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Träffar & Rallyn



Tema V4 

Årsmodell 1967 fick en 
stor nyhet nämligen en 65 
hästars toppventilad  V-
fyra av Fords konstruktion 
och tillverkning. 
Den medförde snabbare ac-
celeration, högre toppfart, 
lägre bensinförbrukning och 
ökad popularitet hos kun-
derna. Efter en tids dalande 
siffror vände nu försälj-
ningskurvorna åter upp.   
Som bekant kunde man 
köpa sin SAAB med en två-
taktsmotor även som års-
modell –67 och –68, men 
försäljningssiffrorna på tvåtaktaren sjönk 
som en gråsten. Alla ville ha en stor stark 
V4-motor utan slabbande med olja i bensi-
nen.  
 

Monte Carlo 850 fanns även 
1967 men byttes snart ut mot 
Monte Carlo V4. Monte Car-
lo 850 kom prestandamässigt 
i skuggan av standard-V4:an. 
 
1967 års V4 hade kvar två-
taktsatmosfären med lilla 
vindrutan (se första färgsidan 
bild 1) och lilla bakrutan 
samt instrument och ratt. 
Den hade emellertid likt 
1968 års modell långnos-
fronten (bild 2) med runda 
strålkastare. Detta år var det 
sista som  95:an hade de 

gamla bakljusen med kromsarg. (bild 6) Ny-
heter för året var bla ny ratt (bild 4), större 
vindruta (bild 10) och bakruta på 96:an.  

Monte Carlo 850 hade 
en direktsmord två-
taktsmotor på 55 häs-
tar i jämförelse med 
standard-V4:an som 
hade 65 hästar. Därför 
försvann 850 under 
modellåret 1967 till 
förmån för V4:an. 

 

De kommande sidorna handlar 
om V4-modellerna med många 
bilder i färg, årsmodellföränd-
ringar, V4-ägare med olika års-
modeller och ett test från 
Teknikens Värld 1978 
nummer 21.  

Text: Daniel Gustavsson     Foto: SAAB Automobile AB om inget annat anges. 

 

Tidigare publicerat i  

ÖSTGÖTA SAABKLUBB`s 

klubbtidning,  

SIDORUTAN 

Omslag: Christer Lanhage i Trollhättan kommer i sin gula 
93:a från 1958 till slussträffen i Trollhättan och anvisas plats 
av Lars-Göran Hansson vid Trestads Veteranbilsklubb.
Foto: Christer Gebo
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Förändringar. 
Foto: Övre vänstra bilden Karin Lindberg, övriga bilder SAAB Automobile AB. 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

4 



4

Utöver det vanliga. 

Philips ”Biletta” 

Takräcke, läderratt, radio, överdragsklädsel, dragkrok, lastskyddsnät,  

aluminiumfälgar m.m fanns som tillbehör. 
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Nr 4  :   9 November

Stoppdatum för Bakrutan 2008Skriv till Bakrutan

Skicka in dina reseskildringar,
tävlingsbidrag, Saabäventyr
m m till tidningsredaktören.

(Ej till Saabklubbens boxadress)
I din brevlåda ca 4-6 veckor

efter stoppdatum.
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Sportiga sidan. 

Sonett II 1969 års modell. Sonett III 1972 års modell 

Sonett III 1971 års modell. Här kommer en kung på rallyvägen. 

SAAB 96 1700 S  1975 års modell. 
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95 och 96 sidan. 
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Tema V4 

 

1969 års förändring var bl a ny front (bild 
11) med större strålkastare och  blinkers, 
med parkeringsljus flyttade till framskär-
marna samt gummiklotsar på kofångarhor-
nen och nya navkapslar.  95:an fick nya 
bakljus med backljus (bild 12) som hängde 
med till 95:ans nedläggning 1978.  

SAAB 95 var en populär bil hos jägarna. 

Den enda nyheten 1970 var den nydesigna-
de (bild 5) instrumentbrädan med ratt. 
 
SAAB fick pris för lykttorkarna (bild 31) 
som introducerades på 1971 års modell. 
Samtidigt placerades sidolisterna (bild 28,-
74 års)  utmed karossidans nederkant. Där 
fanns de till 96:ans nedläggning 1980. 
 
Nyheterna 1972 var inte stora men dock 
värmande. Kalla vintermorgnar var det 
skönt med termostatstyrd stolsvärme. Ko-
fångarhornen blev nu helt i gummi. Fälgar-

na fick nytt utseende och även dessa hängde 
med till nedläggningen. (bild 34, 78 års). 
 
1973 års nyheter var också få men upply-
sande, H4 ljus. Nya navkapslar.  
 
70-talets ”nya” material började slå igenom 
inom bilindustrin så även hos SAAB. Gril-
len (bild 28) på 1974 års modell blev nu i 
svart plast. Färgerna blev också de mer ”70-
tal” som den indiskt gula tex. (bild 28). 
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Tema V4 

1975 var ett år med två årsmodeller. Då 
fanns den riktiga 75:an. Det var sista årsmo-
dellen med ”kromade” kofångare, liksom 
95:an som hade det bakåtvända extrasätet 
(bild 30 och 33). Förändringens vindar blås-
te hos SAAB och lagstiftarna. Så det blev 
ett extra B i årsmodellen, -75B.  
 
-75B var egentligen 1976 års modell vars 
nyheter var omfattande. Nya gummikofång-
are (bild 3), ny ratt och nya instrument (bild 
14). -75B hade 65 hästkrafter medan –76:an 
hade 62 avgasrenade hästkrafter. (Lagkrav 
från årsskiftet). I SAAB 95:an slopades ex-
trasätet och där lade man reservhjulet istäl-

let. Baksätet flyttades längre bakåt med 
bättre benutrymme som följd. Nummerplå-
ten flyttades upp på bakluckan till följd av 
kofångarbytet. (bild 13). 
 
Även 1977 års modell hade A och B.  -77A 

hade 62-hästarsmotorn och nya svarta yttre 
backspeglar plus att SAAB 96:an hade fått 

SAAB 99:ans framstolar med högt rygg-
stöd. 

 

–77B (kom under modellåret) hade allt detta 
och en tvåports Solexförgasare som gav 
hela 68 hästkrafter och 5-7 % lägre bensin-
förbrukning. 
 
Efter 110 527 exemplar av SAAB 95:an 
som producerats sedan 1959, tackade den 

Årsmodell 78. 



Ett stort tack till Östgöta Saabklubb 
för lånet av artikeln! / red
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Tema V4 

för sig (bild 34) i och med 1978 års modell. 
Som nyheter fick även 95:an 99:ans fram-
stolar och el-bakruta. Exteriör nyhet var sto-
ra blinkers fram på 95:an och 96:an. (bild 
9). SAAB 96:an fick även stora bakljus med 
backljus i (bild 8) och ett svart 
”spoilerhandtag” på bakluckan. 
 
1979 var det i stort sätt bara några nya fär-
ger (t ex akaciagrönt), sidostripes under si-
dolisten och svart mellan bakljusen som var 
nyhet för året. Alla SAAB 96:or tillverkades 
nu i Finland. 
 
Skillnaden mellan 1980 års modell och fö-
regående årsmodell var i stort sätt chassi-
numren på normal-96:orna. Detta p g a att 
SAAB 96:an efter 20 år tackade för sig i ja-
nuari 1980 med en jubileumsupplaga på 300 
bilar (akvamarinblå med förnäm blå plysch-
klädsel och Ronalfälgar, bild 38). Det totala 

antalet SAAB 96:or genom åren blev 547 
000 enheter. Om man tar med 92:an, 93:an, 

95:an, 96:an och 97:an (Sonetten) så blev 
summan cirka 741 000 enheter. 
                ——————–—— 

 

 

Utöver det vanliga. 

Utöver det vanliga fanns det extra tillbehör 
så som takräcken, radio, trimsatser m.m.  
Några av de vanligaste tillbehören kan du se 
på den andra färgsidan ”Utöver det vanliga” 
bild 15-21. 

Då har vi kommit till den ”sportiga sidan” 
av SAAB V4 som jag tar upp lite kort, det 
kommer mer om Sonetten i något komman-
de nummer av Sidorutan. Om man ville  ha 
en SAAB utöver det vanliga  fick det bli en 
Sonett, detta gällde främst i USA. Sonett II 
(1966-1967) lanserades med tvåtaktsmo-
torn, men under modellåret 1967 introduce-
rades Sonett V4  (1967-1969) (bild 22). 
1970 blev det mer kantigt då  Sonett III 
(1970-1974) (bild 23 och 27) introducera-
des. Den vanligaste Sonetten på svenska vä-
gar är 1972 års modell, (bild 23.)             
 
SAAB har ju alltid varit lite sportig så 1975 
fanns det en speciell SAAB 96 V4 (1700 S) 
(bild 24 och 25) i sortimentet för de kräsna 
köparna som saknade Sonetten. Den hade bl 
a en större motor på 1,7 liter och större för-
gasare. Interiören fick sportstolar, sportratt 
och varvräknare. Exteriören fick sidostripes 
och aluminiumfälgar. 

Text: Daniel Gustavsson 

Text David Gustavsson



Rolf Jensen har avlidit
Rolf Jensen in memoriam

Den 24 maj ringde telefonen. Det var An-
ders Jensen och med ens fick jag en stark 
obehagskänsla och frågade, det är väl inget 
med Rolf? Den värsta farhågan besannades,  
Rolf Jensen, en kär vän och mångårig klubbkol-
lega hade avlidit bakom ratten på sin tävlingsbil 
efter att ha kommit in i depå efter en mycket 
konkurrenskraftig kvaltid på Kinnekulle Ring. 

Jag lärde känna Rolf 1994 då jag tog mitt första 
styrelseuppdrag och vi har alltid kommit bra öv-
erens. Inte så konstigt kanske, Rolf kommer jag 
alltid att minnas som en mycket varm person med 
ett stort hjärta och ofta nära till skratt. Jag gladdes 
mycket åt den vänskap som vi utvecklade genom 
åren tillsammans i styrelsen. 

Med undantag för en tid som sammanhållande för 
valberedningen började Rolf som styrelsemedlem 
och huvudansvarig för reservdelar i början av 
1991. Det betyder 17 år av frivilligt arbete för 
medlemmarnas och Saabentusiasters bästa. 

Rolf hade en brinnande passion att hjälpa andra 
bland annat genom ständigt nya uppslag på vad 
som kunde nytillverkas och köpas in till Saabk-
lubbens reservdelslager. Dessutom alltid beredd 
att ge råd för den rådville.

Särskilt glädjande är det att Rolf av årsmötet 
2008 utsågs till hedersmedlem i Svenska Saab-
klubben. 

Saabvänner världen över saknar Rolf för hans 
varma personlighet, hjälpsamhet och den kunskap 
som han gärna delade med sig av. Saknaden är stor 
och det tomrum Rolf lämnar är svårt att fylla.

Tankarna går främst till Eva, barnen och broder 
Anders

Martin Bergstrand, vän 

Rolf Jensen, reservdelsansvarig i Svenska Saab-
klubben, har hastigt gått bort den 24 maj. Han 
avled av en massiv hjärtinfarkt bakom ratten på 
sin Saab Sport på Kinnekulle Ring efter en mycket 
konkurrenskraftig kvaltid. Det var premiärloppet 
för säsongen. 

Rolf övertog reservdelsansvaret inom klubben 
redan 1991 när han efterträdde Leif blomberg. 
Sedan dess har han utvecklat reservdelsverk-
samheten och bidragit till nytillverkning av en 
lång rad delar. För sina stora insatser vad gäller 
reservdelshållningen till våra gammelsaabar blev 
Rolf vald till hedersmedlem i klubben på årsmötet 
2008. 

Rolf var en mycket stor tillgång, inte bara för sin 
familj, utan för hela Svenska Saabklubben och 
saabentusiaster världen över. Han efterlämnar 
Hustrun Eva med två barn och brodern Anders.

Styrelsen
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Ordföranden har ordet

(efter en hel del trassel med ryska gränspolisen…) 
fortsatte vi med bilarna genom Estland ner till 
träffen. Letterna genomförde träffen på en mycket 
ambitiöst och välordnat sätt. Ca 120 bilar var på 
plats från de flesta europeiska länder. Det största 
inslaget av 2-taktssaabar stod vi svenskar för. 
Lars Mårtensson hade dragit ihop ett gäng som 
tog färjan direkt till Riga. På vägen till träffen från 
färjan, tvingades man åka genom centrala Riga 
vilket spädde på trafikkaoset ytterligare då man 
försökte åka i samlad styrka genom stan.
Extra roligt som svensk på träffen, var att vi 
plockade hem flest priser för fina bilar. Ägarna 
förärades med rejäla bucklor av arrangörerna.
Efter träffen fortsatte vi genom Litauen och Polen 
hem innan vi landade hemma efter 3 veckor på 
rull. Vi är nu flera som ser fram mot nästa års 
internationella träff i Holland.

Jag vill återigen uppmuntra till att besöka de träf-

Så har då sommaren passerat, kanske inte den 
bästa när det gäller fina dagar att vädra pärlan. 
Nu skall väl inte lite regn hindra en Saab att 
komma ut på vägen kan man tycka.

För egen del började träffsäsongen med besök på 
Wafab bils, SAAB och Opel-träff i Karlstad. Tur 
att man hade fina lokaler för inomhusmarknad 
för ute var det snöblandat regn fast vi kommit en 
bit in i maj. Tipspromenad, konstutställning med 
Rony Lutz och hans verk samt många bilar på 
plats gjorde ändå träffen mycket lyckad.

Sista helgen i maj styrdes kosan mot Danmark för 
att hinna med 2 träffar helgerna efter varandra. 
Familjen hade mutats med besök på Legoland 
och Tivoli i den mellanliggande veckan för att 
följa med. Fyra personer, nio dygn i 900:a med 
Toppola visade sig fungera alldeles utmärkt, dels 
tack vare fantastiskt väder, men även för de fina 
träffarna som danskarna genomförde.
Sommarens stora mål var ändå resan till den Inter-
nationella träffen i Lettland. När man ändå var ute 
och åkte var det ju lika bra att dryga ut resvägen 

lite, vilket resulterade i att vi 
först tog båten till Tallinn för att 
sedan (utan bilar) ta tåget till St. 
Petersburg. Väl tillbaka i Estland 
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far som ordnas. Det är på träffarna man skapar 
kontakter som kan leda till att man hittar den där 
delen man saknar osv. Under sommarens resa till 
Ryssland och Baltikum utnyttjades de kontakter 
som Ulf Stensson etablerade under Saabfestivalen 
förra året. Utan dessa hade vi knappast kommit 
in i Ryssland eller haft en trygg biluppställning 
i Tallinn.

På styrelsefronten fortgår arbetet med att hitta 
en ny lösning av reservdelsförsörjningen efter 
vår reservdelsansvariga Rolf Jensens sorgliga 
bortgång, en inte helt lätt uppgift med tanke på 
omfattningen av verksamheten. Det finns även 
annat att tänka på när det gäller hur en ideell 
förening kan agera för att hålla sig inom skat-
teverkets regler och hur vi förhåller oss till andra 
reservdelsleverantörer etc.
Rent generellt känns det som klubben har vuxit ur 
sin kostym på en del kanter med ett medlemsantal 
på ca 2.500. Allt fler kräver en högre servicenivå 
och vill t.ex. kunna sköta sina kontakter med 
klubben via hemsidan. Vi tittar på lösningar för 
att de som vill skall kunna uppdatera sina kon-

taktuppgifter och bilinnehav via hemsidan. Det 
finns även inkomna förslag om klubbshop och 
reservdelsförsäljning som webbutik på hemsidan. 
Hur långt vi kommer och när får vi återkomma till 
längre fram. Det känns dock viktigt att inte bara 
satsa på hemsidan utan att även fortsättningsvis 
finnas tillgängliga via telefon och brev samt att 
leverera fyra välfyllda Bakrutor per år.

I övrigt kan rapporteras att klubbens Saabo är nu 
omlackerad av klubbens sakkunniga i lackfrågor, 
Patrik Henriksson. Trots att vagnen var silikon-
sjuk med mycket slipning som följd, har vagnen 
nu fått en fin lack i grått och vitt. I skrivande stund 
återstår listmontage och dekalsättning för att den 
skall vara färdig på utsidan. Återstår sedan att se 
över inredningen.

_________________________ 
Med vänlig hälsning 
Anders Dackemyr 
Ordförande Svenska Saabklubben

Reservdelsförsäljning till 
medlemmar i Saabklubben.

Det har nu gått cirka 3 månader sen Rolf Jensen 
avlidit på grund av hjärtinfarkt vid ratten på sin 
tävlingsbil på Kinnekulle Ring. Från klubben sida 
har vi efter kontakter med Rolfs familj och med 
Rolfs bror Anders Jensen accepterat deras önskan 
att respektera deras sorgearbete. 

Vi har därför beaktat deras önskemål att ge sor-
gearbetet lite tid innan vi tar tag i ett för klubben 
svårt arbete att ta över efter Rolf Jensen som 
gjort ett mycket fint jobb för klubben och dess 
medlemmar. 

Vi har haft några styrelsemedlemmar i Borås och 
träffat Anders för att ta över och för att skaffa oss 
en uppfattning av lagrets beskaffenhet och voly-
mer som skall distribueras till medlemmar. 

Det är inte vilket litet skruvlager som helst utan 
ett helt företag som skall flyttas eller finnas kvar 
i Borås. 

All administration, bokföring, inköp av delar, 
försäljning av delar och bankkontakter skall kö-
ras igång efter att ha legat nere, det tar mycket 
kraft.
 
Vi hoppas därför att Ni medlemmar har överse-
ende med att det har tagit tid och kommer att ta 
lite mer tid innan vi får igång verksamheten. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Bästa hälsningar
Styrelsen, Svenska Saabklubben
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Ådalsrallyt 2008
Ådalrallyt 2008 inleddes för min del genom att 
jag efter flera år av långsam renovering av min 
SAAB tvåtaktare och längtan att komma ut på 
vägarna igen, fick möjligheten att låna en SAAB 
-64 av min kompis Micke Hagenvald som själv 
planerade att köra veteranmotorcykel på rallyt, 
Till hjälp hade jag min fru Inger och dotter Kris-
tina som kartläsare och co-driver, båda med lång 
och gedigen erfarenhet från SAAB och SAAB´s 
tvåtaktare

Så blev det äntligen lördagen den 19 juli och in-
checkning på torget i Kramfors efter det att bilarna 
parkerades på stadens gågata.  Under tiden som de 
dryga 40-talet bilar som deltog i rallyt beundrades 
av åskådarna passade förarna och passagerarna 
att ta en morgonfika. 
Första start gick kl 10.00  och därefter i num-
merföljd med några minuters mellanrum, första 
kontrollen var i Bollstabruk där man skulle svara 
namn på aktuella personer, det gick ganska bra när 
man hade kunniga personer med i bilen. Därefter 
gick färden till Nyland och ett manöverprov som 
lyckades bra trots att jag var ovan att köra en 
treväxlad bil. Glad i hågen fortsatte vi färden till 
Marieberg på norra sidan Ångermanälven där 

vår iakttagelseförmåga sattes på prov, det även 
fanns möjlighet att fika i kulturhuset med gott 
hembakat fikabröd

Efter en stunds paus i det vackra vädret gick 
färden mot den gamla sågverksorten Lungvik där 
vi var förvarnade att hålla ögonen öppna, vi tittade 
på allt och alla men tyckte inte vi såg något ovan-
ligt, märkligt tyckte vi och fortsatte över älven 
igen på den nybyggda bron mellan Klockestrand 
och Sandö och vidare ut mot Svanö där kontrollen 
var att man skulle känna igen gamla veteranbilar 
med hjälp av deras stänkskärmar. Därefter gick 
färden över Sandöbron ut  på väg 90 söderut mot 
Högsjö kyrka där nästa kontroll låg med frågor 
med anslutning till platsen man befanns sig på, 
varpå vi fortsatte vi fram mot Höga Kustenbron 
och vidare över den mot  det hägrande slutmålet 
Björkuddens hotell där en härlig lunch väntade. 
När vi kom fram fick vi frågan om vi sett något 
ovanligt när vi passerade Lungvik, Neej Joo 
kanske, vi kom på att det hade stått en Ford cab. 
lite ovanligt parkerad och en motorcykel med 
sidovagn det ser man inte varje dag, så vi kunde 
resonera oss fram till ett passande svar.

Artikelförfattaren väntar vid kontroll i Bollstabruk
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Lunchtimmen passerade snabbt och vi fick slita 
oss från den underbara utsikten och fortsätta nor-
rut igen med stopp efter vägen vid en kontroll 
med en otroligt vacker utsikt över Ångermanäl-
ven, vidare mot Klockestrand och den väntande 
kontrollen vid Ådalens Bilmuseum i Lunde där 
man med känselns hjälp skulle känna igen olika 
föremål i en låda, det gick sisådär, så vi fortsatte 
mot Frånö där nästa kontroll fanns. Därefter till-
baka till torget i Kramfors med det avslutande 
provet. Rallyt avslutades med grillbuffé och 

prisutdelning på Hotell Kramm där den andre 
deltagande SAAB:en med ägaren Jörgen Nyberg 
från Nordmaling mottog priset för en hedrande 
andra plats i Rallyt
Ådalsrallyt var mycket välarrangerat och det 
vackra vädret bidrog till att man åkte hem med 
ett leende på läpparna och redan ser fram mot 
nästa Ådalsrally.
   Text och foto Mauritz Falk

Lunch Ådalsrallyt med utsikt mot Högakusten brons 
pyloner. Saabägare: Mikael Hagenvald o Jörgen Nyberg
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Saab klubben i Finland eller Suomen Saabklubi 
ry som den i föreningsregistret upptas, höll sitt 
första  möte  i juli 1990. Man tillsatte en arbets-
grupp som utformade statuterna för föreningen. 
I början av 1991 var man så lång kommen att 
föreningen kunde registreras. Samma år utkom 
det första numret av klubben tidning SAABISTI. 
Juha Lehtonen valdes till ordförande och har 
fått behålla posten sedan dess. 
 
Man kan lugnt säga att föreningen tillkom rela-
tivt sent om man betänker att de äldsta  Saab-
klubbarna är betydligt äldre och med tanke på  att  
Finland trots allt var det första exportlandet som 
92 exporterades till. ”Relativt sent” är det också  
med tanke på att SAAB-Valmet i Nystad inledde 
verksamheten redan 1969 med att tillverka 95/96 
och 99. Och konstigt är det också så till vida att  
det 1991 redan förflutit en lång tid sedan de sven-
ska och finska rallystjärnorna skördat  ansenliga 
framgång med 96orna.
 
Nåväl, några  Saab eldsjälar i Tammerforstrakten 
beslöt grunda denna märkesförening. Dels var det 
personer som bekymrat märkte att vissa reservde-
lar inte mer fanns att tillgå för sina bruksbilar, dels 
f.d. rallyentusiaster som sökte sig till sina gelikar 
och sist men inte minst peroner som ville spara 
väl bibehållna exemplar för eftervärlden.  Man 
kan utan överdrift säga att främst V4 96::n  kan 
klassas som en del av landets kulturarv då det 
gällde att sätta Finland på fyra hjul,  på samma 
sätt som VW och vissa bilmärken från Öst-Europa 
kan sägas ha gjorde det.
 
Bilfabriken i Nystad gav nämligen en kraftig kick 
i bil registreringsstatistiken för Saab. Sålunda 
toppade Saab 96 statistiken för nyregistrerade 
bilar i mitten av 70-talet. 900-modellernas fram-
gång  i början av 80-talet var en såpass stor  att 
ett betydligt bestånd av dessa bilar ännu rullar i 
dagligt bruk på våra landsvägar.  Polisbilarna på 
70- och 80-talen var vanligen av modell 99 och 
900 i 4dörrars-versioner  så att ”kunderna”  inte 
behövde krypa in på ”bakbänken”. Ministrarna 
och merparten av de finska företagsledarna fär-
dades med  bättre utrustade  99, 900 eller senare 

9000. Ja, t o m  förlängda versioner av  99 och 
900 skapades i Nystad för att ge extra fotutrymme 
för passagerarna på bakbänken bl a 900 Finlandia 
och 900 CD.
 
Om klubben hade en sen start så var medlem-
sutvecklingen efter en blygsam inledning stadd 
i snabb tillväxt.  I slutet av 1992 hade klubben  
320 medlemmar. Idag har klubben över 2500 
betalande medlemmar dvs är ungefär lika stor som 
den Svenska Saabklubben. En märkbar skillnad 
mellan våra klubbar måste dock noteras -  alla 
Saab-modeller från den äldsta till den senast 
producerade omfattas av vår kubb. 
 
 Då mitt hjärta klappar för lite äldre Saabar har jag 
ofta undrat vad som får en ägare till en nyregis-
trerad Saab att skriva in sig i vår klubb. För det är 
många som är villiga att betala inskrivnings- och 
den första årsavgiften som går lös på c:a 400 SEK.  
Märkestrogna? Säkert på jakt efter en äldre Saab? 
Billigare tuning-grejer? Eller bara att höra till 
denna exklusiva del av befolkningen som kör med 
något som håller på att bli ett udda märke med god 
renomé? Eller är det de av klubben arrangerade 
årligen återkommande sammankomsterna - en 
för varje årstid?  Eller de speciella träffarna som  
Gammalsaabarnas möte (92-99), eller Classic 
Saab Meet 900-9000 eller någon av de ett dussin 
lokala möten som anordnas med regelbundna 
intervaller och som vår klubb sponsrar med att 
betala för fika eller en grillkorv? 

Grannklubben i Öster
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Klubbtidning SAABISTI utkommer fyra gånger 
per år. Tidningen skickas gratis till alla medlem-
mar och innehåller en massa artiklar om ägarnas 
Saabar, reseskildringar till Saab möten både 
hemma och utomlands, teknik och historia, test av 
nya modeller, Saab memento samt mittuppslaget 
med färgbilder från träffar och snygga bilar. Tid-
ningens köp- och säljsidorna som i början upptog 
en stor del av tidningen, har har under årens lopp 
krympt ihop då mer effektiva kanaler står till 
buds och då  inte minst klubbens  hemsida som 
till största del kan läsas av alla intresserande obe-
roende av om man är medlem eller ej. Adressen 
är www.saabclub.fi 
En del av forumet kan dock läsas endast av med-
lemmarna. Deltagande i diskusionen fordrar att 
man registrerat sig. Klubbens hemsida har en 
blygsam presentation på engelska samt en något 
större på svenska. 

 
Ett svenskspråkigt forum FSSV (Finlandss-
venska Saab vänner) är länkat till klubbens 
hemsida för att tillgodose den svensk-
språkiga minoritetens behov. Skandinaviskt 
deltagande i FSSV:s forum är välkommet 
vare sig det gäller reservdelar,  teknik eller 
en förestående resa till Finland. FSSV:arna 
är en liten informell grupp Saabister som 
alla är medlemmar i den landsomfattande 
klubben.  De känns igen på de lokala och 
internationella träffarna av en röd pikésk-
jorta och  cap med en gul logga ej olikt 
Saabs gamla flygplans dito.
Saab klubbens reservdelsförsäljning har 
av förklarlig anledning inte samma volym 
som ni har i SSK. Däremot har vår klubb 
och/eller våra medlemmar tagit fram vissa 
nyproducerade delar, en del av dem faktiskt 
tillsammans med SSK. 
 
Klubbens ekonomi har visat ett betryggande 
överskott under en lång räcka år vilket 
möjliggjort förmåner för våra medlem-
mar såsom gratis förplägning  vi klubbens 
möten, understöd för renovering av äldre 
bilar, understöd för resor till internationella 
Saabträffar, köp av  större partier reservde-
lar  eller gratis inträde för medlemmarna till 
SAAB-museet i Nystad m.m.

Till Finland vågar man komma även med äldre 
Saabar då medlemmarna organiserat ett nät av 
entusister som vid behov hjälper till med både 
utrymme och delar om den medhavda pärlan, 
långt hemifrån, skulle råka ut för tekniska besvär-
ligheter. Den aktuella listan kan man lämpligen be 
om av den person i vår klubb som sköter de inter-
nationella kontakterna. Skriv till international@
saabclub.fi  För tillfället är det undertecknad som 
sköter den sysslan.
 
2011 är det så igen Finlands tur att stå värd för den 
internationella Saab träffen i samband med klub-
bens 20-års jubileum. Förberedelserna är redan i 
full gång, så ta och gör redan nu en anteckning i 
din långtidsplan för kommande semestermål! 
 
CARL-EIRIK NIKANDER
Ansv. int kontakter.



Redaktör’n har ordet
Sommaren är kort. Vi känner till schlagern.  I 
början, så där i slutet av maj, tänker man alltid 
att man har ju den lååååånga sommaren framför 
sig. Men så plötsligt är den över och den långa 
hösten och vintern är i sikte. Och av någon un-
derlig anledning så är hösten och vintern alltid 
längre än våren och sommaren. 

Har ofta funderat på hur sommaren kan gå så fort 
när dagarna är så långa?  
 
Den här sommaren hade knappt börjat förrän 
klubbens drabbades av en stor sorg när styrelsele-
damoten och reservdelsansvarige Rolf Jensen 
avled. Han utsågs till hedersmedlem vid årsmötet 
och Bakrutan med honom och den andre nyvalde  
hedersmedlemmen Martin Bergstrand med foto 
på de båda hann inte mer än nätt jämnt komma 
ut då beskedet om Rolfs frånfälle togs emot med 
sorg och saknad.  
Bara ett par dagar efter tidningens utgivning så 
kom uppgiften om att Rolf hade avlidit - om man 
får säga det - på sin mammas gata, nämligen Kin-

nekulle Ring. Det var som en 
tröst för oss - att om det nu 
var så att Rolfs tid var ute - så 
var det ju en plats som han 
älskade, nämligen tävlings-
banan där han fick sluta sitt liv 
och som i mångt och mycket hade varit hans liv. 
Man kan nästan tro att det var uträknat av någon 
däruppe som styr över våra liv.
Vi som känt Rolf i många år kommer aldrig att 
glömma honom. Han var en mycket behaglig 
person. Han gjorde ett gigantisk arbete åt Saab-
klubben som reservdelsansvarig. 
 
Oljespekulationer
 
För egen del har det inte blivit så mycket åkt i 
sommar. De ständigt höjda priserna på bensin - 
flera gånger i veckan och sammanlagt två kronor 
sedan årsskiftet till juni tog på något sätt udden 
av intresset att sätta sig bakom ratten. 
Det är trist att det har blivit så dyrt att utöva int-
resset för veteranbilar. 

Mitt i den pulserande stockholmstrafiken kom på Götagatan på Södermalm Lars Ericssons grå 93:a de 
luxe från 1957. Bilen är hemmahörande i Hägersten och var på utflykt i innerstan. Foto Christer Gebo
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Och dyrare blir det med åren så det finns ingen 
ljusning att hoppas på. Bara högre och högre 
priser på energin även om priserna stabiliserades 
och gick ner något på eftersommaren. Men på 
sikt blir det nya höjningar och säkert  om inte 
förr så lika säkert ”som amen i kyrkan” till nästa 
sommar. 
 
Det är inte oljeshejkerna som skinnar oss på pen-
gar utan det är ju kineserna som blivit bilburna i 
allt högre omfattning och som vill ha en större del 
av oljan på världsmarknaden och enligt marknad-
sekonomins lagar och tillgång och efterfrågan så 
blir det dyrare om det är fler som slåss om det 
som finns att tillgå. 
Så finns det riskkapitalisternas också. De är näm-
ligen inblandade i oljepriserna. De köper på sig 
stora lager i hopp om att priserna stiger ytterligare 
och då kan de sälja sina oljelager på marknaden 
och tjäna grova pengar på sina spekulationer i 
oljepriser.
De allt högre bränslepriserna har ju också gett 
mer klirr i den stora statskassan eftersom momsen 
läggs på bränslepriset. Trots att mer skattepengar 
alltså kommer in till statkassan så tillbakavisade 
Fredrik Reinfelt förslag från Frankrike att sänka 
momsen på bensin - och det är från ett parti som 
alltid har kritiserat gamla sosseregeringar för att 
mjölka bilisterna på pengar. 

 Sedan kom nästa slag. Bilbesiktningen. Chryslern 
min fick nio två:or. Ingen rost och inget annat 
allvarligt heller. Men en massa småskit. Det tog 
ändå nästan två månader att få det reparerat. 
Letade under tiden efter andra bilar och höll på att 
fastna för en 900:a med Toppola på Blocket men 
innan jag fick tummen ur var den förstås såld.   
               
Burn outs med framhjulsdrift
 
Några arrangemang hemmavid - dock ej renodlade 
Saab-träffar - hanns med innan bilen blev stående.  
Det ena var Power Meet i Nossebro som är en 
miniträff jämfört med det riktiga Power Meet i 
Västerås. Någon SAAB fanns förstås inte med på 
Power Meet annat än som transportmedel för en 
gammal Lincoln från 1937. På knallemarknaden 
fanns ett par tavlor med Saab-motiv att köpa men 
de blev säkert inte sålda på jänkarträffen.
 
På Power-träffar med jänkare så är ölhävning 
en stående programpunkt men även burn outs så 
att gummit från bakdäcken och avgaserna ryker 
så det står härliga till. Mesta möjliga burn outs 
vinner.
När jag stod och såg på detta ”spektakel” som 
inget har med oss veteranbilsentusiaster att göra 
slog mig ändå tanken:  
- Undra om man kan göra burn out med en fram-

Gamla Saab:ar hör vanligtvis inte hemma på cruisingar men ett av undatagen vid crusingen i Trollhättan var 
Hans Bäcker med sin bruna 93:as från 1959. (Foto: Christer Gebo)
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hjulsdriven bil. Hur skulle det se ut och skulle 
framhjulsdrivningen hålla för det?
Vad tror ni? Skriv till redaktören era funderingar 
så tar vi upp det i nästa nummer.
 
Tvåtakt på cruising 

Cruising är ju heller inget som man förknippar 
med SAAB. Ändå var det flera hermeliner blad 
kattorna när det var cruising i Trollhättan på för-
sommaren. Det puttrades flitig mellan V8:ornas 
välkända muller. 
Men i SAAB-staden ska det ju vara så. Gammel-
SAAB:ar gör sig alltid påminda och tränger sig in 
både på cruisingar och i den vanliga stadstrafiken. 
Dessutom är ju allt som rullar tillåtet på cruisingar 
om det så skulle vara en skottkärra med en glad 
ölhävande raggare i men då blir det väl att hålla 
till bland folkträngseln på trottoarerna.

 Hjulets Dag är en tillställning där också 
allt som rullar kan ställas upp. Då gäller 
det inte bara traktorer utan även strids-
vagnar på larvfötter och amfibiebilar 
som går att köra både till lands och till 
sjöss. Då platsen är Gräfsnäs och ligger 
mellan Trollhättan och Alingsås så är 
det en hel del ”trollhättemopeder” med 
på hjuldagarna där.
 

Rolf Junhann kopplar av på ett klassiskt sätt vid veteranträffar med en 
fika här på Hjulets Dag vid sin 95:a från 1974. (Foto: Christer Gebo)

Nedan: Roland Andersson i Sollebrunn är stolt ägare till 
sin 92:a från 1951 och vinkar glatt till publiken på Hjulets 
Dag. (Foto: Christer Gebo

Hjulets Dag i Gräfsnäs utanför Alingsås samlar 
flera hundra veteraner och traktorer. Berit 
Ericsson i Sollebrunn var där med sin vita 96:a 
från 1966. (Foto: Christer Gebo)

Träffen är över och dags att plocka ihop picknick-
utrustningen i Lennart Andersson 96:a från 1962 och bege 
sig hem till Grästorp. (Foto: Christer Gebo)
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Lars-Göran Hansson lämnar Hjulets Dag med sin hembyggda Sonett-replica. 
(Foto: Christer Gebo).

Från det ena till det andra som det brukare heta när 
man inte har någon naturligt övergång till något 
nytt samtalsämne - visste ni att Kicki Danielsson 
kör SAAB? Visst gör hon det. 
Men Peter Wallenberg kör däremot inte SAAB 
längre. Han rattar en Porsche Carrera. Han får 
skylla sig själv.  
 
När jag fick frågan för ett tag sedan vad jag gillar 
musik så vad tror ni jag svarade: 
- Den ljuvaste musiken i mina öron är puttran-
det från en tvåtakts-SAAB. Och de gånger som 

Peter Bäckström på SAAB-
muséet i Trollhättan kör 
igång Monstret med dubbla 
motorer så kokar blodet 
i kroppen och det ryser i 
hela kroppen av välbehag. 
Det är vad jag kallar för 
musik. Inte ens den värsta 
hårdrocken kan mäta sig 
med Monstret. 

 SAAB även i himlen

Dödsannonser är ju inte län-
gre vad de en gång har varit. 
De traditionella korsen är 
numera ofta ersatta med 
andra symboler som t ex 
bilar. Lastbilar är rätt så 
vanligt när det gäller fyrhju-
lingar men sedan en tid har 
personbilar smugit sig in 
bland dödsannonserna och 
då främst veteranfordon.  
Lennart Pettersson (medlem 
2327) i Jönköping hittade 
en riktigt veteran-Saab i en 
dödsannons i Jönköpings-
Posten - en Saab 96:a lång-
nos - förmodligen en 65:a 
eller 66:a för något V4-
märke syns inte till. 
Men inte bara veteran-
SAAB:ar. I Nya Wemlands-
Tidningen den 19 juli finns 
en dödsannons med ett 
foto på en SAAB av nyare 
modell.
 
Så nu är isen definitiv bruten 
även för SAAB i de här 
sammanhangen. Vi får ju 
förmoda att det är riktiga 
SAAB-entusiaster som kilat 

Stig Andersson i Vargön är 
en hängiven Saab-entusiast 
i  t ro l lhät tesekt ionen och 
demons t rerar  a l l t id  l i ka 
oförtröttligt sin 96:a från 1961. 
(Foto: Christer Gebo)
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Pressrutan

vidare. De kanske åker SAAB också  däruppe i 
himlen. 
För många år sedan hörde jag en historia av 
numera bortgångne Östen Warnerbring på en 
middag som Saab bjöd motorjournalister på i 
samband med provkörning av en ny modell:
Han sa i sin show:
- Vet ni förresten att alla Skoda-ägare hamnar i 
himlen när de dör? Varför? Jo, det är ju för att de 
har haft ett helvete på jorden. 
Den historien kan ju ändras hur som helst med 
blandade bilmärken men detta sas i en tid när 
SVT:s Trafikmagasinet avslöjat att Skoda välte 
runt när undanmanövrar testades. Det var till 
och med före det att Mercedes lilla välte-klass 
upptäcktes på samma sätt. 
 
Bakrute-aktiva norrlänningar
 
Ni som tycker att det är för mycket om Trollhättan 
och dess omgivningar i den här numret finns det 
bara en sak att säga: 

Bakrutans annonsansvarige Yngve Ekberg har en 
unik 93:a, nämligen en 93F GT750 från 1960 - vit 
med en blå rand från grillen över hela bilen till 
bakre nummerskylten. 
I Klassiker nr 4/08 berättar Yngve har han hittade 
bilen i en annons i den amerikanska klubbtid-
ningen. Bilen inköptes och svenskregistrerades i 
januari 1993 men har aldrig varit i trafik. Reno-
veringen har nämligen pågått sedan dess och är 
ännu inte klar. Att det har pågått så länge beror på 
att den är både grundlig och att Yngve inte sätter 
renoveringen före sin familj så det har fått ta sin 
tid. Nerplockning, blästring, svetsning, lacker-
ing, ny motor, inredning m m är inte gjort i en 
handvändning precis. Familjelivet har tillåtits ta 
sin tid och det har därför också varit långa tider 
av stillastående i renoveringsarbetet. 
Runt 100.000 kronor uppskattar Yngve att den 
har kostat hittills men så blir det också en unik 
bil i nyskick när den står klar vilken sommar 
som helst.
 

Nybyggd rally-Saab
 
En annan tidning med ett stort 
SAAB-reportage är Bilsport 
Retro Cars som i nr 4.08 (för 
övrigt tidningens sista nummer 
efter ett plötsligt beslut om 
nerläggning). 
Det är Christer Stens rally 96:a 
i  Falun. Han har nämligen byggt upp en 96:a 
från en tom kaross som blivit ståendes på logen. I 
flera år letade han efter delar innan bygges kunde 
påbörjas. Karossen lackerades förstås i SAAB:s 
officiella indiskgula färg vid den tiden. Men innan 
dess förstärkes karossen för rally. 1790-motorn är 
på 168 hkr mot originalmotorns 65 hkr.
 
60-årsgåva till sig själv 
 
”Tvåtaktssång är den rätta melodin” har Nostalgia 
nr 6/08 som rubrik till ett reportage om Kenneth 
Lundgrens renoverade 93:a Sport som han köpte 
av Martin Stenlund i Arjeplog. 
På 1960- och 70-talen körde Kenneth Lundgren 
rally med V4 för Rimbo MK. 

- Skyll er själva! Redaktören bor i Trollhättan. 
Det kan förstås ingen hjälpa men det hade hjälpt 
att få en större blandning i tidningen om ni själva 
skickat in bidrag till Bakrutan. 
Det har varit Saab-träffar i Uppsala (Djungeltrum-
mans Dag), i Linköping, i Lidköping, i Karlstad, 
i Laxå, i Hässleholm och i Tomelilla. Har det 
kommit något bidrag från någon av dessa träffar? 
Svaret är nej. Men ni kan bättra er till nästa num-

mer. Annars blir det en tunn tidning.
Bakrutan blir den tidning som ni medlemmar gör 
den till - inte vad redaktören gör den till!
Utöver Trollhättan så är det också mycket Nor-
rland i det här numret. Norrlands-sektionen har 
blivit riktigt aktiv i Bakrutan. 
 
Många sidor i det här numret var avsedda för era 
träffreportage runt om i landet  men eftersom de 
uteblev så får nu nöja er med redaktörens utgju-
telser istället!

Text Christer Gebo
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I Retro Cars från 27 maj finns mycket intressant att 
läsa om Saab med bl a ett reportage om Christer Steens 
rallybil som blev för fin för rallyskogarna. Tidningen har 
också gjort en djupdykning i Saab-arkivet med anledning 
av 99:ans 40-åriga liv.

 När han skulle fylla 60 år ville han gärna ha en 
likadan tvåtaktare 96:a trubbnos som han började 
att köra rally med i mitten på 60-talet. Men för 
säkerhets skull letade han själv och hamnade 

således hos Martin. Det var ett objekt 
som behövde en del renovering. 
Kenneth Lundgren har utöver fram-
gångar på rallyvägarna kört båtracing 
och har flygcertifikat och haft eget 
plan.
 
Rally-besiktning
 
I Klassiker nr 6.08 genomgår Fredrik 
Ekendahls, Bromma,  SAAB 96 Sport 
från 1964, en besiktning för rally och 
racing enligt Appendix K-reglerna. Det 
är det internationella bilsportförbundet 
FIA som har upprättat ett reglemente 
för historisk racing. Allt ska vara i 
ursprungsskick men med undantag för 
säkerhetsutrustningen.  
Peter Ekendahl uppfyller nu reglerna 
och han kan tävla internationellt med 
den.
 
I samma tidning kan man på 28 stycken 
frimärksstora foton i detalj följa när 
Julle klär om en dörrsida på sin 92:a.
 
Stålbad i Norge
 
I Classic Motor nr 7.08 genomgår en 
SAAB 93:a ett norskt stålbad. Det är 
en norsk firma på Fornebys gamla 
flygplats i Oslo som har specialiserat 
sig på att göra bilkarosser plåtrena 
genom att sänka ner dem ett par tim-
mar i ett syrabad vars sammansättning 
är hemlig. 
20.000 kronor kostar behandlingen 
men då ska bilen vara demonterad, 
mesta möjliga färg och underreds-
massa borttaget och klar att läggas i 
badet. 

 
Gärdesloppet
 
En av de mest prestigefyllda vetaranträffarna är 
Prins Bertil Memorial  på Djurgården i Stockholm 
- även kallad Gärdesloppet. I år deltog 400 fordon 
i ett strålande sommarväder. 
En av de som deltog var Torbjörn Allinder och 
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Ulla Öhrn i Hässelby med deras ljusblå Saab 96 
från 1962 och blev belönade med en bild i Nos-
talgia nr 8.08. 
Gelleråsen
 
Om Gärdesloppet är det prestigefyllda veteranfor-
donsrallyt så är Gelleråsen årets mest fartfyllda 
rally och inte någon paradåkning. Saabs tvåtaktare 
är ett vanligt inslag här låter om sig. 
I Nostalgia nr 9 rusar Anders Jensen, Borås, med 
sin 96 Sport från 1964 fram på banan.    
 
Kissenödig gutt
 
Den norska veteranfordonstidningen ”Klassiker´n 
publicerar i nr 6/08 ett reportage om Gerry Ed-
land. Artikeln handlar visserligen om tvåtaktare 
men  inte SAAB utan DKW F12 från 1963. 
Bakrutan skulle inte ha ägnat artikeln något 
intresse om det inte var för en enda saks skull, 
nämligen en dekal på bakluckan på DKW:n. 
Den föreställer en liten grabb som står och kis-
sar på namnet SAAB. Man skulle tro att Gerry 
är en SAAB-hatare men det är mer hatkärlek till 
SAAB. Han har nämligen haft en hel del 96:or 
och en Turbo av första årsmodellen. För tillfället 
har han dock snöat in på tvåtakts-DKW.
 

Sladd med 92:an
 
Uno Persson i Tidaholm skickade ett klipp från 
Västgöta-Bladet 20 juni. Det var en artikel om en 
utställning i Skara om Sixten Sason. 
Utanför museets utställningslokaler stod en 
SAAB 92 från 1954. Det var tidaholmaren Leif 
Blomberg som visade sin klenod för vernis-
sagegästerna. Bilen köpte han i Karlskoga för 
tjugo år sedan efter påtryckningar från sin hustru. 
(Vilka fruar gör sånt?)
Han berättar för tidningens reporter att han tycker 
det är roligt att köra med bilen på småvägar under 
sommaren. 
- Där kan det till och med bli en och annan liten 
sladd, säger han.
Leif Blomberg har varit bilmekaniker i 40 år och 
köpte sin första SAAB redan 1973.
 
Grillning med svets
 
Erik Carlsson ”På taket” har hedersmedlem i Åsa-
ka Moppers. Moped är förstås en mopedklubb och 
Åsaka är en förort till hemstaden Trollhättan. 
Trollhättans Tidning  var med när hedersmedlem-
men fick sin utmärkelse 17 april - ett medlemskort 
i guld, diplom och ett hopfällbart grillspett med 
texten:
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- En kommer aldrig att klara sig i livet utan ett 
grillspett. 
Erik är nämligen väldigt förtjust i grillkorv med 
skarp senap.
- När Uno Carlbom och jag mekade som värst och 
blev hungriga kunde man ju alltid grilla - med 
svetsen, berättade Erik för tidningen. 
 
Dröm att köra
 
På Christinelunds gård utanför Kalmar arrangeras 
varje sommar Calmar Classic Motorshow i tio år. 
Bland de 350 bilar som var med vid årets show var 
Caroline och Joakim Engstrand i sin alabastergula 
96:a  från 1979. Bilen och Carolina är med på ett 
foto i Barometern den 14 juli. 
- Den är en dröm att köra men man hör motorlju-
det mer och så känns det som om man sitter inne 
i framrutan. Krocksäkerheten är dålig, det finns 
inga deformationszoner, sa Joakim till Barom-
eterns reporter.
Bakrutan hade i nr 1.08 en artikel av Janne Hag-
nell om makarnas Engstrands 96:a som egentligen 
heter Gullan. Vid festivalen förra året fick Gullan 
utmärkelsen ”Den snyggaste V4:an”. Då bodde de 
i Göteborg men har nu flyttat till Ljungbyholm.
 
Framsidan på Automobilhistoriska klubbens 
medlemstidning nr 278 (juni-augusti 2008) pryds 

av ett foto på täbybon Mårtens Hellquists röda 
sport-96:a med Hella-extraljus.  Bilen, som han 
köpte för ett par år sedan, tycks vara fotograferad 
på  Djurgårdsbron i Stockholm.
                                      
 SAAB en groda

I huvudet på Dagen Ny-
heters kulturbilaga den 19 
juli finns ett foto på en 93:a.  
Fotot puffar för en artikel 
om massbilismens födelse 
under 1950-talet och hur 
städer utformades på bilens 
villkor. 
I artikeln liknar man SAAB 
vid en groda och Ford An-
glia med en telefonkiosk. 
”Ståplats” är ju ett annat 
namn på Anglian. Saabs 
alla öknamn nämner vi 
inte här. 

Saab för fan själv 
 
Gud kör Mitsubishi och fan 
själv kör Saab - dessutom 
en röd 900 cabriolet. Det 
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var Marika Edfast i Sollentuna som gjorde upp-
täckten när hon var i den mer eller mindre avsom-
nande semesterorten Sidmouth i England. 
På en parkeringsplats hade Gud och Fan parkerat 
alldeles intill varandra i varsin bil enligt registre-
ringsskyltarna. 
DN:s NoN-redaktör spekulerar om det är så att 
de båda herrarna är på  semesterorten för att kolla 
in vilka som snart kommer att  platsa i  himlen 
respektive helvetet eftersom det är mest äldre 
pensionärer som rekreerar sig här eller om her-
rarna själva semestrar tillsammans på samma ort 
(DN 9 augusti).  
 
Rally utan midnattssol
 
Det är tre stora rallyn i sommar som har fått stor 
publicitet i veteranmotorpressen. Det är förstås det 
numera årligen återkommande Midnattsolsrallyt. 
Men det är inte mycket till midnattsol inblandat 
i rallyt då det startade i år igen i Kristianstad och 
slutade denna gång i Karlstad. 
 
Nytt för i år är Klassikersprintern i Skeppstuna 
som arrangerades av tidningen Klassiker och 
Skepptuna MK. 
 
Ett lopp som återuppstod efter många år är 24 
timmars Le Mans. 
 
Tidningen Klassiker kallar midnattsolsrallyt för 
”Det gasgalna gladrallyt”. Någon större framgång 
för Saab blev det inte fastän Saab var det vanli-
gaste märket i rallyt med ett 30-tal bilar. Först på 
åttonde plats kom den första Saab:en och det var 
Christer Steen i sin röda 96:a från Svärdsjö  MK i 
klassen ”Historiskt rally”. I klassen ”Regularity” 
gick det betydligt bättre. Paret Walter Olofsson/
Hans Sylvan kom på andra plats i sin 99:a EMS. 
Förra året segrade de i klassen. 
I Klassiker nr 7 finns foton modell mindre på 
Sören Ragnarsson och Lennart Rönnquists 96:a 
från 1964 och på Fredrik Ekendahls rally-K-
märkta men nu krockskadade röda 96:a sport.  De 
tävlade för Mälaröarnas MK och körde in i en mur 
och blev liggande med bilen på ena sidan. 
Tidningen har också en närbild på Viktoria Arnes-
son, 19 från Sysslebäck samt Emilie Olsson, 22, 
som deltog i rallyt för första gången och det var 
i en lånad Saab.     

Tidningen Nostalgia nr 9 har ett foto på Sibylla 
Gustafsson och Lasse Björk med deras blå 96:a 
från 1961 när Sibylla ligger på en presenning un-
der bilen och mekar. De kom näst sist Regularity 
men var inte ledsna för det.
 
Kombinationsträff
 
Klassikersprintern heter ett för sommaren nytt 
veteranbilsarrangemang där man kombinerar 
intresset för rally med träff och marknad. Det är 
ett samarrangemang mellan Skepptuma MK och 
tidningen Klassiker. 
Medan de 30-talet rallyklassikerna gjorde upp om 
sprinterloppet på en 2,5 km lång sträcka uppdelad 
med en del på folkracebanan i Skepptuna, en  del 
på en skogsväg och en snabb del på småvägar så 
stod entusiastbilarna uppradade till beskådan.  
I Klassiker nr 7 kan man se Johan Engbergs röda 
99:a från 1977 göra ett luftsprång rakt in tidnin-
gen på ett uppslag och på nästa uppslag aktern 
på Magnus Erikssons, Märsta, ljusbruna 96:a 
från 1961 och Anders Wallin med sin gråfärgade 
SAAB 92 från 1955 som han sedan skulle köra 
Midnattsolsrallyt med.
 
Stollar
 
Tidningen Klassiker efterlyser också renovering-
shjältar eller ”energiska, kreativa och inspirerande 
tokstollar” som man också kallar dem. Tidningen 
slår fast att det tar alltid längre tid och blir dyrare 
än vad man trodde när man satte igång renover-
ingen. 
Ett par av de Saab-renoverare som tidningen 
skrivit om är Göran Karlsson i Karlshamn som 
har renoverat en V4 1700S från 1975 och lagt på 
flera hundra kilo ny plåt. 
En annan ”tokstolle” är den inledningsvis nämnde 
Yngve Ekberg som har renoverat USA-Saaben 93 
GT 750 1960 till ett superunikt skick. 
 
Le Mans-minnen

Det var nästan 50 år sedan som Saab av en hän-
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delse kom att delta i Le Mans 24-timmars. Saab 
fick då mycket uppmärksamhet. Av de 55 bilar 
som då deltog kom endast tretton av dem i mål, 
bland annat Saab som kom på 12:e plats och på 
andra plats i sin klass.
I Classic Motor nr 6 berättar Alf Lavér minnen 
från tävlingen som han var med och samord-
nade. 
I sommar deltog SAAB igen med en exakt lika-
dan modell som 1959. Det var meningen att man 
skulle ha deltagit för två år sedan men en sponsor 
hoppade av och SAAB:s deltagande fick skjutas 
upp. Le Mans Classic går vartannat år sedan 
2002. 
I Classic Motor nr 6 kan man läsa om bygget av 
93-replikan för Le Mans.
Baksätet har ersatts med en tank på ca 90 liter och 
tanklocket är av storlek större mitt i aktern precis 
som den första 92:an.
Hur det gick med tävlingen? Jo, för den som inte 
hört så vann naturligtvis Saab sin klass på årets 
Le Mans.
Det var en oväntad seger, enligt Trollhättans Tidn-
ing den 26 juli. De som körde  Saaben -  Fredrik 
Tornérhielm, Göran Dahlén och Bo Lindman 
- trodde heller inte att de skulle vinna med en 
750 kubik-tvåtaktare över Porsche, Lotus och 
Ferrari. På rakorna sackade Saaben efter men tog 
igen det i kurvorna. Kurvor har alltid varit Saabs 
starka sida.
 
En Saabla smäll
 
Press-Priset tas av Expressen den 27 juli med ett 
foto på två Saabar som hade krockat. Och det var 

inte vilka Saabar som helst utan en polisbil och 
en  gammel-Saab - en tvåtakts-96:a från 1965. Det 
var heller ingen vilken krock som helst utan det 
var polisbilen som ställde sig i vägen för Saaben 
sedan man misslyckats med att stoppa den. 
Händelsen inträffade på riksväg 55 utanför 
Enköping kvällen innan. Bakom ratten på Saaben 
satt en 72-årig man som körde vänstertrafik och 
heller inte ville stanna på polisens anmaning så 
polisen blev tvungen att ställa sig framför honom. 
Hela frontgarnityret på polis-Saaben rasade ihop 
och fick bärgas från platsen medan Saaben inte 
fick en enda skråma och kunde köras hem till 
bilägarens bostad för egen maskin. 72-åringen 
delgavs misstanke för rattfylleri av polisen.  Ex-
pressens kommentar: Gamla Saabar har pansar-
plåt. En Saabla smäll var det.

Räddande tändstickor

 På sista sidan i Nostalgia nr 9 kan man läsa ett 
intressant kåseri av Sven Lindahl hur han med sin 
familj en regnig höstkväll 1963 åkte från Farsta 
till Karlskrona i familjens röda SAAB 93B 1958-
års modell. Den 60 mil långa resan pågick hela 
natten och först till frukosten var det framme i 
blekingestaden.  
Efter ett tag sedan resan påbörjats tvärstannade 
motorn. Den mindre tekniskt händige familje-
fadern gick ut i ovädret och lyfte på motorhuven 
och då plötsligt gick motorn igång när hustrun 
gjorde ett försök att starta. Lättad slog han igen 
motorhuven  men då hände det igen: Motorn stan-
nade i samma ögonblick som motorhuven gick 
igen. Motorhuven upp på nytt och motorn gick 
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igång.  Den påhittiga hustrun kom då på idén att 
sätta en tändsticksask under huven så den inte 
gick igen helt. Och det knepet fungerade och 
räddade hela resan även om man fick byta till en 
ny tändsticksask med jämna mellanrum eftersom 
regnet blötte ner dem så de sjönk ihop.
På hemresan var det finns väder Saaben fungerade 
utan problem och utan tändsticksaskar. 
Sven Lindahl berättar att han i många år levde i 
ovisshet om vad trolleriet med tändsticksaskarna 
berodde på men fick nyligen av en tillfällighet en 

förklaring av motorgurun Per Gillbrand. Ström-
fördelaren var på den tiden placerad strax innanför 
grillen och skyddades av en kåpa i metall mot 
fukt och väta. Kåpan satt fast i själva motorhuven 
och kunde lätt skava mot fördelarens kablar med 
kortslutning som följd ifall de var nötta. 
Så Sven Lindhals slutsats är: Ha med dig en bunt 
tändsticksaskar i gammel-Saaben ifall det blir 
regnoväder på hemväg från träffarna. Annars kan 
man ju se till att ha hela och fina kablar som inte 
är skavda och nötta.
               Christer Gebo
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Strax söder om Järvsö i Lörstrand denna fina Es-
somack som nuvarande ägare har renoverat till 
detta fina skick. Det säger Bengt Johansson som 
själv bor på i Järvsö.

- Om ni har vägarna förbi så rekomenderar jag att 
ni stannar till och tittar.

Den gamla bensinstationen fungerar numera som 
förråd till Stig Borg Bygg AB och Bengt Johans-
son uttrycker sin uppskattning över man valde att 
återställa macken till nästan ursprungligt skick 
som den var på 60-talet
Esso-macken drevs av Bengt Johanssons morfar 
under en tid på 1960-talet, vilket har gjort det 
extra roligt för honom att den har renoverats och 
bevaras som den en gång så ut.
 
Saaben är Bengt Johanssons egna bil - en 66:a 

tvåtakt som han har renoverat själv under två 
års tid.
- Jag köpte den för 10 år sedan och bestämde mig 
för att inte börja med renoveringen förrän jag 
kände att tid och motivation var helt rätt, säger 
han och ställdes därför undan den på en torr och 
fin loge med löfte av bonden att den fick stå så 
länge han ville.

För två år sedan så hämtade han hem bilen och 
skruvade ner den i minsta detalj och påbörjade 
renoveringen av karossen. Bilen var helt komplett 
och startade sedan han rengjort förgasarna och 
fyllt på ny bensin. Dessvärre så var den ganska 
rostig i golvet som han fick byta stora delar av.
Nu är den besiktigad utan anmärkning och går 
som en klocka.

Text och foto Christer Gebo

Macken
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Nya Medlemmar Välkomna !
AHLSTRÖM HENRIK LIMHAMN

ALZEN MARTIN ÅRE

ANDERSSON BENGT SOLLEBRUNN

ANDERSSON FREDRIK HEDE

ANDERSSON JONAS SÖDERKÖPING

ANDERSSON KARL-ERIK VIKSJÖFORS

ANDERSSON MIKAEL    SÄVEDALEN

BERGLUND MARTIN BORENSBERG

BLOMME CHRISTER GÄVLE

BOLLVIK JONAS NYKÖPING

BRATT PETER KARLSTAD

BRATTBERG ÖRJAN LJUSNE

BRYNTESSON PETER UDDEVALLA

EKLÖF KURT KNIVSTA

EKVALL BERNE KALMAR

ERIKSSON RICKARD HELSINGBORG

FINN RUNE INSJÖN

FRIMAN DANIEL LANDSBRO

GRESTOCK TONY
ISLE OF WIGHT 
PO32 6 AP  ENGLAND

GROP ANDERS  HÄSSELBY

GRÖNMAN BERTIL ÄLVKARLEBY

HAGLUND TORSTEN VALBO

HALDSSON LARS KLÅGERUP

HALLIN FREDRIK HISINGSBACKA

HAMMAR CHRISTER JÄRFÄLLA

HAMMARSTRÖM PETER ALFTA

HAVBORG MIKAEL STOCKHOLM

HELMER JOHAN JÖNKÖPING

HEYMAN MICHAEL
DK-2100 KÖPENHAM  
DANMARK

HÖGLUND MAGNUS VÄSTERÅS

ISAKSSON MATS LULEÅ

JOHANSSON INGE SKÄNNINGE

JOHANSSON MARINO VIMMERBY

JOHANSSON MARTIN  TROLLHÄTTAN

JONSSON JAN-ROGER HÄRNÖSAND

JONSSON SANDRA PITEÅ

KARLSSON BO    LINDESBERG

KARLSSON OVE   SILVERDALEN

KJÄLLANDER ROLF UPPSALA

KÅGSTRÖM MATS
N-9010 TROMSÖ  
NORGE

LARSSON ANDERS  HISHULT

LINDEN NIKLAS KÄRNA

LUNDAHL CHRISTER SKARA

LUNDBERG HANS VARA

LUNDSTRÖM JOHANNA
DK-8100 VEJLE  
DANMARK

MALMSTEN LARS TROLLHÄTTAN

NIHLEN JAN HÖÖR

NORDIN MATTIAS SANDVIKEN

OLOFSSON ANDERS    LUND

OLOFSSON HANS SKATTKÄRR

OLSSON HENRY SVEG

OLSSON MARCUS HELSINGBORG

OLSSON STEFAN KRISTIANSTAD

PETTERSSON JÖRGEN VISBY

PETTERSSON TOMMY   NORRTÄLJE

SJÖDAHL STELLAN UPPSALA

STADLER THOMAS NORRTÄLJE

STERNER SVERKER ÅTVIDABERG

SVENSSON INGVAR FAGERHULT

SÄVHAGE PÅR UPPHÄRAD

SÄÄF MARTIN SALTSJÖ-BOO

THORKELL EVA DÖSJEBRO

THURING LARS STAFFANSTORP

TORNEFJELL BERNT NORRKÖPING

WALLGREN HÅKAN SKÖVDE

WALLIN HEDMAN KARIN ÄRVSÖ

WALLIN MAGNUS FJÄRÅS

WENNMAN LARS-OWE ÖRBYHUS

WIDMARK NIKLAS SKELLEFTEÅ

ZAKRISSON BO KATRINEHOLM

ZAPPALA
CHRISTOPHER

CA 94117 SAN 
FRANSISCO USA

ÖBERG SVEN-ERIK SKÄLLINGE

ÖHRSTRÖM PATRIK JÄRFÄLLA
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Säljes

Snart kommer ett nytt nyhetsblad.

Har du redan min prislista 2008 så be-
höver du inte göra något, den kommer 
automatiskt i din brevlåda så snart den 
är klar.
Tillhör du ännu inte vår växande skara av 
kunder så sätt in SEK 60 på mitt plusgiro 
475 06 59 – 7 eller lägg 3 x 20:- i ett 
kuvert och glöm inte skriva ditt namn o 
adress, så kommer Listan med nyhetsblad 
1 och 2 med vändande post. Här hittar 
du  NYA originaldelar och nytillverkade 
delar från 92 till de klassiska 99:orna 
till 73 års modell och alla modeller 
däremellan.
Öppet har jag alla veckans dagar mellan 
13-22 och du är alltid välkommen att 
ringa  även om du bara vill fråga om 
en reservdel för lite har väl fastnat i 
huvet efter att ha jobbat med SAAB re-
servdelar i över 30 år.  Välkommen som 
kund!
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 271, 460 
64 Frändefors, tel/fax 0521-431 33

2 st SAAB 95-68, en silversand som är 
ganska rostig men är bes till mars 2010 
och används dagligen. Den andra är tore-
adorröd, bra körbart objekt, lite rost 
i skärminfästning + golv, renoverade 
bromsar, inredning i kanonskick. Det 
går att göra en riktigt fin 95-68 av 
dessa två.
Säljer dessa tillsammans för 6.000:- el-
ler byte till annan gammal SAAB helst 
2-takt.
Bo Thorilsson, Malung, 0280-12283, 070-
560 34 46, email: saabo@spray.se

Till SAAB 99: 4st Ronal Silver Spoke 
fälgar med Uniroyaldäck 175/70-15 i 
mycket bra skick. Centrumkåpor och mut-
trar finns.
Ingemar, Båstad, 070-553 02 60  

Garagerensning:  Folkrace 96-75 med V6, 
svetsad diff, aldrig tävlad med, sak-
nar vagnbok + ett rör i buren enl nya 
reglementet. Tyvärr rostig i hjulhusen 
fram. Kul busbil eller offra en helg på 
att göra den helt klar för race. Bilder 
kan mailas. Pris 4.000:-. SAAB 90-86. 
Vit, 4vxl, 15.000 mil, drag, krockad 
hö-bak, avställd i juni-08, går kanon-
fint i motor & låda, mycket bytt genom 
åren som t ex drivknutar + skivor mm. 
Perfekt folkraceobjekt med lite rost på 
dom vanliga 90/99 ställena. Min bruks-
bil i 5 år.  Pris: 1.000:-. SAAB 95-75B 
opalgrön, drag, avställd i lada 2001 i 
Vingåker, 4 ägare, lite rostig , säljes 
utan motor för endast 1.000:-.
Yngve Ekberg, Huddinge, 08-774 28 85, 
email: yngve.ekberg&seb.se

Köpes
Saab 900 från 1979 köpes. Allt av in-
tresse men skicket är det viktigaste. 
Betalar upp till 5.000:- för rätt bil.  
bengtp@hotmail.com,  tel 076-3590898

OBS !

Annonsblankett till MHRF:s Annonsmagasin 2008 finns att ladda hem via 
Internet på denna länk: http://web.annonsmag.mhrf.se/

Annonser går naturligtvis även att skicka in via mhrf.se
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Evenemang
Sommarsäsongen 2008 är snart slut men för den skull så avstannar inte vår 
verksamhet även om den går in i en lugnare fas. 

Väl mött i vintermörkret !

Tomas Gustafsson, Klubbmästare

Lokala träffsamordnare 

Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare

Uppsala och Upp-
land 
Lars-Åke Karlsson 
018-36 77 06

Saabklubbens Gotlands-
sektion 
Lars-Olof Klintlöf
0498 - 27 04 37
0706 - 528444

Södermanland/Västman-
land 
Fredric Yngveson 
Öknavägen 239 
632 39 Eskilstuna 
Tel: 0704-93 85 13

Värmland 
Dick Ström 
Mariedalsgatan 7 
652 20 Karlstad 
Tel: 054-15 20 50

Gästrikland 
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Norrlandssektionen
Jonas Leklem
070 - 318 56 26

Återkommande Saabträffar

Saabklubbens Skåniasektion inbjuder till månadsträffar. 
Träffas andra torsdagen i månaden på Café Bialitt kl:18:00, beläget längs väg 108, mellan Vittsköv-
le och Ask. Föranmälan till träffarna gäller för att man vid vissa träffar har bokade föreläsare.

I Stockholm träffas Saabklubben på Långholmen Träff varje tisdagskväll vid kaféet vid Lång-
holmsbron. Mer info om detta på Saabklubbens forum. 

Saabklubbens Norrlandssektion Träffinfo finns på vår hemsida: http://www.teg.nu/pjotor/ssknor-
rland/

Veteranmarknad 2008

Classic motormarknad i Örebro. 
Lördag den 1 Nov. Kl 08.00 - 15.00

Ägaren till den fina och häftiga rally-96:an på sista 
omslagsbilden i förra numret angavs felaktigt till 
Niklas Enander. Det var fel har Arne Höglund 
påpekat och uppger att rätt ägare är Erling Holmin 
i Vänersborg. 

Rättelse
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Paraplyer    70:- kr
Äldre Bakrutor   10:- kr

Vi har också godis med Saab-klubbens 
logga på papperet.

Det är även på gång en webbutik där 
det ska finnas att beställa kläder med 
lite bättre kvalite´ som  tas fram allt 
eftersom vi får in beställningar.

Detta för att det blir för kostsamt att 
ha allt i lager. Alla priser är plus 
porto

Materialförvaltare/Håkan Larsson

Vi har nu kommit en bit på väg i arbetet med vårt nya klubb-
shoppssortiment och kan nu saluföra följand artiklar:

Pikétröja med logga - storlekar S-XXXL  
Marinblå.  Pris 180:- 

T-shirt med logga - storlekar S-XXXL 
+ vissa centilångstorlekar Marinblå 
Pris 120:- 

Dekaler/klistermärken - Små finns in- 
och utsides och är 6 cm i diameter, 
pris: 10:-

Stora finns bara utsides, är 11  cm 
och kostar 15:-

Pennor (vanliga kulspetspennor) - 
Pris: 10:-

Nyckelring - med lysdiod (vit) och 
SAAB-klubbens logga - Pris 40:-

Kapsylöppnare - med SAAB-klubbens 
logga - Pris 40:-
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Speedparts Sweden AB Tel. 0522-665220
Schillers väg 4 Fax. 0522-665221
451 55 Uddevalla www.speedparts.se
 
BromsokRenovering i Kållered AB
Saabklubbens medlemmar erhåller rabatter på 
mellan 30% och 50%. Aktuella rabattsatser på vår 
hemsida.  www.bromsokrenovering.se
Södra Hildedalsgatan 7   Tel. 031-94 01 50 
417 05 Göteborg            Fax. 031-94 01 51
 
Top n´Trim Shop bilsadelmakeri i Helsingborg 
Top n´Trim erbjuder bland annat innertakstyg till 
Saab 99 och många olika typer av lister till din 
Saab. Saabklubbens medlemmar erhåller 15% på 
material. 

Top n´Trim Shop Tel. 042-20 09 69 
Rundgången 10 www.topntrim.nu 
254 52 Helsingborg

Rabatt på övernattning på Scandic Hotels 
Se MHRF hemsida för mer information. www.
mhrf.se

Frank Strömqvist på SQR i Sollebrunn ger Saab-
klubbens medlemmar 25% rabatt på  en timmes 
inbokning av bromsning på rullande landsväg vilket 
normalt kostar 1000 kronor. 
Dessutom 15% på programvara om vi vill trimma 
vinterbilen dvs 900/ 9000/ 9-3/ 9-5.

qr@herrn.com, www.sqr.se Tel. 0707-226800

Saabåterförsäljaren ANA Trollhättan AB läm-
nar 15% rabatt på Saab original tillbehör  
och reservdelar mot uppvisande av giltigt med-
lemskort i Svenska Saabklubben.

ANA Trollhättan AB Tel. 0520-47 27 00
Kardanvägen. 18, Box 921
46129 Trollhättan 

Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hittar en kod i anslutning till varje produkt. Rabattkoderna är: 
AA=0%, A=10%, B=15%, C=20%, D & E=25% och F=40% Enligt vårt avtal med Speedparts verifierar 
vi ditt medlemskap i Saabklubben innan beställningen går vidare till Speedparts. Beställer du per brev eller 
e-post skickar du din beställning till kassören Mats Carlsson. Förutom leveransadress och frakt anger du  
artikelnummer, benämning, antal och styckepris och gärna till vilken bilmodell.

Trisslotter till medlemmar som 
medverkade i Bakrutan nr 2/08.
 
Du vet väl att alla som får inlägg, referat 
från träffar och andra texter publicerade i 
Bakrutan belönas med en trisslott. 
Längre texter och med foto får en dub-
bellott. 
 
Från förra numret får följande en lott att 
skrapa: 
Lennart Vilhelmsson, Theo Hammar och 
Marie Jerner samt dubbellott till Janne 
Hagnell, Jan Nilsson,  Fredrik Almqvist, 
Karl Ask, Ted Ståhl och Mats Abelsson.

Hoppas att någon av er vinner på skra-
pet! 
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Materialförvaltare
Håkan Larsson
Frejagatan 13
543 31 Tibro
Tel: 0504-100 22
klubbshop@...

Redaktör
Christer Gebo
Domsagevägen 4 C
46133 Trollhättan
Tel 0520 - 370 16
red@...

Reservdelar
92 - 96
Vakant

reservdelar@...

Ledamot
Dick Ström
Filaregatan 2A
65219 Karlstad
Tel: 054-152050 
(före kl 21.00)

Reservdelar
99 - 900
Jan Karlsson
Bangårdsv. 4 D
656 71 Skattkärr
Tel 073 - 0369480

Telefontider reservdelar Torsdagar 19.00 - 21.30

Ledamot
Hans-Göran Nåhlberg
Durvägen 14 
711 35 Lindesberg
Tel: 0581 - 14 209
nahlberg@telia.com

Redaktör
Christer Gebo
Domsagevägen 4 C
46133 Trollhättan
Tel 0520 - 370 16
red@...

Redigering:
Anders Johansson
Anumark 13
905 95  Umeå
Tel 090 - 18 60 26
red2@...

Webb. Infom.
Patrik Hermansson
Tomtevägen 9 A
468 30 Vargön
Tel 0521 - 623 26
webbmaster@
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Svenska Saabklubben 
Box 1786 
111 97  Stockholm
www.saabklubben.com 
ssk@saabklubben.com
E-post till styrelsen:
xxx@saabklubben.com

 
 

Svenska Saabklubbens styrelse

Medlemsavgift år 2008: 250 kr
Familjemedlem:            100 kr
Postgiro: 476 52 46-6
Användarnamn: 2008-03 
Lösenord: bensintank
Ansv. utgivare Bakrutan: Christer Gebo

Ordförande
Anders Dackemyr
Kaserngatan 101
723 47  Västerås
021-14 63 86
chairman@
saabklubben.com

Sekreterare
Hans Willebrand
Gräsgärde 409
388 96 Ljungbyholm
Tel: 0480-330 56
ssk@...

Kassör/Medl.reg.
Mats Carlsson
Storsvängen 124
129 44 Hägersten
Tel: 08-88 88 64
ekonomi@...

Klubbmästare
Tomas Gustafsson
Kumla allé 24B
135 53 Tyresö
Tel: 08-7985615
km@...

Vice ordf.
Niclas Söderberg
Wijbyvägen 81
813 94 Torsåker
Tel: 0290-911 19
vordf@...

Vice sekr.
Göran Sahlén
Trallbo, Vreta parkväg 12
755 91 Uppsala 
Tel: 018-36 04 57
vsekr@...

Tidningsredaktion o webbsida infomaster:



Norrland:
Jonas Leklem
Konstapelgränd 8
831 38 Östersund
Tel 070 - 318 56 26
norrland@...

Gotland:
Lars-Olof Klintlöf
Lilla Klintegårda
Väskinde
621 72 Visby
Tel 0706 - 52 84 44
gotland@...

Saab Skånia:
Michael Rasmussen
Billebergavägen 9
261 94 Annelöv
Tel 0418 - 43 36 10
skania@...

Trollhättan:
Roland Widarsson
Tussilagovägen 4
468 34 Vargön
Tel 0521 - 22 30 33
trollhattan@...

Göteborg:
Karl Ask
Lindskogsvägen 8
488 33 Floda
Tel 0737 - 277 647
asssssk@gmail.com

Michael Rasmussen
Billebergavägen 9
261 94 Annelöv
Tel 0418 - 43 36 10
Fax 0418 - 43 36 15
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Detta är Svenska Saabklubbens ”modellombudsmän”

Till dem kan du som medlem vända dig då du har frågor om respektive Saabmodell eller har 
funderingar som rör lacker och lackering.

Modell  Ombudsman  Telefonnummer
Saab 92/93 inkl. GT John Jonasson  08-715 24 29
Saab 96 TT inkl. GT, Lennart Holmgren  026-25 70 15
Sport och MC
Saab 96 V4 inkl. MC, Leif  Blomberg  0502-450 42
De Luxe
Saab 95 TT /95 V4 Mattias Roswall  0143-139 22
Saab 99  Magnus Dufva  08-38 45 64
Saab 900  Michael Rasmussen 
Saab Sonett  Hans Eklund   0514- 272 22
Saabo  Erik Randa   08-646 49 99
Lack/lackering Patric Henriksson  0290-70203 
     lack@saabklubben.com

Och du! Ring inte jätte sent på kvällarna, utan försök att respektera husfriden.

Sektionsansvariga:

MHRF-besiktningsmän:

Dina annonser 
skickar du till:
Yngve Ekberg
Fotbollsvägen 13
141 40 Huddinge
Tel: 08-774 28 85

Martin Stenlund
Krokvägen 27
930 90 Arjeplog
Tel 0961 - 617 33

Bertil Maununen
Saabvägen 1
719 93 Vintrosa
Tel 019 - 31 45 23

Lennart Holmgren
Högbovägen 78 A
811 32 Sandviken
Tel 026 - 25 70 15

Hans Willebrand
Gräsgärde 409
388 96 Ljungbyholm
Tel 0480 - 330 56

Göran Kölborn
Hanviksvägen 57 A
135 50 Tyresö
Tel 08 - 742 72 70
forsakring@...



Veteranbilsutställning Noliahallen 
Umeå 3-4 Maj 2008

Umeå veteranbilssällskap och Norrlands Mo-
torhistoriker anordnade en utställning på Nolia 
och bjöd in övriga motorklubbar att deltaga 
med fordon och prylar.

Temat för året var…. Prylar du glömt eller inte 
ens visste fanns.
På Saabklubbens lott föll att ordna en monter 
med tre bilar. Som huvudansvarig för planerin-
gen och som kontaktperson utsågs Anton ”lust-
gasen” Björklund.
I surret mellan Anton och övriga inblandade 
togs beslutet att ha ett historiskt tema i montern 
från tex 50-tal till nutid. Då Anton redan tänkt 
fråga Ted Stockhouse om han kunde tänka sig 
att ställa ut sin 92:a från 1952 så föll det sig 
naturligt att sedan försöka få tex en 99:a från 
80-tal och en fabriksny Saab att komplettera 
temat med.

Text: Tomas Ramsell
Foto: Anders Johansson

Detta löste sig som synes till fullo då Anton 
lyckades få med Saab i Umeå som ställde in en 
fabriksny 9-3 cab i montern. Till detta så fixade 
han dit Williams mycket fina bruks-99:a från 
84.

Saabklubbens flagga vajade stolt mellan bilarna 
hela helgen och en hel del intresserade besökare 
stannade till bara för den trevliga blandningen 
av Saabar. Det verkar som om att det drog 
intresset till sig oavsett om man gillar gammalt 
eller nytt.

Ett stort tack till Anton, Anders på Saab, Nor-
rlands motorhistoriker och Umeå veteran-
bilssällskap för en väl genomförd och mycket 
trevlig helg.

De ansvariga från Norrlanddsektionen fr.v. Anton 
Björklund, Rune Danielsson och William Gidlund.
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Sektionens deltagande fordon. Fr v. Saab 92 ( äg. Ted 
Stockhaus) Saab 99 (äg William Gidlund) och Saab 9 3 
Cab från Motorcentrum i Umeå.

Höger: Ett par av utställningens övriga Saabar. V 4 
an ägs av Olle Larsson och långnosen ägdes då av Bo 
Nordström. 

Nedan: En av utställningens riktiga pärlor, en 
Måsvinge Merzedes 300 Coupe
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WHEELS NATIONALS 2008 I UMEÅ
Saabklubbens Norrlandssektion var lördagen den 
28 juli 2008 inbjudna av Neilheads i Umeå att 
delta i i årets upplaga av Wheels Nats Norr och 
ett antal Saabar dök på lördagens morgon upp på 
Noliafältet. Den äldsta i skaran var en Saab 92 
från 1955 och den yngsta en Saab 900 Turbo från 
1980. Det fordon som drog de flesta blickar till 
sig var dock en skickligt ombygd 99:a från 1969 
vars ägare har monterat fyrhjuldrivning och en 
16-ventils turbomotor m.m.

Sektionens närvaro vid denna träff inleddes i fjol 
då vi fick ett bra utfall av nya medlemmar,sålt ma-
terial och stort intresse av fordonen så då frågan 
om fortsatt deltagande kom på årsmötet så fanns 
inga tveksamheter om en fortsättning. 

Med Anders Johansson och undertecknad i 
spetsen med ett nytt partytält, ett bra humör 
och bra väder med sol och värme så fanns alla 
grundförutsättningar för en bra träff. Partytältet 
restes upp med en väldans fart och klubbflaggan 
ställdes upp så den kunde ses ifrån hela utställn-
ingsområdet.  Så nu var det bara att ställa upp 
bilarna som började  komma in och  först ställdes 
en röd saab 96 -64 i bra bruksskick upp som fick 
fungera som motvikt till flaggstången. Nästa bil 
in kom en mycket fin svart saab 900 Turbo -80 
vilka är mycket sällsynta på vägarna numera. Det 
var många som stannade upp och tittade på den 
och då i första hand  ungdomar. Tredje bil in dök 
en blå 99 -84 med en ägare som har en del intres-
santa planer för bilen så vi väntar med spänning 
på vad det kan leda till. Denna 99:a fick även fick 
lite handpåläggning ifrån en klubbmedlem som 
hjälpte till med  påfyllning med växellådsolja enär 
oljestickan var nästan snustorr. 

Så kom det en saab 92  -55 som kördes för första 
gången på 40 år men motorn var genomgången 
så den såg ut som den kom direkt ifrån fabrik, bra 
jobbat!  Nästa bil visade sig bli en röd  makalöst  
fin  96 -79  som inte rullat många mil i sina dagar 
och man var nästan rädd för gå nära den. En icke 
obekant 99 -74 LE i brukskick som enligt ägaren 
Thomas Ramsell får räknas som busbil  rullade 
nu in. För hans del väntar vi på vad hans nästa 
projekt blir efter pågående dammsugning av nor-
rlandsbilar. Nästa bil på plats blev en acasiagön 
Saab 99 turbo – 80 som är nyrenoverad av Ted 
Stockhaus och mycket fin med USA-ljus fram.

Så till sist den tidigare omnämnda synnerligen 
seriöst ombyggda Saab 99 -69:an  som ägaren 
Gustav Nilsson under några års tid har lagt allt 
fritid på eller nästan i alla fall. Han har vänt om 
allt vad motor och drivlina heter. Vet inte var 
man ska börja men om vi tar motorn först så är 
det en 16 ventils turbomotor på  två liter som 
är vänd i 180 grader så svänghjulet pekar bakåt 
och efter den så sitter det en Audi 80/100 växel-
låda  som kopplad till Audi 80 bakvagn, alltså en 
fyrhjulsdriven Saab 99.Motorn ger ca 650-700 
hk och laddar ca 1,8-2,0 bar, vilket resulterar i en 
prestanda på 0 -100 under 3 sekunder ! 

Nailheads rod & rebult är i grunden en jänkebil-
sklubb med endast 11-12 fasta medlemmar som 
årligen gör ett jättejobb i samarbete med tidningen 
Weels och bjuder in ett antal bilklubbar till sin 
utställning. Det kom i år drygt 6000 besökare till 
utställningen på Noliaområdet vilket ger Umeå:s 
bilklubbar en fin chans  att visa upp sig. Kvällen 
fortsätter efter utställningen med cruising runt 
Umeå centrum där åskådare och kvällsflanörer 
stod i täta led efter gatorna.

Ett stort tack till Anders Johansson som var 
träffgeneral för norrlansektionen och som höll i 
trådarna så att det blev en mycket bra träff och 
kom ihåg att utan er Saabklubbsmedlemmar så 
blir det inga träffar så vi hoppas på en lika god 
uppslutning nästa år.

Text Rune Danielsson
Bilder Anders Johansson

Ett glatt Saabgäng fikar under Weels Nats Norr den 28 
juni 2008
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Ovan: En oprövad bekantskap. Saab 92 B som dagen till 
ära fick snurra igång för första gången på 40 år. Stolt 
ägare heter Jonny Andersson

Nedan: Dagens värsting, Saab 99 -69 ombyggd 
fyrhjulsdriven racemaskin med imponerade prestanda. 
Större reportage kommer framöver Ägare Gustav Nilsson
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Efter att ha sett, hört och läst om bland annat 
framstegen med 92h samt att Östersundsdelen 
av Saabklubben tänkt samla en ganska ansenlig 
mängd fordon till träffen, kändes behovet av att 
delta bara viktigare och viktigare för var dag 
som gick.

Möjligheten att dessutom få se bägge husbilarna 
körandes i ”hembyn” lät ju som en händelse 
som man inte borde, om jag får citera en känd 
forumprofil, INTE MISSA !!!.

Det enda smolket i planeringsbägaren var ju 
möjligen SMHI och deras tvivelaktiga prognoser 
samt att det trots allt är 35 mil enkel resa. Då 
underteknad är relativt nyinvandrad till landets 
norra regioner försökte jag hitta närmaste väg via 
de karttjänster som finns på nätet med följd att de 
tre programmen visade olika ”närmaste väg” som 
dessutom var allt från 31 till 41 mil.

Strunt i kartan jag hittar ju sen tidigare till Fre-
drika, Åsele och Hoting. Det blev ju ett par felval 
och 42mil. Ops….
Sista två milen var dessutom sprängsten men 
väldigt grovt grus. Där hade man för att man för 
en gångs skull både tvättat och putsat ”lilla blå”. 
Blågrå till färgen fick man som straff för sen 
ankomst köra slalom på området bland alla hög-
glänsande jänkare och europeiska fordon.

Ramsele Classic & Veteranfordonsdag
Väl parkerad insåg jag att det inte spelade så stor 
roll eftersom i vår egen saabhörna fanns allt från 
högblankt nyskick till ladfyndsdammiga fordon. 
Urvalet av modeller var ju dessutom nästan en 
provkarta av Saabs modeller från begynnelse till 
80-tal med 92, 93, 96, 99, 900 och Sonett och 
som grädde på moset husbilarna. Dagen till ära 
fick dessutom storebror gå för egen maskin från 
födelseverkstaden rakt genom byn till auktion-
sladan och träffen.

Under ett strålande sommarväder, regnprognoser 
tilltrots, fick vi oss en underbar fordonsdag med 
fordon från moped som minst till husvagnar och 
lastbilar som störst.
Det bjöds på tidsenlig modevisning och närmare 
visningar av utvalda finbilar samt så klart storebror 
och lillebror framme vid scenen. Liten fikahörna 
och tipsrundor fanns för de som ville förkovra sig 
och inte bara strosa runt bland fordonen.

Som avslutning blev det en spontan cruising på 
byn och det var en ganska udda känsla när ett helt 
samhälle översvämmades av gammelbilar. Kosan 
styrdes fram åt kvällen norrut med ett belåtet smil. 
Detta var inte sista gången.
Vi tackar 92h-gänget samt arrangörerna på plats 
för en väl genomförd och stålande trevlig dag. På 
återseende……

Thomas Ramsell 
Saabklubbens Norrlandssektion

De två SAAB 92 Husbilarna som båda för egen 
maskin tagit sig till träffområdet rönte ett stort intresse
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HÖGER: En logdammig Saab 92 B  från 
1952 vars ägare Dan Brodin tagit ut sin 
släktklenod från logen ett par dagar innan 
träffen. Den parkerades där av Dans 
morfar 1982 och är i mycket bra skick.

OVAN T HÖGER: 2 st Saab 96-or. 
Kortnosen ägs av Stefan Wickholm 
och V4-an av Magnus Forsell.

OVAN: Träffens båda Sonetter beundras 
och ägarna heter för den gula 69-an 
Bengt Hallenstål och för den röda 68-an
Ola Söderlind.

NEDAN: Julle, Tomas Ramsell m. fl. var 
så här glada efter ett stereotest inför 
kvällscruisingen.

Sista sidan: Christer 
Lanhage lämnar 
Slussträffen i Trollhättan.
Foto: Christer Gebo
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