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Saab Skånia år 2008 – en liten 
sammanfattning i bild och text.

Månadsträffarna
Svenska Saabklubbens Skåniasektion fort-
satte även 2008 med sina månadsträffar på 
café Bialitt i Gryttinge norr om Marieholm. 
Här bjuds både träffar med ett speciellt tema 
eller mer spontana träffar med kaffe och våf-
flor ute i trädgården. Träffarna är populära och 
en del nya eller blivande medlemmar brukar 
dyka upp.

Marknaden i Saxtorp 17 maj
Den årliga marknaden hos Krister genom-
fördes med lyckat resultat. Många ”knallar” 
med diverse prylar hade sökt sig dit och det 
gjordes väl en hel del lyckade affärer. XP-

Nicklas var också på plats och visade några av 
sina fina delar till de av våra kära bilar som be-
höver lite mer pulver. Dessutom är det alltid kul 
att titta på Kristers fina tävlingsbilar. Tack Krister 
för att vi får komma!

Gröna och Gula träffen på 
Trollenäs

Gröna och Gula träffen, arrangerade av Mo-

torhistoriska Klubben i Skåne, brukar alltid vara 
välbesökta av Saabklubben. Vi brukar samlas 
utanför och rulla in i samlad tropp och det är upp-
skattat av alla. ?rets Gröna träff 1 maj blev tyvärr 
lite avslagen på grund av vädret men Saabklubben 
var väl representerad ändå.

Gula träffen
 27 september blev bättre både vad gäller Nedan: En solig månadsträff på Bialitt

Ovan Den alltid glade Krister Wigren

Saabar i blötan

Omslag: Vid 
Euroclassics 
etappmål i 
Vänersborg 
fick Saab-
föraren 
Mike 
Doughty 
från 
Derbyshire 
senaste 
numret av 
Bakrutan 
med sig på 
den fortsatta 
resan. 
Foto: 
Christer 
Gebo
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vädret och antalet bilar. Nu var vi åter på plats i 
slottsparken och det är en fin miljö att visa upp 
våra klenoder i.

 Tisdagsträffarna i 
Löddeköpinge

Hela sommaren är det tisdagsträffar på Vikin-
gatider i Löddeköpinge med bilar, motorcyklar, 
flygplan och annat som har med motorhobbyn 
att göra. Denna träff har växt ut till en verklig 
succé med tusentals besökare. Det brukar alltid 
dyka upp några Saabklubbsmedlemmar vid dessa 
träffar.

Saabträff på Hässleholms 
Museum 12 juli

Hässleholms museum har en fin samling av olika 

Saabar på rad i slottsparken

fordon och även en modelljärnväg under uppby-
ggnad. Jan Nilsson hade ordnat en träff där och det 
fanns även möjlighet att köra en liten rallyrunda i 
omgivningarna runt Hässleholm. Vi blev guidade 
runt muséet av kunniga guider och det bjöds även 
på korv och dricka från Hemvärnets kokvagn. 
Våra danska Saabvänner dök också upp och det 
är alltid trevligt.

Saabträff i Tryde 19 juli
I  Tryde utanför Tomelilla finns ett nostalgicafé 
med fokus på 1950- och 1960-tal. 2008 firade 
caféet jubileum och anordnade då märkesträffar 
under sommaren. Kafeét har viss knytning till 
Saab med en hel del fina saabar i sina lokaler. En 
hel del medlemmar och även andra saabägare dök 
upp och gjorde dagen lyckad.

Ett par av Kristers Sportar en kväll i Löddeköpinge

Julia med sin 900 Cab
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Thulinträffen i Landskrona 
Enoch Thulin var en flygare, flygplanstillverkare 
och bilbyggare som var verksam i början av 1900-
talet och till hans minne arrangerar Motorhistor-
iska Klubben i Skåne varje år en träff på Citadellet 
i Landskrona. Förra året lyckades Saab-Skånia 
erövra priset för bästa klubbutställning och vi 
hade satsat ordentligt i år med under temat mot-
orsport. Mats A och Bengt Å hade plockat fram 
sina rally-V4:or och Ingvar Lindberg kom med sin 

95 servicebil med alla de godsaker den innehöll 
när det begav sig. Tyvärr lyckades vi inte knipa 
ännu en trofé utan den gick till Campingveter-
anerna. Kom ihåg att de hade varit på plats ett 
par dagar för att bygga upp montern. Vi byggde 
saab-montern på 2 timmar.

Träff hos Lisa och Dan 24 juli
En sommarträff som nästan blivit en tradition är 
träffen hos Lisa och Dan. Det är alltid trevligt och 
när det bakas sockerkaka i navkapsel är det helt 
perfekt även om det ibland står DKW på kakan. 
årets träff bjöd även på musikunderhållning av 

god sort. Tack Lisa och Dan för denna trevliga 
sommarträff!
----------------------------------------
Detta var några av 2008 års evenemang där Sven-
ska Saabklubbens Skåniasektion deltagit. Tyvärr 
blev årets rally inställt på grund av för få anmälda 
men vi provar igen nästa år. Saabklubbsmedlem-
mar har också deltagit i andra evenemang som 
Svenskt Sportvagnsmeeting, Motorhistoriska 
Dagen med flera. Nu tar vi nya tag med arrange-
mang under 2009.
Bilder från de olika evenemangen 2008 och annat 
finns på nätet under adressen: 
http://www.akesson-motorsport.se/pics.html
och dessa får fritt användas av Saabentusiaster 
om källan anges.

Text och bild: Bengt Åkesson

Saab Skånias plats på Thulinträffen

Mats Abelson hade med sig en kärra med Saabgodsaker

Saabar av olika modeller i Tryde
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Ordföranden har ordet
Så har då höstrusket dragit in och många har 
ställt undan finbilen för säsongen. Andra ser fram 
mot första snön så man kan ut och testa bilens 
vinteregenskaper. För visst fungerar våra Saabar 
alldeles utmärkt i sämsta tänkbara vinterväder! 
Själv har jag flera gånger funderat på om man inte 
skulle sätta på skidräcket på 95:an och ta den på en 
fjällresa. Vi får se om det blir rätt tillfälle i år.

Om allt går som planerat startar klubbens reserv-
delsförsäljning av 92/96-delar igen vid årsskiftet. 
Som alla vet när man skall renovera en bil så är 
det alltid mer jobb än man kan ana och det har 
även gällt detta arbete. Samtidigt har vi velat 
återkomma med en hållbar lösning med ökad ser-
vicegrad till medlemmarna. Resultatet har blivit 
att vi kommer komplettera försäljningskanalerna 
med en webshop via hemsidan, packning och 
leverans av delarna kommer ligga på ett externt 
företag (Speedparts), en reservdelsgrupp med 
teknikkompetens och ansvar att ta fram nya delar 
är redan igång.
För att alla rutiner runt detta skall fungera med in-
volverade från olika håll, har vi även bytt ekono-
misystem och tillsatt en vice kassör som hanterar 
ekonomin runt reservdelsförsäljningen.

Reservdelgruppen har verkligen inte legat på 
latsidan. Vi har precis fått levererat nytillverkade 
golvplåtar till 95/96 som tillverkats i Leksand. 
Dessa kommer vara tillgängliga så fort vi öppnar 
butiken igen. Mycket intressanta kontakter har 

månad.  Muggar med nya klubblog-
gan är också på gång.

Ambitionen att redan till ingången 
av 2009 ha ett medlemsregister via hemsidan, 
har fått stå tillbaka för arbetet med reservdels-
lösningen. Vi kommer i alla fall i ett första steg 
att byta våra medlemskort till 2009 och nya kort 
skall sedan årligen skickas ut. Jag vill samtidigt 
passa på att uppmana alla som inte meddelat 
aktuellt bilinnehav till kassören att göra det. Det 
måste finnas mer än 1.800 bilar i klubben med 
våra ca 2350 medlemmar. Passa på att skicka in 
biluppgifterna till kassören i samband med att 
medlemsavgiften för 2009 skall betalas.

Dessutom har det till detta nummer varit ovanligt 
många som bidragit till Bakrutan vilket uppskat-
tas. Något som efterfrågats av flera är om man 
inte kunde få med lite mer tekniktips i tidningen. 
Är det någon av medlemmarna som kan hjälpa 
till med detta? Vi får hela tiden in nya yngre 
medlemmar i klubben och för dem är det inte 
alltid självklart hur bilarna skall skötas för att 
fungera bäst. 

Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla en 
God Jul och ett Gott Nytt År och hoppas vi ses 
på någon av de träffar som jag vet det planeras 
för till nästa säsong.
___________________
Med vänliga hälsningar
Anders Dackemyrtagits med en firma som kan 

nytillverka olika gummide-
taljer till rimliga priser.
Vi har även varit i Danmark 
och köpt upp delar från 
en nedlagd Saabverkstad, 
främst till 99/900.  Två 
partier med orginaldelar 
till 99:orna har också in-
handlats. De efterfrågade 
nyframtagna wastegate-
membranen till 99 turbo 
kommer finnas tillgängliga 
någon gång under december 
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  Svenska 
Saabklubbens årsmöte 

2009
Nu är det  dags igen !

Vi träffas på Saabmuseet i Trollhättan.

Lördagen den 14  mars 2009 med början kl 12.

Kom gärna lite tidigare så ni hinner titta på museets samlingar innan 
mötet drar igång.

Sedvanlig marknad hålls efter mötet. Vi gör som vanligt en kontroll av 
medlemskapet vid insläppet till mötet, så ta med ditt medlemskort eller 

ditt medlemsnummer! 
Klubben bjuder på fika med macka till alla deltagande medlemmar.  Förra 
gången fyllde vi lokalen till bristningsgränsen, närmare 200 personer kom 

och det hoppas vi att det ska upprepas !

Välkomna!

önskar Styrelsen

Kallelse

Kom ihåg medlemsavgiften !
Nytt för i år enligt styrelsebeslut är att medlemsgiften skall 
betalas senast 081231 för att gälla 2009. Nytt medlemskort 
skickas ut i första numret av Bakrutan 2009 till de som har 

betalat i tid.
Kassören
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SAAB 99 PETRO

I mitten av 1970-talet  
drabbades västvärlden 
av en idag al l t för 
bekant  oljekris med 
minskat utbud och sti-
gande priser som följd. 
En liknande situation 
hade under fredstid 
förekommit under bi-
lismens tidigaste år då 
bensin endast fanns 
att köpa på apoteken. 
Under krigets knappa 
stjärnor tillverkades 
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 kanske 
mest USA då landet i större utsträckning än andra 
västländer var beroende av privatbilismen.

I krisens sviter uppmuntrandes de amerikanska 
bilfabrikerna på legistlativ väg att bygga mer 

bensinsnåla och renare bilar. 
Sålunda kom även Saabs 
exportbilar till USA att utrus-
tas med katalysator f.o.m. 
1976. 
 
Tillgången på råolja var inget 
problem i Finland på grund 
av det bilaterala handel-
savtalet med Sovietunionen. 
Priset följde dock världs-
marknadspriset men efter-
som vår utrikeshandel med 
östgrannen 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 utmärktes av knappare 
tider i västvärlden resulterade 
i en exportboom i Finland. 
 
Trots det förberedde sig 
Saab-Valmet i Nystad på 
knappare tider. En projekt-
grupp under ledning av Simo 
Vuorinen tillsattes med up-
pgift att utveckla en bil som 
fungerade på alternativa 
bränslen: projekt Lapponia. 
Projektets slutresultat up-
pvisades 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 el-

ler på terpentin under normala förhållanden. 
Då topprestanda 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.
 

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 nyare Saabar eftersom Suomen SAAB-klubi är den enda 
klubben i Finland för Saab-entusiaster. 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 
limousiner 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.

Fotogen överätts till Petrolium på finska och 
därav namnet “PETRO”
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Tanken var från början att endast använda ter-
pentin som man ansåg skulle kunna produceras 
även under kristider som en biprodukt till cel-
lulosakokning.  Bensinen för kallstarten skulle 
man tillverka av torv, om så skulle fordras, enligt 
samma principer som man gjorde i Tyskland 
under kriget (Fischer-Tropsch syntesen). Denna 
process ansåg man vara kostnadsefektivare än 
etanolen. Smörjoljan kunde tillverkas av inhem-
ska oljeväxter. 
 
Då oljestormen bedarrade så småning, 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 in-
ställd motor 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 lampoljan.

Saab 99 Petro blev i alla fall ett intressant alterna-
tiv för den som körde mycket. Men, varken pga. 
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 ägda delen av Nystad fabriken, 
även den, då var ett statsägt bolag. De utländska 
konkurrenternas intresse för att möta denna lösn-
ing med likadan teknik var obefintlig och inget 
EU fanns som skulle ha haft makt att tillrättalägga 
det skeva konkurrensläget.
 
Petron var alltså ett billigt sätt att köra en hyg-

.Simo Vuorio följer Kari Kuusrainen då han tankar en 99 Petro prototyp med fotogen.  Senare tankades Petron vid den 
bakre registerskylten.
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glig 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 exemplar.  Bilfabrikens andra märke, Talbot 
modell Horizon, tillverkades  c.a 2385 stycken i 
Petro version. Tilläggas kan att även nio stycken 
900 modell ’81 utrustades på prov med dubbel-
bränslesystemet.
Ombyggnad av Saabs 2-liter motor kunde ske 
till ett väldigt kostnadseffektivt pris. De stör-
sta förändringarna bestod i att byta ut motorns 
standardkolvar till Turbons motsvarande, så 
att kompressionen  minskade för att motsvara 
bränslets lägre oktantal. Kompressionen sänktes 

genom att göra en grop i kol-
vens top. Turbomodellen fick 
också överlåta sitt elektroniska 
tändsystem åt motorn. Petrol-
reumets 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 medelst elektriska givare, varefter sty-
rsystemet valde bränsle. Vid hög belastning spru-
tades 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.
 
Fotogenfiltret samt både bränslets och insugn-
ingsluftens 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 f.o.m. våren 1980. 
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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 servicestationerna. Slutet randades 
1995 då distributionen upphörde i.o.m. att tillver-
kningen 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 för 
dieselmotorer.
• Oljebyte vid 7500 km.
• Petron var som bäst i långa landsvägskörn-
ingar, korta körningar med kall motor passade den 
något sämre. 
• Förbrukningen var 7 l/100 km och kost-

naden för bränslet hälften så stor som bensin.
• Terpentikörning ökade den sammanlaggda 
förbrukningen till 8 l/100 km
• Motorns  effekt mätt från de drivande hju-
len 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 blandn-
ing av 25 oktanig terpentin och en riklig tillsats 
av 95 oktanig bensin för att uppnå motorpetrole-
umets 64 oktan.

Utdrag ur brochyr inlagd i Saabs kundtidning med 
förmånserbjudanden 2007
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Rapport från hemsidan
På hemsidan ser det inte ut att hända särskilt my-
cket just nu. Anledningen till detta är flera, dels är 
webbmastern involverad i arbetet med den nya re-
servdelslösning vi håller på att ta fram i klubben, 
dels görs mycket arbete bakom kulisserna som så 
småningon kommer att resultera i en ny hemsida 
som är både snyggare och mer funktionell.

Bland de funktioner som kan tänkas komma är en 
digital matrikel, alltså en möjlighet för medlem-
marna att både läsa matrikeln på nätet och även 
redigera sin uppgifter. Här finns det dock en del 
praktiska frågor, särskilt vad gäller om man kan 
publicera uppgifterna på internet utan att fråga 
i förväg. Dels måste vi ta hänsyn till personup-
pgiftslagen, dels till medlemmarnas åsikter om 
det hela. Fördelarna med projektet är många, man 
får enkelt tillgång till matrikeln som dessutom är 
uppdaterad och innehåller aktuell information. 
Hör gärna av er med åsikter om detta projekt till 
mig på webmaster@saabklubben.com.

Om det råder stitlje på hemsidan så kan det 
samma inte sägas om forumet. Nyligen fick vi 
vår 2000:de medlem, något som firades med en 
virtuell tårta. 
Under det senaste året har forumet inte bara 
utökats med en rad nya medlemmar, vi har även 
fått några nya underforum. Här finns bland 

annat ett forum för 
Saabs största tillbehör, 
Saabo och Toppola. 
I detta forum är ak-
tiviteten kanske inte 
den högsta, till skill-
nad från andra nya 
forum som Våra bilar 
och Saabprojekt. Det 
förstnämna forumet är 
ett sorts galleriforum, 
där man kan ladda upp 
bilder på sina bilar 
och skriva några rader 
om bilen. Det finns 
även möjlighet för 
besökarna att skriva 
kommentarer. Utbu-

det av bilar som visas i forumet är mycket stor, här 
hittar vi allt från Lollo’s snygga Saab 92 1954 till 
Samuels 900 Turbo 16S Cab -92. Vad gäller skick 
och stil på bilarna så är variationen nära nog lika 
stor, här finns allt från en taksänkt custombyggd 
Saab 95’a med visst renoveringsbehov till fina 
96’or i patinerat originalskick.

Det är inte bara färdiga bilar som visas upp på fo-
rumet, något som bevisas i det populära underfo-
rumet ‘Saabprojekt’. Här visas det upp allehanda 
projekt, mer eller mindre färdiga. En spännande 
del av forumet onekligen, då man via datorn kan 
se vilken energi och entusiasm det finns i klub-
ben vad gäller att renovera gamla Saabar. Det 
är för den delen inte Saabbilar som får plats här 
utan även en del annat. En av de mest läsvärda 
trådarna är enligt min mening den om Martin 
Sigges husvagn, som inledes den andra januari 
2007 med meningen ‘
jag kan inte få tanken på att bygga en liten ström-
linjeformad husvagn i retrostuk ur skallen.’. Vi 
läsare kunde sedan följa hur husvagen växte fram, 
vi fick följa med till bilprovningen och i slutet 
av sommaren 2007 på semsterresa ner i Europa. 
Onekligen ett fascinerade bygge, som under som-
maren 2008 har fortsatt utvecklats och blivit om 
möjligen ännu snyggare.

Martin Sigges husvagn.  Foto: Martin Sigge
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Ett annat projekt, om än inte lika imponerande, 
är webbmasterns egna husvagnsrenovering. Ob-
jektet är i detta fall en Saabo, nummer 356 från 
1967 för att vara exakt. Vagnen inköptes under 
vintern 2007 i ett hyfsat skick, men det krävdes 
ändå lite jobb för att få vagnen i brukbart skick 
igen. Bland annat hade färgen inuti vagnen flagat 
bort nästan hel under de 26 år vagnen stått, och 
den hade även fallit ur registret. Relativt enkla 
problem som klarades av under våren/för-
sommaren, och i början av juni fick vagnen 
följa med på sin första träff på Slusscaféet 
i Trollhättan. 
Detta var sommarens första träff vid det 
populära cafeét, och då vädret inte kunde 
bli bättre så var det gott om både bilar och 
folk på plats. Vagnen fick därför en något 
undanskymd plats, kanske lika bra det med 
tanke på att det inte gjorts särskilt mycket 
åt skicket invändigt ännu. Detta ordnades 
dock under de kommande veckorna, och 
med god hjälp från bland andra mor&far 
var vagnen beboelig i början av juli, då den 
fick följa med till Backamo Classic Motor, 
en tredagars utställning med både fordon 
och konsthantverkare. Onekligen smidigt 
att ha med sig eget boende när man åker 
på utställning! Arrangörerna av Backamo 
Classic Motor arrangerar även en likadan 
tillställning i Båstad, och eftersom vi hade 
trevligt i Backamo beslutade vi oss för att ta 
oss dit. Här krävdes lite mer förberedelser 
då det handlade om 29 mil enkel resa som 
skulle genomföras med en Saab 96 -62 
med en Saabo på släp. För att göra det hela 
ännu bättre planerade vädergudarna in årets 
värmebölja till dessa dagar, och som bekant har 
trubbnosar en förmåga att gå varma. Häng sedan 
på en ladugårdsvägg till stoppkloss bakpå, så 
hjälper det inte vad man än hittat på med Spalfläk-
tar och tropikgälar för bättre kylning. Det blev 
dock en mycket trevlig resa trots värmen, att få 
sova i en Saabo vid Båstadsbuktens strand under 
svensk högsommar är onekligen en upplevelse.

9-X Air
När detta skrivs har hösten kommit och det är en 
långt till nästa träffsäsong. Det är dock inget som 
säger att man inte kan njuta av sitt Saabintresse 
ändå, det blir långa kvällar som kan spenderas 

i garaget och på de aktiviteter som arrangeras. 
Ett exempel på en sådan var öppet hus helgen på 
Saabmuséet, där man i vanlig ordning kunde njuta 
av många fina bilar. Som grädde på moset bjöds 
denna helg inte bara på fritt inträde, besökarna 
fick dessutom möjlighet att se den nya koncept-
bilen 9-X Air. En onekligen imponerande skapelse 
med både snygg design och avancerad teknik.

Vill du vara med i Bakrutan?
På denna sida har vi i framtiden tanken att plocka 
in lite godbitar från forumet, det kan vara en int-
ressant projekttråd eller annan intressant diskus-
sion som sammanställs och publiceras här. För att 
kunna göra detta vill vi dock ha de inblandades 
tillstånd, och om vi hittar en intressant tråd kom-
mer vi att tillfråga de inblandande innan det går 
i tryck. Du kan dock även höra av dig själv till 
mig (webmaster@saabklubben.com) om du vill 
att vi tar med ditt projekt.

Text o Foto Patrik Hermansson
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Styrelseinfo Okt 2008
Denna text publicerades på klubbens hemsida 
den 3 Oktober 2008 såsom styrelserapport.
Helgen 26-28 september avhölls styrelsekonfe-
rens i Västerås. Hela lördagen ägnades åt att 
utvärdera och jobba vidare med de alternativa 
lösningar på reservdelshantering som undersökts. 
Söndagen ägnades åt styrelsemöte.

Värt att rapportera från konferensen:

Reservdelsfrågan för 92-96 delar:
Innan beslut om lösning sattes ett antal kriterier 
vad en ny lösning bör innehålla.
Några av huvudpunkterna var:
- Ökad tillgänglighet
- Snabbare leveranser
- Rimlig arbetsbelastning för inblandade
- Ökad kapacitet att ta fram fler efterfrågade 
delar
- Flexibel lösning som tål leveranstoppar och som 
med tiden kan skalas upp.
- Skapa fler goda kontakter med möjliga lever-
antörer
- Hålla oss inom gällande regelverk för hur en 
ideell förening kan agera.
Lösningen på detta blir en reservdelsförsäljning 
som i princip kan uppdelas på tre huvudfunk-
tioner:
1. Funktion för att packa och skicka gjorda be-
ställningar.
2. Ordermottagning och fakturering
3. Reservdelsgrupp för teknikfrågor, kontakter 
med leverantörer, arbete med framtagande av 
nya delar etc.

Det som nu kommer att ske är följande:

Lagret kommer flyttas från Borås.
Lagerhållning och leverans kommer läggas ut 
på ett företag som redan idag arbetar med detta. 
Här har vi flera offerter att välja bland. Klart är 
att denna lösning blir billigare för klubben än den 
nuvarande.

För att öka tillgängligheten kommer nuvarande 
möjligheter att beställa att kompletteras med en 

webshop. I webshopen kommer delarna vara av-
bildade och man får direkt varning om en detalj 
är slut i lagret eller om man försöker beställa fler 
än det finns i lager. Webshopen blir tillgänglig 
genom inloggning med medlemsnummer på 
medlemssidorna

En reservdelsgrupp skapas och här skall finnas 
tekniska kunskaper om reservdelarna, vad som 
passar till vad etc. Man skall även ta fram förslag 
på nya delar att tillverka, dels efter egna idéer men 
efterfråga vad medlemmarna söker.
Klubben kommer huvudsakligen att jobba med 
reservdelar för bilar i orginalutförande och med 
tidstypiska förändringar.
Detta ligger i linje med klubbens övriga stadgar. 
All försäljning kommer enbart att ske till med-
lemmar.
Klubbshopen kommer redan från början att 
samköras med reservdelslagret. Om lösningen 
faller väl ut, kan även 99/900 lagret komma att 
få samma lösning på sikt.
Det fullt realistiska målet är att vi skall kunna 
öppna 1/1 2009. Att vi inte kan öppna tidigare 
beror i huvudsak på:
- Hela lagret skall flyttas med ca 15.000 detaljer. 
Det skall även inventeras in på skruvnivå och 
läggas in i ett nytt hyllsystem.
- 960 olika artiklar skall fotograferas och läggas 
in i ett nytt ordersystem
- Webshopen skall skapas.
- Nya beställnings- och faktureringsrutiner tas 
fram.

Klubbregalier:
Beslutades att ta fram nya muggar med klubbens 
nya logotyp. Flera medlemmar har efterfrågat 
detta. Vi kommer även undersöka möjligheten att 
trycka ett set med 6 muggar med olika Saabmotiv 
från Gunnar Sjögrens bilder. Förhoppningsvis 
finns dessa tillgängliga till årsskiftet.

Klubbens husvagn:
Husvagnen har nu gjort sin premiärvisning. 
Detta skedde på Eskilstunamarknaden i slutet på 
augusti. Tyvärr var det nog många som missade 
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den då ”Le Mansbilen” stod i klubbens monter 
och fångade allas uppmärksamhet. Kvarstående 
arbete är montage av lister och dekalsättning.
Till våren skall vagnen vara klar till det yttre och 
kunna lånas av medlemmar att användas vid of-
ficiella sammanhang.

Nya medlemskort:
Ihop med utskick av Bakruta nr 1, 2009 kom-
mer nya medlemskort att distribueras. Detta 
är första steget av flera mot en mer flexibel 
medlemshantering. Målet är att kunna lägga upp 
medlemsregister på hemsidan som blir tillgängligt 
genom inloggning. Här skall man själv kunna 
göra adressändringar, uppdatera bilinnehav etc. 
Möjligheten att som idag, kunna skriva brev eller 
ringa skall dock finnas kvar.

Medlemsmatrikel:
Vi beslutade att trycka en ny medlemsmatrikel 

trots att vi bara har ca 1.800 bilar i registret. Trots 
påstötningar har vi inte fått in fler biluppgifter. 
För den som inte vet, så gjordes det en total ren-
sning av registret för ca 2 år sedan då många av 
uppgifterna visade sig vara inaktuella.

Medlemsantal:
Klubben har nu 2345 medlemmar.

Bakrutan:
Bakruta nr 3 har nyligen utkommit. Denna gång 
har det varit svårare att få medlemmar att bidraga 
med material. Flitigast denna gång var medlem-
marna i Norrlandssektionen.

Det har även efterfrågats mer mektips. Någon 
som har något att bidraga med?

Styrelsen för Svenska Saabklubben

Jag arbetar på en förskola i Svalöv och när jag 
startade där för ett och ett halvt år sedan fanns där 
en stor tom vit vägg. Vi personal diskuterade vad 
vi skulle fylla väggen med, varvid jag tycker “ att 
alla andra förskolor ( generalisering ) har putte-
nuttiga målningar , typ hästar , snälla seriefigurer, 
prinsar, prinsessor m.m. Varför inte måla en stor 
fet bil !!! “Döm om min förvåning när övrig per-

DET SKA BÖJAS I TID !

sonal svarade ja. 

Det var bara att skrida 
till verket. Uppslaget 
hittade jag i en gam-
mal biltidning. Att det 
skulle bli en Saab var 
ställt utom all tvivel 
för alla inblandade. 
Nu vet också alla barn 
hur en Saab kan se ut. 
För att ytterligare spä 
på indoktrineringen 
hade vi temat bilar 
i våras. Vi pratade 
om bilar och vad som 
fanns i en bil och frå-
gade barnen vad dom 

kände till ( ett svar var telefon ...) Sedan övergick 
vi från teori till praktik så jag rullade in min Sonett 
på gården och vi pekade och pratade om alla de 
saker vi tidigare talat om och givetvis blev det 
fler frågor. Så nu vet även barnen hur en Saab 
Sonett kan se ut.

Ulf Stensson, Saab-Skånia
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Nya Medlemmar Välkomna !
AGDIN JONAS
ANDERSSON BJÖRN  ‘
ANDERSSON HANS      *
BERNTSSON RONNY
BRANDT ANDERS
BÅYSEN INGER
DAHL SVERKER
ERIKSSON GUNNAR  *
FORSBERG HÅKAN
FORSBERG KURT
FOSSUM LINE

FRIMAN SILVE
GRANE LINUS
GUNNERVIK MAGNUS
HELTEN-LEXBY MARTINA
JAN-ERIK VÄNVIKEN
JANGEFÄLT E
JONSSON FREDRIK

KARLSSON LARS-BERTIL
KARLSSON ÖRJAN
KINDSTEDT ANDERS
KRISTINE LIBECK
LINDBERG SIMON
LUNDBERG ROGER

NIELSEN REIMAR
NILSSON ANDREW
NORDLUND KALLE
NORIN ANDERS
OTTO THOMAS
PALEN MICHAEL
QVANT OVE
RANNERUD OWE
ROHDEN MORGAN

SELIN KJELL
SONDELL SÖREN
SVENSSON OLA
SVENSSON ULF
SÖDERBERG ANDERS
SÖDERBERG PATRIK
ÖDFALK MAGNUS
ÖHMAN TOMAS

ÅBOGÅRDSGATAN 7 E
SOLVIKSVÄGEN 21
TALLBACKEN 53
BACKSELSVÄGEN 8
RYSTAD HASSEL
ÖSTERLEDEN 39
MÖLLEVÄGEN 46 D
FORSVÄGEN 63
GÖKSNÅRE 208
TALLARNA 5
SOLHEIM

ALLEGATAN 41 C
SOCKENVÄGEN 100
SJÖVALLAVÄGEN 2
VÄSTERGATAN 23 A
TORPAREGATAN 5
MÖHÄLLERN 15
GUSTAF KJELLBERGS 
VÄG 13  LÄG
GUSTAVSFORS 61
SÖLJVÄGEN 17
FREDRIKSSONSVÄGEN 12
NYHEM 165
JÄRNVÄGSGATAN 28
ARRENDEGATAN 44

KOKOPP 3720
FORNMINNESVÄGEN 3
GODBYVÄGEN 46
ISAKVÄGEN 10
LAXVÄGEN 56
GRÄNSGATAN22
SVARTLÖSAVÄGEN 46
VALLONGATAN 3
MODELLSNICKARGATAN 1

NORRA GÅRDSLÖTSVÄGEN 10
GÅDEÅBY 154
VENDELVÄGEN 4
BOX 30
BANGÅRDSVÄGEN 16
LILLA VÄGEN 1
RAPPHÖNSVÄGEN 4
GULTMALVÄGEN 20 A

418 75 GÖTEBORG
236 33 HÖLLEVIKEN
748 92 ÖSTERBYBRUK
781 34 MALUNG
585 91 LINKÖPING
311 38 FALKENBERG
236 31 HÖLLEVIKEN
840 73 BISPGÅRDEN
819 65 HÅLLNÄS
742 95 HARGSHAMN
N-7070 TRONDHEIM 
BOSBERG  NORG

574 50 EKENÄSJÖN
784 36 BORLÄNGE
449 50 ALAFORS
272 387 BRANTEVIK
652 21 KARLSTAD
450 46 HUNNEBOSTRAND
756 43 UPPSALA

683 91 HAGFORS
610 12 HÄLLESTAD
129 38 HÄGERSTEN
826 91 SÖDERHAMN
913 31 HOLMSUND
462 41 VÄNERSBORG

260 23 KÅGERÖD
137 55 TUNGELSTA
22100 MARIEHAMN  ÅLAND
796 31 ÄLVDALEN
663 40 HAMMARÖ
852 38 SUNDSVALL
125 33 ÄLVSJÖ
590 83 STOREBRO
451 54 TROLLHÄTTAN

184 63 ÅKERSBERGA
871 93 HÄRNÖSAND
302 74 HALMSTAD
840 95 FUNÄSDALEN
762 51 RIMBO
734 94 STRÖMSHOLM
312 61 MELLBYSTRAND
975 95 LULEÅ
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driksson. Han har från år 2000 samlat på sej en 
fin samling av bilar och övriga attribut som hör 
en gammal brandstation till. Många passade 
även på att åka nerför stången, någon även upp-
för……….
Visst var det trevligare att bli skadad förr och få 
åka i en sådan här underbar ambulans trots att det 

inte är en Saab !!!
Efter att ha gått runt och fascinerats av allt blev 
vi bjudna på kaffe med smörgås och kaka som 
smakade väldigt bra.
Efter detta kom alvaret och starten av tipsrundan 
var ett faktum. Med en lätt dimma av tvåtakts-rök 
och avgaser åkte vi iväg med en liten tidslucka 

Höstrally i Trollhättan

En strålande söndag, närmare bestämt d. 
21 september så samlades vi utanför Saab-
museet. När man har Roland Widarsson som 
väderansvarig på våra träffar kan man inget 
annat än bara njuta av vädret.
I detta rally deltog 31 bilar som i samlad 
trupp åkte ut till Höljebacka brandmuseum i 
Upphärad.
Stor precision gällde när alla skulle parkera för 
att få plats. Det blev en väldigt vacker vy av 
alla dessa ekipage av olika modeller.
Väl på plats fick vi gå runt och titta på detta 
fantastiska museum som ägs av Putte Fre-
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mellan varje bil. Putte berättade att det hade varit 
tätare dimma när en moped klubb varit på besök. 
( Då var det nära att larmet gick och brandkåren 
fick rycka ut….)
Väl ute på vägen möttes man av första frågan: 
Vad har huvudbroms-cylindern till V4 för artikel 
nummer???
Då insåg man nivån på frågorna och då är det 
bara att hoppas att man har god tur och gissar 
rätt på resten.

Resan från Upphärad gick vidare genom Främmes-
tad, Grästorp, över Hunneberg och åter efter ca 10 
mil tillbaka till Saabmuseet. Där blev det prisut-
delning och det fanns pris till alla. Själv fick jag 
och min fru bara tre rätt av 12 men vi kom i alla 
fall inte sist. 
Vi tackar än en gång för en mycket trevlig dag 
med alla Saab entusiaster.

Test och Foto Janne2takt Lundqvist
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Rapport från CCMS
Calmar Classic Motor Show (CCMS) firade 10-
årsjubileum den 12:e juli. Som brukligt anord-
nades träffen på Christinelunds Gård utanför Ka-
lmar med en rikhaltig flora av utställare. Vädret 
höll på att ställa till det med ett par kraftiga 
regnskurar, men då hade de flesta besökare redan 
kommit så det störde inte så mycket och det fanns 
ju även mycket att se på under tak eller tältduk. 
 
 För att uppmärksamma jubileet hade träffområdet 
delats upp i decennier, från 20- till 80-tal. Detta 
gjorde att en del områden var väldigt välfyllda 
medan det på andra var glest med bilar. Tyngd-
punkten låg på 50- och 60-tal med en blandning 
av amerikanska och europeiska bilar. 70-talet var 
mer europeiskt med allt från Saab 96 och Volvo 
Amazon till lite mer udda fordon som Renault 15 
Coupé och Fiat Spider

“Pickis”
En bil som verkligen fångade mitt intresse var 
en blå-vit Saab pick-up. Den var under 70- och 
80-talet skutt- och servicebil på den lokala Saab-
återförsäljaren där min far jobbade och ibland 
hände det att jag åkte i den som liten grabb. Flaket 
var perfekt att frakta trampbilen på till farsans 
jobb när han skulle jobba över och jag fick hänga 
på. Oljespill på verkstadsgolvet är en förutsättning 
för ”breställ” med trampbilen… 

Nåja, bilen byggdes enligt uppgift ihop av två 
95:or som krockat med varandra! Efter en längre 
tids förfall har nu Saab-profilen Lars Karmlid 
gjort en omfattande renovering och återställt bilen 
ända ned till dekalerna på dörrarna. Nostalgifak-
torn var hög.

Nostalgiframkallande pick-up i nyskick.
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100 mil om året i snitt
 På 60-talsavdelningen fanns det en del fina Saa-
bar för beskådan. En ljusblå 96:a från -62 fick nog 
många Saabhjärtan att slå snabbare, kanske t.o.m i 
tvåtakt. 4600 mil på 46 år är en ekvation som fått 
ett trevligt resultat, självklart orenoverat. 
Även de andra avdelningarna innehöll en del 
Saabrelaterat, allt ifrån 92 till 900. En tidig cabbe 
samsades med en senare släkting från 1993 på 80-
talsavdelningen. Detta får väl ses som att 900:an 
är en ikon för 80-talet, även om den överlevde en 
bit in på följande decennium.

ANA-Grållar
Träffen innehöll även en del tunga fordon i im-
ponerande skick samt en väl tilltagen ”Grålle”-
avdelning där olika tillbehör förevisades. Grål-
larna såldes av Ana och även de hade snygga 
95:or som servicebilar.  
Till nästa års träff kanske de även kan köra med 
redskapen och då rekommenderar jag att de först 
använder en vält för att minska antalet vrickade 
fotleder på marknads- och utställningsområdet. 

Rena chocken  
På marknaden var det rätt tunt med fynd för den 
Saab-intresserade, men jag har fortfarande inte 
helt hämtat mig från chocken som jag drabbades 
av vid ett av marknadsstånden. 
I gräset låg två kompletta NOS avgasrör till Saab 
99 med artikelnummersetiketterna kvar. Jag frå-
gade säljaren, vars t-shirt tydligt klargjorde från 
vilken sida av Atlanten hans favoritbilar kom, 
vilket pris de betingade.
- Nä, dom har jag precis köpt, blir perfekt att kapa 

Är den inte lite lik en groda?

upp och använda ljuddämparna på Chevan.
 
Efter att ha återfått normal andning frågade jag 
igen men de var verkligen inte till salu. Jag frå-
gade nästa varv också med samma resultat och 
övergick därefter till att blänga surt varje gång 
jag passerade. Så olika det kan vara när det ändå 
i grunden handlar om samma intresse.

Saknade Saabar
 Jag saknade en del på träffen, till nästa år vill jag 
se fler Saabar. I år såg jag ingen 99:a och ingen 
Sonett, på gränsen till skandal i mina ögon. 
Arrangemanget är trevligt och vädret brukar vara 
bra, så tveka inte nästa år, utan kom du med och 
ta med dig din Saab så syns vi där.
 
Text Joakim Engstrand, Kalmar

Snygga häckar i trädgården

Svart lack och röda kederlister är så snyggt!
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OM VÄGAR OCH OM 
VÄGAR I ÖSTERLED !!!

Sedan den stund jag fick reda på att det skulle 
vara en Internationell Saabträff i Lettland var 
min tanke redan klar: Dit skulle jag !!!
Men varför bara nöja mig med Lettland ? Fan-
tasin började skena iväg….Finland, Viborg, in i 
Ryssland och St. Petersburg, Estland med Narva, 
Tallinn m.m. Lettland, Li
tauen , Polen och sedan Sverige…Varför inte ? 
Annars lär jag inte se dessa länder.
Så på festivalen i Trollhättan 2007 slog jag mig 
i slang med både Estländare och Ryssar, vilket 
visade sig få stor betydelse för framtiden.
Sedan gjorde jag förfrågningar om eventuella 
medresenärer bland vänner och bekanta.. De flesta 
avböjde , vänligt men bestämt oftast med ursäkten 
att det är ju så farligt i dessa länder ( det har man/
jag ju läst i avisorna ) Och vem kan säga emot ?
 
Till sist utkristalliserades en liten klick som vå-
gade, ville , kunde o.s.v. Vi blev sex stycken.
Planeringen började. Boka båtbiljetter, kolla 
försäkringar för både bilar och personer, visum 
till Ryssland , boende i St Petersburg, camping-
platser Estland. Snabbt körde vi fast när det gällde 
försäkring för fordon i Ryssland. Enligt våra sven-
ska försäkringsbolag gällde inte våra försäkringar 
i Ryssland. Av Motormännens riksförbund fick jag 
veta att vi kunde köpa en försäkring på gränsen 
när vi kom till Ryssland som täckte tredje part, 
alltså inte mig och min bil. Detta verkade inte 
så intressant ( en inre syn dök upp för mig , där 
bilen stod totalkvaddad och jag fick inte ett öres 
ersättning ) Efter några snabba telefonsamtal 
med berörda resenärer beslöt vi att INTE åka till 
Ryssland med bil. Men däremot med tåg !!!
 
Vid detta laget hade jag redan kontaktat Pavel jag 
pratat med i Trollhättan, han bodde turligt nog i 
St Petersburg. För att komma in i Ryssland måste 
man ha ett visum. För att få ett visum måste man 
ha en inbjudan till landet och bokat och betalt 
boende i förväg. Allt detta hjälpte oss Pavel med. 
Han undrade också vad vi ville se  och planerade 
de tre dagarna vi skulle vara i hans stad, nästan 

minut för minut. 
Själv skrev vi våra visum som personligen skulle 
överlämnas på ryska ambassaden. Datumen för 
in och utresa var mycket viktig så vi fick alla 
koordinera så allt stämde överens. Invitationen 
skulle göras av en av ryska myndigheter godkänt 
hotell och därefter stämplas och signeras av en av 
godkänd myndighetsperson. Det började bli snålt 
med tid så DHL kopplades in så att alla skulle 
få sina inbjudningar levererade till ambassaden 
i tid.
 
Jag hade även varit i kontakt med Lauri i Tallinn 
,han bokade tågbiljetter till oss och skrev att vi 
kunde ha bilarna stående hos honom  medan vi 
var i St Petersburg.
 
Ja, till sist var allt klart. Visum hade vi alla fått 
( puh ) Vi hade planerat för tre veckors semes-
ter och själv begav vi oss åstad den 26 juli. Vi i 
detta fallet var sedan  över trettio år  en vän från 
England, Michael George och jag Ulf. Bilen var 
en 900 turbo Lyx -84 med Toppola på.. Övriga 
medresenärer var Anders Dackemyr och Peter 
Falck, även dom körande i en 900 med Toppola 
på och slutligen Eva och Jan Nilsson som skulle 
kört en Toppola, men det slutade med en Saab 96 
”jubbe” som alla vet från 1980 och det är ju inte 
så illa pinkat det heller. Vi strålade alla samman 
en solig och varm söndag i Stockholmsfrihamn. 
Anders och jag hade varit lite fula när vi bokade 
våra biljetter, vi tyckte takhöjden kunde räcka 
med 2,0 meter, för sedan blev det betydligt dyrare. 
Våra Toppolor håller 2,50. Vi fick våra biljetter, 
jag var några bilar före Anders, när vi ska köra 
ombord säger biljettkontrollören med myndig 
röst ” Det här stämmer inte” Det är den biljett 
jag har fått säger jag och rycker på axlarna. Efter 
15 sekunders tvekan ( lång tid när man har lite 
dåligt samvete ) ”Kör ombord !!! ”säger killen. 
Vad som hände när Anders kom några bilar senare 
kan ni ju gissa…
Båtresan var fri från sentsationer och vi avslutar 
kvällen med en whisky.Anlände måndag morgon 
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fälligt adjö till våra nya vänner.
Lite mat åts och några öl dracks och 
sedan var det väntan på tåget till St. Pe-
tersburg som avgick senare på kvällen.
Till slut blev vi släppta ombord av några 
bistra men korrekta tågvärdinnor. Tåget 
var en dyster historia.( Jag har inget att 
jämföra med , då jag slutade åka svenska 
tåg 1982, när SJ trippelbokat min plats 
upp till Luleå . Nä nu skarvar jag lite, jag 
har åkt tåg två gånger sedan dess) men 
jag skulle gissa att det höll 60-tals klass. 
Längden på sovbritsarna imponerade 
inte . Eftersom jag mäter 1,89 fick jag 
ligga diagonalt och försöka sova  vilket 

till ett soligt Tallinn där Lauri med fru Kirstin 
mötte oss när vi körde av färjan. Vi eskorterades 
till Tallinns stadsbibliotek och fick speciellt park-
eringstillstånd, Kirstin arbetar där. När vi körde 
genom Tallinn märkte jag att det kom vit avgasrök 
när bilen stod stilla, efter konsultation med Jan 
konstaterades det att turbon var boven i dramat.
Vi blev nu guidade runt flera timmar, först och 
främst i gamla stadsdelen och sedan tog vi 
spårvagn till konstmuseet som tyvärr visade sig 
vara stängt på måndagar. Därefter körde vi bi-
larna ut till Lauri och Kirstis jättehus och ställde 
dom inne på deras tomt, som redan huserade tre 
andra Saabar  så nu uppstod klara problem med 

att komma in ( och ut ) på tomten.
Under rundvandringen i centrum hade jag frågat 
Lauri lite försiktigt om det fanns en chans att  
byta turbon till min  bil på någon verkstad . Jag 
tyckte det var lämpligt när bilen ändå skulle stå 
stilla några dagar när vi var i St. Petersburg. Han 
skulle kolla upp och sedan höra av sig.
Vi blev skjutsade in till centrum igen och sa till-

höll ett väldigt hetsigt tempo. Hotellet låg 
centralt, inget överdåd av lyx , men rent 
och fint. Pavel tipsade oss vad vi skulle 
/kunde göra och for sedan iväg till sitt 
arbete, vi skulle senare träffas på kvällen 
bestämde vi. Pavel hade rekommenderat 
ett café på andra sidan kvarteret då vi inte 
ätit någon frukost ( vaddå, restaurangvagn 
på tåget ???? )  Vi gick nedåt gatan , men 
vi såg ingen skylt. P nämnde något om in 
på en gård genom en port och jo vi kom till 

en port men inga skyltar, ingenting. Dock, vi gick 
in och mycket riktigt där var cafeet och vi fick en 
mycket god frukost. Men tanken fanns kvar , hur 
hittar folk till cafeet ? Men det är likadant överallt, 
nästan inga skyltar som hänger ut från väggarna 
eller sitter på väggarna. Vi hade världens huvud-
bry med att hitta kvartersbutikerna, inga skyltar 
utan bara en dörr, gärna ner i en källare.
Stärkta till kropp och själ var vi redo att angripa 

inte heller var lätt då där inte existerade någon 
ventilation i kupén, där blev olidligt hett. Avslutar 
dagens strapatser med en whisky i våra medhavda 
whiskyglas 
När vi väl hade somnat blev vi plötsligt väckta 
klockan 03.00 av gränspolis och tullkontrollanter 
som skulle kolla pass och inte minst VISUM !!! 
Men det var inga problem och vi kunde lugnt 
sova vidare för att några timmar senare för första 
gången sätta våra fötter på sovjetisk mark, d.v.s 
på perrongen i St Petersburg där vår ryske kontakt 
Pavel och en Saabkompis till honom som f.ö. 
körde en 9000 Talladega. väntade. De körde oss 
till vårt hotell i en rys(s)lig fart, även övrig trafik 

Ulf Stensons Saab med Toppola på väg att köras ombord på färjan i 
Stockholm.

”Svenskgruppen” Saabar på den långa resan med Eva och 
Jan Nilsson jubileums-96:a i förgrunden.
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St. Petersburg och med kamerorna 
i högsta beredskap begav vi oss till 
S:t Isacc katedralen. 
Vårt hotell låg nästan bredvid så 
det var enkelt att komma dit trodde 
vi, men att ta sig över en gata i S:t 
Petersburg är inte en barnlek. Att 
gå över på ett övergångsställe utan 
rödljus gjorde bara dom som var 
levnadströtta. Lagstadgad hastighet 
sågs närmast som en rekommen-
dation och att stanna för gående 
existerade inte i bilisternas sin-
nesvärld. Även när vi gående hade 
grönt ljus fick vi vara på vår vakt.
Väl i kyrkan vidtog nästa utmaning : 
Att gå upp i tornen. Dels blev man yr 
i pottan av spiraltrappan och efter-
som konditionen som har stått i zenit 

med honom. Vi avrundar med en whisky på ho-
tellrummet.
Dagen därpå var vi inbokade till Tsarens vinter-
palats The Hermitage. P Hade ”kontakter” så vi 
passerade alla i den jättelånga kön och fick en egen 
guide på köpet. Det är ett mäkta imponerande mu-
seum dels i storlek  men även i konstskatter sett. 
Men utan att ha läst min historiebok speciellt väl 
så samtidigt  gnagde en ständigt malande tanke 
hur han fick tag i alla dessa saker. Det är kanske 
inget man vill veta då det är extremt många saker 
där. Det går inte att beskriva, det måste ses.
Efter denna flera timmar långa visningen var de 
flesta i gänget möra i benen så alla gick till hotellet 

är i dalande lät vi som punkterade tramporglar när 
vi kommit upp, men utsikten var fin !!!
Efter detta gjorde vi så en sightseeingtur med 
turistbåt, dåligt nog pratade inte guiden skånska. 
Inte svenska heller för den delen, men engelska 
, inte ! Men vi fick se mycket, St Petersburg är 
en mäktig stad, imponerande. De flesta byggnad-
erna i centrum är renoverade och vi såg inga 
moderna byggnader, nu pratar vi alltså om glas 
och betong utan bara dessa gamla mäktiga hus ( 
tänk om dom kunde berätta ) Efter denna tur är 
vi alla trötta i benen och går hem till hotellet för 
en powernapp.
Träffar Pavel på kvällen och äter tillsammans 

för att vila, utom 
två optimister som 
skulle gå och leta 
leksaksbilar, An-
ders och jag.
Vi kämpade oss 
genom centrum, en 
affär hittade vi inte 
, däremot fann vi 
den andra som var 
väldigt välsorterad 
och Anders köpte 
en modellbil, vi 
firade detta genom 
att sätta oss i en 
k ä l l a r p u b  o c h 

Inte ”Tre trallande jäntor vid Lindane Le” men jämväl tre vackra tjejer 
från S:t Petersburgs Saab-klubb

Vid en utsiktsplats i Gamla Stan i Tallin fr v Kristina (Lauris hustru), Lauri, Ulf, Anders, Mike, 
Jan och Peter.
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dricka var sin öl. Vidare hemåt trillade vi in på 
en utomhusmarknad för de mindre välbärgade i 
samhället, men inga bilar att köpa fanns där. Trötta 
så in i norden i benen kom vi till hotellet och föll 
vi ihop på sängarna ( där dom andra redan sov ) 
På kvällen lyckades vi ta oss samman för att gå 
ut och äta.
Dagen därpå tog vi båt ut till sommarpalatset 
PetrHof som hade en jättelik park, med massor av 
dammar, och springbrunnar med statyer överallt 
och då menar jag överallt. Tyvärr var det inte bara 
vi som hade tänkt ut detta utflyktsmål denna fan-
tastiska fina dag , utan några tusen andra också. 
Där kände jag själv att det blev bara för mycket 
och jag tror också dom andra tyckte  samma. Vi 
slöströvade runt lite på måfå, slog oss ner vid ett 
utecafe´ , åt och drack lite och sedan tog vi båten 
tillbaka till S:t Petersburg. Detta var vår sista dag  
i Ryssland ( trodde vi ) då vi skulle åka iväg med 
tåget  på kvällen till Tallinn. Peter hade visserligen 
noterat och talat om för oss att våra visum gällde 
t.o.m. den 31 juli, som var denna dag, men att 
tåget nog inte skulle vara ute ur Ryssland förrän 
den 1 aug. Tänk om dom stoppar oss !!! Ingen av 
oss tog honom på större allvar.
 
Till kvällen hade Pavel planerat in ett pubbesök så 
vi fick träffa  lite folk från den S:t Petersburgska 
Saabklubben. Vi knatade dit, ( mycket gående 
blev det i S:t Petersburg ) När vi väntar utanför 
puben fräser en gul Saab 99 cc förbi i hiskelig 
fart, det gör som bekant alla bilar i denna stad. 
Detta var den äldsta Saab vi såg i Ryssland.. Till 
slut slöt Saabmedlemmarna upp och vi pratade 
med några stycken , vissa var bra på engelska 
men andra hade problem. Det fotograferades 
mycket och överlämnades gåvor. Vi fick vodka , 
öl och choklad som nattfösare till vår stundande 
tågresa.
Efter att ha tagit farväl av Saabfolket kördes vi  i 
hisnande fart till tågstationen av Pavel och hans 
fru. Ytterligare några foto togs och så farväl och 
in i tåget. Givetvis ville vi testa vår färdkost så jag 
gick in i grannvagnen  till tågvärdinnan och bad 
om sex glas. Hennes kupe´låg närmre till än den 
i vår egen vagn. Jodå, jag fick sex glas, tackade 
och började gå mot  vår vagn varvid värdinnan 
undrade var jag skulle och jag förklarade att jag 
skulle in i min kupe´i den andra vagnen. Damen 
blev lätt hysterisk och började gestikulera och 

sa att jag absolut inte kunde ta in hennes glas i 
den andra vagnen, det var ju inte hennes vagn. 
Så jag fick snällt lämna tillbaka dom , gå in i vår 
vagn bort till den värdinnan och få glasen ( no 
problem ).
Biljetter , pass och visum hade lämnats iväg till 
kontrollanten under tiden vi satt och groggade, 
när hon plötsligt dyker upp med moraliskt stöd  
i typ av en beväpnad vakt och talar om ( mycket 
vänligt och korrekt) att våra visum har gått ut så 
vi måste kliva av tåget vid gränskontrollen kl. 
03.00 Ridån går ner !!!!! Jag inbillar mig att vi 
såg ut som fågelholkar i huvudena  och försökte 
ta in det hon sagt och alla satt nog och inbillade 
sig vad som skulle kunna hända. ( var ska vi sova 
? – ligga ute på en perrong !!!?? vad händer sedan 
? – sibiriska saltgruvor hade man ju hört talas om 
!!! ) Nå, tåget stannar och det är bara att ta sitt 
pick och pack och följa efter de beväpnade vak-
terna. Föreställ er bilder från kalla krigets dagar.  
Disigt och gula strålkastare som enda sken när 
deporterade fångar skulle vidaretransporteras, så 
såg vi ut. Dom släppte in oss och låste in oss i en 
tom tågstation(där fanns i alla fall fräsch toalett ) 
En av vakterna talade om för oss att vi fick sova 
här och vi skulle bli väckta klockan 08.00 dagen 
därpå för att ta taxi in till staden (vilken stad ? ) för 
at skaffa nya visum. Det var bara att sova så gott 
det gick och de andra gjorde likaledes. Sömnen 
blev hyfsad men ändå inte.
 Väcktes som utlovat till 08.00, yrvaken trött och 
otvättad o.s.v.  tog vi så två taxibilar in till staden. 
Vilken stad ? Jo, Ivangorod , gränsstaden mot Es-
tland.. Vi hade ju tidigare bara åkt i S:t Petersburg 
tidigare. Att åka bil i denna lilla by/stad var en ny 

Ulf och Anders fyller mödosamt i blanketter vid 
polisstationen i ryska Ivangorod för ett tillfälligt visum 
för att komma ut ur landet.
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erfarenhet. Sämre väg har jag aldrig sett, det var 
inte bara djupa potthål  i vägen utan även  kratrar 
( Hade dom nyligen haft inbördeskrig här ? I så 
fall var det något jag missat …)  Vad vi förstått ti-
digare så har man högertrafik i Ryssland, tydligen 
kombinerat med vänstertrafik när det erbjöds och 
behövdes. Vi blev avsläppta utanför polisstationen  
som låg utanför centrum och släpptes in i en sliten 
byggnad. Nu var det dags att skaffa tillfälligt 
endagars visum. Men först fick vi vänta och vänta 
och vänta . Därefter fick fylla i var sin blankett 
och ett foto skulle sitta på dessa. Eftersom ingen 
av oss hade något passfoto liggande i plånboken  
och polishuset inte hade någon kamera i sin ägo, 
blev det att ta taxi igen in till staden och samtidigt 
fick vi passa på att betala böter plus en summa 
för det nya visumet på banken. Att betala de här 
summorna var minsann ingen barnlek, det var 
till att skriva under på  ett papper 9 gånger !!! 
Detta var rekord för oss alla, inte ens Mike från 
England har någonsin behövt skriva 9 signaturer 
på ett och samma ark. Men rekordet skulle inte 
stå sig så länge visade det sig !
Efter detta gick vi och fotograferade oss, vilket 
gick smidigt och vid detta laget, alltså mitt på 
dagen knorrade våra magar av missnöje. Någon 
restaurang hittade vi inte utan mat inhandlades  i 
någon liten affär och vi satte oss och åt på ett öde 
torg ( Vi fick bara vatten och bröd  , Anders anm. 
) tillsammans med duvorna och en alkoholiserad 
herre som kommunicerad på knagglig engelska 
med oss. Fotona hämtades och nya taxibilar up-
pbringades. Vi kom stolta in på polisstationen 
och lämnade kvittona på inbetalningarna och 
fotona varvid damerna som hjälpte oss skrat-

in på ett kontor. Nu skulle det tas fingeravtryck. 
Var det någon som sa ett finger ?? !! Nej, nej.. 
Det var fingerblommorna på alla fingrar, först på 
höger hand och sedan på vänster hand och för 
säkerhets skull  pekfingrarna en gång till och till 
slut hela händerna , båda två. När denna procedur 
var avklarad var det in på kontoret igen och DÅ 
fick vi våra visum , men först skull vi skriva under 
några papper….. Allting stod på ryska men ingen 
av oss orkade dividera med personalen, kanske 
sålde vi våra hus och hemman. Sedan  kom det 
nya rekordet i underskrifter: 11 stycken  på ett och 
samma papper och slutligen några underskrifter 
till, ( dom som inte fick plats på det andra pap-
peret ).
Till personalens försvar skall sägas att dom  aldrig 
var oartiga eller otrevliga, vi behandlades väldigt 
korrekt hela tiden. Med lätta steg gick vi ut och 
tog de obligatoriska taxibilarna, denna gången till 
gränsövergången. Många ryssar ville till Estland 
visade det sig, så där stod vi och köade i en timme 
innan vi kom ut ur Ryssland sedan kånkade vi 
med våra väskor över till Estland och Narva, där 
det fortfarande finns en del minnesmärken kvar 
från svensktiden, statyer, torg m.m. Att komma 
in genom Estlands tull tog 1minut ! Förresten vet 
ni vad galler kallas för  ( dom som finns i finkan 
)  jo, svenska gardiner. Busstationen letades upp  
och färden  till Tallinn vidtogs , alla var trötta och 
vi pustade ut efter dagens strapatser. Lauri och en 
kompis till honom hämtade oss vid stationen
  och vi tillbringade kvällen hos Lauri och hans 
familj med att grilla och dricka gott ute i deras 
stora trädgård .
Under tiden blev det personalombyte i vår lilla 

tade gott när hon 
såg bilderna. Så 
satt vi och väntade 
och så kom man 
för att tala om att 
nu har polissta-
tionen lunchrast 
så nu får ni gå ut 
!!! Å då fick vi 
vänta en timme 
ut i solskenet ( vi 
hade i alla fall tur 
med vädret !!!) In 
igen , en och en 
vinkades allvarligt 

I väntans tider utanför polishuset i Ivangorod. Fr v Mike, Peter, Jan och Anders.
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resegrupp . Peter var tvungen att åka hem vilket 
var förutbestämt och efter en massa dividerande 
fick han ta omvägen om Finland för att komma 
hem och ganska dyrt blev det också eftersom 
han var 1 dag försenad Hans plats togs nu istället 
av Ulrika, Anders flickvän som kom med flyget 
från Stockholm. Och äntligen fick vi som hade 
Toppolor sova i en ordentlig säng. Gissa om vi 
sov gott ?
Hur hade det gått med min rykande 900 ? Jo efter 
lite sökande hade Lauri hittat ett nytt aggregat till 
ett billigt pris, men vid närmare kontroll visade 
sig att den inte var komplett, ridå !!! Han själv 
hade ett turboaggregat liggande och detta sattes 
i . Totalsumman översteg inte 2000:- !!!
  
Följande dag eskorterades vi ut från Tallinn av 
Lauri och hans familj och efter att ha tittat på 
en slottsruin och blivit biten av hästflugor ( jag 
) och tagit ömt farväl av dom for vi så vidare på 
egen hand, västerut mot ön Hiummaa , vilket ju 
är gamla svenskbygder. Så fort vi kom ut på ön 
började vi leta campingplatser och då fick vi lära 
oss något nytt. Det fanns campingområden och 
campingplatser utsatta på kartan. Vi förstod aldrig 
skillnaden på dessa benämningar förrän vi hade 
besökt ett antal campingområden. Detta var öppna 
områden där man fick campa, men inga toaletter, 
duschar eller andra faciliteter fanns att tillgå och 
det kostade ingenting heller. Det visade sig bara 
finas en campingplats på ön. I övrigt hade jag  
förväntningar på att se hus som mer eller mindre 
hölls ihop av målarfärg, utmärglade hästar o.s.v. 
ute  här i obygden Men där tog jag grovt fel, där 
ute på ön var det väl utvecklat ” ingen fattigdom” 
till synes, mycket var förvisso avhjälpt med EU-
pengar, t.ex. den campingplats vi efter mycket 
letande hittade , som var under uppbyggnad. 
Nya stugor var parkerade längs skogsbrynet och 
därefter kom ett dike som var välkomnande för 

inte ens när min vy vidgades till fiskmenyn.
På denna campingplats hade man en lappkåta, 
trodde vi,  men det visade sig vara en tältbastu som 
vi givetvis provade och därefter blev det bad nere 
vid stranden. Senare på kvällen inmundigades det  
whisky ( för att hålla myggen borta ).
 
Nästkommande dag var det dags att lämna Hium-
maa, att komma dit var inget problem men att 
komma tillbaka var värre, trots att det var mitt 
på dagen var det en bilkö som vi inte såg slutet 
på. Missmodiga satt vi där i tröstlös väntan med 
regnet duggade ner, men tur som tokar så kom vi 
ombord på båten som tredje sista bil. Nu ställdes 
kosan mot Pärnu, Estlands sommarparadis med 
tveksamt badvatten. Pärnu är Estlands svar på  
Båstad, Strömstad, Vaxholm eller liknade orter. 
Varken vägen eller vägen dit var speciellt spän-
nande. Att hitta campingplats innebär att man 
först ska hitta en turistbyrå och har man tur så är 
turistbyrån öppen ( 9 fall av 10 stängd ) men denna 
gången hade vi tur.  Campingplatsen låg i ett mer 
eller mindre slumområde. Att ha stenbelagda 
eller asfalterade gator var inte  en självklarhet 
här. Eftersom det nyss regnat var det jättepölar 
överallt. Självbevarelsedriften sa mig att köra 
lugnt då potthålens djup var okända. Det första 
syn som möter oss på campingen är sju stycken 
finskreggade gammelsaabar. Givetvis pratade vi 
dess ägare som hade samma mål som vi, d.v.s.  
Lettland. Uppståndelsen var stor , som vanligt 
när man ankommer en campingplats iförd en 
Toppola, bråttom får man absolut inte ha och det 
hade vi ju inte heller.

Fortsättning följer i nästa nr.

Text och bild Ulf Stensson

myggor, knott, småflugor m.m. Dock 
inte för oss. Här gjorde vi en ny upptäckt. 
Anders bil som är röd drog till sig massor 
av insekter , däremot min som är silver-
metallic bl.a. ,  var inte alls lika intressant 
för de här smådjuren. Kvällsmat intogs 
på campingens restaurang som inte 
kunde erbjuda fisk trots att vi var ute på 
en ö. För en vegetarian var det inte helt 
lätt alla gånger att hitta någon vettig mat, 

När ”svenskgruppen” äntligen kom till campingplatsen i 
Pärnu fanns ett gäng finska 96:or redan på plats.
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Familjebilen som blev rallybil
Midnattsolsrallyt. 99 EMS del 1

Nedan följer en liten berättelse om en Saab 99 
EMS som efter 15 års trogen tjänst som familjebil 
hamnade på  Saabmuséet och som efter 18 års lugn 
tillvaro där deltog i midnattssolsrallyt. Jag som 
skriver detta heter Öved Clasén, bor i Linköping 
och kan nog benämnas saabentusiast.
 
EMS-en som är av årsmodell 1974 var precis ett 
år gammal när den inhandlades den 18 mars 1975 
i Västerås, där familjen då var bosatt. Bilen var 
körd 2.200 mil av två tidigare ägare och hade nog 
så långt levt ett ganska hårt liv. Jag och senare min 
fru Britt-Marie hade tidigare ägt flera saabar, men 
denna EMS var nästan ny, snygg och gick mycket 
bra så det var bara roligt att vårda den väl. 
Den första längre resan med bilen blev en tur 
söderut med Paris som slutmål. 1975 inföll 1 maj 
och Kristi Himmelfärdsdag två torsdagar efter 
varandra och med efterföljande fedagar inar-
betade. Det räckte således med sex semesterdagar 
för att bli ledig i två veckor. Med då enda barnet 
Maria ett år tryggt hos farmor, var det bara att 
ge sig av. Bilen skötte sig väl, inga prolem av 
något slag. 

som vi började renovera. Nu blev det under 
några år mest kortare turer till byggfirmorför att 
köpa material. Åren gick, bilen användes inte så 
mycket, jag cyklade till jobbet och Britt-Marie 
var hemmafru. 1979 utökades familjen med vårt 
tredje barn Erik. 
När barnen började skolan blev det en del skjut-
sande eftersom vi bodde på landet med ganska 

Artikelförfattaren kokar kaffe någonstans i 
Västtyskland den 28 april 1975

1976 blev det också en långtur ut i 
Europa, denna gång med  Österrike 
och Wien som slutmål. Maria var 
med denna gång och satt i en Klippan 
bilbarnstol. Bilen skötte sig utmärkt 
även denna gång. 
Under hösten 1976 föddes vårt andra 
barn Björn och vi hade nu fyttat in i 
mitt föräldrahem utanför Linköping 

Britt-Marie och Maria sommaren 1975

Bilen är 10 år och poserar här med Maria, Björn och 
Erik vid Hjälmaresund

Ingemar Tviksta från Saabmuséet hämtar bilen 1990
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långa avstånd till kamrater och andra aktiviteter. 
Några längre turer blev det också, några gånger 
till Jämtland på vintersemester och en tur till 
Legoland i Danmark. 
Service och reparationer skötte jag själv med 
hjälp av Saabs verkstadshandbok. Den dyraste re-
servdelen jag köpte var det rostfria avgassystemet 
som 1976 kostade ca 400 kr. Det behövde sedan 
aldrig bytas. Vid något tillfälle hade jag problem 
med det elektroniska insprutningssystemet. Det 

Vintersemester i Klövsjö 1985

Toppola Camper lockade. Detta resulterade i 
att vi 1990 köpte en några år gammal 5-dörrars 
900 turbo. EMS-en , då 16 år gammal med ca 
12.000 mil på mätaren var fortfarande i bra skick 
eftersom vi hade varit rädda om den och försökt 
att sköta den väl. Jag ringde till Pelle Rudh på 
Saabmuséet för att höra om de var intresserade 
att ta hand om bilen.  Pelle blev intresserad och 
bad Anders Tunberg titta på bilen när han pas-
serade Linköping på sin väg från Nyköping där 
han då bodde till sitt fritidshus i Ydre i södra 

Finklädda bröllopsgäster 1988
var en givare som blivit felaktig men med hjälp 
av resistansvärden i verkstadshandboken och en 
ohmmeter gick det att ta reda på vilken givare 
som var felaktig och sedan köpa en sådan på 
Saab-Ana. Jag fick även byta en framfjäder då 
den brast, förmodligen av tillvekningsfel. Annars 
var det mest vanligt underhål enligt serviceboken 
och så tvättade jag bilen ganska ofta, speciellt på 
vintern. 
Under senare delen av 80-talet började det kän-
nas angeläget med fyra dörrar samtidigt som en 

På besök i muséet 1991
Östergötland. Anders kom och blev entusiastisk, 
Pelle kom senare också och, ja han ville ta hand 
om bilen. Den kom till muséet hösten 1990, i 
mars 1992 donerade vi bilen och som tack fick 
vi köpa en nästan ny saab 900 turbo med Saabs 
personalrabatt. En bil som vi för övrigt har kvar 
och har stor glädje av fortfarande. 
På Saabmuséet har EMS-en blivit mycket väl 
omhändertagen. De gånger vi besökt muséet un-
der de 18 år som den varit där har den prytt sin 
plats i utställningshallen. Under 2007 fick bilen 
genomgå en lite större teknisk översyn för att vi-
sas upp och provköras av journalister i samband 
med introduktionen av nya saabmodeller. Jag 
visste således att bilen var i trafik och i topptrim 
även mekaniskt. Därför frågade jag muséechefen 
Peter Bäckström om vi kunde få låna bilen för att 
delta i regularityklassen i 2008 års Midnattssol-
srally. Efter lite betänketid svarade Peter ja, vi 
skulle få låna bilen. Det kändes mycket bra att få 
återuppta bekantskapen med bilen under en lite 
längre tur och mera om rallyupplevelsen kommer 
i nästa nummer av Bakrutan. 

Text och foto Öved Clasén 

I muséet på besök 2006
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2006 fick Midnattsolsrallyt ”nytändning” Det 
hade tidigare körts i 11 år mellan 1950-60.
Rallyt fortsatte som sommartävling fram till 
1964.
I slutet av augusti 2007 kom de första tankarna 
om att åka Midnattsolssrallyt 2008. 
Varken Lasse eller jag hade tidigare deltagit i 
något liknande. Lasse har ett förflutet där han 
provat på lite rally och folkrace men då som förare 
och ej kört ihop med sin sambo.

Vi funderade mycket fram och tillbaka innan vi 
kom riktigt till skott. 

Till slut hade vi bestämt oss och så här fick det 
bli: 

Förare Sibylla Gustafsson
Kartläsare Lasse Björk

Bil Sibyllas ”finbil”, en helt standardbetonad 
SAAB 96 med tvåtaktsmotor (38 hkr när den 
var ny och på 841 kubik) och 3-växlad låda från 
1961.

Midnattssolsrallyt 
2008. 2 - takt del 1

Vi bestämde oss för att åka 60-talsklädda och ha 
lite tidstypiska tillbehör på/i bilen.

Det fanns 2 klasser att välja på: Historiska ral-
lyklassen (där gäller det att köra fort.)
 Och regularityklassen. Där körs specialsträcko-
rna med en snitthastighet (här var det 50 km/h).
När man kom till Kristianstad och ”checkade” 
in fick man en roadbook, där såg man hur långa 
sträckorna var i km, sedan var det bara att räkna 
ut hur lång tid det skulle ta att köra sträckan i 
50 km/h och sedan under sträckan hålla koll på 
klockan hur lång tid man varit ute.
(Men det var inte helt lätt.)
I regularityklassen fanns det två klasser att välja 
på utan eller med extern trippmätare.(Trippmä-
taren kunde vara Tex. en Halda Speedpilot eller 
en Tripmaster, det skulle vara av mekanisk typ.)
Klassen blev också lätt att välja, det blev regular-
ity utan tripp. 

I slutet av året kom vi igång med den stora spon-
sorjakten för att finansiera detta projekt. 
Det blev många brev, mail och telefonsamtal. En 

Pärlan redo inför rallyäventyret 2008
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del av detta gav napp, en del orkade inte ens svara 
och andra svarade att de inte var intresserade eller 
att sponsorpengarna redan var fördelade.
Eftersom man kan åka regularity med en standard-
bil (i stort sett) så bedömde vi att vi inte behövde 
preparera bilen något speciellt för att den skulle 
klara rallyt. 
Så på våren när vi plockade fram bilen fick den 
sin vanliga genomgång av bromsar, belysning och 
rundsmörjning. Och vid besiktningen i maj hittade 
svensk Bilprovning inget att anmärka på. 

Under säsongen 2007 hade jag otroliga lagerljud 
från vevaxeln. Den lät som sju svåra år. 

I ren välmening påtalades det för mig att jag kan-
ske borde fundera på att byta lagren i vevaxeln 
eller sätta dit en bättre vevaxel. 
När jag då ställde frågan hur länge man kunde 
köra med oljud fick jag svaret: Det kan ingen säga. 
Den kan gå några mil till eller hur länge som helst. 
Men när den inte vill vara med längre så händer 
det alltid när det inte är lämpligt.

Lasse hade turen och fick tag i en nos (new old 
stocked) vevaxel, så för att undvika lagerras under 
rallyt beslöt vi oss för att byta vevaxel. 

Kjell Andersson i Motala lovade att ställa upp som 
”supervisor” åt oss. Vi fick plockade  ur motorn 
ur bilen och fick vägledning av Kjell hur vi skulle 
bära oss åt. 
Nu spinner motorn som en klocka igen. 

Vi monterade även på extraljus på bilen (nej, rallyt 
skulle inte gå på kvällen eller natten), det blev ett 
par tutt-marschal. 

Jag har också köpt en personlig regskylt till bilen, 
jag har via länsarkivet i Vadstena fått en kopia på 
första regbeviset och har på så sätt hittat första 
regnumret på bilen. 
Så nu åker jag omkring lagligt med en G-regis-
trerad bil. (G var Kronobergs län när det begav 
sig.)

Bilen har nu också ett FIVA-pass.(Det behövdes 
för att få delta.)

Vi var ute lite grann på närbelägna grusvägar, 
för att ”tjuvträna” lite grann. (Fast inte på några 
sträckor som ingick i rallyt). Vi gjorde det för att 
jag skulle få lite mer grusvägsvana och för att vi 
skulle få till ett bra samarbete i bilen. 

Skrev tidigare att man i stort sett kunde delta med 
en standardbil, det fanns några krav man skulle 
uppfylla säkerhetsmässigt. 
Man skulle ha : 
Förbandslåda, Varningstriangel och Brandsläck-
are. (Kändes inte som några kostiga krav.)
Var bilen dessutom öppen/cabriolet skulle man 
ha hjälm. 
Inga krav på bur/båge/4-punktsbälten, overaller 
osv. 

Text o Foto : Sibylla Gustavsson

Demonterad och isärplockad 

Byte av vevaxel

Extraljus Rallyoptions så klart !
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Pressrutan
I september kom det ut en ny tidning för husvagns- 
och husbilsfolk. Den heter HusbilHusvagn.I det 
allra första numret finns ett reportage om de båda 
Saab-husbilarna. ”Sensationen från Ramsele” 
rubricerar tidningen artikeln och berättar hur de 
båda husbilarna tillkommit och sedan återfun-
nits.
 
Kanske en av de mest kända Saabarna den 
senaste tiden och som ofta förekommit i både 
dagspress och radio-TV är väl den morddömde 
Anders Eklunds röda 900 som fotograferades av 
en tillfällighet.  
I Expressen den 6 oktober visas bilen igen under 
rubriken ”Eklund säljer mord-Saaben”. Det är 

92 från 1950 i topp. 
Man skulle ju annars kunnat ge sig i backen på 
att det borde vara en häftig jänkare med  en V8 
under huven. Men det är väl som tidningen kon-
staterar inte ”politiskt korrekt” nu att lyfta upp 
bensinslukare utan det ska ju vara små bränsles-
nåla motorer och då kan ju 92:an lyftas upp som 
en symbol för nya tider. 
Man får väl unna krisdrabbade GM att ta äran åt 
sig för 92:an fastän man ju inte har ett dugg med 
dess konstruktion att göra. Något ska väl GM ha 
tillbaka för miljarderna som man har pumpat in i 
förlustdrivande Saab Automobil och kan en gam-
mal veteran göra nytta så är det ju bara att lyfta 

på hatten och vara nöjd för det.

en 97:a som har gått 23.600 mil och är förstås 
avställd och obesiktigad med körförbud. Han 
vill ha 4.500 kronor för den. Enligt ett brev som 
Eklund skrivit till en bekant och bett honom  sälja 
Saaben säger han att det går bra att ”sälja grejer 
av den eller göra folkrace av den eller sälja mo-
tor och låda och dörrar…. och ”skrota resten av 
bilen.”
I grannlandet Norge finns det en vit Saab som 
liknar Yngve Ekbergs sport-93:a med att blått 
band som delar karossen i två halvor från grill 
till baklucka. Yngves har ett enda brett band 
medan Björn Olsens 96:a har två smala band. 
Och så är Ekberg en 93:a från 1960 - alltså ett 
strå vassare. 
I norska veterantidningen ”Klassiker`n” nr 6 finns 
ett foto på den.
 

92:an toppar GM-lista    
 
Skaraborgs Motorveteraner har en utomordentligt 
bra medlemstidning som heter Motorveteranen. 
Det är tyvärr inte så mycket om Saab i den men 
i senaste numret (4/2008) finns en notis om att 

hundraårsjubilerande GM har 
listat koncernens intressan-
taste bilar i företagets historia 
så hamnar konstigt nog Saab 

Den nya tidningen ”Husbil & Husvagn” uppmärksammade 
Saab-husbilen i premiärnumret som delades ut till 
besökarna på husvagns- och husbilsmässan  på Elmia i 
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Maxade Saabar   
 
I dagstidningarna hade Saab i september (bl a DN 
13 september) helsidesannonser där man radar 
upp utrustning från första till sista raden. Roade 
mig med att räkna ”lull-lullet” och det var inte 
mindre än 60 grejer av alla de slag från kylning av 
handsfacket till fördröjd släckning av strålkastare 
så att man kan lämnade bilen i ljusets sken ifall 
man bor på en mörk plats ute på landet och inte 
har någon utelampa på huset. Ibland undrar man 
hur våra gammelbilar ens kan fungera utan allt 
detta lull-lull. Eller är det kanske därför som de 
gör det för vad händer när dessa nya bilar börjar 
att krångla lite här och där och spöka till det. 
Minns gammal bioreklam från 1960-talet för 
Volkswagen då en man kom bärande på bland 
annat en kardanstång och kylare som han slängde 
ifrån sig och sa:
- Det som inte finns kan inte gå sönder!
På nya bilar idag finns det väldigt mycket som 
kan gå sönder när alla chips och kretsar kommer 

i olag. 

D som i Design
 
I januari 1988 lanserades Saab 9000 CD i Nice i 
Frankrike med verklig pompa och ståt och som 
gick loss på 30 miljoner. Jan Älfvåg berättar i Mo-
torhistoriskt Magasin nr 5 hur han som ansvarig 
organiserade  den praktfulla lanseringen för press, 
importörer och återförsäljare runt om i världen. 
Han berättar också att CD står för Classic Design 
men att många hade spekulerat i att det skulle vara 
en dieselmotor under huven eftersom D allmänt 
står för just Diesel.   
Det var på den tiden som Saab hade inlett ett nära 
konstruktionssamarbete med Fiat och såväl Fiat 
Croma som Lancia Thema och Alfa Romeo 164 
fick samma bottenplatta som Saab 9000. 

Återförening
 
Som nämndes inledningsvis så väcker Saabs 
båda återupptäckta husbilar enormt intresse och 
som inte minst förstärktes av sommarens träffar 
i Ramsele. Klassiker nr 8 har ett stort reportage 
under rubriken ”Återförenade” och skildrar. Den 

lilla ångermanländska orten Ramsele är ju ”hem-
mahamn” för de båda unika husbilarna. 
Vi känner ju sedan tidigare till historien kring 
dessa båda husbilar och hur ettan hamnade i 
skogen i Dalarna och bärgades som en fallfärdig 

Enligt Skaraborgs Motorveteraners tidning sätter GM 
Saab 92 i topp
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skogskoja medan tvåan kom att leva ett aktivt 
liv och annonserades ut för ett par år sedan på 
Blocket och köptes av Claes Johansson på just 
tidningen Klassiker.   
De båda husbilarna har inte stått sida vid sedan 
mitten på 60-talet men vid Ramsele Motorveter-
aners veterandag i somras kom de att ”träffas” 
igen. 
Ettan har körts igång men en omfattande reno-
vering pågår och siktet är inställt på att den ska 
kunna gå för egen maskin till internationella 
träffen i Holland nästa år.
Tidningen Klassiker följer renoveringen i kom-
mande nummer

 

Tvätt-mästare      
 
I samma tidning finns ett annat intressant report-
age med SAAB-innehåll, nämligen om SM i 
biltvätt 1961. Det var ett arrangemang mellan 
GEMA i Falun och Saab och genomfördes på 
Stadion i Stockholm. Femton finalister fick tävla 
om att vara snabbast med att tvätta varsin nerski-
tade vit SAAB 96 mikroskopiskt ren.  En kvinna 
av okänd identitet vann tävlingen och fick ta med 
sig en ny Saab hem.

Brasse-Saabar  
 
Som om inte detta vore nog så har Klassiker 
nr 8 även ett reportage från Brasilien och letar 

”Exilsvenskar”, nämligen SAAB och Volvo PV. 
Sökandet genomförs i landets enda SAAB 900 
Turbo. Den var blickfång vid bilsalongen  i Sao 
Paulo 1990 då Saab skulle lansera 9000-modellen. 
Men lanseringen kom av sig och någon mer 
SAAB kom inte till landet bortsett från ett par 
tvåtaktare som funnits där sedan tidigare. Det var 
dessa båda bilar som man var på jakt efter.

 Den ena hittades i ett underjordisk garage i Sao 
Paulo, nämligen en mörkblå 96:a långnos  som 
ägs av Flavio Gomez som är Fi-reporter i brasil-
iansk TV. Den andra hittades en timmas bilfärd 
utanför staden är en är 93:a som en gång varit 
grön som lackerats om till röd och vit och är i ett 
tämligen dåligt skick - dock rostfri - som inte varit 
använd på många år utan står i en gammal nerlagd 
verkstad. Den kom till Brasilien 1957.

Törstigast
 
Törstigaste Saaben importeras, skrev DN i en 
notis 8 september och syftar på stadsjeepen 9-X 
Areo. Mitt i finanskrisen har 35 bilar importerats 
och fyra av dem var redan beställda och sålda. 
Det är en bil med 400 hkr och som vägen 2,3 
ton.  Bränsleförbrukningen vid blandad körn-
ing är 1,6 liter per mil och ger koldioxidutsläpp 
som motsvarar tre miljöbilar. Priset är 400.000 
kronor.  Enligt Svenska Bil är SAAB-jeepen en 
bil för entusiaster. Men det är ju långt från oss 
entusiaster som vurmar för tvåtaktare. Man får ju 

konstatera att det finns entusiaster av olika slag.                                         Läsvärt från Husbil och Husvagn Elmia.
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Gerdas Saab
 
 Nostalgia nr 10 innehåller ett reportage om Clas-
sicCar Week i Rättvik med en hel del foton. På en 
av bilderna återfinns den i Saab-klubben välkända 
Gerda Persson intill sin V4 1978 och omgiven 
av träffens renoveringsdomare som gav henne 
beröm för sin bil. 
- Jag har haft isär den totalt tre gånger, berättar 
hon för tidningen.

Dyr Sonett-modell
 
Den engelske kirurgen Scott D Gillogly började 
som ung att samla Matchbox-bilar redan på 1960-
talet - en hobby som har återtog några årtionden 
senare och han har samlat på sig tusentals mod-
eller. Nu har hans samling varit till salu av auk-
tionsfirman Vectis. I Nostalgia nr 12 finns några 
av hans modeller avbildade, bl a en sällsynt Saab 
Sonett III som såldes för hela 260 pund.  
 

Saab-rariteter
 
Dagens Industri har gett ut en 140-sidor tjock 
bok i A4-format om ”Nya bilar 2009”. Det kan 
ju tyckas vara ointressant för oss gammelbilsvän-
ner i allmänhet och Saab i synnerhet. Men 
klubbens ordförande Anders Dackemyr hittade 
något mycket intressant, nämligen ett kapitel om 
näringslivschefen i Arboga, Göran Dahlén under 
rubriken ”Samlare med tvåtakt i blodet”. För de 
flesta är han känd för att ha kört en Saab-kopia av 
Saab 93B 1959 till seger i Le Mans 24-timmars 
i somras. 
 
Men vad många säkert inte visste om honom är 

att han har en gedigen samling Saab:ar i sin ägo. 
Sammanlagt har han femton stycken och det är 
inte vilka som helst utan han nöjer sig bara med 
det ovanligaste. 
Sålunda har han en av de hundra första 95:orna 
från 1960, nämligen nr 91. Han hittade den un-
der en båt i en lada i Värmland en gång. Han har 
naturligtvis en tvåtakts-Sonett, en 67:a i sitt stall 
och som en gång har ägts av Saabs tekniske chef 
Gunnar Larsson.  Det är nummer 169 av 258 
tillverkade Sonett tvåtaktare. 
 
En annan av hans exklusiva Saabar i samlingen 
är en 93 Grand Turismo 750 från 1958. Den fick 
han fatt på i Seattle i USA. Han fick köpa den 
mot löfte om att vårda den ömt. Och någon bät-
tre ägare kunde den ju inte komma till än Göran 
Dahlén i Arboga.  Det tillverkades inte mer än 
500-600 GT 750. 
 
Ytterligare en raritet som han använder bara vid 
högtidliga tillfällen är Saab 900 Cabriolet från 
1986 - alltså året innan de kom ut! Den har tidig-
are stått på muséet i Trollhättan och är en prototyp 
med en specialfront som inte finns på något annat 
exemplar än den som Göran Dahlén har.

Som en slogan

Göran Dahlén anser att Saab är en skön sublim 
ingenjörskonst som kan omsättas i en spännande 
design och som har en definitiv plats bland alla 
andra bilmärken i framtiden. 
Det låter som en vinnande slogan för Saab. Man 
får hoppas att GM håller med om det.
                                                                                                   
Christer Gebo

Björn Olsens ekte SAAB Sport fra 
63´ er en perle, skriver den norska 
tidningen Klassiker.
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Redaktör`n har ordet
Sommaren 1741 var Carl von Linné på Gotland. 
Sommaren 2008 var Bakrutans redaktör på 
Gotland. Linné red på häst med sitt sällskap. 
Redaktören körde sin gamla Voyager ensam. 
Linné letade efter blommor. Redaktören letade 
efter SAAB:ar. 
Nja, riktigt så var det inte beträffande redaktören 
som var på Gotland för att hämta hem dottern som 
arbetat som guide på Stora Karlsö. Men man har 
ju alltid ett öga som far omkring i omgivningen 
för att se om det finns någon gammel-SAAB i 
närheten.
Gotland är i stort sett 15 mil långt och fem bil 
brett. Redaktören färdades från norr till söder och 
kors och tvärs tills det stod 65 mil på trippmätaren 
och tillbaka där resan började - vid färjeläget i 
Visby.

Glest med 96:or
 
Fyra 96:or kunde redaktören räkna in under resan 
på Gotland. Den första stod parkerad utanför ett 
köpcentrum i Visby och var en mörkblå 96:a från 
1975. Den såg ut att ha stått där ett tag men var 
låst och med krycka över ratten. Däremot satt 
nycklarna kvar i tändningslåset så den som skulle 
göra sig besväret att bryta sig in i den skulle i vart 
fall slippa att tjuvkoppling. 
Saaben ägs av Dan Bejarano i Slite och hade köpts 

murarna i Visby. Det var en 
brun 96:a från  
1979 och i mycket fint skick 
med en ”ankstjärt” över bak-
luckan. Bilen ägs av Jesper Olsson i Visby.
 
I övrigt var det glest med SAAB om man inte 
räknar 900:or för det finns det en hel del på 
Gotland.

Olåst 96:a
 
Det dröjde flera dagar och hoppet började sina 
om att få se någon mer 96:a förutom de två i 
Visby men så plötsligt i Burgsvik långt nere i 
södra ändan i full fart ner till Hoburgen drogs 
blickarna till en nerlagd Esso-tapp. Sådant fångar 
ju intresset och som grädde på moset stod det en 
vit 96:a vid den gamla tappens norra gavel och 
knappt att man hann se den.  Hur länge den stått 
där är obekant men  den var upplåst så det var 
bara att öppna förardörren och kika in. 
 
Redaktörens syfte med resan till  Gotland var 
ju som sagt inte att leta efter SAAB 96:or utan 
för att hämta hem dottern från Stora Karlsö vid 
Klintehamn. Åkte ut på hamnen för att ta färjan 

Nerlagd Esso-tapp med övergiven och olåst 96:a i 
Burgsvik på södra Gotland.

strax före mid-
sommar i år. På 
hatthyllan hade 
han spänt upp 
en liten nalleb-
jörn i baksätes-
bältet. 
 
Den andra 96:an 
som redaktören 
sprang på stod 
parkerad på den 
smala och sten-
belagda Pers 
Gränd innanför 
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över. Till Karlsö går ingen bilfärja. Det är bilfritt 
där så när som på en enda bil.
Mitt emot Karlsö-färjan på andra sidan hamnen 
ligger det en flisfabrik. Kastade förstrött ett öga 
åt det hållet och vad ser man där? Jo, en indiagul 
96:a på parkeringen inne på området. Nu blev 
det bråttom. Full fart runt hamnen för att komma 
över till andra sidan och rakt in genom portarna 
till anläggningen och ett par snabba foton på 96:an 
och tillbaka igen.
 
Redaktören såg också en röd SAAB 92 på Gotland 
men den stod i bilmuséet i Kneippbyn utanför 
”huvudstaden” på Gotland och räknas liksom inte 
på samma sätt som de som är i trafik på allmän 
plats. Det är en 1956:a och ägs av Jan Janhte.  

Sveriges Kuba
 
Gotland sägs ibland vara Sveriges Kuba. Då 
tänker man varken på Fidel Castro eller Havan-
nacigarrer utan på gamla bilar som är i trafik. 
Och Gotland har många 70- och 80-talsbilar 
som rullar dagligen. En hel del Saab 900 men 
allra mest av alla gamla modeller är utan tvekan 
Volvos 245:or som fanns nästan överallt på gårdar 
och i samhällena. Volvos herrgårdsvagnar är ett 
lika vanligt inslag i Gotlands-miljön som fåren i 
hagarna.  Stora Karlsö:s enda bil var förstås en 
gammal Volvo-kombi.
 Där lämnar vi Gotland för den här gången men 
redaktören kommer tillbaka till ön. Det står ju i 
reklamen ”En gång Gotland alltid Gotland”! Synd 
bara att det ska var så svindyrt att åka dit med 
Gotlandsbolagets monopolfärjor. Husvagnen är 
ju inte att tänka på att ta med sig utan det är till 
att ligga i bilen. Dyrt nog ändå.

Bastu-Saab
 
Såg som hastigast i slutet av ett motorprogram 
i TV om en kille som har ett 20-tal SAAB:ar 
varav han har gjort en av dem till en utebastu. 
Den var snyggt inredd med träpanel som sig bör. 
Värmekällan var inte elektricitet som brukligt 
utan gas.
Hann inte se vad han heter eller bor men det finns 
säkert läsare här som känner till det. Med det stora 
intresse för SAAB är han kanske rentav medlem 
och kan höra av sig till redaktören.

Film-Saabar
 
Hur är det med Saab på filmdukarna och på 
TV:n? Funderade en dag på det. Kom inte på en 
enda film eller TV-program där Saab har haft en 
framträdande roll. Med framträdande roll menar 
jag den bil som huvudrollsinnehavaren har. Kom-
missarie Morse hade ju en röd Jaguar Mk II som 
han gled med mellan brottsplatserna. 
Och så är man ju gammal nog att komma ihåg 
den disträe mordutredaren Columbus som åkte i 
en halvtaskig Peugeot 403 Cabriolet. 
Mest känd för sin bil är ju annars Helgonet som 
for runt i en Volvo P 1800. 

Första upptäckta Saaben på Gotland. P-platsen utanför 
ÖB i Visby. Rattkrycka men nyckeln kvar i tändningslåset.

En röd 92:a från 1956 står på bilmuséet utanför Visby 
tillsammans med en hel del andra klassiska 50- och 60-
talare gamla bruksfordon.
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 Visst förekommer Saab lite här och där men 
mest som biroller, som till exempel i den gamla 
spelfilmen ”Åsa-Nisse i farten”. Det är nog första 
gången som en SAAB förekommer i en film för 
det var en 92:a. Åsa-Nisse har precis kört i diket 
med sin ”raketbil” och han och Klabbarpan får 
skjuts in till stan i just en puttrande 92:a som 
kommer och tar upp dem. 
 
Erinrar mig en annan gammal svensk pilsnerfilm 
som handlar om en gångtävling från Stockholm 
till Göteborg  med bland annat Åke Grönberg där 
en Sonett I:a förekommer rätt så flitigt i filmens 
mittpartier men minns inte vad filmen heter.  
Annars är det tunnsått med Saab:ar i filmens 
värld. Tror i alla fall det.  Någon som vet bättre 
så hör av er. 
 
Trodde ju heller inte att det fanns så mycket låtar 
om Saab men där fick jag ju tji. Kanske denna 
gången också beträffande filmer. 

Engelsk rally-Saab
 
EuroClassic är ett åtta dagar långt veteranfor-
donsrally för riktiga klassiker och rariteter. I år 
gick rallyt utmed norska kusten till Stavanger, 
Bergen, Kristiansund och sedan söderut via 
Oslo mot Sverige ner till Malmö för att fortsätta 
i Danmark. 

I rallyt deltog klassiker som till exempel Bentley, 
Talbot, Rover, Jaguar, Daimler, Lotus, Ferrari, As-
ton Martin med flera. De allra flesta från England. 
Men mitt i denna samling klassiska rariteter fanns 
en katt bland hermelinerna för annat kan man ju 
inte kalla en SAAB 96 V4 från 1973  i detta fina 
sällskap. SAAB:en väckte ju inte precis någon 
beundran i den konkurrensen om allmänhetens 

uppmärksamhet  men den som tittade närmare 
på bilen kunde inte bli annat än imponerande. 
Motorn var välpolerad som kyrksilver. Bilen rat-
tades av Mike Doughty/Veronica Keeling från 
Derbyshire i England.
Redaktören fick tillfälle att som hastigast träffa 
dem vid ett etappuppehåll i Vänersborg och över-
lämna ett färskt exemplar av Bakrutan nr 3.08 och 
vinka av dem till nästa etappmål i Jönköping.
 

Husbils-Saaben

Beträffande Jönköping så är det ju stor husvagns- 
och husbilsmässa där varje höst. Bland den ena 
värstinghusbilen efter den andra fanns tidningens 
Klassikers och Claes Johanssons husbilstvåan 
från Ramsele, alltså den som byggdes i Ramsele 
av Torsten Johannesson av Saab-komponenter 
från 1965. Trots en enorm konkurrens om up-
pmärksamheten av alla nya vräkiga husbilar av 
alla sorter och storlekar var det alltid trängsel 
runt Saab-husbilen. Den tog priset om besökarnas 
intresse. 

Inte Saab till 100 procent
 
Ni vet väl förresten att redaktören inte är Saab-
entusiast till 100 procent? Inte ens till hälften utan 
bara till 33 procent. Redaktören är också Ford 
Capri-entusiast till 33 procent och Volvo-entusiast 
till ytterligare 33 procent. Den återstående pro-
centen hamnar på bruksbilen Chrysler Voyager 
och med tanke på den bilens skick så förstår 
man att det bara blev över en procent att lägga 
på den.
 
Volvon som innehas av redaktören är en Duett. 
Den är under renovering - eller rättare sagt - un-
der avstannad renovering.  Den har stått några år 
i halvfärdigt skick. Det skulle vara käckt att få 
den helrenoverad. 
Är det någon i klubben som kan tänka sig ett 
snedsprång och ta på sig att göra den klar? Den 
är uppsvetsad till 60 procent. De övriga procenten 
återstår alltså plus allt annat efter svetsjobbet. 
Alla svar beaktas, som det brukar stå i annon-
serna.
                              
Christer Gebo

Troligen den första Saaben som förekommit på film 
är den här 92:an som plockar upp Åsa-Nisse och 
Klabbarpan sedan de kört i diket med sin raketbil.
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Köp & Sälj
Säljes

Till Saab V4: huv, front, backlucka, 
bakruta, motorer, växellådor, plåt-
fälgar, fotbollsfälgar, läderratt och 
andra smådelar.
Roger Svensson, Belentarp, 0416-13356, 
070-341 33 56

Till Saab 99-900: CC-baklucka. 
Pris:200:-. 
Leif Bergfalk, Järfälla, 08-580 192 84

Till Saab,93,95,96 och Sonett, Saab nr 
7082506, bakaxelrem mellan kaross och 
bakaxel, Pris 50:-/st (2st/bil), bult-
sats för bakaxelrem 24:-st (1st/bil) + 
frakt/emballage 35:- tillkommer.
Kommer i din brevlåda, faktura med-
följer, ingen postförskottsavgift.
Beställes på    info@peja.se   eller 
0586-260 98.  Glöm ej namn, adress, 
ort, telnr.

Garagerensning: 92-50 Epa, avstannad 
renovering, ch nr 217, regnr BYS700, 
unik…..mycket nytt, mycket gjort och 
mycket kvar att göra. 90% komplett. 
Säljes till bästa bud över 10.000:- 
(långt under kostnaden hittills).
Saab V4 Folkrace med Ford V6. Aldrig i 
tävling, rost i främre hjulhus, bur, 
stol mm. Pris: 3.900:-. Bilder på båda 
kan mailas.
Yngve & Tomas Ekberg, Huddinge, 08-774 
28 85, yngve.ekberg@seb.se

Lagret krymper !

Fr.o.m 2009 års Prislista kommer vi 
enbart att lagerhålla NYA och nytil-
lverkade delar till 2 Takt och V 4 
till 92,93,95,96 och 97. Våra de-
lar till 99,900 finns numera hos Jan 
Karlsson på SSK:s reservdelslager för 
dessa bilmodeller.
Du som handlat under 2008 får automa-
tiskt 2009 års Prislista, vill du bli 
en i en ökande skara av kunder så sät-
ter du in 60:- SEK på mitt Plusgiro 
475 06 59 - 7 så kommer prislistan i 
din brevlåda dessutom de Nyhetsblad 
som kommer ut under året.
 
Du kanske bara har en fråga angående 
en reservdel, tveka inte RING eller 

MAILA mig så skall jag försöka hjälpa 
dig, Frågan är FRI.
 
OBS ! Ändrade öppettider 11.00 - 20.00 
Veckans alla dagar.
Vi räknar med att få ut den nya Pris-
listan lagom till Julhelgen.
 
Välkommen !
 
Karl-Anders Carlsson Grunsbo 271 460 
64 Frändefors Tel: 0521 - 431 33  Mail 
saab.kalle@telia.com

Till SAAB 92-54:  3 motorer (sit-
ter fast), 1 växellåda, bagagelucka, 
sidorutor, bakruta, bakskärmar, nya 
toppackningar och tändplattor, lådor 
med div grejer, regpapper till 92-54. 
Pris: 3.000:-.
Roger Andersen, Falkenberg, 0708-77 40 
07

Köpes
Skulle behöva till Saab 92: 
baklampor (räcker med plattan, har 
glas), handbroms (96:ans sitter i nu), 
räfflad gummimatta (den nuvarande 
nersliten) och tyg till innertaket 
(finns inget nu) samt solskydd (96:ans 
polstrade nu). 
Christer Gebo, 0520-307 16 el. 070-481 
63 30.

Skänkes
Till Saab 90-99: motorhuv, till Saab 
99: baklucka.
Leif Bergfalk, Järfälla, 08-580 192 84

Rättelse

I förra numret uppgavs att redaktören hade 
skrivit och fotograferat ”Macken i Järvsö” 
med Bengt Johanssons 96:a.
Redaktören hade bearbetat Bengts text och ut-
format den som en intervju. Fotot hade Bengt 
tagit på sin egen bil utanför Esso-tappen.
Redaktören har aldrig varit i Järvsö.
Rätt ska vara rätt. 
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Evenemang
Under vintern så håller de flesta till i sina garage tillsammans med sina hobbyfor-
don så vi syns och träffs inte lika flitigt men planering pågår för nästa sommar så 
den som väntar på något gott .......

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 - 528 444

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. 
Under 2008 så träffas vi andra torsdagen i månaden på Café Bialitt kl:18:00, beläget längs väg 108, 
mellan Vittskövle och Ask.Föranmälan till träffarna gäller för att man vid vissa träffar har bokade 
föreläsare.

I Stockholm träffas Saabklubben på Långholmen så länge vädret tillåter. Alternativ plats för 
höst och vintersammankomster kommer att bestämmas senare. Mer info om detta på Saabklubbens 
forum. 

Saabklubbens Norrlandssektion Mer info om sektionens verksamheten finns att läsa på: http://www.
saabklubben.com/norrland  OBS ! Ny hemsidesadress !!!

Internationell Sabbträff 2009

I år hålls denna i Holland 7 - 9 Augusti. Se http://www.intsaab2009.com/teaser/program.html
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En historia som berättas från mun till mun brukar 
alltid förändras så att den till slut knappt längre 
känns igen.  Likadant kan det vara med tidning-
sartiklar. Journalisten missuppfattar eller lägger 
till för att göra en halvbra story helbra. Man gör 
en höna av en fjäder. Något åt det hållet var det 
när Expressen publicerade historien om en Saabla 
smäll.

 Bakom ratten på en Saab tvåtakt långnos från 
1965 satt en 72-årig man.
 
- Det är jag som är 72-åringen, skrev Bengt-Olof 
Nälsén till Bakrutan efter det att förra numret 
kommit ut med en faksimil av Expressens ar-
tikel.
 
I tidningen står det att han  körde på vänster sida 

och att polisen var tvungen att köra på 
honom för att få stopp på vänsterkör-
ningen. Expressen gjorde också stor sak 
av att polisbilen fick bärgas från platsen 
medan den gamla Saaben inte fick en 
enda skråma.
 
Men det var inte sant. 
 
- Så här var det, skriver Bengt-Olof - 
som dessutom är medlem i klubben och 
en stor Saab-entusiast.
 
Han körde ikapp en bilist, som han 

Appropå en Saabla smäll !

Nedan: Bengt-Olofs 96:a fick omfattande 
plåtskador när den rammades av polisbilen.
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kallar för mottrafikant, och som han tyckte upp-
trädde underligt på vägen. På en raksträcka körde 
han om. 
Efter att tag blev Bengt-Olof själv ikappkörd av 
en polisbil med påslagna blåljus.
 
- De ville inte låta mig välja ett lämpligt ställe 
att stanna på.
 
Strax före en ljusreglerad korsning vid infarten 
till Enköping körde polisbilen om Bengt-Olof 
och svängde rakt in i vänstersidan på hans bil 
som ramponerades med omfattande plåtskador 
som följd. Han hade då bara 400 meter kvar till 
sin bostad.

Bengt-Olof 
Nälsén är 
kritisk till 
polisen och 
har begärt 
skadestånd 
för deras 
agerande.

 Bengt-Olof är mycket kritisk till polisens agerande 
och till den ”mottrafikant” som ringde till polisen 
och hävdade att han kört vänstertrafik.
 
- Det var en lång raksträcka och man kör ju inte in 
snävt efter en omkörning, förklarar Bengt-Olof.
 
Skadorna på Saab:en har av Folksams skadere-
glerare uppskattats till 37.000 kronor.
 
- Jag har skickat in ett krav på beloppet till polisen 
men ännu inget hört från dem, säger han.
 
När polisbilen rammade Bengt-Olofs Saab så vred 
sig hans bil ett halvt varv på vägen och därför ser 
det ut på fotot som polisen kört på honom frami-
från utan några skador på Bengt-Olofs bil.
 
Verkligheten var alltså långt ifrån vad Expressen 
skrev och som Bakrutan refererade till i förra 
numret. Nu varde detta rättat.
 
                                                                                             
Christer Gebo

Pat Moss har avlidit
En rallystjärna har gått ur tiden. Den 14 oktober 
2008 avled legendariska Pat Moss 73 år gammal. 
Hon föddes sen 27 december 1934 och var syster 
till den framgångsrike Formel 1-föraren  Stirling 
Moss och maka till Erik Carlsson. De gifte sig 
1963. De fick dottern Suzy tillsammans.
 
Pat var inte enbart suverän bakom ratten på 
världens rallyvägar utan också skicklig på 
hästryggen. Såväl som rallyförare som ryttarinna 
skördade hon framgångar. Även om hon inte var 
Saab-förare från början var det så som vi minns 
henne. Hon har också tävlat med bl a Triumph, 
Ford, Lancia, Toyota och Renault utöver Saab. 
Äktenskapet med Erik innebar också att hon blev 
ingift med Saab och de blev stallkamrater. Den 
allra första bilen som hon körde alldeles själv var 
en Land Rover hemma på gården där hon växte 
upp och hon betraktade länge bilen som ett red-
skap innan den blev en tävlingsmaskin för henne. 

Hon var bara sju år när hon rattade jeepen första 
gången. Tio år senare följde hon med brorsans 
manager på ett rally och då blev hon genast biten 
av sporten.
Pat började att tävla med sin egna Morris Minor 
men övergick snabbt till Triumph TR för att kunna 
åka fortare. 
Svenskan Ewy Rosqvist var en av hennes värsta 
konkurrenter och de växlades med åren om att 
vinna titeln Europamästare.

Saabinna
 
Det blev en stor omställning för Pat att bli ”Saab-
inna” för innan dess hade hon tävlat med en tung 
6-cylindrig bakhjulsdriven Austin Healy och 
nu skulle det alltså bli en lätt, framhjulsdriven 
tvåtaktare. 
Första gången som hon tävlade med Saab var 
Safarirallyt 1962. Men det blev ingen seger den 
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gången sedan de kört på en antilopp och tappat 
tid för reparation. Hon ledde rallyt med Saaben 
när viltolyckan inträffade. Pat kom ändå trea totalt 
och slog Erik - som hon då hade sällskap med - 
med hästlängder för han kom ”bara” sexa. Pat 
vann i alla fall damklassen incidenten till trots.
 
Men den tävlingen var då bara ett tillfälligt inhopp 
för hon var fortfarande fabriksförare för BMC 
och tävlade sedan med BMC 1100, Cooper och 
Cortina GT innan den blev kontraktskörning för 
Saab 1964. 

                                                  
Pallplats

 
Första rallyt ”på riktigt” med Saab blev Liège-
Sofia-Liège och som var 560 mil långt. Pat kom 
fyra totalt och Erik kom på andra plats. I det 
efterföljande Akropolisrally hamnade Pat på 
”pallplats” med Saab och kom trea. Då var hon 
gift med Erik som slog henne med en hästlängd 
och blev tvåa. 
Det blev sedan tävlingar med långnosen men 
1966 var ju det år då tvåtaktarens tid började att 
rinna ut snabbt. 

I ett sista försök med tvåtaktarna trimmade Saabs 
tävlingsavdelning två Sonetter till 92 hkr och 
med de lätta plastkarosserna trodde man på täv-
lingsavdelningen att man med Sonetterna skulle 
det gå att sopa konkurrenterna av mattan.  Erik 
och Pat fick varsin Sonett men detta desperata 
försök att hålla liv i tvåtaktsmotorn misslyckades 
eftersom båda bilarna fick bränsleproblem och 
tvingades bryta.
I en intervju med Classic Motor så sent som 2005 
var Pat fortfarande övertygad om att Sonetterna 
var utsatta för sabotage.

 Året därpå var det dags för V4-motorn att göra 
entré på rallyvägarna för Saabs räkning. Det 
blev en fjärde placering för Pat i Tjeckiska ral-
lyt 1967 med V4:an. 

                                               
Favoriter

 
Även om Pat Moss är för evigt förknippad med 
Saab så var det ändå bara tre år som hon var fab-
riksförare. Hon körde efter Saab först för Lancia 
i två år varefter hon skrev på för Renault och satt 
bakom ratten på R16, R12 och Alpine fram till 
1972. 
Sista märket blev för Pats del Toyota. Hon körde 
Celica i RAC-rallyt 1974 och det blev hennes sista 
rally efter 20 år som tävlingsförare.
- Jag ville sluta när jag fortfarande var en vinnare 
och så ville jag ta hand om Erik och Suzy som 
då var fem år gammal, berättade hon för Classic 
Motor i en av sina sista intervjuer. Hon sa också 
att Saab och Lancia var hennes favoritbilar. 

                                              
Varumärke

 
Saab har med Pat Moss bortgång förlorat att ”var-
umärke” och ett ansikte som satte färg på Saab.
Själv kallade hon en av sina  tävlings-Saabar för 
”Bloody Mary”.  Pat Moss var färgstark och en 
tillgång för Saab.
Vi tänker naturligtvis i en stund som denna på Erik 
och dottern Suzy som båda har förlorat en stark 
och underbar hustru respektive mamma.
                                                                                                 
                                                                                           
Christer Gebo

T. v. Erik och Pat bredvid varsin röda 
96 kortnos under deras gemensamma 
tävlingskarriär.
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Inbjuder till vinterrallyt

”Tjugomilalöpet”

XVII 14/2 2009

Samling Lördag 14 februari, kl. 08.00 vid Nailheads lokal, Spårvägen 6, 
Västerslätt. Start kl 09.00. Startavgift 200:- Middag vid målgång:  
70 kr/person. Betalas på UVS  Postgiro 81 42 80-4, senast 2009-02-04.  
Ange  fordon, årsmodell och antal personer till middagen. Glöm inte namn 
och adress på dig själv! Frågor: 090-300 94, 073-818 49 21

UVS
meå

eteranbil

ällskap
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Kallelse till  
Årsmöte den 25 jan 2009 kl. 13.00 på Cafe 

Koppen i Kramfors 
                      

Dagordning: 
 
1. Öppnande 
2. Godkännande av dagordning 
3     Fråga om mötets behöriga utlysande. 
4.     Val av ordförande för mötet. 
5.     Val av sekreterare för mötet. 
6.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera 
 årsmötesprotokollet. 
7.     Föredragning av styrelsens årsberättelse och kassaredovisning för det gångna 

verksamhetsåret. 
8.     Föredragning av revisionsberättelsen. 
9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
10.     Val av styrelseledamöter för följande tidsperioder: 
 
        Kassör för en tid av ett år  
                        Förslag sittande:    Bengt Åke Odell 

Ledamot för en tid av ett år           
Förslag sittande:     Anders Johansson              

        Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år  
                        Förslag: Sittande 
        Val av två medlemmar till valberedning för en tid av ett år.  
                        Förslag sittande: Anton Björklund  & Johannes Stenling 
 
11      Framtiden för Norrlandssektionen, Behov/Intresse /Alternativ? 
 
12. Förslag på kommande träffar, sanktionerade av SSK norrland. 
 Ramsele 
 Arjeplog 
 Umeå 
 Sundsvall 
 Östersund 
   
13. Info från Svenska Saabklubben centralt 
 Info om våran ”nya” Hemsida, ändringar, förbättringar m.m. 
 
14. MHRF besiktnings man i mellan Norrland. Önskemål från Huvudstyrelsen. 
 
15.  Motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast den sista December  2008. 
  
 
16.    Mötets avslutande. 
  
Därefter måste styrelsen konstituera sig medan ni andra äter smörgåstårta. 
 

Välkomna Styrelsen 
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Klubbsh  pen

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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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.

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

Trisslotter till medlemmar som 
medverkade i Bakrutan nr 3/08.
 
Text med foto belönas med dubbellott.
Lotterna för nr 2 och 3 kommer till jul.
 
En lott var att skrapa får
Martin Bergstrand,
Carl-Eirik Nikander, 
Rune Danielsson samt
Tomas Ramsell (två lotter)
och dubbellotter till
Mauritz Falk och
Bengt Johansson

Hoppas att någon av er vinner på skra-
pet! 
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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: 2008-04 
Lösenord: Gudmund
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:

Materialförvaltare
Håkan Larsson
Frejagatan 13
543 31 Tibro
Tel: 0504-100 22
klubbshop@...

Redaktör
Christer Gebo
Domsagevägen 4 C
46133 Trollhättan
Tel 0520 - 307 16
red@...

Ledamot
Dick Ström
Filaregatan 2A
65219 Karlstad
Tel: 054-152050 
(före kl 21.00)
ledamot1@...

Ledamot
Hans-Göran Nåhlberg
Durvägen 14 
711 35 Lindesberg
Tel: 0581 - 14 209
ledamot2@...

Redaktör
Christer Gebo
Domsagevägen 4 C
46133 Trollhättan
Tel 0520 - 307 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
nahlberg@telia.com

Ledamot
Patrik Hermansson
Tomtevägen 9 A
468 30 Vargön
Tel 0521 - 623 26
nahlberg@telia.com
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Detta är Svenska Saabklubbens ”modell-
ombudsmän”

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    0418-43 36 10
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 respek-
tera 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@...

Reservdelar:

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

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

Saab Skånia:
Bengt Åkesson
Östraby 9122
242 97 HÖRBY
Tel 0415 - 402 22
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
goteborg@...

Michael Rasmussen
Billebergavägen 9
261 94 Annelöv
Tel 0418 - 43 36 10
Fax 0418 - 43 36 15

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

Reservdelar
92 - 96
Vakant

reservdelar@...

Telefontider reservdelar Torsdagar 
19,00 - 21,30
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Välkommen till 

VinterSAABträff i Värmland 
Söndag den 8 februari 2009 kl 09.30

i Kil hos SAAB-entusiasten Lennarts Nilssons privata bilsamling. 

För fjärde gången kör vi en vinterträff i Värmland. Intresset bara växer och evenemanget 
besöks regelbundet av SAAB-intresserade från både Sverige och Norge.

Denna gång har vi följande programpunkter: 

Ola Strömberg, känd rallyprofil som bl a hängt upp och ner i en SAAB 99
besöker oss och ger oss en hel del historier kring rallyåkandet samt kanske 
lite nyttiga körtips för oss amatörer. 

Bo Lindman berättar om Le Mans-äventyret.
Vi får en redogörelse för projektet genomförandet och uppmärksamheten 
som bilen skapade på Le Mans! 

Möjlighet till mindre bakluckemarknad samt försäljning av nya 
produkter för prestandaförbättring av både TT och V4.

Information från Saabklubben och annat nära relaterat. 

samt 

Visning av bilsamlingen och en ännu öppen programpunkt. 

Vi startar som vanligt med samling 09.30 och vårt mål är att hinna klart till ca 16.00 på 
eftermiddagen.  
Det serveras kaffe med dopp vid två tillfällen samt lunch, allt till paketpris för besökarna. 

Anmälan sker till Dick Ström på tel: 0730 - 391026 eller via e-post:
vintersaab@rost-o-rok.com före den 1 februari. Vägbeskrivning fås vid anmälan. 

Boka in detta i almanackan och anmäl dig redan idag.  
Vi har begränsat antal platser pga lokalernas utformning.
OBS! För matens skull MÅSTE vi få in anmälningarna i tid! 

Välkomna! 
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Vännäs motormuseums dag
Saabklubbens Norrlandsektion blev i år erbjuden 
att delta till motormuseets dag och då ställer man 
upp så klart.

Tillsammans med undertecknads familj så bar det 
av till Vännäs läger där museet har sina lokaler 
och det är ingen liten lokal utan en flyghangar som 
försvaret hade sina flygplan i när det begav sig 
på 1920 talet och fram till andra världskriget. Det 
är värt att besöka om man är i närheten då det är 
mycket att titta på, allt ifrån mopeder till flyplan 
och helikoptrar plus brutala motorer och en hel 
del om flygets historia, titta in på deras hemsida 
för information om deras verksamhet, adressen 
är www. Vannasmotormuseum.cbj.net 

Med ett bra väder med mycket sol så finns det 
goda förutsättningar att det blir en kanondag 
och så blev det också. Vid ankomsten så blev vi 

anvisad en bra plats att sätta vårt partytältet med 
tillhörande reklam artiklar ifrån klubbshop.Med 
några raska moment så var tältet uppsatt och bord 
och stolar uppställda, och det dröjde inte länge 
innan den första Saaben dök upp. Efter ytterlig-
are lite väntan dök det upp en hel karavan med 
bilar och först i ledet så kom det en röd Saab 93. 
Motorljudet på den var inte att leka med, och all 
verksamhet avstannade då alla ville titta på vad 
som kom och som kunde låta så mycket.     
                                            
När karavanen parkerat så blev det en ansenlig 
samling bilar, allt ifrån Saab 92 till Saab 99 Turbo 
och det blev totalt 12 st. bilar vilket får anses klart 
godkänt ,framför allt då ett antal för de flesta inom 
klubben okända fordon dök upp. När sedvanliga 
pratet var avklarat så började nyfikna besökare 

Full service erbjöds vid Gulfmacken på muséeområdet  
Bild Thomas Ramsell
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komma och titta på Saabarna, besöka partytältet 
och prata saab och Saabminnen.    
                                                                                     
Det värvades också några nya intresserade med-
lemmar så dessa fick  information om Saabklub-
bens verksamhet och en del passade på att handla 
ifrån klubbshopen  i samma veva. Under dagen 
lopp anordnades  det en del aktiviteter på områ-
det, bl.a. startades med jämna mellanrum  olika 
motorer i varierande storlek från kultändare som 
lade ut snygga rökringar där den står och tuffar 
på, till gasturbinmotor ifrån en helikopter som 
ylade på ganska rejält när den startades upp. Det 
finns också en stor V12 Rolls Royce motor som 
startades upp så marken vibrerade.
                                           
Vidare anordnades det loppmarknad och här fanns 
det allt ifrån blommor till mopeder och bildelar 
att köpa, och inte helt oväntat var det ett populärt 
område för den kvinnliga delen av besökarna. Det 
bars blommor, porslin och tavlor  ifrån området 
så det stog härliga till. Som avslutning av en 

mycket bra dag så defilerade Saabarna förbi den 
dagen till ära bemannade Gulfmacken och några 
stannade för fotografering och provtankning med 
oljeblandartillsats på en blå Saab 96 -64 Om jag 
inte minns fel stod det 3,25 för regular på pumpen 
så det var rätt många år sen den pumpen var i bruk 
senast.  Bensinpriset var nog bättre förr, eller?                                                                                

Till sist vill jag tacka Leif på Vännäs motormu-
seum som gjorde ett kanonjobb och fixade till en 
så bra dag och inte minst Saabklubbens medlem-
mar som ställde upp med sina bilar. Utan er så blir 
det inga träffar!! 

Jag hoppas att vi kan köra en liknande träff även 
nästa år  för det var verkligen ett bra sätt att umgås 
på. Med det vill jag tack för mig och önska er alla 
välkomna till nästa träff !!

Text: Rune Danielsson Foto Rune Danielsson och Tho-
mas Ramsell
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Ett urval av de fordon klubbmedlemmar dök upp med vid 
träffen i Vännäs 
Bilder Thomas Ramsell / Rune Danielsson

Omslag: Paret Mike Doughty/Veronica Keeling skickas 
iväg på en ny etapp från Vänersborg till Jönköping 
i deras V4 -73 i årets Euroclassic från Stavanger till 
Malmö.




