
tans stad. Och naturligtvis också, välkomnad av stormande applåder, legenden Erik 
Carlsson.

  Snart sagt alla talare hade sin egen, personliga historia om Saab, såsom vilken fan-
tastisk bil 9000 är och minnet av att, med specialverktyg, skruva in bromskolvarna på 
99:ans och den tidiga 900:ans främre bromsok. Peter Bäckström passade även på att 
tacka grannen Innovatums VD för stöd och hjälp under den jobbiga period som nu änt-
ligen tillhörde historien. Och så blev återinvigningen officiell genom trumpetfanfar från 
musiker i Saabs egen gamla fabriksorkester.

Janne Hagnell
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Historien om sista Saaben?
Efter leverans av den sista Saaben från Saab Automobile AB vill jag passa på att 

berätta om hur det gick till när de sista bilarna i fabriken räddades. Saab Automobile 
AB gick efter många turer i konkurs den 19 december 2011. Det var givetvis ett mycket 
sorgligt besked för alla oss som älskar Saab. Direkt efter konkursbeskedet restes frågor 
om vad som skulle hända med de bilar som stod på produktionslinan. Anställda vitt-
nade om att det, när de lämnade fabriken, fanns flera hundra nästan färdiga bilar kvar i 
fabriken. Saab-vänner och media världen över undrade vad som skulle hända med dessa 
bilar. Skulle de byggas klart eller skulle de skrotas. Spekulationerna och frågeställning-
arna var många.

 
I januari kom undertecknad i kontakt med Kjell-Åke Eriksson, före detta inköps-

direktör i Saab Automobile, som jobbade kvar på uppdrag av konkursboet. Kjell-Åke 
ställde frågan om ANA kunde färdigställa 47 nästan färdiga Saab-cabrioleter som fanns 
i konkursboets ägo. Så blev det, ANA byggde klart dessa och idag vet vi att ANA köpte 
och sålde de 21 vänsterstyrda och Saab Automobile Parts GB köpte och håller på att 
sälja de 26 högerstyrda.

Bud till konkursboet 
I februari fick jag frågan från konkursboet (Kjell-Åke Eriksson igen) om ANA var 

intresserade av att komma upp och titta i fabriken på saker och ting som vi kanske 
kunde vara intresserade av att lägga bud på. Absolut, svarade jag och begav mig upp 
till fabriken med en grupp duktiga medarbetare från ANA. När vi kom upp till fabriken 
togs vi emot av en grupp före detta chefer inom produktion som visade oss runt och 
förklarade vad vi kunde lägga bud på. 

Det var en mäktig känsla att få komma upp till fabriken så nära inpå konkursen och 
att få gå runt i de olika lokalerna och titta på bilar som stod stilla på linan, delar som 
hängde i taket, delar som stod i emballage inne i fabriken och tusentals fälgar och däck. 
Senast undertecknad besökte fabriken var när ettårsdagen efter Spykers övertagande 
firades. Då var fabriken full av liv, nu var det så tyst att man kunde höra en nål falla till 
golvet, dessutom var det mörkt eftersom ljuset var släckt. Det var på ett sätt en kitt-
lande upplevelse, lite som när man var barn och fick titta runt i en leksaksaffär eller i en 
godisaffär. Samtidigt kände vi respekt och vördnad för det som så länge varit ryggraden 
i den lokala industrin. Det klumpade sig stundtals i halsen. Jag och mina medarbetare 
kommer aldrig att glömma känslan som infann sig första gången vi besökte fabriken 
efter konkursen.

På ett par veckor kom vi fram till att vi önskade komma över i princip alla bilar på 
linan, alla delar och alla fälgar och däck i fabriken. Vi arbetade snabbt fram ett bud 
som ställdes mot andra bud och efter en del förhandlande med konkursboet lyckades vi 
komma över allt vi önskade köpa. Det blev 50 bilar som kunde färdigställas, 46 kom-
pletta karosser, tusentals användbara reservdelar och tusentals fälgar och däck. Jag tror 
vi tog hem affären för att vi kunde ta ansvar för allt och inte valde att bara plocka 
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godbitarna. Jag tror också att det vägde tungt att ANA kunde svara för att färdigställa 
bilarna som stod på linan.

 Bilbygge
Vi tog direkt beslut om att bygga klart de 26 vänsterstyrda bilarna och sälja bilarna 

lokalt, de 24 högerstyrda bilarna visste vi inledningsvis inte om vi skulle bygga klart 
eller montera isär och handla med delarna. Idag vet vi att handlaren Ivan Wilson Saab 
på Nord Irland köpte de högerstyrda bilarna och att även de kommer att hamna hos 
kunder. Fyra före detta bilbyggare på Saab Automobile plockades in för att svara för 
färdigställandet av bilarna. Det tog ca två veckor att få loss och ut de 50 bilarna ur 
fabriken, därefter har det tagit ca två månader att färdigställa bilarna.  

Det har varit en ära och ett stort nöje att få färdigställa alla de bilar som stod inne i 
fabriken när Saab Automobile gick i konkurs. Det som värmer mest är att alla bilar, de 
47 cabrioleterna samt de 50 bilarna som satt fast på linan alla kommer att köras i flera 
år av människor som gillar Saab och dess fina bilar. 

Den allra sista Saaben på linan var som bekant en vit vänsterstyrd 9-3 sedan. Jag 
fotade den med min mobil när vi besökte fabriken första gången efter konkursen och 
det är den bilen som levererades till vännerna inom SaabsUnited lördag 26 maj klockan 
13.00 på ANA. Det känns helt perfekt att den sista bilen byggdes av Saab Automobile, 
färdigställdes av ANA, köptes av Saab-entusiaster världen över och kommer att placeras 
på Saab-museet. Just perfect!

Det är mycket prat om den sista Saaben… Jag som alla andra hoppas givetvis att det 
kommer att byggas fler Saabar på Stallbacka, men i skrivande stund så är den vackra 
vita Aero-sedanen den sista Saaben som byggdes av Saab Automobile. Vi håller tum-
marna för att vi inom kort nås av positiva besked i frågan om vad som kommer att 
hända med Saab Automobile.  

Tack alla Saab-vänner världen över för köpet av den sista Saaben och tack för ert 
obotligt lojala stöd för Saab! 

Joachim Lind,  CEO ANA
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2013
SAAB:s V8 motor

Julen 1987 presenterade Nystad:s fabri-
kens chef  Juhani Linnoinen ett ovän-
tat förslag åt Mauno Ylivakeri på Val-
met Linnavuori motorfabrik (idag Agco 
Sisu Power). ”Kan ni bygga en V8 motor 
som skulle passa i en SAAB?” Svaret löd 
”Naturligtvis! vi är ju en motorfabrik…” 
svarade chefsingenjör Ylivakeri utan att 
tveka.  Såhär började etttopp hemligt 
motorprojekt, som kom i dager först 10 år 
senare.

Idén om en SAAB V8 vakna hos Linnoi-
nen under en resa till USA. Man var nöjd 
med Cabben, men den raka fyran ansåg 
man var mer lämpad för en gräsklippare, 
Turbo versionen till trots. Linnoinens 
vision var att planera och konstruera en 
SAAB V8 i hopp om att även bilarna skulle byggas i Nystad enkom för den Amerikan-
ska marknaden där efterfrågan skulle räcka till.

Hemlighetsmakeri
I all hemlighet började man forska i ämnet. På Nystadsfabriken bildades en treman-

nagrupp bestående provavdelningens chef  Simo Vuorio, prototypavdelningens Hannu 
Häyrinen samt fabrikens huvudmekaniker Kari Kuusrainen.

På Linnavuorifabriken övervakades projektet av chefsingenjör Mauno Ylivakeri. 
Även här lät man endast en liten grupp bestående av chefen för planeringsavdelningen  
Kalevi Salminen, kollegan Timo Mäkinen samt testansvarige Jarmo Kallio. Projekt-

FAKTA

I världen
Den så kallade hästköttsskandalen avslö-
jas, då det framkommer att köttprodukter 
i brittiska och irländska varuhus, som 
marknadsförs som nötkött, i själva verket 
innehåller hästkött. En meteorit explo-
derar över den ryska staden Tjeljabinsk 
och orsakar en kraftig meteoritskur över 
staden.

I Stallbacka bilfabrik
Den 2 december klockan 13.39 produce-
rar Nevs den första bilen sedan Saabs 
konkurs. Den 10 december började 
NEVS sälja Saab nya 9-3 Aero från sin 
hemsida.

På radion
Daft Punk & Pharrell Williams - Get 
Lucky, Lorde - Royals
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gruppen i Linnavuori placerades för säkerhets skull att sitta i kontorsbyggnadens käl-
lare bakom en dörr utan namnskylt.

För att spara pengar var målet att använda i största möjliga utsträckning existerande 
SAAB delar, så att motorn skulle kunna prissättas konkurrenskraftigt.  Ritningarna 
blev klara på rekordtid och cylinderblocken kunde gjutas på Valmets Rautpohja gjuteri. 
På motorblocket passades två 16v Turbo topplock. Projektgruppen hade nämligen upp-
täckt att topplocket var konstruerat så att man kunde vända om insugnings sidan att 
fungera som avgassida på det andra topplocket så att utblåsrören hamnade på utsidan 
av V8 och insugen i mitten. 

Kolvarna och vevstakarna var SAAB delar. Vevaxeln däremot byggdes helt och hållet 
på Linnavuori fabriken. En ny kopplingskåpa samt själva växellådans göts om. Växellå-
dans innehåll däremot bestod av standard SAAB delar. Vissa andra smärre förändringar 
måste företas med vatten- och oljepumpen samt oljetråget. 

Sammanlagt fem motorer byggdes. Delar fanns för ytterligare tio. Den första motorn 
kördes länge i testbänk, enligt Ylivakeri pinades den riktigt ordentligt. Motorn höll 
måttet utan problem. Det enda problemet som upptäcktes under testningen var en obe-
tydlig vibration i vevaxelmaskineriet. Problemet löstes med att lägga små motvikter på 
remskivan och svänghjulet. Precis på samma sätt balanserar man V8 maskinerna även 
nuförtiden.

Fortkörningsböter
Av importören skaffades en SAAB 9000 årsmodell 1989 i vilken motorn monterades. 

V8:ns strategiska mått var V8 i 90 graders vinkel, 32 ventiler, 4 liters slagvolym, 230-
300hk, (beroende på vilken källa man använt) och 330Nm vridmoment. Trots den impo-
nerande volymen klarade motorn de dåtida avgasnormerna med glans. Motorn vägde 
217 kg, vilket ökade framaxeltrycket en del. Bilen klarade tilläggsvikten utan problem 
och utan att förlora sina goda köregenskaper. Bilen provkördes i Linnavuori ett halvår 
före den överläts till Nystad. 

Ylivakeri blev bötfälld 1500 FIM för fortkörning under testperioden. Han fick böterna 
förhöjda då han vägrade öppna motorhuven för polisen som misstänkte att bilen var 
olagligt trimmad… Testkörningen omfattade bl.a. en resa till Spanien. Accelerationen 
och toppfarten 250km/h höjde säker några ögonbryn på tyska Autobahn. 

Kalla handen
Linnoinens vision var dock dömd att inte gå i uppfyllelse. Bilen fick mycket beröm av 

dem som fick provköra den. Även från Sverige kom uppskattande omdömen om än också 
ett frö till missnöje kunde uppfattas från vissa håll. I Linnavuori hann man redan pla-
nera en tillbyggnad för att kunna producera V8 motorn. Två problem stötte projektet 
på: En motor med V8:ns förbrukningssiffror passade illa med SAABs filosofi att bygga 
effektiva små motorer. Per Gillbrand, Turbons förespråkare var inte alls intresserad av 
projektet. 

Det andra problemet var SAAB:s svaga ekonomiska ställning. GM kom med som 
delägare med 50% och köpte senare även den andra hälften. GM hade nyligen investerat 
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i en motorfabrik i Wales för tillverkning av V6 motorer, och var ovillig att investera i 
ytterligare en motorfabrik.

SAAB 9000 V8i kan beskådas på SAAB museet i Nystad . Mätarställningen står på 
65 000 km. Därtill finns ett fristående exemplar av denna motor vid sidan av bilen. En 
tredje motor kan beses i Linnavuori fabriks museum.  De övriga färdiga motorerna och 
motordelarna skickades till Nystad bilfabrik efter att projektet hade avslutats men där 
försvinner tyvärr spåren efter dem. 

Text: Tommi Järvinen 
Foto: Tommi Järvinen 

Översättning: C-E Nikander
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Hela reservdelslagret på plats i Skattkärr!
I slutet av Juli 2013 invigdes det nu heltäckande reservdelslagret för Svenska Saab-

klubben i Skattkärr utanför Karlstad. Här har i omgångar under några år lagret till de 
nyare Saabbilarna huserat medan 92 - 96 delarna funnits på annat håll. men nu har allt 
fått plats här i utökade lokaler. Lagret har nu också totalt vuxit och omfattar drygt 6 
000 artiklar. 

Klubbens reservdelsansvarige heter sedan några år Jan Karlsson som alltså har en 
omfattande uppgift med att såväl stå för försäljning och distribution som vissa upp-
handling och inköp av våra reservdelar.

Huvuddelen av försäljningen sker via webbchopen som under de senaste åren vuxit, 
samt via telefon till såväl svenska som utländska kunder.
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Nu förstår jag hur det måste kännas för 
en troende att komma in i sitt heligaste 
tempel, för så kändes det att sätta sig i 
denna bil. Man får nypa sig i armen flerta-
let gånger för att inse att det är sant. 

Jag kör Pat Moss Carlssons bil, ja, ni 
läste rätt. Den bil som hon körde med på 
60-talet och som senare Åke ”Bryggarn” 
Andersson vann Svenska Rallyt med 1966. 
Det är inte varje dag man får den chansen. 
Jag har sett bilen förvandlas till det den 
är idag och vet jobbet och tankarna som 
Gunnar lagt ner. 

Tänk om det händer något? Hur skall 
jag kunna förklara det, eller ersätta 
honom. Men den startar och tvåtaktsljudet ur den trimmade motorn gör att jag får 
gåshud över hela kroppen. Jag nyper mig ännu en gång i armen. Nej, jag drömmer inte. 
Okej, nu kör vi! 

Glädjen som rusar i kroppen när man kör, och att den verkligen går. Den bara vill 
mer och mer. Men jag vågar inte, dessutom är det inga rallyvägar jag kör på, utan stad-
strafik i Göteborg. Och uppmärksamhet väcker den överallt. Först på grund av ljudet, 
sedan när man ser den söta lilla bilen som låter mer än ett jetplan. Tummen upp där, 
grabbgänget som vänder sig storögt om. Leendet breder ut sig och jag vågar kanske 

”Jag nyper mig ännu 
en gång i armen�  
Nej, jag drömmer 
inte�”

2014 FAKTA

I världen
En mycket omfattande skogsbrand bryter 
ut 31 juli i västmanland vilken ödeläg-
ger stora områden skog och fastigheter. 
Flygplanet Malaysia Airlines Flight 370 
som var på väg från Kuala Lumpur till 
Peking försvinner.

I Stallbacka bilfabrik
De första NEVS-bilarna levereras på 
vårkanten av 2014. De finns att få i silver 
eller svart färg. En del mindre ändringar 
är gjorda på utsidan. Bilens inredning 
har nya stolar. 

På radion
Tove Lo – Stay High, Pharell Williams 
- Happy

Sportsammanhang
Vinter-OS i Sotji, Ryssland. Både 
herrarna och damerna tar guld i stafett i 
ländskidåkning.



147

gasa lite till. En rondell och jag meskör lite. ”Jaha, nu blev den sur...” konstaterar jag. 
Gas är den rätta melodin. Efter att den överflödiga bensinen förbränts så går det som 
innan. Nu övergår leendet i ett skratt. ”Går det att ha så här kul?” funderar jag på.  
Liseberg släng dig i väggen för här kommer en Saab!
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En man med sinne för detaljer

Den andra januari 1964 registrerade Saab tio bilar för tävling. Numrerade 1-10. num-
mer 10 var en 95:a servicebil. Nummer åtta var safaribilen, nummer ett Erik Carlsson 
”På takets” bil och nummer två var Pat Moss bil.

Pat Moss gick över till Saab efter att hon gift sig med Erik Carlsson ”På taket”. Den 
här bilen är en av dem hon körde och det var den hon körde med längst av alla bilar. Hon 
var inte blyg i körningen, utan körde som sjutton. Mest känd är hon väl för att hon vann 
damklassen i Monte Carlo rallyt 1964 med 302:an.

 Bilen höll även måttet när Åke ”Bryggarn” Andersson körde i Svenska Rallyt 1966.  
Här vann bilen den sista stora segern för en tvåtaktare.

Gunnar körde rally på den tiden alla gjorde det. och trots att han bodde i Göteborg så 
körde han Saab! Saken är den med Gunnar att han har lätt för siffror och han memore-
rar dem utantill. Frågar du honom om artikelnumret på sporttoppen så får du det utan 
att tveka. Samtidigt hade han intresse för de tio utvalda bilarna, han kunde chassinum-
ren på ettan och tvåan utantill...

En dag när han var ute på en tur med sin renoverade sportbil för några år sedan så 
såg han en tvåtaktare skymta och intresset vaknade till.  Tur att Gunnar har ett gott 
och friskt hjärta när han såg vilket chassinummer denna bil hade... Hur dålig den än var 
så väcktes en glöd i Gunnars inre, men bilen var inte till salu. Förutom att vara bra på 
siffror så är Gunnar envis som en åsna. Han gav sig inte förrän han hade bilen hemma. 
Och som vanligt gick det hans väg efter ett tålmodigt väntande.

Då började det stora lyftet! Bilen plockades isär i molekyler, sorterades upp och det 
kollades över vad som kunde återanvändas och vad som var tvunget att bytas. Bilen fick 
så en ny lack och sedan började allt pill med att få bilen tidstypisk. Den hade körts som 
rallybil länge. En handskfackslucka som skulle sitta i fick nytillverkas och modifieras 
efter det. Specialgrejer göras. Skruvar poleras. 

Ja, ni som sett Gunnars bilar i verkligheten vet att ingen detalj är oviktigt och får 
lämnas åt slumpen. ALLT skall vara perfekt. Och det är det verkligen efteråt. 

Men under den första spännande turen med bilen så skar motorn ihop. ”Jaha, då var 
det bara att fixa det” sade Gunnar. Han fick köpa tillbaka nya kolvar av undertecknad 
som köpts av Gunnar några månader tidigare. Man ställer upp för vänner! Efter det 
första missödet så blev det kanon och bilen är ett monster att köra. Man blir rädd för sig 
själv, men när man tvekar så surar den ner sig. Så det gäller att låta hornen vara halvt 
framme. 

Gunnar har försökt följa det som var tidstypiskt efter bilder som finns att få tag på. 
Lätt har det inte varit, jag vet hur han har svurit över de där Schweiziska klockorna.

Gunnar är en renoveringstyp som lever för renoveringen och lägger ner själen i bilen. 
(fråga bara hans fru Sonja, för han är inte hemma mycket). Noggrann som få. Men nu 
när projektet har varit färdigt ett tag så har andra bilar kommit in i garaget och han 
funderar på att avyttra den. Så vill du ha en unik bil så har du nu en chans.

Text: Anton Björklund & Karl Ask 
Foto: Anton Björklund
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Gunnar Haglund har alltid nära till ett gott skratt och är en levande citatmaskin.

Recaroförarstol omklätt i Sporttyg. Varje detalj är viktig menar Gunnar.
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2015

Vårt lands första och största rally-
stjärna har gått i mål för alltid. Erik 
Carlsson ”på taket” avled på ett sjukhus i 
London den 27 maj i sviterna efter en fall-
olycka i hemmet i Eaton Bray. Han blev 
86 år och efterlämnar dottern Susie med 
familj. 

Erik Carlsson växte upp i Trollhättan 
och intresset för motorcyklar och bilar 
förde honom till Pelle Nyström, som var 
Nortonimportör och känt motornamn. 
Pelle blev hans mentor och tillsammans 
körde de Midnattssolsrallyt och tävlings-
intresset var tänt. Karriären inleddes 
med motocross, isbana och TT-lopp med 
motorcykel innan han fick råd att köpa en 
Saab 92 och börja köra rally.

Vid militärutbildningen på I 15 i Borås 
utsågs han till Årets Soldat. Han gillade när det var ordning och reda och hårda vill-
kor. Något som han skulle få stor nytta av i de påfrestande långdistansrallyn som blev 
hans melodi. Ju hårdare och tuffare förhållanden desto mer trivdes Erik. Han var envis, 

Erik Carlsson

En hyllning till en av bil-
världens största ikoner    

05�03�1929 - 27�05�2015

FAKTA

I världen
Året dominerades till stor del av det 
ökande hotet från den militanta isla-
mistiska terroristgruppen IS, den stora 
flyktingvågen som till stor del orsakades 
av IS-konflikten, samt flera terroristat-
tacker i bland annat Paris. Volkswagen 
avslöjades ha fuskat med avgasutsläppen 
i 11 miljoner bilar.

I Stallbacka bilfabrik
NEVS lämnar rekonstruktionsfasen 
skuldfritt och ingår avtal med kinesiska 
finansiärer. Utvecklingen av Saabs elbil 
fortsätter. 

På radion
Måns Zelmerlöw – Heroes, Avicii – Wai-
ting For Love

På Bio
En man som heter Ove

Sportsammanhang
Sverige vinner U21-Europamästerskapet i 
Tjeckien före Portugal, som besegras med 
4-3 på straffsparksläggning 2016



151

djärv, oöm och påhittig. 
Skolarbete var inte hans grej. Han nöjde sig med vanlig skolgång och började tidigt 

tjäna sina egna pengar efter att hans båda föräldrar gick bort i Eriks tonår. När rally-
tävlandet tog fart trivdes Erik helst utomlands. I Dolomiterna var det ofta fartsträckor 
med tusentals meter djupa ”diken” utan vägräcken. ”Här skramlar det länge Palmen 
om vi åker av” var hans sätt att se på utmaningarna.  

De stora rallysegrarna kom i början av sextiotalet med tre raka RAC- och två Monte 
Carlo-rally vinster. Ingen var i närheten av sådana resultat vare sig här hemma eller ute 
i Europa. Men mest nöjd var han över de två andraplaceringarna i Spa-Sofia- Liege. 
Rallyt var 560 mil långt och pågick 96 timmar med endast en timmas uppehåll i Sofia! 

Frestelsen var naturligtvis stor när 
han blev uppvaktad med ett guldkantat 
kontrakt av ett utländskt bilföretag. Han 
satt med pennan i handen men blev dock 
Saab troget. Ambassadören Carlssons 
betydelse för att få Saab känt och erkänt 
runt världen kan inte nog framhållas. Vid 
infarten till Saabmuseet i Trollhättan har 
han hedrats med en rondell som bär hans 
namn.

Hans popularitet var stor och han var den självskrivne ledaren varhelst han dök upp, 
lika rak och rättfram oavsett sällskap, hög, låg, rik eller fattig. Språket var mustigt 
och på Trollhätte-svengelska charmade han publiken varhelst han framträdde. Han var 
generös och noga med att alltid framhålla andra som bidragit till hans framgångar. Men 
han var krävande. Missade man en avtagsväg och han tvingades backa kom det blixt-
snabbt ”En får se sig om i värl`a!” ”Plän, dö tämp – sill vo plä!” Så kunde det låta när 
Carlsson ville ha full tank av tvåtaktsbränsle på en fransk mack. Eller när han bjöd ut 
sin blivande fru Pat första gången på restaurang ”You like fisk or fläsk?” 

”You like fisk 
or fläsk?”
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Den stora föraren i den lilla bilen gjorde att han ofta fick slå ur underläge mot betyd-
ligt motorstarkare konkurrenter. När han blev tråkad för att han vägde för mycket kom 
svaret snabbt: Bättre tjock om magen än tjocker  i huvét! 

Erik var en väl sedd gäst hos prins Bertil och prinsessan Lilian på Villa Solbacken. 
Där var högt i tak när de drog roliga historier. Erik var alltid underhållande och slagfär-
dig, en egenskap som även användes ofta i hemmet tillsammans med sin älskade hustru 
Pat och svågern Stirling Moss.

Klädd i clubblazern med Mount Kenya Safari märket på bröstet och den svarta, 
slitna flygkaptenväskan i näven har nu Erik Carlsson gjort sin sista resa. Vi minns med 
glädje populäre Eriks bravader och försöker glömma att han inte längre finns ibland oss.

 Text Gunnar Palm
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Bandag på Mittsvergebanan

Nils Olafssen får hjälp med däcksbyte inför hemfärden

Vid Höga Kustens infart en knapp mil söder om Härnösand ligger den nu snart 20 
år gamla Mittsvergebanan och där tillbringade ett gäng från Saabklubben en lördag i 
slutet av Maj. 

Morgonen inleddes med duggregn och snålblåst vilket gav en hal och lite förädisk 
bana men allteftersom dagen gick så blev det både varmare och soligare. Allteftersom 
banan torkade upp, så ökade givetvis också hastigheterna och de bästa varvtiderna låg 
runt 19 sekunder. Något enstaka besök i sandfållorna kunde noteras under eftermidda-
gen.

Saab 96-orna hade genomgående en dag med broms och kylproblem så för dessa tog 
dagen slut redan efter lunch medan de nyare fordonen höll ut framåt kl 15 då vi avslu-
tade med kaffe och uppstädning.

Undertecknad tillsammans med Thomas Ramsell var ansvariga för licenshanteringen 
och i övrigt fick vi  god uppbackning av ett gäng lokala funktionärer samt restaurang-
personal som fixade hamburgare och fika. 

Text och foto Anders Johansson
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2016
Saabklubben har idag (24 maj) kom-

mit överens med ägaren till SaabsUnited, 
Till Drescher, om att Saabklubben ska ta 
över hanteringen av SaabsUnited. Saab-
sUnited är en av de största internationella 
webbplatserna med nyheter och inlägg om 
Saab. SaabsUnited har en viktig plats i 
Saabs historia, bl a som initiativtagare till 
”Save Saab”-konvojerna samt inköpet av 
den sista Saab 9-3 till Saab Car Museum.

Saabklubben använder samma tekniska 
plattform (WordPress) som SaabsUnited. 
Det är vår avsikt att flytta över den webb-
platsen till vår servermiljö och säkerställa 
dess drift. SaabsUnited har ett redaktio-
nellt upplägg där besökare/användare på 
webbplatsen bidrar med nyheter, t ex från 
Saabträffar och liknande, som vi avser att 
vidareutveckla. Utöver detta finns även 
ett antal skribenter.

SaabsUnited ska kvarstå som SaabsU-
nited. Skribenterna på den webbplatsen är välkomna att fortsätta som tidigare. Saab-
klubben vill enbart säkerställa dess innehåll och uppmuntra till vidare användning, till 
förmån för internationella entusiaster, klubbar och företag med kopplingar till Saab. 

Svenska Saabklub-
ben tar över 
SaabsUnited

FAKTA

I världen
Internationella Saabträffen i Vadstena 
/ Linköping äger rum 12-14 augusti. 
Panamadokumenten med 11,5 miljoner 
dokument om hur prominenta personer 
använt skatteparadis uppmärksammas. 
Presidentval i USA.

I Stallbacka bilfabrik
Mattias Bergman VD för Nevs meddelar 
- Hittills finns ramavtal med två kinesis-
ka banker på 17 miljarder kronor totalt.
Nevs plan är att starta tillverkningen av 
målade karosser i Trollhättan i höst. Just 
nu är det över 700 personer som jobbar i 
Trollhättan och fler kommer att anställas.
– Vi rekryterar ett 50-tal ingenjörer i 
månaden och vi förbereder nu för att an-
ställa ett 100-tal bilbyggare i Trollhättan 
till sommaren, säger Mattias Bergman.

På radion
Adele – When We Were Young, Kygo - 
Stay

Sportsammanhang 
Sommar-OS i Rio, Fotbolls-EM i Frank-
rike
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Internationella Saabträffen 2016 i Vad-
stena / Linköping

Saabklubbens forummoderatorer kommer även bistå med moderation av innehåll från 
besökare/användare till SaabsUnited.

Internationella Saabträffen utspelar sig på en väldigt vacker och historiskt viktig 
plats i år. Både viktig för Saab och för Sverige i stort.

Träffen kommer dels vara i Vadstena där invigningen och avslutningen samt den 
stora middagen äger rum. Vadstena är en gullig liten stad belägen vid Vättern, Sveriges 
näst största sjö. Gatorna i staden är klädda i kullerstenar och massvis av trevliga trähus 
i olika färger finns i omgivningen. Många sevärdheter finns i Vadstena bland annat Vad-
stena Slott samt Sankt Birgittas kloster. 

På lördagen kommer vi vara i Linköping. Linköping är hemmet för Saab Flygmotor 
ända sedan starten 1939. Här kommer vi bland annat ha en konbana och utställning 
bredvid Saabarena. En lunch vid fabriken med avtäckning av Saab 92an precis som det 
gjordes 1947. Samt inträde till Flygvapenmuseet som ligger en liten bit utanför Linkö-
ping.

För Saabklubbens medlemmar och övriga besökare kommer det att finnas en aktivitet 
på söndagen i Vadstena där vi samlas med en bilutställning och marknad tillsammans 
med Intsaab-besökarna för att i all enkelhet också uppmärksamma Svenska Saabklub-
bens 40-årsjubileum. Vi hoppas på god uppslutning där. Varmt välkomna!
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En uppdaterad logotyp för 
Svenska Saabklubben

Svenska Saabklubben har en väldigt vacker, unik och speciell logotyp. Den formgavs 
ursprungligen av Saabs legendariska illustratör Rony Lutz, med tydlig koppling till för-
eningens tidigare namn Svenska Saabregistret. Saabklubbens logotyp pryder 1 000-tals 
Saabar över hela Sverige.

Logotypen återspeglar tydligt kopplingen till de äldre modellerna av Saab, med den 
gamla logotypen bestående av ”SAAB” och ett flygplan. De svenska färgerna framgår 
likaså mycket bra. Det har dock saknats en koppling till de nyare modellerna av Saab i 
vår logotyp.

Som ni kan se så är denna logotyp i princip identisk med tidigare logotyp. Det som 
skiljer dem åt är typsnittet för ”Svenska Saabklubben”, där vi nu använder typsnittet 
Gill Sans som Saab använde under 90- och 00-talet, samt att flygplanet under ”SAAB” 
nu är tydligare och mer likt den gamla Saab-logotypen.

Denna renoverade logotyp kommer vi successivt att introducera inom klubbens olika 
områden från 2015 och framåt. Då denna logotyp är så lik den tidigare logotypen så 
måste vi inte producera någon ny klubbregalia, flaggor eller liknande. Det är enbart när 
vår logotyp används framöver som den nya versionen är aktuell.

Vi är väldigt stolta över, samt nöjda med, Saabklubbens klassiska logotyp. Denna 
försiktiga renovering är enbart avsedd att tydliggöra vår bredd och förenkla den digitala 
hanteringen av vår logotyp.

Jonathan Sulo

19871976

92-
registret

2001



157

?

2007 2015 20XX

Det är svårt, om inte omöjligt, att förutse framtidens bilar. För 40 år sedan var det 
många som trodde att vi skulle ha flygande bilar så här dags. Det närmaste man kan 
komma en flygande bil idag är bakom ratten på en Saab. Vilket är en trevlig upplevelse, 
som vi alla känner till.

En sak är säker: framtiden bär på många utmaningar för oss bilentusiaster. Utveck-
lingen går allt mer mot eldrivna bilar och bilar med förbränningsmotorer ses inte längre 
på med blida ögon. I Paris får bilar som är äldre än 20 år inte trafikera stadens gator 
under vardagar och i Japan finns det numera fler laddningsstationer för elbilar än det 
finns bensinstationer.

Elbilsutvecklingen är förståelig med tanke på alla luftföroreningar. Motor- och 
utsläppsbegränsningar får däremot inte ske hur som helst. Vi vill fortfarande kunna 
se, höra och lukta på våra tvåtaktare om 40 år. Men det kräver att vi, tillsammans med 
andra bilentusiaster, engagerar oss via MHRF. Annars finns det en risk att våra Saabar 
tystnar.

Nu har Saabs bilar och motorer alltid varit väldigt effektiva. De senaste åren har 
ytterligare förbättringar skett, t ex med nya smörjmedel för tvåtaktare samt att många 
konverterar sina bensinbilar så de går på etanol. Det finns - hör och häpna - även folk 
som bygger om sina Saabar till eldrift. Med framhjulsdrift, låg vikt och luftmotstånd är 
Saab 96 en idealisk elbil.

Apropå elbilar så ska den nya ägaren till bilfabriken i Trollhättan, NEVS, fokusera på 
just detta. I skrivande stund saknar NEVS rättigheterna till varumärket Saab, så det är 
ännu osäkert om vi får se några fler nya Saabar. Att fler nya bilar av vårt favoritmärke 
är bra även för oss entusiaster är självklart. Oavsett om de har elmotorer eller inte.

En oviss framtid är dock något som vi Saabentusiaster är experter på att hantera.

Svenska Saabklubben 
– var är vi om 40 år?
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Framtiden bär likaså på många möjligheter. Vi står just nu inför en av de största 
tekniska revolutionerna någonsin, med 3D-skrivarna. Än så länge är 3D-skrivarna rätt 
så begränsade och möjliggör främst utskrift av plastdelar men i framtiden kommer det 
vara möjligt att skriva ut högkvalitativa delar i plast, gummi, plåt och andra material.

Tänk att kunna skriva ut en komplett uppsättning av ett Aero- eller Airflow-paket 
hemma på kammaren. Eller varför inte skriva ut en kortnosframskärm? Behöver du en 
ny ratt? Skriv ut den likaså! Det kan låta otroligt idag, men det kan vara fullt möjligt 
om en 15-20 år. 

Inom Saabklubben har vi börjat laborera med 3D-skrivare, under vår ordinarie 
reservdelsverksamhet. För även om folk skriver ut reservdelar själva hemma så behöver 
t ex någon upprätta och tillhandahålla korrekta ritningar för alla delar. Det måste fin-
nas en kvalitetssäkring. Här kan Saabklubben komma att spela en stor roll framöver.

Även inom en närmare framtid är vår reservdelsverksamhet extremt viktig. Orio, fd. 
Saab Parts AB, avvecklar sin reservdelsverksamhet för Saab till förmån för andra bil-
märken. 2006 var Saab 9-5 den näst mest sålda bilmodellen i Sverige. Om 10 år kanske 
det inte längre finns några reservdelar kvar till Saab 9-5. Detta måste vi kunna hantera 
vidare inom Saabklubben.

I slutändan är framtiden för Saabklubben och för oss entusiaster vad vi själva gör den 
till. Om Saab ska leva vidare om 40 år så måste vi alla vara med och bidra till det. Enga-
gera er i klubben, få fler att bli medlemmar och kör era Saabar så ofta och mycket som 
möjligt! Det är vi tillsammans som utgör Svenska Saabklubben - igår, idag och imorgon.

Jonathan Sulo, för styrelsen i Svenska Saabklubben 2016
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Boken du håller i din hand är en hyllning till Dig!
Svenska Saabklubben har blivit 40 år som bilklubb – och det 
skall firas! Fyrtio år av passionerade eldsjälar som brunnit för 
det lilla bilmärket från Trollhättan.

Svenska Saabklubben har gått från ett Saab 92-register till en 
klubb för alla Saab-bilar, bokstavligen från tvåtakt till turbo. 
Reportage om klubbens historia, minnesvärda bilträffar, udda 
bilköp, anekdoter och mycket annat samlat, bortglömt material 
har blivit till denna bok. Mycket nöje!
 
Vänligen
Karl Ask
Ordförande jubileumsåret 2016


