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Framsidan: En bakruta från 
Hjulets Dag i Gräfsnäs den 1 juni 
2008. Foto: Christer Gebo

Ovan: Närmare ursprunget än så här kommer vi inte !

Höger: Från v. Kenth Fick, Anders Johannesson, 
Nicklas Söderberg, Lennart Johannesson, Lars Julle 
Olofsson o Anitha Olsson. ( Bild Berit Olofsson)

Nedan: De två ute på provtur Foto Claes Johansson

Nedan t h Mattias Johannesson airbruschade en 
fondvägg till mässan.

Uppföljning av projekt Saab 92 H

Vad har hänt under det senaste året ? Fler 
bilder och ett fylligt reportage finner ni på 

sidan 26. / Red tackar Julle och Berit !
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Det kom ett knippe julhälsningar till klubben. 
Det var inte de vanliga korten med tomte på släde 
dragen av renar utan det var SAAB förstås i riktigt 
vintriga miljöer som till exempel de översnöade  
Saabarna i ett villaområde i New Jersey eller 
Martin Bergstrands röda 92:a i vinterskrud. 
- Vi har snö även i Danmark och vi använder 
Sonetterna hela året, skriver danska Saab-klubben 
i sin julhälsning.
 
Svenska Saabklubben tackar de här nämnda och 
andra inte omnämnda för mottagna jul- och nyår-

Julhälsningar

De danska Saab-Entusiasterna pryder sin 
tidning med en Sonett III och önskar ett bra 2009 
till sina medlemmar. Avsändare: HC Ting.

Vänster: 
Svenska SAAB-
klubbens förre 
ordförande 
Martin 
Bergstrand 
skickar en 
jul- och 
nyårshälsning.

Ovan: En 
lite trolsk 
julhälsning från 
våra bröder 
och systrar 
i Finland. 
Avsändare: 
Vesa 
Pohalainen.

Snön har fallit ymnigt över 
villaområdet i amerikanska 
staden Newton i New Jersey 
och bäddat in Saabarna i ett 
mjukt täcke. Avsändare: Thor 
Carlsson.

shälsningar och önskar 
alla en trevlig sommar 
på träffar och i andra 
sammanhang med våra 
SAAB:ar 
 

Det vilar en andäktig och suggestiv stämning 
över den polska SAAB-klubbens julhälsning. 
Avsändare: Marcin Trybura.
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Nr 2 - 2009  13/4 2009 
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tävlingsbidrag, Saabäventyr
m m till tidningsredaktören.
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efter stoppdatum.
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Ordföranden har ordet
Nytt år med nya möjligheter! Så kanske man kan 
säga så här en bit in på år 2009. Det jag bland 
annat tänker på är att kalendern för året inte är 
alltför uppbokad vilket ger möjlighet att skriva 
in alla träffar som kommer arrangeras under året. 
Bara i detta nummer finns ett flertal inbjudnin-
gar till träffar anordnade av klubben med dess 
sektioner eller enskilda medlemmar. Passa på att 
besök minst någon av dem och skriv en rapport 
till redaktören!

En annan möjlighet för året är att uppmärksamma 
alla jubilarer vi har. Då tänker jag närmast på 
några av de saabmodeller som jubilerar i år. Saab 
95 fyller jämna 50, Saab 99 kom ut som 1969 
års modell och första årsmodellen av Saab 900 
var 1979, dvs för 30 år sedan. En annan modell 
som fyller år är Saab 9000. Tänka sig att det är 
25 år sedan den presenterades, bilen känns ju 
fortfarande modern och fortfarande en av de 
vanligaste och säkraste bilarna i trafiken. Röster 
har höjts för att även välkomna den i klubben 
och med en egen 9000 turbo från 1985 i garaget, 
tycker jag personligen att det vore positivt. När 
såg du en fin 9000 från 85-86 senast? Köpläge 
om du hittar en fin.

Köpa reservdelar till 92-96 från klubben har inte 
varit möjligt på länge men nu är det nära som det 
brukar heta. Håll utkik på hemsidan för senaste 
informationen.

Något vi också får hoppas 
är möjligt är att det fortsät-
tningsvis byggs Saab-bilar 
i Trollhättan. Orosmoln har 
hela hösten och vintern 
hopat sig runt Saab och 
GM. Även om de flesta 
av oss vurmar för de äldre 
modellerna tycker jag det 
vore mycket olyckligt om 
vi inte kunde ha kvar Saab 
i Sverige och Trollhättan 
av många anledningar. Vi 
skall även vara medvetna 

om all den hjälp klubben på olika sätt fått från 
Saab under åren. Vi får hålla tummarna för en 
positiv lösning.

Det jag dessutom hoppas är möjligt, är att det skall 
bli mer tid för ompysslandet av mina bilar under 
året. Kombinationen av ordförandeskapet i klub-
ben, arbete, familj och andra åtaganden har under 
året tidvis varit ohållbart, varför jag i december 
meddelade valberedningen att jag inte kommer 
ställa upp för omval. Känner man att man inte 
räcker till på alla håll måste man prioritera och då 
får det bli klubbarbetet som får stryka på foten. 
Med den tid som förhoppningsvis blir över är det 
inte bara möjligt utan också högst troligt att det 
kommer arrangeras en Saabträff i Västerås i 12-13 
juni 2010 av undertecknad + några till. Håll utkik 
i kommande Bakrutor för mer info!

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla som 
engagerat sig för klubben på olika sätt under året. 
Utan ert arbete skulle inte klubben vara där den 
är idag.

Med vänlig hälsning 
Anders Dackemyr
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Så var det äntligen dags….

Startavgiften var betald, boende var bokat, serv-
icekillar var engagerade, servicebil ordnad.
Servicekillar blev Bosse och Emil Widholm och 
som servicebil tog vi Lasses SAAB 900 ifrån 
1987.

Rallyt skulle invigas på torsdagskvällen nere i 
Kristianstad, så på onsdag packade vi  in det sista 
vi skulle ha med oss. Det mesta i reservdels- och 
verktygsväg packades in i servicebilen. 
Lite handverktyg ligger alltid i min tvåtaktare och 
även lite bra att ha reservdelar (t.ex. generator, 
bränslepump, tänddelar.)

Resan ner till Kristianstad gick bra, en tripp på 
knappt 40 mil (38 om man ska vara noggrann.)
Vi åkte till rallyt med bilen, dvs. vi hade ingen 
bilsläpkärra med oss.  Åker man standardbil är 
det inga problem, men det är väl ingen tjusning 
att åka rallybil den sträckan. 
En del var lite brydda att vi åkt med bilen och inte 
tagit den på kärra. 

Vi bodde hos en kusin till Lasse i Kristianstad. 
Vi blev väl omhändertagna där. En av sönerna i 
huset var hemma och servade oss med mat och 
annat vi kunde behöva. En annan son kom hem 
på onsdagskvällen och undrade om jag ville ha 
hjälp med att klistra bilen.
Eftersom han i normala fall jobbade på en 
firma som klistrade bilar, så var det lätt att säga 
JATACK. Alltid roligt att se ett proffs arbeta. 
Hade jag satt dit alla dekaler själv skulle vi nog 
ha stigit till väders med hjälp av alla luftbubblor 
som blivit. 

På torsdagen skulle bilen besiktigas innan rallyt. 
Man tittade bland annat på att bilen var försäkrad, 
besiktigad, lite trafiksäkerhetsdetaljer (att belys-
ningen gick, att batteriet satt fast tex.)
Fick påbackning för att pluspolen inte var skyd-
dad, men det var ju lätt att åtgärda. 

När nu bilen var klistrad och besiktigad kunde 
man slappna av lite grann. Så då gick man om-
kring på torget och tittade på alla andras rallybilar. 
Det fanns en hel del att titta på.

På eftermiddagen var det förarmöte. Ett möte med 
en del av tävlingsledningen närvarande, som fick 
besvara frågor från oss som inte var så vana, de 
gick igenom hur vi skulle läsa roadbooken, lite 
om säkerheten runt om rallyt.

Tobias börjar sitt digra arbete med att klistra dekaler 

Så här såg ekipaget ut inför start

Midnattssolsrallyt 
2008  2 - takt del 2
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Det fanns även en kontrollsträcka man kunde köra 
för att se om ens egen trippmätare visade exakt 
som den de använt när de mätt upp sträckorna.
(Slår ens egen trippmätare olika i förhållande till 
den som använts när sträckorna mätts upp, blir 
det svårt att hålla koll på hur man ligger till i tid/
längd under sträckan. )

På kvällen invigdes rallyt och del kända rallyle-
gender blev intervjuade om årets rally. Fanns 
ju flera gamla rallyrävar med, t.ex. Rally Harry 
Bengtsson (som är inne på sitt 80:nde levnadsår), 
Stig Blomqvist, Björn Waldegård, Annie Sehl, ni 
vet den där tuffa mc-tjejen som bland annat kört 
Paris-Dakar, här körde hon som föråkare på alla 
sträckorna, Michael Persbrandt, som i år skulle 
köra Porsche och Eva Röse, skådespelerskan som 
spelat in filmen Rallybrudar.

Snart skulle allvaret börja, så det var bara att åka 
hem och försöka sova.

Fredagsmorgonen kom och vi klädde på oss 
våra 60-talskläder, som vi hade under resten av 
rallyt. 
Jag hade en kort grön dräkt med högklackade skor 
och Lasse hade sportjacka och Beatleskeps.

Vi startade i Kristianstad och hade nattuppehåll 
i Jönköping. 
SS 1 = Kullan
SS 2 = Aborramåla
SS 3 = Uråsa flygplats
Lunchuppehåll Uråsa flygplats
SS 4 = Bränderyd
SS 5 = Björkudden

Det visade sig ganska snart, att detta var ingen 
lek. Det var svårt att som nybörjare hålla koll 
på tiden/sträckan när man ej hade någon extern 
trippmätare. Dessutom så slår ju bilens vägmätare 
om på varje kilometer. Det är svårt att titta på sista 
siffran och avgöra om man åkt 100, 500 eller 700 
meter. För att få ett bra resultat så var det viktigt 
att hålla koll på tid/sträcka. Det spelade ingen roll 
om man körde lite för fort eller för sakta, varje 
1/10 sekund åt båda hållen gav poäng. Och det 
gällde att ha så få poäng som möjligt. Och på varje 
sträcka fanns en gömd tidkontroll, den kunde vara  
i stort sett var som helst på sträckan. Det var ej 
heller tillåtet att stanna på sträckan för att vänta 
in tid om man kört för fort. Visade det sig att man 
hade buskört, dvs. kört på tok för fort, riskerade 
man att bli utesluten. 

Uråsa var en rolig sträcka, den gick både på fly-
gfältet och i ”skogen”

Överallt där rallyt drog fram var det folkfest. Det 
var massor av åskådare ute på sträckorna, vid 
serviceställen och uppehåll. En del kom för att 
se de ”gamla” bilarna i regularity och andra för 
att se de som körde rally i rallyklassen. 

Trots att det var en ganska låg snitthastighet i 
regularityklassen, åkte en del av och skadade 
bilen, en del mindre och andra mer. Samma sak 
i rallyklassen, fast där pratar vi om en helt annan 
hastighet. 

Första dagen på sista transportsträckan några kil-
ometer innan målgång i Jönköping hände det. 
(Jag hade väl under dagen varit i någon grop). 
Främre ljuddämparen var ej förstärkt, så svetsen 
till rörstosen släppte. Nu lät den som en riktig 
rallybil (vilket inte var meningen).

Sibylla in action på en av första dagens sträckor
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Vi stannade på serviceplatsen och konstaterade 
att någon främre ljuddämpare hade vi inte med 
oss och ingen gassvets heller. Vi såg ingen annan 
på serviceplatsen som hade någon svets framme 
heller, vi var ganska tidigt på plats. Vi funderade 
en kort stund och kom på att det hänt på rätt ställe. 
I Jönköping finns ju Biltema, som fortfarande 
har ljuddämparpasta och slangklämmor av lite 
grövre dimension. Ståltråd hade vi själva. Blev 
en folkracelagning som höll ända hem sedan, men 
självklart är ljuddämparen bytt nu. 
När vi fått ihop bilen såg vi flera serviceteam som 
hade gassvets. (Nästa år åker den med.)

I Jönköping var det parce farme på Hovrättstor-
get.
Vi sov gott efter första rallydagen, vi var ganska 
trötta i huvudet.

DAG 2 lördag

Start i Jönköping
SS 6 = Öland
SS 7 = Sjöarp
SS 8 = Födekulla
Lunchuppehåll i Österbymo
SS 9 = Sjönäs
SS 10 = Mjölkvik
SS 11 = Långskogen
Mål i Motala

Vi startade i Jönköping. Det var lite knepigt att 
få fram bilen när det var dags för start. Vår klass 
hade ju kommit i mål tidigt och sedan hade ral-
lyklassen parkerat runt omkring våra bilar. Men 
det löste sig också.
Det kändes som om det gick bättre nu när det var 
andra dagen. Det måste ha varit en känsla efter-
som vi plockade på oss en del poäng igen. 

Fyra av sträckorna gick runt Österbymo och vid 
lunchuppehållet måste man ha gått man ur huse. 
Läste efteråt att det varit ca 15.000 besökande i 
Österbymo. 
Sista dagssträckan gick i Långskogen. Det är 
en gammal klassiker, den har använts både i 
sommar och vinterrally, i både östgötarallyt och 
Marknadsnatta.

Det var roligt att ha nattstopp i Motala. Där träf-
fade vi många bekanta eftersom vi är östgötar. 
Lasses dotter (som inte alls är förtjust i bilar) kom 
för att heja på pappa.
Trots att det pågick en musikfestival så var det 
mycket folk som kom och tittade på alla bilar. 

DAG 3 söndag

Start Motala
SS 12 = Hultet
SS 13 = Yxviken
SS 14 = Lundbyskog

Bosse i mekartagen
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Lunchuppehåll i Brevens Bruk
SS 15 = Brevens Bruk
SS 16 = Grässjön
SS 17 = Högåsens bildemo
SS 18 = Färjestadens Travbana i Karlstad
Målgång i Karlstad.

Ja, nu hade vi kommit till rallyts sista dag. 
Jag fick lite bassning av Lasse när vi körde för-
sta sträckan. Någon hade sagt att det var risk 
för mycket rullgrus där, så brukade det vara på 
den vägen. Det fastnade i mitt medvetande, så 
jag körde försiktigt och sakta den sträckan. För 
sakta, tyckte Lasse. Men vad kunde han göra åt 
det? Ratten, gasen och bromsen, ja alltihop satt 
på min sida. 

När vi kom till lunchuppehållet i Brevens Bruk, så 
var Maggan den första jag såg. Det är en bilkår-
skompis som hade läst i Bilkårsnytt att jag skulle 
köra. Det var jättekul att se henne. 
Mellan sträcka 16 och 17 passerade vi Laxå. Vi 
körde igenom något som liknande ett industri-
område. Det kändes lite konstigt…. Men snart 
förstod man varför. Laxå bjöd på eftermiddag-
skaffe med smörgås, en färdig bricka att förtära i 
bilen. Det var jättegott. 

Sista sträckan var två varv på Färjestad Travbana. 
Det var häftigt. Svenska Rallyt åker ju också på 
travbanan. Där var det också svårt, tyckte jag att  
hålla hastigheten. 
Eftersom det var målgång, var det mycket folk 
på läktarna.

Nu var det nästan slut, det var bara prisutdelning 
och middag kvar…
Vi tog oss in till Karlstad till vårt hotell. Det var 
som om all spänning släppte nu och luften gick 
ur oss. Man riktigt kände hur trött man var. 

Prisutdelningen var på Blue Moon Bar. Det kom 
mycket folk, det var vi som kört rallyt, många av 
serviceteamen och en hel del annat folk. 
Buffén var utsökt. Prisutdelningen gjordes i nå-
gra etapper. De som lyckats bäst fick graverade 
glastallrikar. Där hade vi inget att hämta. Det 
räknas inte om man kommer tvåa från slutet i sin 
klass……
Kjell Gudim och Tom Granli vann i regularit-
yklassen och Tony ”Roten” Jansson i rallyklas-
sen. Tony slog både Stig Blomqvist och Björn 
Waldegård.   
Men vi fick ett annat pris. Visual Eyes (en ny typ 
av extraljus) som håller på att lanseras här i Sver-
ige hade utsett fyra vinnare av varsitt extraljus-set. 
Det var företaget själva som utsåg vilka som varit 
förtjänta av detta pris. Vi fick ett set för att vi varit 
så ”tokiga” och åkt med en 60-talsinspirerad kläd-
sel och 60-talsutstyrd bil hela rallyt. Det kändes 
bra att få pris för det. 

Vi stannade kvar en natt till i Karlstad och styrde 
kosan hemåt på måndagen. 
Vi hade då kört lite drygt  200 mil med bilen, 
varav ca 110 mil transportsträckor och ca  16 mil 
specialsträckor med bilen. 

Text o Foto: Sibylla Gustavsson

Sibylla får 
efter väl 
förrättat 
värv pris 
för sitt 
ekipage.
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Vintermörkret må ha sänkt sig över landet, men 
det innebär inte att Saabentusiasterna gått i ide. 
Vissa ägnar sig kanske mest åt att planera den 
kommande säsongens aktiviteter inne i stugvär-
men medan andra spenderar sin tid i garaget för 
att få klart nästa projekt till kommande säsong. 
Ytterligare andra trotsar både mörker, halka 
och klocka för att hämta hem nya objekt att sätta 
svetsen i. Några av dessa hardcore-entusiaster är 
Ted och Anton, som redogjorde för sina senaste 
äventyr i ett klart läsvärt inlägg på Saabklubbens 
forum.

Nordliga äventyr i Saabens tecken?

Anledningen till resan var bland annat att vi skulle 
titta på en lada som vi eventuellt skulle hyra för 
våra gamla skruttibangbangs, och Ted var ute efter 
en 96-67 och hade fått tips om en sådan i ett fint 
skick.Förväntningarna var höga och spänningen 
på Topp! Dessutom hade vi i agendan att göra lite 
omflyttningar av div. objekt.

Först på listan var att hämta upp en gul 66-a när 
vi passerade Skellefteå.Efter lite navigeringsprob-
lem och en kaffepaus så fann vi bilen mitt i stan 
och till vår förvåning kunde vi starka män putta 
upp bilen från flat mark upp på trailern! Power! 
So far so good.

När vi kom till Boden för att tanka och ta ut pen-
gar så blev den 99-frälste (nämner inga namn) 
alldeles salig.
Fem fina 99-or inom loppet av c.a 700 meter, 
först en trevlig röd och en blå 83-84 GL på en 
parkering,
Efter en sväng såg vi en 99 sedan indisk gul 
MUMS! Huset bredvid en silversand 70-71??? 
Och sedan när vi parkerade för uttag av pengar 
körde en till 99:a förbi, kommer inte ihåg färg? 
99-tätare stad????

Resan fortsatte vi mot vårat högkvarter hos en 
saabnörd mitt ute i obygden 4 km från närmsta 
granne och 2,5 mil väst om Boden, rinnande
vatten, dock inte i kranen, tur ‘floden’ låg nära!! 
Kort avlastning av den gule 66:an som snällt 

Nytt från hemsidan
följt med och efter en snabb inspektion såg vi 
att ”den var ju inte så dålig ändå” = norrländsk 
dussinvara.

Sedan bar det av 7,5 mil på leriga skogsvägar, det 

Avlastning 96 - 66:a

Sedan bar det av 7,5 mil på leriga skogsvägar, det 
skulle vara 5 mil men 2,5 mil hit eller dit känns 
som det kvittrar. På vägen dit stannade vi till vid 
en orostig V4-69 när vi ändå passerade som såg 
rostfri ut, ovanligt?? Men ingen ägare syntes till 
så vi fortsatte vår resa in i saabdjungeln!
Efter några kilometers körning tvärnitade 
chauffören vid åsynen av något ingen i bilen 
tidigare skådat! Kan detta vara världsunikt?! 
Nämligen en SAAB-häck!! Enligt ägaren vacker 
och väldigt lätt att underhålla, behöver inte ansas 
som andra häckar.
Häcken består av diverse 99 och 900 från glada 
70- och 80-talen. En annans mor hade fått spader 
om hon hade haft dessa på tomten. Bilden talar 
för sig själv.

En häck med saabar på rad.

Ägaren visade också en bild på ett unikt ekipage. 
En fyrhjuling dragandes på en 99-4d Sedan vagn. 
Den var kapad bakom framstolarna och försedd 
med ett plexiglas så frugan hade god sikt! Mycket 
trevligt par och 99-nörden fick faktist en Gls-76 
om han ville! Och vilket han självklart ville,, 
Tredje gratis 99-an för honom??
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När vi efter en väg som kändes oändlig på de 
slingrande lervägarna,äntligen fick se en kortnos 
skymta så började våra saabhjärtan slå snabbare! 
Bilen var i ett klart patinerat bruksskick senast 
Besiktigad 1975 men motorn gick runt så det är 
bara vrida om nyckeln och köra hem den??
Dock var ju V4-an huvudanledningen till att vi 
åkte denna långa sträcka. Vi blev mycket häpna 
av skicket (!!!!) som var strålande!!!
Dock för 25 år sedan. Nu var den liiiiiite nergån-
gen. Den person som hade tipsat Ted om bilen stod 
inte högt i kurs just då, han hade möjligtvis glömt 
inspektera golvet, som det eventuellt fanns någon 
rest av? Men åka 35 mil enkel resa för kolla på en 
V4-a är ju ett stenkast här i Norrland.

För att inte åka hem med tom trailer så beslöt vi 
i alla fall att köpa 61-an om priset var rätt. Nu 
blev det lite högre än förväntat närmare bestämt 
en halv tusenlapp riksdaler. Bilen ville inte riktigt 
lämna sin hemgård och trailern verkade inte vilja 
ha med bilen. Tyckte släpet att den var i dåligt 
skick? Det skulle bli så lätt att lasta 61-an trodde 
vi, men ack vad vi bedrog oss. Vi var mycket 
nära att ge upp försöket att få på bilen på trailern 
och det diskuterades om vi skulle försöka sälja 
tillbaka bilen efter sisådär 1,5 timmes ägande.. 
Men tillslut kom en av oss springande med de 
lämpliga verktygen, och efter 1 timma till och 
en krokig M12 bult och en slägga var trumman 
äntligen lös och bilen gick att rulla!! 
Med hjälp av nedförsbacke kunde vi äntligen 
putta upp den. Mission Accomplished! Och 
humöret blev mycket bättre. Klockan var nu 17.00 
och det började mörkna. Färden gick nu via Boden 
för att fylla på de tomma magarna, vi hade gått 
på reserven X antal timmar.

Presentpappret slets av och vilken present(ening)!

Med ekipaget lämnat i högkvarteret var det nu 
sikte på ladan 1,7 mil bort. Till fordon blev det en 
underbar 62:a som tjänstgjort som rallybil.
LÅNGMILARE eller vad sägs om 90 000 mil!! 
Som bruksbil, bilen ifråga började under en färd 
dra åt höger och det visade sig vara på grund av
utmattningssprickor i motorrumsgolvet och inte 
av rost! Vad annars i norrland?
Med Anton sittandes nästan dubbelvikt i det lilla 
baksätet bar färden av, slingriga isiga vägar på 
sommardäck och chauffören var inte rädd att 
använda gasen, Läbbigt! Lustgasen såg livet i 
revy. Och trodde han hade hamnat vid pärleporten 
när laddörrarna slogs opp. Skicket på ladan var 
över förväntan 100 kvm prima lagerutrymme för 
diverse repobjekt och reservdelar.
Detta var det sista för kvällen, marsch i säng!

Fast lite charmig är en 67-a ändå...

90 000 MIL något för Saabmuséet?

Nästa dag var det sovmorgon till 07.40 och 
idag var det den stora bilflyttardagen!

Det första som skedde var en rensning av ladan för 
att få plats med bilarna, mycket skrot! Och 61:an 
baxades in! Medan en kille stannade kvar med 2 
bilar (66 malmgrå och 95-75) som han prompt 
skulle skrota ner.
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Enligt oss var bilarna mycket fina renoveringsob-
jekt , väldigt bra repobjekt och svetstimmarna på 
de bilarna var lätträknade. Vi andra två åkte mot 
riktningen av en 93-56:a som skulle hämtas till 
ladan. Och även ett besök på Biltema och lunch-
stopp ingick i färden.
Innan färden kom Anton dragandes med en tru-
mavdragare som han tyckte kunde vara bra att 
ha med utifall någon av trummorna skulle streta 
emot, nonsens tyckte Ted, dom bilarna rullar så 
lätt så!
Långnäsa, ena bakre trumman kärvade och efter 
5 minuter och några pumpade däck var 93-an 
rullbar. Upp och iväg!

15 mil och många timmar senare så stod 93-an 
också i ladan. Kvickt iväg för nästa lad-nötare. 
Som är en tidig 95-a utan osthyvel??
På vägen till bilen passerades ett stycke V4 -70 

i skapligt skick och i det närmaste orostig , även 
en 93 -58 passerades efter några kilometer och 
denna såg ut att vara i bra bruksskick. Vi stan-
nade naturligtvis till och frågade ägaren om den 
var till salu, men icke det, han råkade även ha en 
92B i garaget.
Det hade redan mörknat när vi kom in i Boden 
med 95-an på släpet. Det som mötte oss var blåljus 
och poliser med dragna pickadoller! För ett slag
fick vi hjärtklappning och funderade på att ge upp 
direkt. Det visade sig dock att de redan tagit tre 
gangsters som låg med händerna bakom ryggen 
i handfängsel och mitt i den högra körbanan. Till 
vår lättnad blev vi förbi vinkade av konstapeln och 
kunde efter detta fortsätta vår färd till ladan.

NU VAR KLOCKAN MYCKET och Anton och 
Ted var trötta och less och ville åka hem men det 
fanns en som satt stopp för det. Denna person 
ville nämligen att vi skulle ta med de två skrotade 
bilarna till Fyrkantens Bildemontering i Luleå. 
I kraftig protest åkte vi två vändor till skroten, 
detta ledde till en avfärd från Luleå ca 23.30 
söndag kväll.

Kl 04.15 kom vi in till Umeå för att tvätta av de 
lånade släpet och bilen. När vi svängde in på stäl-

90 000 MIL något för Saabmuséet?

Gammalt möter nytt, 65an har rullat 40.000 mil Och ser ut att platsa på vilken bilutställning som helst, 500:- kr gick 
inte att pruta på. Råttorna har bara bajsat på Aeron!!!! Har de känsla för antikviteter???
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let där vi skulle tvätta av bilen blev vi skuggade 
av en polisbil som sedan stoppade oss. Men denna 
gång var vi lite mer lugna ty det inte var några 
dragna pistoler och ekipaget i fråga var så lagligt 
det kunde bli, möjligtvis lite trötta förare?
Först vid fem tiden var vi hemma. En skojig och 
händelserik helg med många roliga upplevelser 
och minnen. 

Denna 95a var väldigt rostig enligt ägaren och den  
skulle därmed skrotas ?? Rost?

Rostiga fjädertorn finns, fast inte på den här? Slutburken 
signerar skicket på hur bilen var..

/Text och bilder Ted & Anton 15 november/

Vi får tacka för denna roliga och intressanta berät-
telse, och hoppas på mer av samma vara. Eller 
som Hotrodder uttryckte det: 

Meeeer äventyr ;\)   / Red.
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Från vänster: Jan N, Irene N, Sten-Arvid L, Mattias H, Bengt Å, Ulf S.

 Nytt från Saab Skånia
Nya styrelsen har börjat sitt arbete på det nya året 
och här kommer en liten kort presentation:

Ordförande: Bengt Åkesson. Mest känd för att 
springa runt med kamera på träffar och annat.

Vice ordförande: Sten-Arvid Larsson.
Sonetten ”Kermits” husse som numera även kör 
bil utan tak.

Kassör: Irene Nilsson. Åker kartläsare med 
maken Kenneth med stor framgång

Sekreterare: Mattias Hansson. Genuint Saab-
intresserad ”yngling” som har det mesta i Saab-
väg. 

Ledamot: Ulf Stenson. Välkänd Saabprofil i Syd 
som ofta tar sin Toppola till träffarna.

Ledamot: Jan Nilsson. ”Gammal” rallyåkare 
som fortfarande deltager som kartläsare bl.a i 
Midnattsolsrallyt.

Saab Skånia har nu startat upp en hemsida som 

du hittar på:  http://79.99.7.173/skane/index.
html eller från länk på Svenska Saabklubbens 
hemsida. 
Mailadress till Saab Skånia: skania@saabklub-
ben.com

Träffar 2009

16 maj har vi årets Saabmarknad i Saxtorp. Se 
annons i tidningen och på hemsidan!
21 maj deltager vi på Gröna träffen på Trol-
lenäs.
25 juli deltager vi i Thulinträffen där vi tänkte fira 
30-års jubileum för Saab 900.

Vi återkommer med mer information på hemsi-
dan.

Gary fortsätter med sina Scatter Rally. Mer in-
formation på:
http://scatterrally.car-id.biz/scatter.html

Vi fortsätter med våra månadsträffar på Bialitt 
andra torsdagen i månaden. Mer information på 
hemsidan.
    Bengt Åkesson
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SAABMARKNAD
SAXTORP

LÖRDAGEN 16 MAJ KL. 10.00 
CA. 10 KM SÖDER OM LANDSKRONA 
PILAT FRÅN STORA VÄGEN VÄG 110 

GAMLA OCH NYA DELAR 
TILL GAMLA OCH NYA SAABAR 

ÄVEN TILLBEHÖR OCH KURIOSA SOM 
BERÖR FORDONSHOBBYN

INGEN UPPSTÄLLNINGSKOSTNAD 

FÖRSÄLJNING AV KAFFE, SMÖRGÅS, 
KORV

FÖR NÄRMARE UPPLYSNING, KARTA MM: 
http://79.99.7.173/skane/index.html

KRISTER WIGREN 046-776016
BENGT ÅKESSON 0415-40222 

VÄLKOMNA TILL SAXTORP! 
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Styrelsen informerar
Klubbens reservdelsförsäljning.
 
Många i klubben väntar säkert på att få tillgång 
till att köpa reservdelar till sina klenoder. Den 
möjligheten närmar sig även om det tar tid att 
få igång en ny organisation, nytt administrativt 
verktyg samt ordning och reda i befintligt lager 
92- till 96:or.
Beträffande styrelsens beslut och önskemål, se 
Bakrutan nr 4.08. Notera speciellt att i fortsätt-
ningen får endast medlemmar handla reservdelar. 
Detta beror på konkurrens- och skatteregler.
 
Först beträffande organisation. 

Tidigare sköttes som bekant 92/96-lagret av 
Rolf Jensen. Lagret för 99/900 sköts av Jan 
Karlsson och kommer att hanteras som förut. 
Reservdelshanteringen för 92-96 krävde en omor-
ganisation, då den vuxit kraftigt i omfattning. Så 
till exempel har antalet artiklar ökat från 960 till 
1.400 efter inventering. 
Vi ville också skapa ett robustare och mindre 
personberoende system. Fler personer kommer 
därför att bli inblandade i jobbet:
 
*  Inköp av reservdelar, leverantörskontakter           
    (Reservdelsgruppen)
*  Ordermottagning och fakturering
*  Packning och leverans av beställningar
*  Fysisk lagerhantering av Saabklubbens sida
*  Administration, bokföring och medlemsreg
    ister
 
För denna hantering har vi införskaffat ett inte-
grerat datasystem kallat Visma Administration 
2000.
 
Innan start gör vi följande:
 
*  Vismasystemet läggs upp för en användare /
    funktionär för att komma åt och 
    även kunna göra det med fjärråtkomst
*  Fysisk lagerinventering, uppmärkning och
    paketering av reservdelar. Allt 
    organiseras och läggs upp på lagerhyllor hos     

   den externa leverantören
* Samtliga lagerartiklar ska prissättas
* Parallellt läggs  artikelnummer, lagerplats,
   försäljningspris m m in i 
   Vismasystemet
* Vismasystemet kräver en hel del parameter-
   sättningar, utskriftsrutiner, 
   kontosättningar m. m.
* En webbshop kopplas till Visma och ger 
   möjlighet att lägga order via 
   webben
* Test av Vismas funktioner måste genomföras
   när allt är på plats 
* Utbildning av de olika funktionärerna måste    
   ske löpande i samband med 
   driftsstart. Vi tänkte försöka med en internut-
   bildning anpassad till behoven för de olika
    funktionärerna.
* Den externa lagerhållningen ska instrueras.
* En skarp test ska också göras innan allt rullar
   igång.
 
Det som sker är en omfattande förändring i 
arbetssätt och med modernare administrativa 
verktyg till hjälp. Förhoppningen är att vi ska få 
en robustare, säkrare och mindre personberoende 
system inom klubben för all möjlig hantering 
av inte bara lager utan även till exempel inköp, 
bokföring m.m. Men alla ”är vi barn i början” så 
ha överseende om det inte går som smort. Det 
här sköts på helt frivillig bas och fritid så allt är 
tidsmässigt känsligt för om det till exempel kör 
ihop sig på jobbet.
Idag är systemet snart redo för igångsättning. Håll 
utkik på hemsidan där vi meddelar så snart ni åter 
kan köpa reservdelar till pärlan från oss.
Detta betyder också att en ny reservdelsförteckn-
ing kommer att bifogas med nästa nr av Bakru-
tan.

  /Styrelsen Svenska Saabklubben
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Denna artikel har tidigare varit införd i 
ÖSK:s klubbtidning Sidorutan och därför 
finns ett par tidsfel i texten // red.
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Det har inte varit lätt för Saab på senare tid. 
Svårigheter och tunga moln har hängt länge över 
Saab. Dödsdomar har utfärdats. Belackarna har 
varit många. Ingen vill ha Saab. Ingen vill köpa en 
bilfabrik som alltid går med förlust. Det har varit 
mörka moln som har vilat över Trollhättan.
 
Mitt i allt detta kom det ut en annons i tidningarna 
som drog blickarna till sig. För det var ingen 
vanlig annons om hur förträfflig Saab är som bil 
för Saab slår i underläge. 
”Det är inte fösta gången det ser kärvt ut för Saab” 
står det med stora bokstäver.
 
För att illustrera Saabs problem så har man tagit 
till knepet att fånga läsarnas intresse med en riktig 
nostalgibild med Erik Carlsson när han sitter vid 
vägkanten med en flaska Pommac i handen och 
ser riktigt betänksam ut för på andra sida vägen 
ligger hans 93:a upp och nedvänd på taket.
- Det hände mer än en gång att Erik Carlsson 
pressade sin Saab så hårt under ett rally att bilen 
slog runt men tack vare det rundade taket gick det 
snabbt att komma på rätt köl igen.  Saaben körde 
ofta i mål som etta, står det att läsa i annonsen.
Med den liknelsen vill man ge budskapet att Saab 
kommer på fötter igen.
- Idag nästan 50 år senare är det många som kraxar 
att Saab återigen har hamnat fel. Men även om 
det ser mörkt ut så är det långt ifrån så nattsvart 
som vissa säger.
Sedan berättar man i annonsen om de tekniska 
framgångar Saab har haft genom åren och att 

man nu har nyheter på gång som  9-3X med cross 
wheel drive och att den nya 9-5:an är bakom 
hörnet. 
- Vi minns hur det var när Erik Carlsson ”på 
taket” slog runt. Folk skyndade fram för att hjälpa 
honom. Tillsammans  vände de bilen så att den 
kunde fortsätta. De visste nämligen en sak redan 
då och den är sann än idag:
- Räkna aldrig ut Saab!
 
Bilden på Eriks upp och nedvända Saab med 
Pommac-flaskan är naturligtvis arrangerad i 
efterhand. Det fotot togs på 1970-talet när hans 
rallykarriär var över men han var ju ”På taket” 
med svenska folket och Saabs bästa reklampelare 
någonsin. Nu blev han alltså ett reklamobjekt för 
Pommac.
 Det var ingen rally-Saab heller på bilden utan 
en vanlig standard-93:a som man hade satt en 
hasplåt på och försett det med ett tävlingsnummer 
på förardörren. 
Det sägs att Saabs tävlingsavdelning länge fick 
fria Pommac-drycker för sin medverkan i rek-
lamkampanjen.
 
Nu efter alla dessa år har alltså det gamla reklam-
fotot kommit till heders igen i syfte att avfärda 
dagens problem för Saab med finanskris och en 
tvärbromsad bilförsäljning. 
Inte kunde man tro att en gammel-Saab från 1960-
talet skulle stå sig som reklam för Saab en god 
bit in på 2000-talet. 
                                                                    Christer Gebo

Saab´s framtid !

Erik ser fundersam och betänksam ut efter att ha rullat 
på taket men fotot är fejkat  för Pommac-reklam.
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Inför det kommande årsmötet ansåg redaktionen att det var lämpligt att göra ett kort sammandrag av 
den medlemsenkät som genomfördes under hela 2007 och som presenterades på fjolårets årsmöte.

Enkätens utformning och genomförande
Några av de kriterier som sattes upp var att:

• Lära oss mer om medlemmarna
• Få in åsikter och idéer
• Kanske hitta nya klubbfunktioner?
• Lyssna av samtidens behov
• Hjälp till inriktning med arbetet för redaktör, reservdelsansvarig, klubbmästare, klubbshop m 

fl

Vi valde att gå ut i tre riktningar med enkäten: 
•	 allmänt via Bakrutan
•	 via ett nedladdningsbart formulär på hemsidan
•	 genom ett riktat utskick (400 st slumpvis utvalda medlemmar) som bilaga till Bakrutan 

Det riktade utskicket visade sig ha störst genomslagskraft, tätt följt av hemsidans formulär.

136 medlemmar svarade, vilket motsvarar ca 5 % av klubbens medlemmar. För att ha ett statistiskt 
säkerställt underlag bör minst 10 % svara, men dit nådde vi inte denna gång. Vissa enkäter var bara 
delvis ifyllda och bitar av information saknades, andra hade lagt till både egna frågor och svar, men 
de flesta var helt ifyllda enligt mall. Alla frågor är således inte besvarade och redovisade relativt mot 
det exakta antalet 136 st.

Enkäten var frivillig att delta i och klubben tackar alla som tagit tillfället att dela med sig av sina tankar 
och åsikter. Endast en av 136 st inlämnade enkäter uttryckte sig negativt angående förfarandet med en 
enkät, vilket får anses som ett gott betyg på genomförandet.

Generellt

Av dem som svarade var 98 % män och alltså endast 2 % kvinnor. Förmodligen visar dessa siffror även 
hur det ser ut i verkligheten i fördelningen mellan könen avseende klubbens medlemmar.
Medelåldern var 53 år fördelad över de svarande, men alla ålderskategorier fanns representerade bland 
svaren.
På frågan om hur länge man har varit medlem är det två grupper som sticker ut: nya medlemmar 1-3 
år och de som har varit med 5-10 år. I övrigt är det ganska jämt fördelat bland svaren.

Medlemmarna (kring 60 %) är ofta engagerade i andra föreningar och intresseorganisationer. 44 % 
uppger även att man även har andra intressefordon än SAAB. Över 60 % anger att familjen är enga-
gerad i Saabintresset, vilket kan vara värdefull information för den som tänker anordna en träff.

Information

Utav de som skickat in enkäten uppger 85 % att det har tillgång till dator. Drygt 80 % av dessa besöker 

Sammandrag av medlemsenkäten som genomfördes 
för Svenska Saabklubben under 2007.
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klubbens hemsida och forum mer eller mindre regelbundet. En kul reflektion i sammanhanget är att det 
verkar vara de ”yngsta” och de äldsta medlemmarna som tagit till sig den moderna tekniken, medan 
det finns en svacka i mittzonen kring 50-60 år. Det kan vara så enkelt att de äldre medlemmarna har 
upptäckt möjligheten att på ett enkelt sätt fortsätta vara delaktiga i hobbyn, även om man inte orkar/
kan åka på träffar som tidigare.

Hemsidan och dess utformning får i regel gott betyg av alla användare, men på frågan om man deltar 
i diskussioner via inlägg på forumet Anslagstavlan anger förvånansvärt många att man har problem 
med, eller att man inte förstått hur man ska logga in och registrera sig. Några få har angivit att diskus-
sionerna ibland verkar dra iväg i sak eller bli hätska, men den stora massan anger att forumet bidrar 
till den egna hobbyns utveckling även om man inte aktivt deltar med egna inlägg.
90 % anger att man har tillgång till e-post, men inte fullt lika många, bara dryga 80 % av dessa anger 
att de eventuellt skulle vilja ha e-post från klubben.

I matrikeln anses både adressregister, registreringsnummer och bilinnehav vara önskvärd informa-
tion.

Medlemmarna tar gärna emot information via både e-post, Bakrutan och Internet. Det är i det närmaste 
dött lopp mellan populariteten hos de olika kommunikationsvägarna, men klubbtidningen framhålls 
som viktig av alla.

Bakrutan anses fylla en viktig klubbfunktion och kraven på innehåll varierar helt naturligt med det 
egna intresset. Några tydliga önskemål som återkommer i flera enkäter är garage/medlemsreportage 
och intervjuer med gamla Saabprofiler samt att vi bör uppmärksamma de aktivt tävlande. Många anger 
dessutom att de kan tänka sig att skriva i Bakrutan med mer eller mindre hjälp.

Modeller

Störst fokus hos medlemmarna ligger inte helt oväntat på TT och V4-modellerna, men man finner en 
stor tolerans för att bredda intressefloran bland bilmodellerna i klubben. Många anser att en naturlig 
gräns verkar gå vid OG900, men lika många anser att bara det är en Saab så är den välkommen. Lika 
fritänkande och tillåtande är vi när vi ser till hur strikt original eller förändrad bilen får vara.

Träffverksamhet, banåkning, tema m m

Det är många som åker på träffar (83 %) och klubbens medlemmar räds inte att använda sina fordon 
verkar det som. Det väger nästan jämt mellan de tre stora blocken med avstånd till träffar (5-10mil, 
10-20 mil eller över 20 mil). ”Normalträffaren” åker 2-3 ggr per säsong på en träff. Den huvudsakliga 
anledningen verkar vara att träffa andra Saabintresserade. Att hitta delar eller se på andra bilar verkar 
sekundärt.

Däremot är nära ingen intresserad av att själv stå som värd och ordna träffar, ens med stöd från klub-
ben. Vad detta beror på kan man endast spekulera om. Kanske man håller sig till de stora träffar som 
arrangeras av diverse tidningar och marknader, men många har efterlyst mindre lokala träffar med 
olika teman och inriktningar. Klubben kan knappast gå in och tvångsstyra till lokala träffar, men vi 
kan hjälpa till att skapa förutsättningar för att anordna lokala arrangemang. Det blir som bekant inte 
bättre träffar än vad medlemmarna själva är beredda att prestera.
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Motorsport

Nästan en tredjedel av svaren kan på olika sätt personligen relatera till tävlingsverksamhet, vilket är 
glädjande då det är en viktig del av Saabs historia. Övervägande delen av dessa har inte helt oväntat 
en nära relation till rally, tätt följt av OT-tävlingar och funktionärsuppdrag.

De flesta skulle faktiskt vilja prova att köra på bana om tillfället var rätt, näst därefter kommer att njuta 
på läktarplats. Det verkar som om övervägande många, oavsett intresse av banåkning eller inte, vill 
att det ska arrangeras sådana evenemang helst varje år.

Klubbfunktioner

Knappt hälften av de svarande har utnyttjat rabatter hos klubbens samarbetspartners, men nära 75 % 
har däremot handlat reservdelar av klubben. Ett hela tiden återkommande önskemål är aktuella reserv-
delslistor med möjlighet att beställa och söka information via hemsidan. Reservdelarna verkar ha rätt 
kvalitet och rätt prissättning, men några attraktiva artiklar upplevs ofta vara slut i lager.
Det finns många som har åsikter och ibland rena krav på hur det ska fungera, men få är dock intres-
serade av att hjälpa till med att ta fram eller projektleda framtagning av nya reservdelar.

Angående Klubbshoppen känner nästan alla till dess existens, men bara en tredjedel uppger att de har 
handlat från den.

Styrelsen och klubben

Om styrelsen lämnas bara ganska vaga omdömen. Nära hälften kryssade alternativet ”Ingen uppfattning” 
på frågorna om hur man uppfattade styrelsen, resten med undantag för några få valde den neutrala 
mittfåran ”Bra” som omdöme. Däremot anser i princip alla att stadgarna efterlevs på ett bra sätt.

Ca en tiondel av de svarande uppgav att man kan tänka sig ett uppdrag inom styrelsen eller annan 
förtroendepost på kort eller lång sikt. De främsta anledningarna till förhinder anges som tidsbrist, brist 
på erfarenhet eller annan verksamhet som kräver uppmärksamhet.

Framtiden

I tidsperspektivet 5-10 år så tror nästan alla (99 % av de svarande) att klubben kommer att få fler med-
lemmar. Reservdelar kommer även att säljas via webbshop (vilket snart är verklighet) och många andra 
klubbfunktioner kommer att kunna nås via hemsidan. Däremot tror bara kring 70 % att medelåldern 
blir lägre eller samma som idag.

En del tror att det i framtiden kan bli olika sektioner inom klubben med olika specialintressen, men 
det spretar rätt duktigt mellan åsikterna om inriktningar och kategoriseringar, så det verkar ofta vara 
det egna specialintresset som står i centrum. Däremot säger flera röster på olika sätt att det är viktigt 
att hålla ihop klubben, att olikheter och mångfald är styrka och att vi ska respektera varandra fullt ut! 
Mindre tjafs och klyftor mellan modellerna och deras respektive ägare samt ett aktivt givmilt delande 
av kunskaper efterlyses av flera.

           /Dick Ström
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Ett år med Saabhusbilen
Lite drygt ett år har passerat när det här skrivs 
sedan bärgningen av Saabhusbilen, strax utanför 
Säter i Dalarna och jag vill därför ge er en fort-
sättning på historien. Min underbart toleranta 
fru Berit blev oavsett om hon ville eller ej, rejält 
indragen i husbilsprojektet från första början. 
Hon har givetvis en mer normal och mindre 
”nördig” inställning till det hela och därför så 
frågade jag om hon inte ville hjälpa mig och 
skriva om sina upplevelser i denna fortsättning 
på storyn om husbilen. Om inte annat eftersom vi 
bägge lever och bor tillsammans med Storebror, i 
alla fall så länge den står garagerad på vår gård 
i Tängtorpet.

Samma vecka som Storebror flyttat in i carporten 
hos oss så var Länstidningen på plats för ett re-
portage. Henric Tungström och Jonas Leklem 
hade varit behjälpliga att plocka ut allt rot och 
skrot och med varsamma händer sparade vi allt 
som framgent kan vara till hjälp i återskapandet. 
Vi var rörande överens om att visst såg bussen 
för bedrövlig ut, men urstädad och under ytan 
så verkar den vara rätt okej ändå. Samma kväll 
gjorde jag en uppdatering i rekordtråden på Sven-
ska Saabklubbens forum där hyllningarna inte 
verkade avta och nya medlemmar registrerade 
sig till föreningen i en strid ström. 

Dessa tankar om skicket malde i mitt huvud någon 
vecka och efter en kvälls översyn med ficklampan 
i högsta hugg hämtade jag ett 12Volts batteri och 
startkablar. Det var drygt 7 minusgrader och med 

motorn till några gånger. Livstecken.. va sjutton? 
tänkte jag förvånat för ärligen trodde jag inte att 
det skulle vara så enkelt. Häller på mer bränsle 
direkt i förgasaren och får motorn att gå i flera 
sekunder. WOW! -har ju inte ens kollat tändstif-
ten... ännu mindre brytarna? På´n igen och med 
mer kontrollerad direktinsprutning från flaskan 
och en hand på gasreglaget vrålar maskin upp 
i varv. Det ryker som fasen rent ut sagt men så 
dör motorn bara av och blir helt lönlös att starta 
igen.

Felsökningen resulterar i ett märkligt konstat-
erande... Den vevhusstyrda bensinpumpen funkar 
tydligen fortfarande kalas efter alla år och har 
sugit i sig den svarta vattensörjan från tanken 
och levererat detta vidare till förgasaren. Med 
en bränsleslang direkt på filtrets sugsida och 
andra änden nerstoppad i en 1-liters oljeflaska 
med bensin så blev leveransen av bensin mer 
tillförlitlig, mindre explosionsbenägen och mo-
torn startar åter. Drygt en timme senare så hade 
jag bytt två vattenslangar, provisoriskt tätat den 
externa vattenpumpen, fyllt vatten och det var 
dags för the big game.

Jag såg inte att Berit råkade komma hem från 
jobbet precis i samma veva som jag med stor iver 
hängde på kablarna på batteriet och sträckte mig 
efter startreglaget. Jag noterade aldrig heller att 
hon körde in vår 9-5´a i carporten direkt framför 

Storebror i Julles verkstad inför årsmötet
   Foto Claes Johanssonångande andedräkt kopplade jag 

på batteriet och triggade start-
motorn med startreglaget för 
första gången på flera decennier. 
–Klick-klick-klick- och motorn 
började snurra runt. Först sakta 
men efter att rost, oxid och an-
nan skit bränts bort på kol och 
rotor i startmotorn blev det bät-
tre snurr.

Raskt hämtades en dunk med 
bensin och efter en rejäl hutt di-
rekt ner i förgasarhalsen hostade 
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husbilen och i samma sekund som hon drog åt 
handbromsen vrålade Storebror igång med raka 
rör. Givetvis så ser hon inte mig först utan bara 
en massa rök och hör ett obeskrivligt larm. Det 
ryker bullrar och när jag tokglad och full av en-
tusiasm möter henne i all rök så ser hon snudd 
på panikslagen ut. Berit fattar helt klart inte sin 
makes obeskrivliga lycka eftersom hon trodde 
något allvarligt kraschade på bruksbilen just som 
hon parkerade. När hon sedan såg all rök så var 
tydligen hennes panik nära och hon trodde det 
brann.

Berit berättar; Hur är det då att leva mitt uppe i 
detta? Med en bildåre till make och ett vrak, som 

maken och känner mig på gränsen till hysteri, då 
kommer konstiga läten kommer inifrån carporten 
och plötsligt dyker han upp mitt i all röken med 
ett lyckligt leende på läpparna, 
-Den starta! 
Han är lika glad som ett barn på julafton... och till 
min stora förvåning visade det sig snart att han 
var inte den enda som tyckte att detta var något 
alldeles fantastiskt, ty under de följande veckorna 
var det en aldrig sinande ström av likasinnade 
som ville se och höra att det verkligen var sant! 
Jösses!

Årsmötet var nästa tillfälle att inse att det finns 
gott om entusiaster, återigen var det dags för 

Årsmötets deltagare vill provsitta  Foto Claes Johansson

går under namnet Saabhusbil på 
gården? När man som jag, inte alls 
delar detta intresse?
I min värld så ska bilar fungera, 
jag kan även tänka mig att gå på 
en bilutställning och titta på fina 
bilar, men detta?
Ja en viss inblick i vad det skulle 
innebära fick jag ju redan när vi en 
sommarkväll, på väg till svärmor, 
bara skulle svänga av och titta på 
en sak... Efter en förvirrad biltur 
med flera felkörningar och ett 
ivrigt telefonerande så hamnar vi 
uti ett sommarstugeområde och en 
lång gänglig man vid namn Hans 
Kaplan mötte upp. Hasse arbetar 
som väktare och kommer direkt från arbetet, men 
detta hindrar inte honom och Lars från att raskt 
traska iväg ut på ett hygge, ivrigt pekande på en 
trasig husvagn... Ja, ni kan ju gissa hur ”impon-
erad” jag blev när maken förkunnar att den ska 
bärgas och fraktas hem!

Att det var flera som tyckte det var en briljant 
idé fick jag klart för mig i november då ekipaget 
anlände till gården... trots att det var Fars dag så 
var det i mina ögon otroligt många som kom och 
hjälpte till att lasta av. 

Dagarna gick och så en kväll när jag kommer från 
arbetet och som vanligt kör in och parkerar i car-
porten, så går plötsligt 9-5:an sönder... tror jag... 
Trots att jag parkerat och stängt av så låter den 
konstigt och ryker som attan! Brand! Jag ropar på 

uppstart av denna skapelse som knappt håller 
ihop! Det är ett jättehål bak! Detta bekymrar 
dock inte min man och hans gelikar, de tar snabbt 
plats och skrattar, pekar, pratar och ser allmänt 
förtjusta ut.

Julle igen; Det kändes fortfarande som om vi 
hade en rejäl medvind i projektet för även om 
inte husbilen kunde köras, det verkade som om 
kopplingen var helslut. Så var ju blott faktumet 
att den gick att starta hur stort som helst. En video 
på uppstarten lades även ut på webbens ”youtube” 
och kommentarerna började strömma in från både 
Sverige och utlandet. (sök ”motorhome” så hittar 
du den) Diskussionerna fortsatte internt i styrelsen 
om hur vi skulle fortsätta nu när husbilen var 
bärgad och dessutom gick att starta.
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Jämtlands Veteranbilsklubb hade som många vet 
redan innan bärgningen blivit involverad i våra 
planer och plats för husbilen är lovad i Teknik-
landet som är under uppbyggnad strax utanför 
Östersund (”googla” Optand Teknikland så hittar 
du info) Men grunden till huset där Storebror ska 
få bo var ju knappt påbörjad och vi behövde en 
lokal för renovering NU! För det är ju ofta så, det 
händer saker under resans gång och att husbilen 
nu gick att starta spädde ju direkt på förväntnin-
garna och letandet efter en plats för renovering 
var en av huvudpunkterna på årsmötet som hölls 
i stora huset på våran gård.

Till årsmötet kom det massor med folk, vi revi-
derade några styrelseposter och riktlinjerna för 
framtiden spikades mera noggrant. En delegation 
från JVBK var inbjuden och det kändes som att 
engagemang och allting runt omkring styrdes upp 
på ett bra sätt. Kvällen avslutades med middag 
och fest som Claes berikade med ett oerhört 
uppskattat föredrag med diabilder på allehanda 
mystiska farkoster. En annan stor frågeställning 
var Motormässan Östersund som vi tidigt blivit 
inbjudna till men styrelsen var rörande överens 
om att byn Ramsele och deras Classic & Veter-
anfordonsdag skulle få exklusiviteten att visa 
upp Storebror först. Dessutom lovade Claes att 
komma till Ramsele med lillebrorsan. Historiskt 
möte på hemmaplan alltså. 

Annars var ju Motormässan i Östersund ett gyl-
lene tillfälle att få visa upp föreningen, ragga nya 
medlemmar och sponsorer, så vi beslutade att 
bygga en rejäl monter. Temat var givetvis camp-
ing och femtiotal där grundtanken var att visa hur 
campinglivet såg ut då med bäddade bilar och 

tält, där en husbil endast fanns som en avlägsen 
vision. Kan inte säga annat än det blev succé och 
listor med nya medlemmar och inbjudningar till 
en mer privat visning på nationaldagen en vecka 
senare skrevs. 

Föreningen ordnade alltså öppet hus med visning 
av husbil och fika på nationaldagen den 6 juni 
som blev en av de allra finaste dagarna på hela 
sommaren. Alla satt i skuggan och fikade mellan 
varven vi startade den framknuffade husbilen. 
Hela dagen var det en strid ström med nyfiket folk 
som ville titta, känna och träffa oss i föreningen. 
Det var även på kvällen när allt lugnat ner sig 
då jag fällde min tanke för några medlemmar 
om att försöka köra husbilen för egen maskin på 
Ramseleträffen.

Berit på nytt vid pennan:
Motormässan var i antågande och det var dags 
att samla grejor... Det mesta visade sig komma 
söderifrån... Claes, vad den mannen inte har i sina 
gömmor är förmodligen inte värt att äga. Alltihop 
fraktades upp via en av Scanias egna testbilar? 
Ingen konst att ordna monter när så många ställer 
upp, inget verkar omöjligt när det gäller denna 
förening, även om jag tycker målsättningen är 
VÄL skogstokig! Saabfestival? I Holland? Au-
gusti 2009?

Nåväl, ett delmål som för mig verkade rimligt var 
att traila husbilen till Ramsele och där premiärvisa 
den. Som ett led i detta och även för att värva fler 
medlemmar ordnades öppet hus på nationaldagen. 
Jag var engagerad på annat håll den dagen, men 
lite fundersam blev jag dock några dagar innan, 
när Karl Björling dyker upp med en hel kasse full 

Söndag förmiddag inleddes med ett bedrägligt lugn i 
montern.

med smörgåspålägg! Då var jag 
tvungen att ringa Lars och fråga: 
-Hur många tror ni ska komma 
egentligen? Tja, bättre att vara 
förberedd, tyckte han... OK! När 
jag kom hem på eftermiddagen 
fick jag klart för mig att så tokigt 
hade de inte tänkt, som vanligt 
finns det många fler nyfikna/in-
tresserade än vad jag trodde var 
möjligt!
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Så en sommardag fick jag klart för mig att grab-
barna i föreningen hade helt andra planer än vad 
jag trott inför Ramseledagen. De tänkte köra in 
husbilen för egen maskin på utställningsområdet. 
Tjena! Om ni som jag sett denna skapelse så 
förstår ni min tanke, chauffören kan ju visserligen 
hålla i sig i ratten, men eventuella passagerare 
riskerar ju att ramla ut! Som vanligt verkar det 
dock finnas många människor som har lite att 
göra... eller vad ska man tro? Så många som 
ställde upp för en timme, en dag eller hela veckor 
för att ro projektet i hamn.
Även flera som DÅ inte ens var med i föreningen, 
bildade ett glatt och ihärdigt gäng som verkligen 
tänkt genomföra sin idé. Av äkta hälften såg jag 
inte mycket under denna tid, var han inte på ar-
betet, så var han ute och mekade med de andra. 
Knappt man kunde locka in honom på middag 
ens, åsså säger de att vägen till mannens hjärta 
går via magen. Pyttsan! Dock måste jag tillstå att 
jag vart imponerad, både av allas iver, entusiasm 
och den samlade kunskapen som fanns.

Hann de klart? Jovisst gjorde dom det! Under 
provturen kvällen innan avfärd, hemma på 
lokalgatan, var det t.o.m. frivilliga passagerare 
med och nu pratar jag inte om Yngwie, vår hund, 
han följer ju alltid med husse på allt han får, utan 
Tony, Tomas mfl.

Ja vad skulle man säga? Berit var som sagt inte 
sådär jättevärst impad av min ide när riktlinjerna 
för detta tilltag drogs upp. Kontakt initierades 
med sponsorer och medlemmar som kunde vara 
behjälpliga på olika sätt och med en logistik som 
planerades efter de problem som uppkom skick-
ades delar kors och tvärs genom Sverige Vi höll 
medvetet en låg profil om vad som var på gång 
utifall det skulle bli platt fall och drygt en vecka 
innan Ramsele stod motorn fortfarande urlyft. 
Vitala bromsdelar saknades och det började bli 
en aning stressigt, så det fick bli skiftgång snudd 
på dygnet runt. När jag for iväg på jobbet var 
ett gäng här och mekade och när jag kom hem 
och hoppade i overallen var det nya gubbar som 
tagit över och jag säger bara... Tack och lov för 
mobiltelefoner!

Det var även under en av dessa minst sagt hektiska 
veckor som jag klockan halv fyra på morgonen 

hittade chassinumret. Det som varit helt osynligt, 
det som tydligen inte fanns och vart ska man 
leta??? I princip alla som spanat runt i motoru-
trymmet hade fått orden –HITTA chassi numret! 
och där... Mitt framför ögonen och så väl synligt 
placerat mitt uppe på styrkonsolen att alla missat 
det. Kändes nästan som om ”någon” visade mig 
vart det satt och när jag läste H 361964 så blev 
plötsligt logiken oantastbar. För precis som med 
många av dagens amatörbyggen har föreningens 
husbil tillverkningsdatumet och år som chas-

Hur många kan skruva samtidigt?

sinummer. 
Eftermiddagen innan Ramsele räknade jag till 
12 främmande bilar på gården och de flesta var 
av märket Saab. Kenth Fick hämtade biltrailern 
under tiden vi andra mekade för högtryck och 
klockan 18:47 backades husbilen ut ur verkstan 
för egen maskin. En mindre men mycket bejublad 
provkörning gjordes på lokalgatan innan vi lastade 
husbilen på trailern. Provkörningen filmades och 
lades samma kväll ut på ”youtube” för länkning 
och allmän beskådan på Svenska Saabklubbens 
forum. Tror vi beställde 10 eller 11 pizzor för 
utkörning och det var ett mycket nöjt gäng som 
sedan drack kaffe på vår veranda i kvällssolen, 
föreningsliv när det är som bäst.

Klockan 21.30 samma kväll ringer Niclas Sö-
derberg 
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–Vi står några mil utanför Rätan... Patriks 95´a 
har rasat och hur långt har vi kvar till Öster-
sund?
Tankarna virvlade förbi i mitt huvud, start för 
avresa och kortegekörning till Ramsele var be-
stämd till 07:00 morgonen därpå. Vi hade drygt 17 
mil att köra med trailer och diverse entusiastbilar 
och planeringen var att kunna rulla in i Ramsele 
vid halv tio snåret. Såg för en kort sekund i mina 
tankar hur jag stresskörde ner till Rätan med 
en tom trailer för att hjälpa, men gamla tvåtakt 
Saabar öppnar alla dörrar. Killen från Kåren 
som en dryg timme senare vinschade upp Patrik 
& Malins 95´a på bärgaren sa tydligen nåt i stil 
med ”Den här parkerar jag hemma så får den 
vara i fred” Dom sanna entusiasterna ger aldrig 
upp för några minuter efter tre på natten morrade 
Yngwie på Niclas tungt lastade 96´a som rullade 
in på våran gård.

Det var riktigt mulet och grått när kortegen med 
Storebror på trailer, TT-Saabar, en rosa Cadillac 
och en modern VW California husbil började rulla 
mot Ramsele. Väderrapporten lovade regn, regn 
och åter regn över hela Jämtland och Västernor-
rland. Det såg sannerligen inte speciellt ljust ut 
men i höjd med Hammerdal spanade jag och Berit 
mot Ramselehållet och visst katten såg himlen blå 
ut där. Torsten måste helt klart ha haft ett finger 
med i spelet eftersom när vi lastade av på gården 
hos Lennart Johannesson och Biltjänst sken solen 
från en klarblå himmel samtidigt som rapporter 
kom om regn på alla andra ställen.

Grusplanen och vägen utanför Biltjänst korkades 
snabbt igen av alla nyfikna när jag och Claes 
precisionsparkerade bägge brorsorna bredvid var-
andra utanför födelseverkstan. Massor med kort 
skulle knäppas innan det var dags för defilering 
rätt genom hela byn tillsammans med alla Saabar, 
Lillebror och Storebror längst fram. Tänk om 
Torsten fått varit med om detta och jag vill säga 
att det kändes mycket hedersamt. Dels av att få 
vara med och mitt uppe i denna galenskap samt 
äran att få premiärköra husbilen genom Ramsele 
för första gången sedan den försvann spårlöst i 
Dalarna under sextiotalet.

Fastän det var tidig förmiddag i Ramsele så var 
det fullt med folk ute. Vi var lovad fri lejd genom 

inte liknade någonting annat jag varit med om 
när det gäller bilträffar. Alla ville kika, fråga och 
känna och det var en andäktig tystnad från den 
stora publiken när Lars-Åke Krantz lät oss berätta 
den långa historien om bägge husbilarna.

Alla var på sitt bästa humör utom Yngwie som 
tyckte det var på tok för varmt och att husse hade 
all sin uppmärksamhet åt annat håll. I Östersund 
vräkte regnet ner, Sundsvall likaså och i Sollefteå, 
Strömsund... Solen sken på oss men bara i Ram-
sele, inte på någon annan plats i hela norrland än 
just där vi var med husbilsbrorsorna. Torsten igen 
eller bara ren tur? Något svar får vi givetvis inte 
men visst kan man undra. Christer var den enda 
i gänget från Östersund som varit förutseende 
nog att ta med sig shorts, det skulle ju regna och 
vara kallt och han bara garvade åt oss andra. Mot 
kvällen vankades det grillning och fest hemma 
på familjen Johannessons gård och det var snudd 
på magiskt när vi backade in husbilarna för fo-
tografering till verkstadens innersta hörn där dom 
en gång byggdes.

Claes gav även galenskapen ett nytt ansikte för 
visst var det rent hysteriskt att se denna ”två 
meters” man veckla in sig i skuffen på vår 9-5´a 
med en kamera i varje hand. Björn var skeptiskt 
när Claes bedyrade att hans husbil är som vilken 
folkabuss som helst att köra och OM lagen sett 
vårt uppträdande efter allmän väg under denna 
fotoseans så hade vi nog hamnat bakom galler 
allihop. Mycket av galenskaperna kring Storebror 
och dess senare syskon går på impuls och som 
Berit berättar...

I Ramsele var det givetvis husbilarna som var 

byn, hur nu det 
löftet skulle hål-
las ifall lagen dykt 
upp. Men vi var 
ju givetvis bara 
tvungen att stanna 
mitt i centrum för 
att fota Storebror 
i hembyn. På själ-
va träffområdet 
blev det en an-
stormning som 
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om husbilen i Klassiker. Själv fotograferar jag 
dock hellre människor och då främst Claes, det 
såg inte klokt ut när han låg i ”skuffen” på vår 
bil, med en kamera i vardera hand och plåtade 
husbilarna i farten! Även om inte farten var hög... 
så ändå!

En annan episod som etsat sig fast i mitt minne 
från Ramsele, när vi morgonen efter utställningen 
sitter i ”vårt hus” ( Tack för husrum!) och äter 
frukost, då en bisarr skapelse far förbi på vägen. 
Det tar en liten sekund innan vi inser: Det är 
husbilen, med Claes vid ratten och barnen bak i 
”kupén” glatt vinkande!

Minns även den dag då det knackade på dörren 
och utanför stod en ligist? Klottrare? Vaddå, vill ni 
påstå att jag har fördomar när det gäller klädstilar? 
Nääääe... Det visade sig vara Mattias, Anders son, 
en mycket trevlig kille, som kommit för att göra 
en fondvägg till Motormässans monter. Han är 
bra på airbruschmålning, en blivande schaman? 
och helt omöjlig att bjuda på middag... åtmin-
stone med våra matvanor...vegan... Vill du ha en 
morot?

Så vad är då mina samlade intryck? Tja, kanske 
att det finns ”en dåre för varje intresse” dvs. vi är 
alla olika, men helt klart är många intresserade 
och engagerade i husbilens renovering. Kanske 
för att det är en så udda skapelse, vad vet jag? 
En stor bonus med Föreningen Saab 92H är alla 
trevliga och underbara människor vi träffat och 
lärt känna. Vi har haft ett antal besök under som-
maren och det har vi verkligen uppskattat!

Visst har Berit rätt i det hon skriver om för även 
om hon är ”lagom på” när det gäller bilar så följer 

hon med på mina upptåg utan större protester. 
Det har varit en strid ström med glada, tokiga 
och som hon säger underbara människor på be-
sök och visst är det märkligt att en sådan låda 
på hjul kan skapa ett sådant intresse. Massor av 
konstiga saker inträffar i ens liv och det har san-
nerligen inte minskat sedan Storebror ställdes av 
på våran gård.

Det är spännande som katten och tänk om vi visste 
vad framtiden har i beredskap åt oss i Föreningen 
Saab 92h. Klart är i alla fall att vi till varje pris 
vill försöka ta oss ner till Holland i augusti på 
Internationella Saab Festivalen. Renoverad eller 
inte spelar mindre roll, Storebror går ju att köra in 
på området och trailer blir det vilket som eftersom 
sommarens testkörningar helt klart har visat att 
någon långfärdsdistansare är han inte.

Berit skakar många gånger på huvudet åt alla 
galenskaper men vi brukar ha skoj på våra möten 
för även om Föreningen Saab 92h från början tog 
lite stapplande steg så har tiden som gått gett våra 
visioner och arbete mer struktur åt föreningens 
verksamhet. Vi närmar oss idag drygt hundra 
medlemmar och vår målsättning är utan tvekan 
att vi ska få Storebror renoverad, besiktad och 
körklar. Det finns dessutom inskrivet i stadgarna 
att om det värsta skulle hända med föreningen 
så står bröderna Johannesson som målvakter för 
husbilen och detta känns mycket bra.

Vi har Torstens hela familj med oss på tåget och 
har en god relation med MHRF och 
AB Svensk Bilprovning inför den kommande 
registreringen. Förutom all hjälp vi hittills fått så 
har vi klart med sponsorer på plåt, lack, inredning 
mm. Ett produktionsbolag från Umeå jobbar för 
fullt med en dokumentär om husbilen, som på sikt 
förhoppningsvis kommer att visas i teve. Allting 
är så där underbart härligt galet och vansinnigt 
som det bara kan bli och säger som tidigare... Har 
du inte hoppat på bussen än kanske det börjar bli 
dags! Helt klart är inte sista ordet sagt än i detta 
galna projekt.

För mer info kolla gärna vår snart omgjorda och 
alldeles nya hemsida; www.saab92h.se

                   Text och bild Lars ”Julle” & Berit Olofsson

i fokus, oändligt 
antal bilder togs. 
Mest av alla fo-
tograferade nog 
allas vår Claes, 
som givetvis såg 
sin chans till mån-
ga bra bilder till 
nästa reportage 

Ramsele Centrum
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Pressrutan
Tisdagen den 2 december 2008 är en dag som vi 
sent ska glömma. Det var då som General Mo-
tors varslade om att Saab Automobile inte längre 
skulle ingå i GM-familjen. 
Plötsligt var tidningarna överfyllda av artiklar om 
Saab-krisen och det ena inslaget efter det andra 
avlöstes i TV:s nyhetsprogram. Det var spekula-
tioner om vad som skulle hända med Saab. Skulle 
fabriken säljas och till vem och till vilket pris. 
Skulle någon vilja köpa en bilfabrik som går med 
storförluster varje år. 
Journalister från dagspress och Radio-TV hängde 
som klasar utanför Saabs fabriksgrindar för att 
höra med anställda hur de reagerade på GM:s 
beslut.   
Politiker jagades med krav  på besked vad 
regeringen tänkte göra för att rädda såväl Saab 
som Volvo. Det var ingen gräns på eländet och 
Trollhättan blev en stad i depression även om 
ledande lokalpolitiker gjorde vad de var tvungna 
att göra: Låtsas som det regnade och hålla uppe 
modet på folket.
 
Och än är långt ifrån sista ordet sagt. GM vill ha 
rejält med pengar och lånegarantier av svenska 
staten för att fortsätta med Saab-tillverkning i 
Sverige.
Regeringen är pressad och trollhätteborna är oro-
liga. Vi går mot den  mest osäkra våren i Saabs 
och Trollhättans historia.
 

Kvalitetsbil
 I Rapport den 3 december vilade och stor och 
tung som krisstämning över Saab. Det var kris. 
Det var mörkt. Det var dystert. Framtiden var 
oviss. Försäljning eller nerläggning var frågan. 
Men plötsligt fick vi gammelSaab-vänner en vi-
tamininjektion när ett inslag visades om Martin 
Bergstrands 10-talet Saabar i allmänhet och den 
röda 92:an från 1955 i synnerhet backas ut ur 
garaget puttrandes och rykandes som bara gamla 
tvåtaktare kan göra. 
- Saab är en kvalitetsbil som går sina egna vägar, 
förkunnade Martin för TV-tittarna och sa att han 
är övertygad om att Saab finns kvar i framtiden.
 TV-tittarna fick se en samling med bilar stå utan-

för hans hus och dessutom 
en glimt av den förlängda 
limousinen som kungen åkt i 
och  som Martin kommit över 
och renoverar.
Ett riktigt kul och upplyftande inslag mitt uppe 
i eländet.
 

Volvoman med Saab
 Kan man vara reservdelsman på Volvo och ha 
Saab som sin favoritbil? Knappast - eller?  En som 
kan det är i alla fall Claes Rudbeck i Östersund. 
Han har ett exemplar av den klassiska beiga 99:an 
från 1969 - alltså en av de första och den med den 
engelska Triump-motorn. 
I Klassiker nr 9/2008 berättar han om sin Saab. 
Han gillar sin Saab - särskilt när det är vin-
terväglag. Då tar han den till sitt jobb på Volvo. 
Gliringar har han fått stå ut med men nu har de 
klingat av med tiden. Själv säger han sig vara stolt 
över bilen. Men i rättvisans namn ska sägas att 
han också har Volvo i sitt stall, nämligen en PV 
444, 544 och en 343.
- Men Saaben är mysig, säger han till Klassikers 
Claes Johansson.   
 
I samma tidning visar Lars Julle Olofsson hur man 
tätar en oljeläckande växellåda på Ola Larssons 
röda 96:a från 1963 i trettio steg från det att 
motorhuven lyfts av tills den lyfts på igen efter 
avslutat jobb. 
 

Husbil  utan tak
 92-husbilen har haft svårt att få tak över huvudet, 
stod det att läsa i Klassiker nr 10/08. Föreningen 
har trots dörrknackning inte hittat någon lokal att 
hålla till i för renoveringen av Storebror, berät-
tar tidningen och visar ett foto på den tillfälliga 
lösningen inför vintern - en tak över den - typ 
carport - där den fick tillbringa vintern i skydd 
för snö och annat ruskväder. Klassiker vädjade 
också till sina läsare att hjälpa till med att hitta 
en lokal.
 
Det kommer i jämn ström ut leksaksbilar för oss 
äldre - alltså modeller i skala 1:43. 
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Nu har det kommit ut ännu en Sonett 1:a. Den 
tidigare kom 1997 men är riktigt dålig och finns 
enligt Nostalgia nr 1/09 fortfarande att köpa för 
135 euro. Den nya  Sonett-ettan är från Provence 
Moulage men är bara snäppet bättre enligt samma 
tidning och kostar 495 kronor. 
 

Supermaskin
 Under temat ”Blivande samlarbil” skriver Bil-
sport nr 23/2008 om Saab 900 Areo. Bilen slog, 
enligt tidningen, både press och allmänhet med 
häpnad. Artikeln inleds med ”Saabs nya super-
maskin”. Citatet kom från tidningens reporter 
när bilen visades för pressen 1984.  Han ansåg 
att bilen var varje mans dröm att äga, köra och 
ha stående på sin garageuppfart. Som bekant 
tillverkades den till 1993 men några kosmetiska 
ansiktslyft under resans gång till nerläggningen 
men en liten serie cabriotéer kom ut 1994 och 
som är mycket exklusiva att äga idag.  
Precis som Sonett gick de flesta till USA - åtmin-
stone första års-serien. 
 

25-årig cabbe
 Men den  allra första Saab-cabben kom drygt tio 
år tidigare, nämligen 1983. Det var den 22 novem-
ber 1983 som den premiärvisades och firade alltså 
25 år i höstas. Tidningen Classic Motor nr 1/09 
erinrar om det med ett foto inte bara på cabrioleten 
utan även på Sonett-ettan som i och för sig var 
den allra allraste första öppna Saab:en men med 
bara sex exemplar tillverkade förutom trollhät-
tebon Lars-Göran Hanssons replica så räknas den 
liksom inte in bland kategorin cabrioléer.
                                      

Muséets fram
 Hur går det med museet i Trollhättan om Saab 
automobil konkar, läggs ner eller säljs? Den i 
högsta grad motiverade frågan ställer tidningen 
Klassiker i årets första nummer. Frågan har man 

ställt till museichefen Peter Bäckström men han 
är inte orolig alls enligt vad han svarar tidningen 
men han lovar att han ”kommer att verka med all 
kraft” för att samlingen med 100-talet bilar ska 
vara kvar i Trollhättan utan att skingras. 
”Verka för något med all kraft” låter som vilket 
politikeruttalande som helst men vi får hoppas att 
det kan bli en stiftelse med Trollhättans kommun 
kan bli en räddning för Saabs historia är ju också 
i högsta grad kommunens historia. 
 
Klassiker har i samma nummer ett reportage 
om Hans Eklunds ena 96:a 750 GT som han 
kör banracing med. Han har två 96:or 750 GT 
och en 93 750 GT. Han bor i Frambo några 
mil från Trollhättan och hade ett framgångsrikt 
2008 med sitt tävlande. Det blev sju segrar och 
tre andraplaceringar med totalseger i både i his-
toriska 1150-klassen till och med 1961, RHK:s 
1000-kubikcup samt RHK:s totalsegrare oavsett 
klass. Hans Eklund har en gedigen samling med 
prisbucklor hemma i Frambo.  
  

Omlackad husbil
 Klassiker-journalisten Claes Johansson, som äger 
”husbilstvåan” lämnade in den för, som han säger, 
”en lätt vintergenomgång” i höstas. Det var ska-
paren Torsten Johannessons ene son Anders som 
tog åt sig uppgiften att titta över husbilen inför 
nästa sommarsäsong som tidningens redaktionsbil 
på veteranträffar runt om i landet. 
Det visade sig att det inte skulle räcka med en 
”lätt vintergenomgång” utan i det närmaste en 
totalrenovering sedan ytterplåtar tagits loss och 
murket trä och mögliga reglar påträffats bakom 
fasaden. 
När Saabs husbilstvåa kommer ut på vägarna igen 
ska den ha lackats om från grön till djupröd som 
den var från början när den var ny. 
 
I Klassiker nr 1 fixar Lars Julle Olofsson en ökänd 
rostfälla på Saab 99/900. Det är bärarmsinfästnin-
gen. På 29 foton visar han hur man fixar saken 
och ger en annars utdömd bil ett nytt liv. 
 

Lilla Blå
 Bilsport är en tidning som allt emellanåt har 
reportage om Saab men då handlar det ju som 
oftast om häftiga ombyggen och inte renovering 

Saab Cabriolet har fyllt 25 år.
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till originalskick precis. 
I årets första nummer så skriver man om ”Fantas-
tiska Lilla Blå”. Och den lilla blå som är så fantas-
tisk i tidningens tycke är en tidigare ”gubbsaab” 
som bland annat fått 4-hjulsdrift. Det är en riktig 
tidig 99:a - till och med innan de ”stötfångande 
stötfångarna” hade uppfunnits utan istället med 
de ursprungliga smala förkromade stötfångarna 
- en 69:a. 
Fortfarande ser den ut 
som en rätt vanlig 99:a 
men under skalet är det 
något helt annat. 
Eftersom den även har 
drift på bakhjulen så har 
den en kardan, bakvag-
nen är från Audi 80 Quat-
tro, Quattro har också fått 
släppa till en manuell 
växellåda, 
styrväxeln är från första 
genrationens VW Golf, 
kylaren har flyttats till 
bagageutrymmet. Den 
ser ut som en välskött 
gammal Saab 99:a men 
det är en ulv i fårakläder 
med en motor som ger 
709 hkr vid 8.200 varv. 
 
Bilsport har utnämnt Saa-
ben till ”Årets presta-

tion”, ”Grymmaste Sleepern”, ”Årets Innova-
tion”. ”Årets Bygge” och ”Ballaste Saaben” men 
i folkmun är det ”Den lilla blå”. 
Denna fantasiska Saab 99 ägs av 24-årige Gustav 
Nilsson i Umeå.
                                

Legenden Mellberg
 En legend inom Saab-hobbyn var Leif Mell-
berg. Hans måsvinge-Saab, Blue Spirit, är ju 
klassisk inom bilhobbyn. Egentligen hade han 
tänkt att bygga ett Targa-tak när tanken föll på 
på måsvingedörrar som Mercedes hade en gång 
i tiden. Blue Spirit är i grunden en 99:a EMS 
från 1976.
Leif Mellberg var utan tvekan den som fick int-
resset att vändas åt Saab när Volvo med Vallåkra-
gänget var på väg att ta över den ombyggnadsfe-

ber som drog fram i början av 80-talet. 
Mellberg byggde Red Baron. Det var där som det 
började. Red baron var  byggd på en 99:a från 
1970. På den tiden räckte det med skärmbreddare, 
skyport, bubbla på motorhuven, häftiga spoilers 
och annorlunda fälgar. Den lackerades sedan i en 
djupröd färg.    

6-hjuling

 Tidningen Bilsport har 
gjort en tillbakablick i nr 
1-2 om Mellbergs fantas-
tiska ombyggen från det 
han började att bygga om 
Saabar på Saabs uppdrag.  
Det häftigaste ombygget 
är nog den 6-hjuliga Saa-
ben med en extra bakaxel 
från en 900. Bilen gjorde 
Mellberg åt en kontors-
maskinfirma i Uppsala av 
en kvaddad Saab 900 GL. 
Den bilen finns numera i 
Varberg.
Trots att Blue Spirit blev 
en måsvinge-Saab istället 
för en Targa så gjorde Leif 
Mellberg senare en Targa 
på Saab 900 och det var 
ett par år innan Saab pre-
senterade cabben.
 

Saab svalnade
 Ett projekt blev aldrig klart under Mellbergs 
levnad. Det var ett sportbilsbygge på en 900:a 2,0 
16V från 1985 och som skulle få bära Mellberg 
namn officiellt som bilmodell.  
Men enligt tidningen Bilsport så svalnade Saabs 
intresse och Mellberg åtog sig istället andra pro-
jekt på beställning åt privatpersoner varför sport-
Saaben kom att hamna i malpåse och först 3,5 år 
efter Mellbergs död 1993 så gjordes bilen klar 
genom Bilsports försorg och finns nu att beskåda 
på tidningens bilmuseum i Karlskrona.
 

9000 fyller 25
 Tidningen Automobil är inte precis känd för att 
skriva om Saab i allmänhet och äldre Saabar i 

: En vanlig men så 
ovanlig Saab 99
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Sverige var det inte ens klart om det skulle vara 
en prv-motorn som i Volvo eller Yamahas V6:a 
som fanns i Taunus och som skulle passa utmärk 
i Saaben. Men Scania i Södertälje slog bakut. 
Det fanns också tankar på en italiensk dieselmo-
tor redan då men Scania stoppade även det då 
de kände sin egen motorproduktion i Södertälje 
hotad. 
 
Det är en mycket intressant läsning i Automobil 
nr 1 där de konstruktörer och som ansvarade för 
tillkomsten av 9000 och personbilsdivsionens 
chef avslöjar vad som hände bakom kulisserna på 
den tiden det begav sig. Bland annat kan man lära 
sig att skilja på om det är en tidig 80-talas 9000, en 
sen 80-talare eller en tidig 90-talare beroende på 
glipans storlek vid handfacksluckans överkant. 
 
Historiken avslutas med ett reportage om det 
minnesvärda Talladega-räjset där tre 9000 tillryg-
galade 10.000 mil på tre veckor med en snittfart 
om 213 km/tim. och satte världsrekord.
 

SAAB 95 viktig nyhet
Det är inte bara i tidningarna som gammel-Saa-

synnerhet men i årets första nummer slår man 
på stort och ägnar inte mindre än tolv sidor om 
Projekt X29 - det som sedan skulle bli SAAB 
9000. I år fyller modellen 25 år. 
Tidningen berättar historien om bilens tillkomst 
som man säger ”från ax till limpa”. Den tillkom 
i en mycket turbulent tid i företagets historia 
när planerna på ett sammanslagning med Volvo 
precis hade gått i stöpet och Saab vände sig till 
italienska Fiat för ett samarbete med att ta fram 
den nya modellen tillsammans med Fiats Croma 
och Lancias Thema. 
Det var ett ansträngt samarbete och än svårare 
blev det sedan Fiat bestämt sig för att inte 
lansera Croma i USA och därmed slapp de 
säkerhetsbestämmelser som de amerikanska 
myndigheterna krävde medan Saab var beroende 
av den amerikanska marknaden.
Det var mycket som stötte på patrull under det 
gemensamma konstruktionsarbetet, t ex om plåten 
skulle vara 1,0 eller 1,2 mm, om bakaxeln skulle 
vara stel osv. 
 

Bakom kulisserna
Motorn skulle dock var och en ha sin egen men i 

barna figurerar. 
Den 3 december 
såg vi ju Martin 
Bergstrands röda 
oljerykande 92 
i samband med 
bilkrisen.
 

En månad senare, den 2 januari såg Anders 
Pettersson i Jönköping på TV om året 1959. 
Av alla betydelsefulla händelser som pre-
senterades i krönikan så dök en annan viktig 
nyhet upp det året. Det var Saab 95:ans 
presentation som ansågs
så stor att den fick ett inslag i programmet. 
 
Den stora nyheten var inte vara att Saab fått 
en herrgårdsvagn utan det extra bakåtvända 
baksätet där Erik Bergsten vid Teknisk Ma-
gasin bänkade sig och kunde tala om att den 
nya herrgårdsvagnen från Saab rymmer inte 
mindre än sju personer.
     Christer Gebo

9000 är årets 25-åring

Saabs Talladega-Saab nr 2 finns att beskåda i Saabs mueum 
i originalskick  med alla  kavankerna från rekord-räjset

Saab 95:ans introduktion var en av 
de stora händelserna för 50 år sedan. 
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Redaktör`n har ordet

Alla ska med. Det var slogan som socialdemokra-
terna myntade i valrörelsen 2006. Med en lätt 
travestering myntar redaktören ”Allt ska in” - det 
vill säga att allt som skrivs om gammel-Saabar i 
tidningarna måste också in i Bakrutan. Bakrutan 
ska vara som en klippbok så att alla medlemma-
rna kan se vad som skrivs om våra bilar.
Redaktören har bra koll på de rena veteranfordon-
stidningarna som det finns en hel del av numera. 
Men dagstidningarna är det  annorlunda med. 
Det finns ett 100-tal tidningar som kommer ut 
var och varannan dag. Mest är det lokaltidningar. 
De allra flesta har ju ett husorgan och när ni läser 
artiklar om träffar, rallyn, uppvisningar - ja, allt 
där gamla Saab:ar figurerar så skicka ett klipp så 
det kommer in även i Bakrutan. Klippet arkiveras 
sedan i klubbarkivet.
 
Det har pågått en debatt mot bakgrunden av krisen 
för bilindustrin i allmänhet och i Sverige i syn-
nerhet. Ett gammalt förslag från 1977 väcktes åter 
till liv, nämligen  att Volvo och Saab ska slå sina 
påsar ihop för att bli en stor bilindustri. 
Pehr Gyllenhammar och Curt Mileikowsky förde 
förhandlingar och ett samgående men resultatet 
den gången blev att de gick åt varsitt håll. Volvo 
gick till franska Peugeot och Saab till italienska 
Fiat. 
Men det blev ju inte så mycket med den saken 
heller utan båda gick till varsina ägare i USA. 
Det är ju en sammanslagning som för Fords del 
innebar att man kunde kamma in sköna miljarder 
i vinster från den svenske biltillverkaren på His-
ingen i Göteborg medan det för GM:s del blev 
tvärtom. Man har fått pumpa in miljarder för att 
täcka Saabs ständiga förluster år efter år.
 

Omöjlig sammanslagning
 
Aftonbladet hade en enkätundersökning på nätet 
en decemberdag. 70 procent som svarade på 
enkäten tyckte det var bra att slå ihop de båda 
svenska företagen medan 30 procent således var 
emot.
De som är emot en sammanslagning mellan 

Saab och Volvo pekar oftast 
på skillnaden i tänkandet och 
olika bilfilosofier. Saab har ju 
Saab-andan och en själ som 
inte sägs finnas i Volvo. 
Flum kanske men visar ändå hur svårt det kan 
vara att slå ihop två företag som varit konkurrenter 
både här hemma i Sverige och ute i världen. 
Hur skulle det till exempel bli om någon på allvar 
skulle komma på idén att Svenska Saab-klubben 
går samman med Svenska PV-klubben! Skulle 
det ens vara möjligt att tänka sig det? Knappast. 
Sannolikt omöjligt. 
 
När man tänker på det så inser man vilka 
svårigheter det skulle vara att slå ihop AB Volvo 
med Saab Automobil. Men å andra sidan lever 
inte klubbarna under konkurshot.
 
 

Saab inget för statsråden
 
Saab är ingen statsrådbil. Inte privat i alla fall. 
Det finns 22 statsråd i alliansregeringen. Ingen av 
dem har någon Saab. Hälften av dem har inte ens 
någon bil. Detta enligt bilregistret. De kan ju ha 
sin närstående registrerade som bilägare. 
Bland statsrådens privata bilar finns det ingen 
Saab men flera Volvo. Ett av statsråden står reg-
istrerad som ägare till en veteranbil. Det är social-
försäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson 
som har en BMW 2000 från 1968.  
 

Saab i hölada
 
Det är alltid roligt att läsa gamla veteranbilstidn-
ingar. Bläddrade i några från tidigt 80-tal och 
hittade en artikel om en då till nyskick renoverad 
Saab 92B från 1955.
Jan Timre heter han och hittade den röda 92:an i 
en hölada 1977 och betalade 800 kronor för den.  
Under två år så plockade Jan ner bilen för att reno-
vera den bit för bit och plocka ihop den igen. 
- Till och med cellulosa-lacken har Jan gjort 
själv, skriver artikelförfattaren Hasse Carlsson 
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imponerat. 
Enligt artikeln så är det ”väl inte så många som har 
gett sig på Saab ännu men Saabs popularitet växer 
stadigt och det finns redan ett Saab-register”. 
Då uppskattade man att det skulle finnas ett 30-tal 
92:or bevarade i varierande skick.    
Och 92:an som tidningen skrev om 1981 har Jan 
Timre i Frövi ännu kvar efter alla år. 
Sådant är riktigt kul att läsa i de gamla veteran-
tidskrifterna.
 

Mord-Saaben Årets bild
 
En Saab som figurerade flitigt i dagspressen förra 
året var morddömde Anders Eklunds röda  900. 
Som bekant råkade en person fotografera både 
Engla på cykeln och Eklunds bil strax därpå. 
Fotot på Saaben blev också upplösningen på 
brottet när polisen kunde se i brottsregistret att 
Saabens ägare tidigare dömts för sexualbrott.

har försökt att kränga planet både hit och dit i 
världen men det har aldrig blivit någon fart på 
affärerna.
Senast var det Norge som tackade nej till att köpa 
JAS. I Linköping blev de förbannade på nor-
rmännen för att de nobbade det svenska planet 
och man krävde en förklaring av det västliga 
grann- och NATO-landet som valde amerikanska 
F-35 istället.  
 
Så olika det kan vara att sälja bilar med att sälja 
flygplan för tänk om man skulle välja på att köpa 
en Saab eller en Volvo. Så går man till bägge bil-
handlarna och frågar om pris. Sedan bestämmer 
man sig för en Saab. Skulle då Volvohandlaren 
ringa till mig och begära en förklaring till mitt 
val!!! Orimligt ju men tydligen inte i flygp-
lansaffärer.
 

Film-Saabar
 
Från flygplansaffärer till filmer med Saab. 
Efterlyste i förra numret tips på filmer där Saab 
förekommer. Hade själv bara koll på ”Åsa-Nisse 
i raketform” där en 92:a finns med i en kort 
sekvens. I en annan film, vars namn jag inte 
kände till, men som handlar om en gångtävling 
mellan Stockholm och Göteborg förekommer en  
Sonett 1:a.
Anders Pettersson i Jönköping kände däremot till 
filmen. Det är en ”Biffen och Bananen”-film.
- Jag tror att den heter ”Bananen klarar Biffen”, 
skriver Anders i ett mail till redaktören.  
Anders Pettersson är en flitig Saab-spanare i TV. 
Han såg till exempel Per Oscarsson körandes en 
900 fyradörrars turbosedan i ”Göta kanal 1”. 
Men inte nog med det. Anders har koll på detta 
och radar upp filmer med Saab-inslag:
* Sideways där två kompisar åker runt i den enes 
900 cabriolet och provar vin      
   och diskuterar livet.
* Livet från den ljusa sidan, där Jack Nicholson 
åker i en 900 cabriolet
* Bamse, en film av Arne Mattsson från 1968-69 
med bl a Grynt Molvig. Där    
   figurerar en Sonett II V4.
* Seinfeldt kör en Saab 900 i sin serie.
* Wallander kör Saab i vissa filmer
* I Kalla fötter kör ena paret en 900 men tyvärr 

Fotot på Saaben har utnämnts till ”Årets läsar-
bild” . 
Tomas Langton heter fotografen, som fick 71.717 
kronor i prispengar för bilden. Han var på tillfäl-
ligt besök i Sjärnsund och var ute och gick för 
att lära sig sin nyinköpta kamera och fotade allt 
som rörde sig.
Polisprofessorn Leif GW Persson kommenterade 
vinnarbilden i Expressen:
- En bild som kom som en gåva från Gud!
 

 Saab-JAS
 
Saab är ju inte bara en bil utan flygplan också 
vilket i och för sig alla Saab var från begyn-
nelsen. 
JAS är ett jakt-, attack- och spaningsflygplan på 
de högre höjderna. 
Det går ju inte så bra att sälja JAS heller. Man 

Bilden på Anders Eklunds Saab var en ”gåva  från Gud”.
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slutar det med att tjejen krockar     
   med en lastbil och hon dör.
* Nu senast har det rullat en reklamfilm på TV 
för Pierre Robert damtrosor där en ung tjej i tröja 
och trosor skjuter på en 900.’
* Burn Notice, en thriller där en Saab cabriolet 
av senaste modell förekommer
 
En medlem som inte tittar så mycket på filmer i 
TV är Kjell-Åke Isaksson i Alingsås. Däremot ser 
han på kriminalserien Wallander i TV4 och blir 
då glad av att se att Wallander själv kör en Saab 
9-3 sportsedan, skriver han.
 
Tidigare har vi kartlagt låtar där Saab omsjungs. 
Nu har vi även kartlagt filmer där Saab figur-
erar.
Säg inget annat än att våra medlemmar är klub-
bens resurs.
 
Och så fort ni har något på hjärtat eller undrar 
något om Saab så kontakta redaktören som van-
ligtvis inte kan ge några svar men som kan ta upp 
frågan till behandling i Bakrutan.

Det har t ex Mike Waxman gjort. Han vill gärna 
veta hur man gör för att få igång Ebersprechern 
i sin 900 -94. Hjälp honom med det ni som vet! 
Hans telefonnummer finns under Efterlysning på 
Köp- & Säljsidan. 

Gillar inte rattväxel
 
”Ring så spelar vi” är ett program i radion som 
redaktören gärna lyssnar till på lördagsmorgnarna. 
Då får man en bild av vad folk i landet ska ha för 
sig en vanlig lördag, vad det är för väder överallt 
och man får lyssna till varierande önskemusik. 
Dessutom får man testat sin allmänbildning med 
förfärande resultat. 
Ibland kan man också få lyssna till ett och an-
nat intressant samtal som när Sara Thorildsson i 
Malung ringde. 
- Min man håller på med gamla bilar, berättade 
hon och sa att det är Saabar.
- Vi har flera stycken,
Men hon är inte så intresserade att köra dem. Inte 
för att de för gamla utan för att de har rattväxel.
- Jag tycker inte om rattväxlar, var hennes be-
sked.
 
Samtalet fick redaktören att fundera över om Saab 
96 var den sista bilen med rattväxel. Tidigare var 
ju de flesta bilar rattväxlade men de försvann en 
efter en och för Saabs del var det ju slut med rat-
tväxel när 99:an kom. 
Men fanns det någon annan bil som hade rat-
tväxel efter 96:an? Finns det kanske än idag nya 
rattväxlade bilar. 
Nu räknar vi inte automatväxlade bilar med väx-
elväljare på rattstången som till exempel Chrysler 
Voyager utan manuellt rattväxlade bilar.
Kommer ni på någon så maila det till redak-
tören. 
 
Och tänk också på vad jag skrev i början - allt ska 
med. Inte en enda Saab-träff i år utan ett referat i 
tidningen med ett foto och lite text. Är vi överens 
om det? Bra! Då kör vi på det i sommar så får vi 
till att börja med ett fullmatad september-nummer 
med träffreportage!
Och glöm inte att skicka pressklipp från era 
lokaltidningar när det står något om våra gammel-
Saabar!
                                                                Christer Gebo    

Bo Thorildsson i Malung får ha sina gammel- Saabar 
i fred för hustrun Sara för hon gillar inte att  köra med 
rattväxel.
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OM VÄGAR OCH OM 
VÄGAR I ÖSTERLED,  DEL 2

Fortsättning från förra numret.
 
Nästa dag startades med en gruppfotografering 
som skulle tas i Liepaja vid kusten, så ny kolonn-
körning  . På väg till fotograferingsplatsen fascin-
erades vi av alla tomma hyreskaserner och dom 
var minsann inte bara tomma, snarare urblåsta,.  
Entredörrarna var borta likaså fönstren med 
sina fönsterbågar och av balkongerna återstod 
bara det gjutna fundamentet. Inuti husen fanns 
inget . Kök, badrum och toaletter var länsade på 
allting utom färgen på väggarna ( jag kollade 
senare på resan ).  Inte ens på ljusan dag kändes 
det attraktivt att gå in i dessa hus för att titta, det 
bara kändes att det låg en hotfull stämning över 
byggnaderna
Plötsligt märkte vi att vi var skuggade av två 
polisbilar !!!  De följde efter oss ända till upp-
ställningsplatsen där fotograferingen  skulle vara. 
Men de visade sig bara vara nyfikna på  dom udda 
farkoster som körde omkring i deras stad.
 

Tankning 
Efter fotograferingen kopplade vi loss och vi fick 
alla ta oss på egen hand till de förutbestämda 
målen. Givetvis höll vi tre svenska ekipage ihop. 
Efter ett antal mil tyckte Jan det var dags att tanka 
så vi vek av från huvudvägen och givetvis följde 
en del andra bilar efter oss. När vi kringelikrokat 
oss fram i några kilometer dök det upp en mack-
skylt som vi följde. 
Vi var precis vid att köra ut till stora vägen igen 
när macken  plötsligen uppenbarade sig framför 
våra kylare. Det visade sig vara en kombinerad 
båt- och biltank, ( har aldrig sett något liknande ) 
men den var ny och det är väl bra om man kan dra 
nytta av olika transportmedel. En sak var säker, 
så många Saabar hade de aldrig sett där förut  ( 
och lär aldrig göra igen heller ) 
 

Inga matsedlar 
Nåväl, vi fortsatte vår resa, vek av från kusten 
och mot en stad som heter Kuldiga  som skulle 
vara ett mål värt att besöka enligt arrangörerna. 
Ett annat mål som var värt att besöka för vår del 

var en restaurang så vi fick ett MÅL mat. Hela 
staden eller byn andades 50/60-tal och mat var 
tydligen inget man prioriterade här, åtminstone 
inte restauranger. Slutligen fann vi ett gammalt 
magasin och där inne fanns en restaurang som vi 
tror serverade lettisk husmanskost, matsedlar var 
inte uppfunnet här. 

Våra ömsesidiga  begränsningar i respektive språk 
resulterade i språkförbistringar, eller snarare , det 
existerade ingen muntlig kommunikation över hu-
vud taget. Vi fick titta på vad de andra gästerna fått 
in  ( Nej  vi provsmakade inte deras mat !!! ).  Det 
vi fick var helt OK även om det inte var någon av 
de kulinariska höjdpunkterna på vår resa, däremot 
det billigaste. Maten gick på sju svenska kronor 
( dom fick betalt i lettisk valör !!! ).  
Mätta och nöjda  och utan större hål i plånboken 
letade vi upp Europas bredaste vattenfall, dock 
ej det högsta. T.o.m. Forsakars fall i Skåne är 
hästlängder högre än detta i Kuldiga men efter-
som jag inte ska prata om hästar så släpper jag 
denna tråd  nu. Så här i efterhand kan det sägas 
att Kuldiga var den mest charmerande staden som 
vi besökte i detta land enligt mitt tycke.
 

Älgsteg                                                      
Nu for vi vidare till Ventspils och det enda som 
kan sägas  är att dom måste ha haft  en hejare till 
reklambyrå som gör PR för staden. Som tidigare 
nämnts letar vi upp en turistinformation när vi 
kommer till en stad. Här var man så klyftig att 
man satt upp små vägskyltar som var riktade 
mot turistbyrån och med avstånd angivet också ” 
500m” och vi gick och vi gick och vi gick. Nästa 
skylt sa också 500 m. 
Nu började jag ana ugglor i den berömda mossen. 
Vi travade med älgsteg men avståndet krympte 
med myrsteg om ni förstår vad jag menar. Vi var 
grundlurade !!! Vi hann se halva Ventspils innan 
vi kom till turistbyrån. Förmodligen hade borg-
mästaren och hans frus kusin några butiker längs 
stråket vi gick, men så lättlurade var vi ändå inte 
!!! Vi såg som sagt halva stan men egentligen 
ingenting och det slutade med att vi provianterade 
inför kvällen på campingen ( ”Vilken sorts whisky 
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ska vi köpa ?”och andra viktiga frågor dryftades 
i butiken )

Tvättbräda                                             
 Ute ur Ventspils satte vi kurs mot campingen 
Mikelbaka . Vägarna hitintills hade varit OK , 
alltså körbara inte mer, inte mindre. Men nu när-
made vi oss en kritisk punkt:. När vi skulle köra 
på lettiska ”mudroads ” som dom kallades för. 
Stenhårda tvättbrädevägar skulle jag kalla dom 
för. Med överpumpade däck, förstärkta fjädrar 
och dämpare plus allt bagage skakade det något 
helt sanslöst,  - jag kröp fram i 30 - 50 km/tim  
(Det gick väl inte fortare än 10-15km/tim ???  
Anders anm. ).  
På vägen till campingen fanns en rysk radiosta-
tion som skulle vara värt ett besök . Vi skulle 
ha bokat platser men det hade vi inte gjort. När 
vi kom dit eskorterade arrangörerna oss in så vi 
fick se själva stationen, utifrån . Det var  en jät-
testor militäranläggning med en massa mer eller 
mindre igenvuxna små vägar. Även här fanns det 
tomma ödelagda f.d.  ryska huslängor ( det var 
här jag gick in i byggnaderna , fast dagen efter ). 
Radiostationen och dess teleskåp var gigantisk, 
den 8:nde största i världen. 
 

Skakade loss                                            
Givetvis poserade vi framför stationen med våra 
bilar och fotograferade. När vi ska köra därifrån 
hörs bara ett metalliskt klonkande när Jan försöker 

starta sin bil.( kunde det  vara några gamla ra-
diovågor som spökade ? ) Jan som annars är vår 
trygga punkt i tillvaron när det gäller trilskande 
bilar blev konfunderad. Vi provade att putta 
igång bilen och det gick bra, Jan stannade bilen 
och försökte starta igen  med samma nedslående 
resultat. Vi puttade och bilen startade. 
 
Så småningom kom vi till campingen. Det visade 
sig att startmotorn lossnat, eller rättare sagt bul-
tarna som höll den fast”, ganska lätt åtgärdat för 
Jan.  Det visades sig  att inte bara Jan fått problem 
utan även en av de holländska ekipagens bilar 
bråkade  p.g.a. skakningarna. Kvällen förflöt i 
goda vänners lag som det heter och whiskyn 
smakade bra.
 

Krypkörning igen 
Följande dag var det planerat att vi skulle ut och 
köra på dessa omöjliga vägar igen för att sedan 
återvända till campingen. Mitt beslut var ganska 
lätt : Jag vill köra så lite som möjligt på denna 
typ av väg.  
Däremot hade jag en tvivelaktig bensinmätare i 
bilen som sa att jag nästan inte hade någon bensin 
kvar och var tvungen att tanka och närmaste tank 
låg i Ventspils. Så med eskort från en av arrangör-
erna återvände jag till Ventspils med Mike. 
Någon hade tipsat Anders att hemligheten med att 
köra på dessa tvättbrädevägar var att köra fort. Jag 
testade det, men då lät det som scener ur Dantes 
”Inferno” så det blev fortsatt krypkörning
 

Uppfriskande bad 
På campingen fanns Jan, Eva, Ulrica och Anders, 
som skulle ha en dag på stranden och Jan skulle 
också  åtgärda sin trilskande bil. När Mike och 
jag kom  tillbaka åt vi gemensam lunch med de 
andra och sedan gick han och jag ner på stranden,  
åtminstone jag tänkte bada. 
 
En folktom och fantastiskt fin sandstrand bredde 
ut sig så långt vi kunde se åt båda hållen, men 
mörka moln tornade upp sig och innan jag hade 
börjat bada regnade det. Vi gick in i skogen och 
ställde oss tätt mot trädstammen under ett träd och 
där stod vi medan regnet öste ner. Hade någon sett 
två gamla gubbar just då hade dom säkert undrat 
vad vi höll på med. 

Tre Saab:ar parkerade utanför radiostationen. Fr v Ulfs 
bil, Jans i mitten och Anders bil till höger
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Regnet upphörde och jag fick ett uppfriskande 
bad.
 

Tornado 
När vi kom tillbaka hade Jan hittat och åtgärdat 
felet i den mån det gick, startmotorn hade lossnat 
p.g.a. …..gissa , en bult hade lossnat och en hade 
gått av, två av tre alltså men tydligen fungerade 
det bra med två stycken under resten av resans 
gång.
Förresten att köra fort på  de här vägarna var det 
fler som provade på, bl.a. en annan svensk Peder 
Andersén från Svartå som körde 900 cab och 
medföljande Tabbert husvagn. När han stannat till 
efter körningen såg det ut som en tornado virvlat 
runt inne i husvagnen .  Allting hade farit ur skåp 
och låg på golvet .
Kvällen förflöt lugnt utan att något speciellt 
hände.
 

Krockad Rolls 
Nästa dag var det fredag och det var då själva 
internationella träffen skulle starta, så efter fruko-
sten begav vi oss iväg i riktning mot  Cesis men 
först var det ett besök på Riga Motormuseum. 
Trots att vi visste var muséet låg snurrade vi runt 
lite ( sightseeing ) i Riga innan vi hittade det. 
På parkeringen var det ännu fler Saabar än dom vi 
sett tidigare eftersom övriga svenskar nyss anlänt 
med färjan från Sverige och tyckte att ”vi kan väl 

ta en titt på motormuseet innan vi far vidare till 
Cesis”.  Museet är stort och ligger i en modern 
byggnad med en hel del östeuropeiska bilar. 
 
Att Lettland producerat bilar var det nog få av oss 
som visste, annars var  ryssarnas Zil, Zim, Volga, 
Moskvitch, Pobeda och Lada presenterade i riklig 
mängd. Ett av många udda inslag var Bresjnevs 
krockade Rolls-Royce. Tidigare har han suttit i 
baksätet men nu satt han som modell  bakom rat-
ten i bilen. Hur olyckan gått till har aldrig kommit 
fram i dagsljus ( inga förutfattade meningar om 
vodka , tack !!! ) 
 

Holländsk Toppola 
När muséet var avklarat körde vi mot Cesis. I ett 
naturskönt område låg campingen Mezrozes,  inte 
camping i vår bemärkelse men det är den närmast 
beskrivning jag kan komma, ett jättestort område 
med stugor i utkanten. 
Vår incheckning var ju redan avklarad , så Eva 
och Jan letade upp sin stuga och vi andra ställde 
oss bredvid  varandra. Annars var det första vi såg, 
man har ju antennerna inställda på olika saker, en 
Toppola, från Holland visade det sig ( givetvis 
köpt i Sverige ).  Allt eftersom tiden gick fylldes 
fältet med  Saabar i varierande ålder och skick i 

Ryska bilar ses inte ofta i Sverige men på bilmuséet 
i Riga finns det gott om den med en Moskwitch i 
förgrunden.
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allt från 17 olika länder. 
Ett kärt återseende blev det när vi träffade Lauri 
igen men denna gången utan fru och barn.  På 
kvällen  var det buffe´. Efteråt  drog vi oss tillbaka 
till Toppolorna för eget samkväm.
 

Uppvisning för folket 
Lördagen ägnades åt olika aktiviteter. Jan och 
Anders körde  regularity-rally på tid med Jans 
96:a ( Anders fegade ur och ville inte köra med 
sin Toppola !!! ).  Själv körde Mike och jag ett 
s.k. familjerally , med karta och en massa foto i 
hand vars objekt skulle hittas längs färdvägen. Vi 
fick en bra bild av Cesis och dess omnejder och 
grannstäder och invånarna i respektive städer blev 
helt klart förvirrade när dom var ute och lördag-
shandlade då en massa udda bilar  for omkring 
som tättingar på deras gator. 
Slutmålet var Cesis där arrangörerna  fått tillstånd 
att spärra av en gata där allas Saabar ställdes 
upp så lokalbefolkningen kunde stifta närmre 
bekantskap med våra fordon. När vi kom dit stod 
redan holländarens Toppola där med mycket folk 
omkring sig. Platsen bredvid var ledig så den tog 
jag och folksamlingen tilltog med det dubbla. 
 

Färgglad Saab 
För vår del gick tävlingen sisådär, vi hamnade i 
mitten av fältet någonstans. För Jan och Anders 
gick det betydligt bättre, dom vann sin klass och 
blev totaltvåa. Efter att ha fikat tillsamman med 
Kirstine och Jan, danska deltagare, for vi ut till 
campingen för rekreation och vila. D.v.s. sätta sig 
i campingstolen och ta en öl, eller två ,och prata 
med kända och okända människor. 
Tiden närmade sig för att rösta fram finaste bilarna 
och det är ju aldrig lätt. Det blir alltid trampande 
tår i slutändan.

 Kvällen bjöds på buffe´ och i samlingsbyggnaden 
hade man dragit in en Saab 9000 cc vars öde var 
att bli designad av de deltagare som hade lust och 
som hade konstnärligt blod i sina ådror. Målar-
burkar och penslar fanns det gott om. Slutresulta-
tet fick mig att tänka på San Fransisco a´la mitten 
av sextiotalet när flowerpower-rörelsen var på 
frammarsch. Vilken sann hippie som helst hade 
blivit rörd till tårar vid beskådandet  av slutresulta-
tet på bilen.
 

Sista natten med gänget 
Priser delades ut till alla vinnare som deltog i 
någon form av tävling. Jag har inte lagt mig an 
om att nämna alla som ärades, men svenskarna 
höll sig väl framme, bl.a. Jan och Anders, Martin 
Bergstrand. Vår vän Lauri såväl som några rys-
sar som vi träffade på puben i St. Petersburg fick 
också pris. 
 
Natten avslutades med lite gäster kring våra Top-
polor.  Vi ville givetvis fira vårt duktiga tävling-
spar så vi slog upp en försvarlig mängd whisky i 
pokalen dom fått och lät den gå laget runt. Gott 
om tid var det ont om då pokalen visade sig läcka. 
Lite vått blev det men det var inte regn.
 

Avsked 
Följande morgon var det dags för uppbrott, i vårt 
fall i dubbel bemärkelse, träffen nalkade sig sitt 
slut och Eva och Jan skulle åka hem till Sverige. 
Lettiska Saabklubben höll en marknad som inte 
var värd att skriva hem om, så därför säger jag 
inte mer om den. Anders och jag  letade upp de 

Martin Bergstrand  fick andra pris i klassen för finaste 
99/900

På den avspärrade gatan i Cesis strömmade folk till för 
att se på Toppolorna.
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ansvariga , tog i hand, bockade och sa adjö och 
talade om att vi tyckte det var en bra träff och det 
menar vi också. 
Staben hade gjort ett bra arbete och ställde verkli-
gen upp. Frågade man om något så gjorde de allt 
för att man skulle få ett svar och bli nöjd. 
– All heder åt Lettiska Saabklubben !!!! 
Nyfunna bekantskaper och gamla vänner sades 
det farväl till och Eva och Jan kramades också 
adjö då de var tvungna att åka hem till Sverige. 
Kvar var nu Ulrica, Anders, Mike och jag. 
 

Sista ”sekinen” 
Vår färdväg var redan planerad så åter igen kor-
sade vi Riga, denna gång med siktet inställt på 
Litauen. Vi körde på ödsliga vägar och närmade 
oss Litauen . En lika ödslig bensinmack hittade 
vi precis innan gränsen där vi försökte göra oss 
av med  de sista lettiska mynten. 
Onyttigheter som läsk, godis och chips inhandlade 
och mina sista ören skänkte jag till damen bakom 
kassan. Hon tyckte säkert vi var knäppa. 
 
In i Litauen och jättefina vägar, verkligen 
förvånad. Jag trodde att här skulle vi hamna i ett 
riktigt u-land med kullerstensvägar och oxdragna 
kärror. Glöm det !!!! Det är nästan så jag skäms 
när jag skriver detta. 

 
Mot kvällen kom vi så ut till kusten och en stad 
vid namn Palanga. Här stod ung som gammal 
med skyltar i händerna längs med vägen. I Sver-
ige innebär det att man liftar och det trodde vi 
också nu eftersom vi inte kunde tyda skyltarna. 
Men det visade sig att dom bjöd ut husrum, inte 
prostituerade alltså. 
 

Fotboll på TV 
När vi kom in i staden började vi misstänka att det 
var Litauens nationaldag eller festival/karneval, 
där var människor överallt. Det var lika mycket 
folk på gatan som på trottoarer, utecaféer , torg. 
Överallt var det människor och vi fann för gott 
att köra vidare för att leta efter övernattning för 
kvällen. 
 
Efter att ha ratat några campingplatser for vi ut 
ur Palanga och efter lite irrande hittade vi till sist 
ett ställe som vi kunde godta. När vi installerat 
oss på campingen gick vi till restaurangen för att 
äta. Där sände man en fotbollsmatch på TV och vi 
kom på att det var första gången sedan vi lämnat 
Sverige som vi tittade på ”dumburken”. 
Efter en promenad längs en inte alltför attraktiv 
strand intogs en whisky innan vi la oss.
 
Fortsättning i nästa nummer .

Ulrica Anders och Eva har checkat in  i Liepaja och 
väntar på avfärd till campingen.
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Midnattsolsrallyt med 
SAAB 99 EMS del 2

Här kommer då fortsättningen på berättelsen om 
familjebilen som hamnade på Saabmuséet och 
som sedan lånades ut för att användas i regulari-
tyklassen i Midnattssolsrallyt. För nytillkomna 
läsare kan berättas att del 1 beskrev bilens 15 
år som familjebil och även något om 18 års lugn 
tillvaro på Saabmuséet. Tyvärr såg det ut som det 
rådde solförmörkelse vid samtliga fototillfällen, 
men så var det inte.

Det här med regularityrally var helt nytt  för oss. 
Vi visste bara att genomsnittshastigheten skulle 
vara 50 km/h. Eftersom man vet längden på 
sträckan var det väl bara att räkna ut måltiden och 
sedan köra igenom sträckan relativt snabbt och 
invänta rätt tid alldeles innan mållinjen. Men så 
lätt var det ju naturligtvis inte. Dels får man inte 
stanna på sträckan och sedan är det en hemlig 
tidkontroll som kan vara var som helst, dock ej 
under den första kilometern. Detta för att man ej 
ska behöva jaga iväg för att ta igen den tid man 
förlorar i starten.

Vi anmälde oss i klassen med endast ordinarie 
trippmätare som ju naturligtvis inte visar helt 
rätt så det gällde att försöka konstatera mätarens 
felvisning. Vi skulle få hämta bilen en vecka in-
nan rallystarten,  men då jag skulle vara på jobb 

i Stockholm fem av denna veckas sju dagar blev 
tiden för förberedelser knapp. Vi köpte ett mäthjul 
och mätte upp en sträcka på fem kilometer och 
körde den ett antal gånger. Vi fann att mätaren 
visade 3% för lång sträcka och idealtidstabellen 
fick då justeras med detta. Det visade sig också 
att varje gång trippmätaren nollställdes var det 
en dödgång som varierade mellan 20 – 50 meter 
innan den började snurra. Vi justerade tabellen 
med 30 meter som ett medelvärde för denna 
felvisning.

Vi påbörjade färden till startplatsen i Kristianstad 
på onsdag förmiddag. Besiktningen var på torsdag 
förmiddag men vi ville ha gott om tid om det 
skulle uppstå något problem med bilen som väl 
inte körts några längre sträckor på 18 år. Resan 
gick helt utan problem och vi var framme under 

Lunchuppehåll på vägen till starten i Kristianstad

Rallybilar i regularityklassen gör sig bäst fotograferade 
stillastående med besättningen utanför. Här på Stora 
Torget i Motala



44 45

sen eftermiddag. Väl på plats i Kristianstad fanns 
en uppmätt teststräcka och då visade det sig att 
trippmätarens felvisningen nog var 3,5% snarare 
än 3%.

Stora Torg i Kristianstad var en trevlig plats att 
vara på när rallyt invigdes på torsdagskvällen. 
Dels var torget fyllt med fina rallybilar och på 
scenen presenterades intressanta förare som 
exempelvis de gamla rallyvärldsmästarna Stig 
Blomqvist och Björn Waldegård. Kristianstad 
kommun bjöd på middag och efter ytterligare 
något varv på torget uppsökte vi vårt hotell som 
var beläget ca 50 meter från torget. Äventyret 
kunde börja.

På fredagen var det fem specialsträckor som 
skulle avverkas på vägen upp mot Jönköping. 
Sträcka 1 var en mycket trevlig väg och det flöt på 
ganska fint. Vid målet slant det till i huvudet så jag 
fick för mig att vi var i mål när förvarningsskylten 
för mål passerades, Det gav ca 50 prickar helt i 
onödan. Sträcka 2 hade ett nästan 180 graders 
vägbyte ungefär mitt på sträckan. För att se hur 
vi låg till hade vi räknat ut vad vi skulle ha för tid 
där. Jag hade noterat sekunderna vid mellantiden 
och naturligtvis även vid målet på en liten lapp på 

ratten och vid målet blandade jag naturligtvis ihop 
tiderna. Ytterligare minst 50 prickar helt i onödan. 
Till sträcka 3 skulle vi skärpa till oss.

När det är lite längre transportsträckor har man 
som regel lite tid över innan det är dags att köra 
in i tidskontrollen. Då brukar man gå ur bilen och 
småprata lite med de medtävlande. När det var 
dags att köra in i tidskontrollen inför sträcka 3 
startade inte bilen. Nu blev det kaos i tankeverk-
samheten men vi fann oss i alla fall så pass att vi 
sköt in bilen i TK-zonen och fick rätt ankomsttid. 
Det fanns en antydan till att motorn skulle tända 
vid första startförsöket så jag misstänkte bensin-
pumpen. Jag var i motorrummet och knackade 
på pumpreläet och även i bagageutrymmet och 
knackade på pumpen men inget hjälpte. Startnum-
ret efter oss passerade och paniken var nära. Då 
kom jag att tänka på säkringen till pumpen. Den 
var hel men jag snurrade lite på den och motorn 
startade sedan direkt. Fort igen med motorhuv 
och bagagelucka och fort fram till starten. Vi fick 
en ny starttid. Vi hade undkommit detta missöde 
med blotta förskräckelsen. Tydligen bedömdes 
vårt problem som om punktering hade upptäckts 
inne i TK-zon. Då brukar man få byta hjul och 
få en ny starttid.

Sträcka 3 gick vid Öråsa flygfält, omväxlande på 
själva flygfältet i form av en slalombana och på 
småvägar intill flygfältet.  På småvägarna var det 
svårt att hålla snittfarten 50 km/h men det gick lätt 
att ta in på flygfältet. Sträckan avslutades med en 
dålig vägsnutt så vi  fick 60 prickar på sträckan 
men det visade sig vara bäst i klassen. Sträcko-
rna 4 och 5 gick hyfsat och vid nattuppehållet i 
Jönköping låg vi på fjärde plats i klassen.

I besiktningskön på Stora Torg i Kristianstad
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I Jönköping blev det parkering på Rådhustorget 
och sedan fort till hotellet för dusch och klädom-
byte. Sedan åter till Rådhustorget för att se när  
bilarna i rallyklassen anlände. Sedan blev det 
middag och när sedan omstartlistan hade anslagits 
var det sängdags.

På lördagen var det sex specialsträckor som skulle 
avverkas och vi skulle ta oss igenom norra Små-
land och Östergötland till nattuppehållet i Motala. 
Sträckorna förflöt hyfsat med varken särskilt 
bra eller dåliga tider. Vi låg på  femte plats efter 
lördagsetappen.

I Motala hade våra barn med respektive  mött upp. 
Efter att ha kollat på rallybilar både på torget och 
i hamnen blev det gemensam middag på Statt, 
mycket trevligt. Vi åkte sedan hem till Linköping 
för övernattning då det var ont om hotellrum i 
Motala. Det innebar också att vi kunde räkna om 
våra idealtidstabeller.

På söndagen var det sju specialsträckor som skulle 
avverkas på vägen från Motala till Karlstad. Vi 
fick till några bra sträcktider och vi låg på andra 
plats i klassen efter sträcka 15. Men på sträcka 16 
gjorde vi samma fel som på stäcka 2, blandade 
ihop mellantid och sluttid och drog på oss ca 70 
prickar i onödan. Attans också! På den avslutande  
korta specialsträckan på Färjestads travbana gick 
det inte heller så bra så vi klarade nätt och jämnt 
fjärdeplatsen i klassen. Nu ska det sägas att det 
var ganska jämnt mellan andra och femte plats. 
Segraren var överlägsen men mellan 2:an och 
5:an skilde det ca 100 prickar vilket motsvarar 
10 sekunders avvikelse från idealtid på ca 15 mil 
specialsträckor. 

På söndagskvällen var det stor bankett med pris-
utdelning. I varje klass delades det ut ett pris på 
fem startande. I vår klass var vi 20 startande så vi 
fick pris för vår fjärdeplats. Det var väldigt trevligt 
att få mottaga priset som bestod av fat i konstglas 
av KAK:s ordförande Christer Zetterberg och ral-
lyprofilen Ola Strömberg. Kvällen fortsatte sedan 
med mycket snack med medtävlande och när vi 
till slut uppsökte hotellet, hade det börjat ljusna.

Framåt luchtid på måndagen var det så dags att 
åka hem till Linköping. Väl hemma kunde vi kon-
statera att vi kört bilen i nästan 200 mil, i stort sett 
helt utan problem. Bilen går verkligen bra och är 
mycket väl omhändertagen. Jag fick någonstans 
under resan frågan om jag inte ångrade att jag 
donerat bilen till Saabmuséet, när den nu var så 
fin. Men finns det egentligen något finare för en 
saabentusiast än att bilen platsar i muséet när 
man inte längre behöver den. Den mår dessutom 
mycket bättre där än den förvaring som jag skulle 
kunnat erbjuda. När det också går att få låna bilen 
är det ju helt suveränt. Ett stort tack till Peter 
Bäckström och Saabmuséet för lånet!

Det här med regularityrally är faktiskt ganska 
trevligt. Mycket enklare än riktigt rally då man 
inte behöver köra bilen på kärra till startplatsen 
och knappast heller behöver något serviceteam. 
Vi kan verkligen rekommendera ett deltagande 
för den som vill ta ut sin  finbil på en trevlig 
aktivitet.

Text och foto Öved Clasén

I fint sällskap, här vid lunchuppehållet vid Brefvens Bruk 
på söndagen
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Norrlandssektionens årsmöte 
2009 hölls på Cafe Koppen 
i Kramfors söndagen den 25 
januari och lockade ett knappt 
tjugotal medlemmar till ett par 
timmars givande planering av 
kommande aktiviteter. 
Inledande formalia stökades  
snabbt bort och den tidigare 
styrelsen återvaldes i sin hel-
het tillsammans med samtliga 
kontaktmän. Behov finns här 
för fler kontaktmän i Norrbot-
ten som i dag är en rätt blank 
del på vår kontaktkarta.

Årsmötet 2009

Vi kommer i år att lägga fokus på fyra somma-
rträffar där vi ska närvara med clubchopen och 
åtminstone ett par ansvariga från vår styrelse.
#   16 – 17 maj Springmeets Östersund
#   27 juni Weels nat Norr Noliafältet Umeå
#   18 juli Ramsele Veteranfordonsdagar 
#   Mitten av augusti Motormuseets dag i Vän-
näs

Samtliga datum är i dagsläget preliminära och 
för vidare info hänvisas till vår hemsida och till 
Bakrutan nr 2 -2009. 
Vidare togs ett beslut om att vår sektions hemsida 
skall uppdateras med en avdelning med bilder på 
våra fordon som Anders ordnar framöver.

Ett behov av ytterligare besiktningsmän för 
MHRF-s fordonsförsäkring togs också upp och 
här blev beslutet att sektionen ska verka för eta-
blering av en besiktningsman i Östersundstrakten 
och styrelsen jobbar vidare i frågan då det finns 
några oklarheter som ska redas ut. 

Mötet avslutades med avnjutande av en förträfflig 
smörgåstårta och en hel del Saabsnack.

Sist men inte minst vill styrelsen rikta ett stort 
tack till Mikael Hagenvald  och Maurits Falk som 
stod för det praktiska runt årsmötet.

Styrelsen Norrlandssektionen / 
Text o foto Anders Johansson

Sektionsstyrelsen fr. v Anders Johansson, sekr. Jörgen 
Nyberg, Rune Danielsson och ordf. Jonas Leklem. Saknas 
gör vår kassör Bengt-Åke Orell

Koncentrerade samtal under Norrlandssektionens 
årsmöte på Cafe Koppen i Kramfors.
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Tävling !
  Tidningen Metro har varje 
dag en bild med en tom prat-
bubbla som läsarna får fylla i. 
Den fyndigaste och roligaste 
belönas. Bakrutan ska ju inte 
vara sämre så därför utlyser vi 
en tävling med en trisslott som 
pris.     

   Vad säger medlemmen Stig 
Andersson i Vargön när han 
demonstrerar sin 96:a kortnos 
vid Hjulets Dag i Gräfsnäs 
utanför Alingsås i somras förra 
året?  
Skicka ditt förslag till redak-
tören. Sista dagen är stoppda-
gen för nästa nummer. 

Foto Christer Gebo
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Nya Medlemmar Välkomna !
ALLVIN GÖRAN GETTERUM SANDBO 590 91 HJORTED

ANDERSSON ANITA FAMILJEMEDLEM 313

ANDERSSON HANS   * FINSTAVÄGEN 6 863 31 SUNDSBRUK

ASKENGREN ANN-KRISTIN FAMILJEMEDLEM  730

BARD AUSTAD STEINKLEIVA 5 N-4631 KRISTIANSAND   NORGE

BERGLUND PER KLARINETTGATAN 28 871 61 HÄRNÖSAND

BIRGERSSON ANDERS SKOGSSÄTER TITTÅS 461 91 TROLLHÄTTAN

BRUUN JOHANNES BIOLOGIGATAN 4 275 38 SJÖBO

BÖRJESSON PETER MELLANGÅRDSVÄGEN 215 463 93 VÄSTERLANDA

CHRISTENSSON CARL HENRIK ÅLLAVÄGEN 7 246 57 BARSEBÄCK

ENGMAN PER AGRONOMVÄGEN 44 954 41 SÖDRA SUNDERBYN

ERIKSSON LENNART  * FARLEDSGATAN 26 462 41 VÄNERSBORG

ERIKSSON ROBERT KÄLLBRINKSVÄGEN 4 141 44 HUDDINGE

ERIXON LARS TÄFTVÄGEN 7 774 68 HORNDAL

ERSHEDE MAGNUS JÄRNVÄGSGATAN 5 533 72 LUNDSBRUNN

FERNHOLM STEFAN TÖRNBACKEN 5 170 67 SOLNA

FLODBERG ÖRJAN UTVALNÄSVÄGEN 104 LÄG 1 805 95 GÄVLE

FRANSSON STIG SLÄTÅSEN 324  KARLSBERG 719 40 GARPHYTTAN

GUSTAFSSON GÖRAN  * BOX 3196 531 03 VINNINGA

HELLAND OYVIND ISBJÖRNSVEIEN 40 N-8029 BODO  NORGE

HERMALAHTI KARI LAIVASTOKATU 6 C15 FI-00160 HELSINGFORS  FINLAND

INGEBRIGTSEN TOR KLIMAVEIEN 62 N-9015 TROMSÖ  NORGE

ISACSSON ROGER HELSINGÖRSGATAN 50 164 44 KISTA

JOHANSSON JOACHIM SUNDSÖREN SOLVIK 1 542 92 MARIESTAD

JOHANSSON MATTIAS KAPPLANDSGRÄND 4 383 34 MÖNSTERÅS

JONSSON BENGT SKEPPARGATAN 20 777 60 SÖDERBÄRKE

KARLEN ROGER SKANSEN 450 63 HÖGSÄTER

KÖRNEMARK PETTER MIDSOMMARVÄGEN 32 126 35 HÄGERSTEN

LARSSON CHRISTER STUTBYVÄGEN 13 147 91 GRÖDINGE

LIDENSKOG KENT TRANHULT ARNUNGARED 2 519 97 ÖXHEVALLA

LULLOFF KARSTEN VALBORG ALLE 30 DK-VALBY DANMARK

MERKLE DOMINIK WRANGELSTR 12 D-20253 HAMBURG TYSKLAND

NILSSON EVA    * FAMILJEMEDLEM 1329

NOLEMARK BERTIL INGE SKOG DÄR NOLE 671 94 BRUNSKOG

NORDLUND ROLF GJÖSBO 426 821 98 RENGSJÖ

NORDLÖF ANDERS KOLTRASTVÄGEN 156 871 65 HÄRNÖSAND

NORSTRÖM LARS BOVIKSVÄGEN 221 818 43 FORSBACKA

NYHOLM MAGNUS ISAKSLUNDSVÄGEN 52 613 38 OXELESUND

NYSTRÖM FREDRIK MINKVÄGEN 1 G 633 70 HÅLLSTA

NÅSHOLM SÖREN S:A VÄGEN 62 871 40 HÄRNÖSAND

OEYASETER EIRIK FRYDENLUND 38 N-3400 LIER  NORGE

OLSSON LARS-GUNNAR  * AXTORNA HAKESTAD 403 310 60 ULLARED

PERAAHO MARTTI LIPONKUJA 4 FIN-21260 RAISIO   FINLAND

PETTERSSON FAMILJEMEDLEM 2565

PETTERSSON KEN FAMILJEMEDLEM 1007

RANGSTEDT CATARINA SÄLLINGE 34 755 98  UPPSALA

ROSEN DAN BUSLÄTT 130 451 91 UDDEVALLA

SILTBERG MATS HAGAGATAN 19 793 30 LEKSAND

STENBERG DANIEL STENKYRKA LICKNATTE 307 624 42 TINGSTÄDE

STENHAUG ELISABETH FAMILJEMEDLEM 3548

SVENSSON  MAYA-LENA FAMILJEMEDLEM  1740

SÖDERBERG LASSE LAGUNDAVÄGEN 30 749 61 ÖRESUNDSBRO

VIDMARK NIKLAS VARUTRÄSK 23 931 98 SKELLEFTEÅ

WENNMAN LENA FAMILJEMEDLEM 3708

ÖVINGE JANNE DAN BROSTRÖMSGATAN 6 681 54 KRISTINEHAMN



50

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

Saabträffar

Saabklubbens Skåniasektion inbjuder till månadsträffar.
Vi fortsätter med träffarna på Bialitt även 2009 andra torsdagen i månaden kl 1800. Träffarna kan 
innehålla föredrag, videovisning eller bara en träff bland Saabentusiaster. Karta och övrig informa-
tion om Bialitt finns på Bialitts hemsida : http://www.bialittkaffestuga.se/

I Stockholm träffas Saabklubben på Långholmen gör uppehåll till i vår 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 !!!

Saabklubbens årsmöte i Trollhättan
Lördagen den 14 mars kl. 12.00 hålls årsmötet. Efter mötet hålls också en marknad

Saabklubbens Skåniasektions marknad i Saxtorp
Lördagen 16 maj kl. 10.00. Skåniasektionens årliga marknad. Info: se separat annons.

Internationell Saabträff i Holland augusti 2009 Info: http://www.intsaab2009.com/
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Allmänna träffar 2009

Classic motorfestival i Tjolöholm
Söndagen den 24 maj.
Info: http://www.classicmotor.se/varatraffar/

Classic motorfestival i Ånnaboda
Lör-Sön den 6-7 juni.Världens största marknad 
och utställning av fordon tillverkade före 1971. 
MC-rally och backtävling.
Info: http://www.mowazet.se/

Haninge classic and sports cars
Söndagen den 7 juni 2009. 
Info:http://www.retrorun.se/

Weels nats norr 2009 
Lördagen den 27 Juni i Umeå
Info: http://www.nailheads.nu/

Eskilstuna veterandag
Söndagen 23 augusti. Ekeby flygfält

Veteranmarknader

Gävletravet veteranmarknad
Lördagen den 7 februari.

Classic motormarknad i Örebro
Lördagen den 14 februari, kl. 8-15.
Info:http://www.mowazet.se/

Södertälje AXA sportcenter veteranmarknad
Lördagen den 28 februari, fd. Scaniarinken 

Kalmartravet veteranmarknad
Södagen den 15 mars.

Göteborg Åbytravet veteranmarknad
Lördagen den 21 mars.

Karlstad Färjestadstravet veteranmarknad
Lördagen den 4 april.

Avesta ishall veteranmarknad
Fredagen den 10 april.

Bålsta ishall veteranmarknad
Måndagen den 13 april.

Sundsvall Nordichallen veteranmarknad
Lördagen den 18 april.

Uddevalla Veteranmarknad 
Lördagen den 18 april, från kl.8 .
Backamo lägerplats. Platshyran 200 kr (6x4 m), 
begränsat antal platser inomhus finns (300:-)
Ingen föranmälan, entréavgiften är 20:- per 
person.
Info: Tel 0522-99712
Trestads veteranbilklubb
Rock ´n´ Roll West

Aros marknad i Västerås
Lördagen 2 maj kl. 07.00.
Söndagen 3 maj kl. 07.00 
Marknad och finbilsparkering
Info: http://www.arosmotorveteraner.se/sidor/
marknad.asp

Wärstamarknaden
Lördagen den 30 maj. Finstaholms gård
Info: http://www.warstamarknaden.se/
Telefon: 0708-641821

Motorhistoriska marknaden i Tullinge
Fredagen 24 juli kl. 12.00 22.00.
Lördagen 25 juli kl. 07.00 18.00.
Förare med gammelfordon erbjuds gratis park-
ering.

Klassisk rally och 
racing mm.

Klassiska rallycupen och Historiska rallycupen
Info: http://www.rallyklassikerna.nu/tavlingar/
tavling.htm

1000-cc cupen på bana
Info: http://www.1000cccupen.com/

Scatter Rally
Från maj till september kommer ett Scatter 
Rally Mästerskap att hållas.
Info: http://www.1000cccupen.com/
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Leksands Bilplåt
Behöver du plåtdetaljer till din Saab. Det fixar 
Leksands Bilplåt. 
- Har vi inte verktyg så kan vi ta fram det, säger 
Anders Lång, som driver företaget sedan början 
av 70-talet. Svenska Saab-klubben har inlett ett 
samarbete som redan har burit frukt. 600 kilo 
golvplåt har levererats till Speedparts i Uddevalla 
som har hand om  reservdelar till 92/96-an.
 
Vilka delar som ska tas fram är en upphandlings-
fråga mellan klubben och Leksands Bilplåt. Priset 
för de olika plåtdetaljerna beror naturligtvis på 
kostnaden för att ta fram  verktyget och hur många 
exemplar som tillverkas.
 
Golvplåten har som sagt redan hunnit levereras 
och finns för beställning.  
De är tillverkade i verktyg som en gång tillhörde 
en firma som  levererade reservdelsplåt till Saab 
men företaget ändrade inriktning och verktygen 
blev över. 
Klubben fick överta dem och de lämnades till 
Leksand Bilplåt och har således kommit till an-
vändning nu.
Det år 147 främre plåtar (fördelat på höger och 
vänster), 63 mellanplåtar och 108 bakre plåtar, 
som nu har levererats till Speedparts.

 Mer på gång
 
Nästa som närmast är på gång är fästet för up-
phängning av avgasröret. 
- Det är så gott som klart att köras igång när som 
helst, säger Anders Lång..
 
Vad vi mer kan se fram emot att få från Leksands 
Bilplåt är sandplåtar som ju är en riktigt rosthärd 
liksom stänkplåtar bak.
Företaget är också i färd med att ta fram 
bromssköldar som ju är en förslitningsvara av 
stora mått.Stötfångarhorn till 95/96 är också nära 
förestående att kunna gå i produktion. Även bö-
jarna finns det verktyg till, dock ej till 95:an.
 
Det är den nytillsatta reservdelsgruppen med 
Hans-Göran Nåhlberg i spetsen som har kontak-
terna med Leksands Plåt och som också ansvarar 
för upphandling och priser.
 
Till 99/900 har man inte så mycket ännu utan det 
är i huvudsak till 95/96:an för närvarande i alla 
fall. Däremot kan man tillhandahålla skärmkanter 
till 99/900. 
 
Anders Lång driver Leksands Bilplåt tillsammans med 
sin medarbetare Mats Siltberg. (Foto: Bertil Karlsson)
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Det är naturligtvis inte en-
bart till Saab som företaget 
framställer plåtdelar utan till 
en hel del modeller, bland 
annat Volvo PV, Amazon 
och P1800 men för vårt 
intresse handlar det ju om 
Saab förstås.   
 
Saab-klubben ser naturligtvis 
fram mot ett fruktbart samar-
bete med Leksands Plåt för 
medlemmarnas räkning.
 
Christer Gebo

 
 
 
 

HÄNG MED PÅ
VÅR UTFLYKT
TILL VISINGSÖ

1 MAJ PÅ VISINGSÖ 
Tillhör du dem som flera gånger åkt på motorvägen på 
Vätterleden och sett Visingsö där ute i Vättern? Du, 
kanske liksom många andra, undrar vad som finns där 
ute! 
Nu kan Du som läser detta hänga med på vårutflykt till 
Visingsö! Vi träffas efterhand på fredagen på nostalgi-BP-
macken vid Öbergs café (finns även ett litet motormuseum). 
Vi kommer att få tillgång till historisk miljö med många 
spännande utflyktsmål.  
Vi har tänkt oss en gemensam ”ha med sig”-fest, utomhus 
eller i partytält, på fredagskvällen.  
Vi tänkte bo i campingstugor vid cafét söder om Rökinge.  
Vi har preliminärbokat ett begränsat antal 4-bädds 
Visingsöstugor för en eller två nätter. Vill du vara med och 
övernatta där måste du anmäla dig till  
Ulf: (sonettscape@telia.com) eller Jan: 0708 14 65 32 
så snart som möjligt! (först till kvarn…)

Välkommen från norr och söder att delta med din SAAB i vår utflykt på Visingsö 1-2 maj

Detta är en del av de plåtdelar 
som Leksands Bilplåt tillverkar. 
(Foto: Bertil Karlsson)
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Köp & Sälj
Säljes

Till bl a SAAB 96-70: delar i mycket 
gott skick från en skrotad savannbege 
96-70 säljes till paketpris enl. över-
enskommelse.
inredning, komplett front, bakaxel, 
fjädrar, kompletta stötfångare, in-
strumentbräda, baklucka, motorhuv, 
bensintank, spolarvätskebehållare, 
värmepaket, bensinvärmare, plåt-
fäljar, motor, växellåda, dörrar, 
tröskelplåt, rutor, nackstöd, solsky-
ddbackspegel, dörrpaneler, pedaler, 
drivaxlar, drivknutar, navkappslar, 
bromsrör, bensinrör, bromsskivor, 
baklucka+handtag,
innertakstag, torkararmar+stag

Under pingsthelgen (30-31maj) är det premiär för GrenseRallyt. Det är ett rally för bilar 
30 år och äldre. Starten är förlagd till Halden i Norge och går till Sverige via den gamla 
Svinesundsbron och vidare ner genom Bohuslän och Dalsland på mindre vägar. 

Det är en regularity-tävling där man ska hålla sig så nära en förutbestämd genomsnitt-
shastighet som möjligt. Deltagarantalet är bestämt till 75 fordon. Den roadbook som 
används vid rallyt har upprättas av Arne Hertz. Etappmålet första dagen är förlagt till 
Vänersborg och dagen därpå anländer deltagarna till målet som är Volvos museum i 
Göteborg. 
För ytterligare upplysningar kontakta Lars Billengren, bitr. tävlingsledare, 
billengren@hotmail.com

Premiär för GrenseRallyt

Sverker,  0703-12 41 43,   sverker.
sterner@telia.com

Till SAAB V4: 2 st ljusbru-
na stolar-77 med hög rygg. Pris 
600:-. Till SAAB 95 65-66: Ex-
tra baksäte röd/grå. Pris 800:-.                                                                                                    
Göran Allvin, Västervik, 0490-506 36, 
070-292 28 12

SAAB-Delar Till Mc-850 säljes nybor-
rat motorblock diam. 71,5mm ( ev. med 
nya TRV-kolvar ) samt 1 st bil SAAB 96 
årsmodell 1965, vit med rödgrå klädsel 
( alltid med överdrag ), rak och fin 
kaross, lite ytrost, inga bucklor, bra 
krom, originalllack men för att bli 
riktigt fin behövs omlackering.Allt 
säljes som en enhet ( motorblock + bil 
).
Pris = Bud

Reservdelsförteckningen

Tillsammans med nästa nr. av BAKRUTAN så 
bifogas en separat reservdelskatalog med samtliga 
klubbens reservdelar. Detta för att ge tidsutrymme 

för prov av webbshopen mm. 
Lista på 99-900 delar finns redan i dag på vår 

hemsida för beställningar.
Titta på www.saabklubben.com, för info !
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Det gäller en Eberspäch-
er som jag skulle vilja 
få igång. Det sitter en 
i vår bil en Saab 900 
-94. Själva “runda svarta 
burken” sitter mot väggen 
i bakluckan. Sen sit-
ter det till vänster vid 
passagerarsättet i fram 
en fyrkantig grej 8x8 cm 
med en display i mitten? 
Jag undrar nu hur man får 
igång den och om det finns 
nån manual som nån har 
eller kan hänvisa till på 
nätet. 
Tel hem:0485-35545
             Mvh / Mike

 Till SAAB 96-62: Start-
motor. 
Lena Allansson, 0454-
430 09, 070-541 17 99, 
email: fordtaunus@passa-
gen.se 
Till SAAB V4: USA-front 
samt fotbollsfälgar gär-
na med emblem och bult-
sats. 
0709-207 331, hakan.gus-
tavsson@privat.utfors.se

Köpes

Tfn 0660-375101 0703-
369369
Olof Wallin, Pl 223 
891 96 ARNÄSVALL

Sista försöket: SAAB 
92-50, chnr 217, EPA-
reggad, delvis reno-
verad, mycket jobb kvar, 
se annonser i de senaste 
Bakrutorna. XP-topp, 
nya bromscylindrar mm. 
bilder kan mailas. Fast 
pris 10.000:-. Folkrace 
96-75 med V6, aldrig 
tävlad, rostiga hjulhus 
fram, rallybur mm. Ingen 
vagnbok, OK för övrigt. 
Bilder kan mailas, slum-
pas nu för 1.900:- pg av 
platsbrist.         Yn-
gve Ekberg, 08-774 28 85  
kväll,   yngve.ekberg@
seb.se

Efterlyses
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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 
Precis innan julafton fick sexton med-
lemmar som haft bidrag publicerade i 
Bakrutan nr 2-3/08 en trisslott. Ingen har 
hört av sig i glädjeskutt över en storvinst 
så vi får väl anta att det var mest nitlotter. 
Men plötsligt så händer det, sägs det ju i 
reklamen. 
Klubbens förre ordförande Marti n Berg-
strand skrapade i alla fall fram en femtio-
lapp.
Följande har trisslotter att vänta så smånin-
gom för medverkan i nr 4/2008:
 
Bengt Åkesson
Ulf Stensson
Janne ”2takt” Lundqvist
Joakim Engstrand
Öved Clasén
Sibylla Gustavsson
Rune Danielsson
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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 2009: 250 kr
Familjemedlem:            100 kr
Postgiro: 476 52 46-6
Användarnamn: 2009-01 
Lösenord: saablar
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:

Reservdelar:

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
webbmaster@...

Ledamot
Patrik Hermansson
Tomtevägen 9 A
468 30 Vargön
Tel 0521 - 623 26
webbmaster@...

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

Telefontider reservdelar Torsda-
gar 19,00 - 21,30
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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@...

Nytt
 medlemskort !

Det nya medlemskortet som 
följer med denna tidning skall 
fyllas i med namn och medlem-
snummer. Medlemsnumret åter-
finns vid adressen på kuvertet.

Medlemskortet gäller så snart 
avgiften för 2009 är betald.

Ni som ej har betalt medlem-
savgiften för 2009 bör snarast 
betala denna för att erhålla 
Bakrutan för resten av året

  / / Kassören

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
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Då många av Saabklubbens 
medlemmar genom åren har 
besökt oss både privat och i 
samband med klubbträffar och 
Vännäs Motormuseumsdag har 
redaktören haft önskemål om en 
presentation av museet och före-
ningen som ligger bakom.

Vännäs Motormuseum drivs av 
en ideell förening med ca 40 
medlemmar som bildades 1987. 
Efter att det i samband med Vännäs dagarna 
1985 och 86 arrangerats en motormässa i Vännäs 
ishall så väcktes tankarna på en mer permanent 
utställning. Vännäs kommun hade då precis köpt 
lägerområdet av försvaret och vi efter förhan-
dlingar disponera den gamla flyghangaren från 
1927. 

Vännäs motormuseéum

Vännäs Motormuseums dag sommaren 08 där vi ser museumet 
i hangaren rakt fram och en verkstadslokal till vänster. Längst 
till vänster skymtar också museémacken.
    Foto Erik Dahlqvist

En perfekt lokal för våra ändamål 
som dock var i väldigt dåligt 
skick, det krävdes därför fem 
års renovering av byggnaden in-
nan vi kunde hålla våran första 
utställning sommaren 1993.
Sedan dess har vi haft öppet varje 
sommar och besökarantalet har 
stigit varje år. 
Vi jobbar hela tiden för att 
utveckla utställningen och nya 
föremål och miljöer kommer på 
plats allt eftersom.

Vår ambition är att för allmänheten kunna visa ett 
sevärt museum där hela familjen ska finna något 
att titta på. Det gör vi genom att visa allt från 
cyklar och mopeder via bilar och motorcyklar till 
flygplan, helikoptrar och järnvägshistoria. Dessu-
tom finns en samling av allehanda motorer. 
Vi koncentrerar oss på att visa sådant som folk har 
minnen av och som har anknytning till Vännäsby-
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Renault och Fordson “Höglundare” Foto NIK DesignEntrén är uppbyggd som en gammal lanthandel Foto NIK design

Skogshuggarn tar en rast från arbetet Foto NIK Design

Lejf  Johansson tittar till klubbens renoveringsobjekt 
Saab 92 B Foto Erik Dahlqvist

Båtavdelningen Foto NIK Design
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gden, men vi har även både udda och exklusiva 
sevärdheter.
Huvuddelen av det utställda ägs privat av före-
ningens medlemmar men vi äger också en del 
saker gemensamt och annat har vi lånat av andra 
motorentusiaster.
Under vintern står verksamheten absolut inte stilla 
utan då pågår ombyggnaderna av utställningen 
samt renovering av objekt i föreningens verkstad. 
Vinterns större projekt är våran Saab 92B som 
fått motorn renoverad och nu ska börja rostlagas 
i golv samt få bromsarna renoverade. Den Tida-
holmslastbil som vi började med förra vintern ska 
få en ny hytt tillverkad innan den till epatraktor 
avkortade ramen ska förlängas till originalmått.
Dessutom så finns ett antal småprojekt som båt-
motorer, bensinpumpar och annat jox.

Saabbilderna visar ett blandat gäng från Saabklubbens Norrlandssetion i samband med Vännäs Motormuseums dag 
2008. Foto Tomas Ramsell  

För mer information se våran hemsida:
www.vannasmotormuseum.cjb.net

Text: Lejf Johansson

Gengashörnan Foto NIK Design



62 63 Baksidan: Också ett sätt att kyla en CocaCola-
flaska, SaabVeter-ana i Nyköping den 30 juni 2007. 
Foto: Christer Gebo




