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Omslagsfoto första sidan:
Erik Carlsson signerar boken Mr 
Saab vid årsmötet i Trollhättan. 
Foto: Christer Gebo.
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alldeles extra för Saab entusiaster).
 
3-5 juli – Knutstorp 
15-16 augusti – Våler i Norge 
18-20 september – final i Falkenberg.
                      Forts. sid 18.

Nytt för i år är att klassen i Sverige endast tillåter 
upp till tusen kubik mot tidigare 1150cc.
Vår kalender för 2009 ser ut så här:
22-23 maj – premiär på Sturup.
12-14 juni – Velodromloppet på Gelleråsen i 
Karlskoga (kommer förhoppningsvis att bli 

Final för Historisk Racing 2008
Falkenberg 6 - 7 September

Årets final kördes, precis som några år tillbaka, på Falkenbergs snabba motorbana. Allt som allt var det 190 
bilar till start. Falkenbergs Motorklubb anordnade egen fri träning under fredagen och i år gick allt smärtfritt. 
helgen blev väldigt växlande i vädret med en hel del regskurar och en del blåst.

I 1000cc Cupen var Magnus Rebbinder tillbaka och han stod i pole. In i första sväng snurrade han och fick 
börja om som siste man. Anders Jensen kunde dra ifrån och vinna enkelt. Rebbinder kom i gång och körde upp 
sig ända till andra plats. Lennart Nilsson kom trea.

I andra racet var det blött och då vann Jensen igen. Rebbinder höll sig på banan hela racet, men kunde ändå 
inte matcha Jensens fart. Han slutade tvåa och Lennart Nilsson kom trea, igen

- Den här segern tillägnar jag min bror, sa Anders Jensen efteråt.
Året började ju så tragiskt med att brodern Rolf avled i samband med premiärtävlingen på Kinnekulle. Anders 

avslutade året med fyra raka segrar. Mycket starkt gjort med tanke på hur året började för honom...

Anders Jensen tog ännu en dubbelseger i 1000cc Cupen och han fick även vandringspriset “Årets 1000-cupare

Final för Historisk Racing 2008
Falkenberg 6-7 september

Årets final kördes, precis som några år tillbaka, på Falkenbergs snabba motorbana. Allt som allt var det 
190 bilar till start. Falkenbergs MotorKlubb anordnade egen fri träning under fredagen och i år gick allt 
smärtfritt. Helgen blev väldigt växlande i vädret med en hel del regnskurar och en del blåst.

I 1000cc Cupen var Magnus Rehbinder tillbaka och han stod i pole. In i första sväng snurrade han och fick 
börja om som siste man. Anders Jensen kunde dra ifrån och vinna enkelt. Rehbinder kom i gång och körde 
upp sig ända till andra plats. Lennart Nilsson kom trea.
I andra racet var det blött och då vann Jensen igen. Rehbinder höll sig på banan hela racet, men kunde 
ändå inte matcha Jensens fart. Han slutade tvåa. Lennart Nilsson kom trea, igen. – Den här segern tillägnar 
jag min bror, sa Anders Jensen efteråt. Året började ju så tragiskt med att brodern Rolf avled i samband
med premiärtävlingen på Kinnekulle. Anders avslutade året med fyra raka segrar. Mycket starkt gjort med
tanke på hur året började för honom… 

Anders Jensen tog ännu en dubbelseger i 1000cc Cupen och han fick även vandringspriset årets 
1000-cupare.

Bengt-Åce Gustavsson – www.racefoto.se

Text o Foto Bengt -Åke Gustavsson - www.racefoto.se
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Saabens dagar 2009

Svenska Saabklubben, Saab Turbo Club of Sweden och Club Sonett Sweden anordnar tillsam-
mans en Saabklubbträff i Trollhättan helgen 17-19 juli. Träffen anordnas samtidigt som “Fallens 
dagar” i Trollhättan vilket kommer att bidra till feststämningen och skapa en trevlig inramning 
för träffen.

Under träffen så är det också etappmål för Midnattssolsrallyt, fredag till lördag vid Saabs bil-
museum. Tillsammans med möjligheten att se några specialsträckor av rallyt i omgivningarna 
så är det något man inte får missa.

Preliminärt program med reservation för ändringar: Se http://www.saabensdagar.se

Fredag 17/7 (aktiviteter i anslutning till Saabens dagar)

    * Öppet hus på Saabs bilmuseum
    * Midnattssolsrallyt med möjlighet att se specialsträckor
    * Midnattssolsrallyt med målgång vid Saabmuseet i Trollhättan

Lördag 18/7

     * Öppet hus på Saabs bilmuseum
     * Förmiddag - Midnattssolsrallyt med specialsträckor
     * Förmiddag - familjerally i Trollhättan med omnejd. Riktar sig i första hand till
        klubbmedlemmar p g a begränsat antal platser
     * På eftermiddagen - uppställning av bilar vid museet med bedömning. Förutom
      “Publikens val” så är klasserna den här gången en hyllning till de första årsmodellen av:
       -Saab 95 -   50 år
     -Saab 99 -   40 år
   -Saab 900 - 30 år

Söndag 19/7

    * Öppet hus på Saabs bilmuseum
    * Bakluckemarknad vid museet
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Stoppdatum för Bakrutan 2009Skriv till Bakrutan

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

(Ej till Saabklubbens boxadress)

I din brevlåda ca 4-6 veckor
efter stoppdatum.
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Ordföranden 
har ordet
1997 mottog Astrid Lindgren priset som Årets 

svensk i världen med orden:
Ni ger priset till en person som är urgammal, 

halvblind, halvdöv och helgalen. Vi får akta oss 
för att sprida ut det här! 
Citatet kom för mig under de brev- och tel-

efonkontakter jag hade med valberedningens 
Mattias Roswall inför årsmötet. Ordförande?! 
Lilla jag? Hur tänker de nu? Är de så des-
perata? Men ändå  tänk om jag skulle våga! 
Och tänk på alla intressanta människor jag 
kommer att träffa! Men klarar jag det? 

Nu inser jag att bytet av ordförande inte är 
märkvärdigare än när man byter tågmästare på ett 
tåg. Rälsen ligger där, lokföraren sitter fortfarande 
längst fram, underhåll och service av banvallar 
och vagnar fortsätter som förut, biljetter säljs och 
marknadsföringen kablar ut sitt budskap. Samma 
sak med Saabklubben. Vad kan då mitt bidrag till 
Saabklubben bli? Jag har varit ganska aktiv på 
Anslagstavlan, Saabklubbens diskussionsforum 
på webben. Där har jag, ibland med mindre fram-
gång, uttalat mig i rent tekniska frågor. En klas-
siker är väl hur jag tipsar en 99-ägare att använda 
96:ans verkstadshandbok för att serva bromsarna 
bak. Skammens rodnad blandades med glädjen att 
lära sig något nytt. Nej, skickligare mekaniker än 
jag finns det lyckligtvis gott om i klubben. Vad blir 
mitt uppdrag då? Ja, givetvis att fortsätta att leda 
det goda arbete som styrelsen  ofta i det tysta  har 
strävat med under lång tid. Det kortsiktiga målet 
är att lyssna och lära så där lagom mycket av his-
torien så att man inte drar upp det som en gång är 
lagt åt sidan utan fokuserar på frågor med rimliga 
lösningar. Jag vill också ta tillfället i akt att tacka 
för alla ryggdunkningar, välgångsönskningar och 
andra glada tillrop jag fått i min nya roll. Sådant 
gör ordförandeskapet lättare.

Men vem är det då som årsmötet valde? Jag är 
45 år, född i Karlstad, uppvuxen utanför Uppsala, 
studerade i Medelpad och i Umeå. Under 15 år 
arbetade jag i norra Hälsingland och bor nu sedan 

tre år i södra Skåne. Jag har därmed erfarenhet av 
att bo i de flesta landsändar och har liten förståelse 
för överdriven provinsialism. Jag arbetar som 
lärare och biträdande rektor på en grundskola. 
Mitt saabinnehav är begränsat till olika V4:or. Det 
där med tvåtakt är skojigt men jag begriper�t inte  
och 99:or och 900 innehåller så mycket moderna 
prylar att det blir obegripligt. Jag kör rally med 
en 96-70 som i skrivande stund ska homologeras 
till appendix K. Jag brukar säga att det inte går 
fortare på specialsträckorna än att jag hinner se 
publiken vinka och ibland hinner jag vinka till-
baka. Jag står ofta sist i resultatlistorna men det är 
gott om motorentusiaster som flockas runt bilen i 
depån. Jag har en lastbilsregad 95 pickup som jag 
köpte i Jämtland och ska pimpas upp till en stoor 
lastbil. Lastbåge, scania-horn på taket och kapell 
ska ge intryck av åtminstone en Scania R500. 
Och vem tror vi att vi lurar? Kronan i juvelen är 
en nyinköpt Sonett från 1971 som under våren 
har lackerats och nu ska monteras ihop igen. En 
splitter ny motor ska på plats och alltihop ska vara 
klart till Holland i augusti. Om hörnet väntar en 
95 -68 och en 96 -73. Till vardags nöter jag runt 
i en 9-3 SC -06. 

Men nog om mig. Nu gäller det Saabklubben. 
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Sommaren rusar emot oss med alla träffar. När 
detta skrivs har de första konturerna av Saabens 
dagar i Trollhättan dragits upp. Här har vi möj-
lighet att lyfta fram årets jubilarer; 95:an, 99:an 
och 900:an. Reservdelsfrågan är högaktuell och 
där arbetar reservdelsgruppen vidare med lösn-
ingar till webbhandel  och har bland annat att 
fundera över frågan om service till kollegorna 
i utlandet. På årsmötet slog Peter Bäckström ett 
slag för den 25-års-jubilerande 9000-modellen 
och det har glädjande nog redan dykt upp trådar 
på Anslagstavlan om 9000 Talladega. Ska vi per-
manenta 9000 som familjemedlem måste vi lösa 
frågan om reservdelar etc även här. 

Trots att jag bor väldigt ocentralt (jag minns 
Umeå som centralt, 70 mil till Stockholm såväl 

som till Kiruna) är min förhoppning att jag ska 
kunna ha kontakt med alla lokalsektioner, även 
om jag kanske inte har möjlighet att besöka var 
och en av dem. Men jag vill ha en inbjudan när 
det passar!
Till sist vill jag uppmana alla kreativa medlem-

mar i klubben att aldrig tveka om att höra av sig 
till styrelsen eller lokalsektionerna med förslag 
till aktiviteter eller idéer. En förening blir aldrig 
mer än dess medlemmar, ungefär som i en skola. 
Där är det eleverna som ger energi och glädje och 
liv, i Saabklubben är det alla saab-nörd  förlåt  
entusiaster.
Vi kanske ses ute i saab-sommaren! Må så väl 

så länge!
Mats Abelson

ÅRSMÖTET 2009
Ny ordförande, ny vice ordförande och en hyl-

lad Erik Carlsson ”på taket”. Det  var huvud-
dragen vid Saabklubbens årsmöte på museet i 
Trollhättan. Tre hedersomnämnanden delades 
också ut för värdefulla insatser för klubben 
under det gångna året. Och med en tyst minut 
mindes man Rolf Jensen.

Erik Carlsson ”på taket” gästade årsmötet för att 
ge alla sina vänner ett tillfälle att träffa honom i 
samband med den 80-årsdag som hade infallit 
några dagar tidigare. På receptionens disk tra-
vades boken Mr Saab upp till försäljning och den 
gick åt som smör i solsken. Boken, som gavs ut 
för tio år sedan, som en hyllning på 70-årsdagen 
har sällan sålts så mycket på bara några timmar. 
Förklaringen till det så plötsligt så nyväckta int-
resset satt vid ett litet bord längre in i museet. Dit 
ringlade det en lång kö och alla hade de boken i 
handen. Vid bordet satt Erik och signerade - eller 
dedicerade som det heter när författare signerar 
sin bok.    
Runt om i Saab-landet står nu Mr Saab i bokhyl-

lorna med texten ”Bästa hälsningar från Erik”.
 

  Hyllningar
Men Erik fick inte bara signera sin bok - han fick 

också ta emot en lång rad med hyllningar med 

Saabs vd Jan Åke Jonsson främst i raden i den 
stora hyllningskören som hurrade och sjöng ”Ja 
må han leva” så det ekade i muséets salar. 
Efteråt var det ett stort bord med presenter up-

pradade till 80-åringen som hoppades att Saab 

Efter bara ett år som ordförande lämnade Anders Dackemyr 
över klubban till Mats Abelsson.          (Foto:Christer Gebo)
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skulle bli äldre han själv även om han hoppades 
leva i just ”hundrade år”.
Jan Åke Jonsson berättade också om Eriks 

enormt stora aptit på musslor vid en middag.
Om det var en stor dag för Erik att få ta emot 

hyllningarna av Saab-entusiaster från hela landet 
så var det en ännu större dag för alla som fick vara 
med och hylla en man som betytt mer än någon 
annan för Saab genom tiderna.

Ordförandebyte
Årsmötet blev också en avstamp för det nya 

verksamhetsåret med en ny ordförande och vice 
ordförande. Anders Dackemyr lämnade efter 
endast ett år över ordförandeklubban till Mats 
Abelsson. Han är född i Karlstad, uppvuxen i 
Uppsala, utbildad i Umeå och nu verksam i Sjöbo 
som lärare och biträdande rektor. Efter många år 
som  vice ordförande lämnade Niclas Söderberg 
över till Markus Karlsson i Stockholm. Markus in-
tresse är rally och bygger om en V4 till ett rallyåk. 

Årsmötet gav också styrelsen i uppdrag att in-
rätta en funktion som internationell kontaktman 
och utsåg Ulf Stenson till den uppgiften. Ulf har 
tidigare varit ledamot i styrelsen och skrivit flera 
ingående artiklar om den internationella träffen 
i Lettland förra året och i sommar åker han till 
Hollands-träffen.

 ”Hedersknyffar”
Tre ledamöter fick också hedersomnämnanden 

för särskilda insatser för klubben i samband 
med omorganisationen av reservdelslagret. Det 

var Hans-Göran Nåhlberg, Anders Astemark 
och klubbens mångårige sekreterare Hans Wil-
lebrand som har ägnat oerhört många timmar år 
att ta vara på det stora reservdelsgaraget efter 
Rolf Jensen. Hans Willebrand har inventerat och 
rengjort minsta skruv som sedan har packats och 
förslutits i plastpåsar för transport tillSpeedparts 
i Uddevalla. 
I det här sammanhanget påpekas att Speedparts 

inte tar emot beställningar av Saabklubbens med-
lemmar utan det ska alltid gå genom klubben. 

Efter avtackningar och en tyst minut för Rolf 
Jensen avslutades årsmötet. Protokoll från 
årsmötet finns på nästa.                                                                                       
             Christer Gebo

”Hedersknyffeln ” Hans Willebrand fick en 
hedersutmärkelse för sitt jobb med resevdelslagret under 
det gångna året. (Foto: Christer Gebo)

Niclas Enander lämnar vandringspriset vidare till Anders 
Jensen för seger i 1000 cc-klassen. (Foto: Christer Gebo)

Niclas Söderberg tackar för sig efter många år som vice 
ordförande.              (Foto: Christer Gebo)
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Protokoll från Svenska Saabklubbens årsmöte vid Saabs 
museum i Trollhättan 2009-03-14

Inledning: Saab Automobils VD Jan-Åke Jonsson inleder med ett välkomnande och framhåller att även 
Svenska Saabklubben är viktig för Saab. Han fortsätter med en positiv redogörelse för hur han ser på 
Saabs framtid och vad som är på gång.

1 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 Mötet var lika välbesökt som vanligt med ca 170 medlemmar, alltså fullsatt lokal.
1b Den presenterade dagordningen godkändes av mötet.
2 Till ordförande för mötet valdes Anders Dackemyr.
2b Till sekreterare för mötet valdes Hans Willebrand.
3 Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet valdes Erik 

Randa och Bengt Lindqvist.
4 Mötet ansågs vara behörigt utlyst.
5 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av sekreteraren.
 Efter förfrågan av ordföranden så genomlästes den ekonomiska redogörelsen av de enskilda 

mötesdeltagarna.
6 Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn.
7 Full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 bifölls av mötet.

8 Val av styrelsemedlemmar jämte suppleanter:
a/ Val av ordförande för ett år
 Valberedningen föreslog Mats Abelsson, nyval.
 Här genomförde Mats Abelsson en presentation av sig själv inför mötesdeltagarna.
 I övrigt föreslog valberedningen följande:
b/ Val av vice ordförande för två år, Marcus Karlsson, nyval.
c/ Val av sekreterare för två år, Hans Willebrand, omval.
d/ Val av redaktör för två år, Christer Gebo, omval.
e/ Val av klubbmästare för två år, Tomas Gustafsson, omval,
f/ Fyllnadsval av reservdelsansvarig för ett år, Anders Astemark, nyval.
g/ Val av två ledamöter samt suppleant för ett år, Hans-Göran Nåhlberg och Dick Ström ordinarie, 

omval.
 Jörgen Johansson-Schauer, suppleant, omval.
9 Val av revisor och revisorsuppleant för ett år, Jan-Olof Paulson som revisor och Per Åberg som 

revisorsuppleant, båda omval.
10 Val av valberedning om tre ledamöter varav en sammankallande för ett år, Matthias Roswall 

tillika sammankallande och Niclas Enander, båda omval, samt Bertil Stener, nyval. 
 Samtliga av valberedningen framförda förslag godkändes av årsmötet.
10.b Utöver detta valdes Ulf Stensson att vara kontaktman mellan Svenska Saabklubben och 

utländska Saabklubbar och dess medlemmar.

11 Förslag som väckts av styrelsen eller som inlämnats av medlem.
11.1 Ordföranden redogjorde för styrelsens syn på att genomföra en rullande 25 års gräns för 

upptagning av Saabs bilmodeller i klubben.
 Detta förslag antogs av årsmötet.
11.2 Inga motioner hade inkommit från medlemmarna.
12 Medlemsavgift för 2010.
 Ordföranden framförde att styrelsen inte haft någon ambition att höja avgiften, men att det kan 

bli förändring då vi idag inte vet om sponsringen från GM Sverige kommer att kvarstå. Klubben 
sponsras idag med kuvertering och utskick av Bakrutan. Om det ej blir någon förändring så 
föreslog styrelsen oförändrad avgift för 2010.

 Detta bifölls av mötet.
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13 Fastställande av reseersättningar.
 Styrelsen föreslog bibehållande av nuvarande nivå.
 Detta fastslogs av mötet.
14 Övriga frågor och information
14.1 Ordföranden berättade om problematiken kring reservdelshanteringen, med införande i 

WISMA-systemet m.m.
 Vår webmaster förevisade exempel på hur en webshopsida kan se ut och vilka funktioner som 

finns i densamma, samt hur man fyller i olika positioner vid en beställning av delar.
 Lars Mårtensson som ingår i reservdelsgruppen redogjorde för dess arbete, han redovisade 

också vad som är nytillverkat i dagsläget samt vad som är på gång.
 Sekreteraren redogjorde för mötet om det stora arbetet som krävts för iordningställande av 

lagret.

14.2 Information om träffar.
 Klubbmästaren berättade om förutsättningarna för anordnande av större träffar under året. Det 

planeras för en stor träff ihop med Turboklubben och Sonettklubben under Fallens Dagar i 
Trollhättan 17-19 juli.

 Det kommer också att bli ett arrangemang i samband med Velodromloppet i Karlskoga 13-14 
juni.

14.3 Några ord från Peter Bäckström.
 Peter talade om bilklubbar och dess medlemmar rent allmänt, om hur viktigt det är att fånga upp 

de yngre med intresse för senare modeller och inte fokusera bara på de äldsta bilmodellerna. Han 
påpekade att intresset svänger i takt med tiden. Om man genom en liberal syn på modellfloran 
kan få in unga medlemmar i klubben så kommer de förmodligen att bli intresserade även av de 
äldre modellerna och på så sätt levandehålla klubben och dess verksamhet för framtiden.

14.4 Erik Carlsson 80 år.
 Erik kallades in till mötet för att hyllas. Ordföranden framförde Svenska Saabklubbens 

hyllningar och överlämnade present och blommor.
14.5 Tävlingsframgångar.
 Niclas Enander tar till orda angående 1000 cc Cupen och det vandringspris som skall utdelas. I 

år var det Anders Jensen som fick priset för sina insatser under den gångna säsongen.
 En fråga till Niclas från medlemmarna om det kommer någon film från Le Mans-äventyret. 

Svaret blev att man håller på och sammanställer filmmaterial och lovar att återkomma om detta.
15 Årsmötets avslutande, hedersomnämningar, avtackning avgående styrelsemedlemmar.
 Ordföranden utdelade hedersomnämnande till Hans-Göran Nåhlberg, Anders Astemark och 

Hans Willebrand för gjorda arbetsinsatser med klubbens reservdelslager.
 Avgående ordförande Anders Dackemyr och avgående vice ordförande Niclas Söderberg 

avtackades för deras insatser i Svenska Saabklubben, styrelsen överlämnade minnestavla och 
blommor.

 Här avbröts förhandlingarna för att genomföra en tyst minut till Rolf Jensens minne.
 Då inget övrigt framkom så avslutade ordföranden 2009 års årsmöte.
 Nu vidtog den sedvanliga reservdelsmarknaden utomhus.

 Vid protokollet                                    Justeras                                     Justeras

 Hans Willebrand                            Bengt Lindqvist                           Erik Randa

 Justeras

 Anders Dackemyr
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Verksamhetsberättelse för Svenska Saabklubben, 
verksamhetsåret 2008

Svenska Saabklubbens styrelse har under 2008 
varit konstituerad enligt följande:

Ordförande  Anders Dackemyr,   
   Västerås
Vice ordförande Niclas Söderberg,   
   Torsåker
Sekreterare  Hans Willebrand,   
   Gräsgärde
Vice sekreterare Göran Sahlèn, Uppsala
Kassör   Mats Carlsson,   
   Hägersten
Redaktör  Christer Gebo,   
   Trollhättan
Materialförvaltare Håkan Larsson, Tibro
Klubbmästare  Tomas Gustafsson,   
   Tyresö
Reservdelsman Rolf Jensen fram till sin  
              bortgång, därefter vakant.
Webmaster  Patrik Hermansson,   
   Vargön
Ledamöter  Hans-Göran Nåhlberg,  
   Lindesberg
   Dick Ström, Karlstad
   Jörgen Johansson-Schau 
   er, Karlsborg, Suppleant

Revisor  Jan-Olof Paulson
Revisorsuppleant Per Åberg

Valberedning  Matthias Roswall, tillika  
   sammankallande
   Niclas Enander   
   Anders Astermark

Det gångna året börjande som vanligt med förbere-
delser för den kommande säsongen, och de första 
veteranmarknaderna hade genomförts. Då i början 
av maj inträffade det tragiska med Rolf Jensens 
bortgång. Detta medförde att det blev totalstopp för 
reservdelsförsäljningen av 92/96-delar. Styrelsen 
har under resten av året lagt den mesta kraften på 
att finna en lösning för återupptagande av denna 
verksamhet. Det stod klart för oss att vi inte kunde 
fortsätta som tidigare med att hela reservdelshan-
teringen skulle stå och falla med en man. Det måste 
till en lösning som är hållbar för framtiden. Det 
blivande konceptet går ut på att flera är inblandade 
i verksamheten. Klubben måste kunna byta ut be-

fattningshavare utan att reservdelshanteringen blir 
lidande. Det framstod då klart att vårt lager inte 
skulle kunna inhysas hos någon enskild medlem. 
Styrelsen har nu genom förhandlingar kunnat hyra 
ett utrymme hos Speedparts i Uddevalla. Vi har 
under året lagt ned massor av tid och arbete på att 
inventera och packa lagret för vidaretransport till 
Speedparts. Vi har varit hos firman och packat upp 
och kompletterat reservdelsnummersättning på allt. 
Speedparts kommer inte hantera några beställningar 
från medlemmar alls, det skall klubben sköta i egen 
regi som tidigare. Vi skall alltså ha en ordermotta-
gare som tar emot beställningar på olika sätt samt 
vidarebefordrar dessa till Speedparts som då genom-
för plockning och packning samt ivägsändande. För 
att ha full kontroll på lagrets innehåll men även det 
ekonomiska så har vi anslutit oss till ett särskilt 
redovisningssystem, VISMA. Utöver detta så har vi 
inrättat en reservdelsgrupp som har till uppgift att 
ta hand om problematiken kring nytillverkning av 
delar samt kunna bistå medlemmar som har olika 
teknikfrågor. Vår förhoppning är att detta sam-
mantaget skall bli en bra och hållbar lösning för 
klubbens medlemmar. Mer info om detta kommer 
på hemsidan och i tidningen.

Medlemmar och matrikel
Klubben hade vid årets slut ca 2380 medlemmar, 

och det hade inrapporterats ca 1900 st bilar som 
underlag för ny matrikel. Tryckning av ny matrikel 
kommer att ske under kommande höst. Det har 
tillkommit många nya medlemmar under året, 
men tyvärr så tappar vi många också. Ett problem 
är att alltför många inte betalar i tid. Detta drabbar 
klubben ekonomiskt då kassören tvingas till påmin-
nelseutskick varje år. 

Årsmöte
2008 års årsmöte avhölls som vanligt på Saabs 

museum i Trollhättan, med stor uppslutning av 
medlemmar. Mötet utsåg två nya hedersmedlemmar, 
Martin Bergstrand och Rolf Jensen. Det beslöts om 
tidigareläggning av inbetalningstid för medlem-
savgiften samt framtagande av nya medlemskort. 
Årsmötet röstade in av valberedningen föreslagna 
förändringar, bl a en ny ordförande, Anders Dack-
emyr. Det behandlades också ett antal motioner 
som inkommit.

Styrelsemöten
Svenska Saabklubbens styrelse har genomfört 

en tvådagars konferens i Västerås samt två övriga 
möten i Karlstad och Kalmar. I övrigt så har vi 
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utnyttjat vår funktion på hemsidan samt telefon 
och e-post.

Bakrutan
Tidningen har utkommit med sina fyra nr som 

brukligt. Kvalitet och omfång har höjts ytterligare. 
Det har inkommit mer underlag efter hand, men alla 
uppmanas att bidraga med material som underlag 
för artiklar.

Klubbshop
Beslut har tagits om förnyelse av våra klubbre-

galier. Dessa kommer att presenteras efterhand i 
Bakrutan. Vi uppmanar medlemmarna att komma 
med förslag på tänkbara artiklar.
För att få omsättning på våra regalier så har klubb-

shopen varit ute på olika evenemang. Bland annat 
under mässan i Örebro den 16/2, under årsmötet 8/3, 
vid Saabträffen i Karlstad 17/5, på Ekeby marknad 
i Eskilstuna och vid den årliga marknaden i Gistad 
7/9.

Reservdelar
Förutom det som berörts tidigare under punkten 

inledning kan här nämnas att det skett en del nytil-
lverkning, bland annat golvplåtar och gummide-
taljer. Det har också inköpts delar till båda lagren. Vi 
uppmanar våra medlemmar att komma med förslag 
på sådant som kan vara av intresse att få fram.
Klubbens medlemmar skall kunna göra inköp av 

delar via en webbshop på nätet, där även en förtec-
kning över befintliga detaljer kommer att finnas. 
Utöver detta skall en reservdelsförteckning tryckas 
och bifogas med Bakrutan nr 2.

Hemsidan
Vår webbmaster har arbetat med framförhållning 

hur vår hemsida skall se ut och fungera. En av arbet-
suppgifterna har varit hur en kommande webbshop 
skall utföras på hemsidan.

Större träffar
Internationella Saabträffen gick av stapeln i Let-

tland, vilken det gick att läsa om i Bakrutan via 
insänt artikelbidrag. På hemmafronten kan nämnas 
Eskilstuna Veterandagar där klubben deltog. Där 
förevisades den Saab 93 som deltagit i historiska Le 
Mans, och som lyckades så bra att de vann. Klubben 
ställde också upp med vår husvagn och genomförde 
försäljning av klubbregalier. Ett 60 tal Saabar hade 
slutit upp under detta evenemang.

Lokal verksamhet
Trollhättesektionen har genomfört sitt årsmöte 

med ett 40 tal deltagare. Man har genomfört ett 
familjerally på ca 10 mil under hösten med 32 del-
tagande fordon. Det har genomförts två temakvällar 
med föreläsning om aerodynamik. Som avslutning 

har man haft sitt traditionsbundna Luciafirande.

Norrlandssektionen har under 2008 varit repre-
senterade vid träffar i Umeå, Vännäs, Ramsele och 
Östersund. De har också varit med vid veckoträffar 
i Umeå och Östersund under sommaren. Sektionen 
har varit behjälplig vid försäljning av icke medlem-
mars bilar.

Skånesektionen har haft sina sedvanliga månad-
sträffar på Cafe Bialitt, ibland med särskilt tema. De 
har deltagit vid träff i Löddeköpinge och deltagit i 
Motorhistoriska klubbens Gröna och Gula träffar på 
Trollenäs. Man har arrangerat Saxtorpsmarknaden 
hos Krister Wigren. Under ledning av Jan Nils-
son har en Saabträff på Hässleholms museum ägt 
rum. Vidare har man deltagit under Thulinträffen 
på Citadellet i Landskrona och där anordnat en 
monter med tävlingstema för rallybilar och med 
tidstypisk servicebil. En sommarträff i Stehag har 
också genomförts såsom en träff vid Nostalgicafeet 
i Tomelilla. Sektionen har även deltagit i evenemang 
som Svenskt Sportvagnsmeeting, Motorhistoriska 
Dagen och vid träffar på Johannamuseet. Vid sek-
tionens årsmöte valdes en helt ny styrelse.

Gotlandssektionen har förutom årsmöte genom-
fört en sedvanlig träff med kubbspel. Man har också 
varit på garagebesök hos medlemmar.

Övrig träffverksamhet
Det avhölls en Saabträff i Karlstad den 17:e maj. 

Träffen var ett samarrangemang mellan Saabk-
lubben och Opelklubben. Det hela avhölls hos 
Wafab Bil och i deras lokaler anordnades även en 
reservdelsmarknad.

Slutord
Ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till 

vår klubbverksamhet. Som en ideell klubb är vi helt 
beroende av frivilliga krafter vid de arrangemang 
som anordnas. Vi hoppas att det nya året skall bli 
mycket givande med bland annat en nystart för vår 
reservdelsförsörjning.

Västerås 2009-02-18

För Svenska Saabklubben

Anders Dackemyr

Ordförande 
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                                 Resultaträkning Svenska SAAB klubben
                                              2008-01-01 -- 2008-12-31

2007-01-01--12-31 2008-01-01--12-31 Budget 2009
Medlemsavgifter 567 985,40 572 538,07 575 000,00
Försäljning delar 96 1 088 099,04 610 990,26 750 000,00
Försäljning delar 99-900 22 115,00 99 681,50 120 000,00
Försäljning   klubbshopen 34 958,00 13 850,00 30 000,00
Intäkter Google 842,00 3 088,43 4 000,00
Övriga intäkter 2 205,00 2 000,00
Adm-bidrag MHRF 7 730,00 7 985,00 8 000,00

Summa intäkter 1 723 934,44 1 308 133,26 1 489 000,00
Inköp delar 96 909 236,68 608 001,89 650 000,00
Inköp delar 99-900 13 062,00 223 029,68 100 000,00
Inköp klubbshop 12 409,00 36 381,00 30 000,00
Förbrukningsinventarier 22 553,40 43 469,50 30 000,00
Styrelsemöten 26 204,00 31 739,00 40 000,00
Årsmöte 0,00 7 999,00 8 000,00
Annonsbladet 23 293,00 24 722,00 0,00
Försäkring 5 978,00 6 156,00 7 000,00
Resekostnader 49 062,00 65 429,12 60 000,00
Bakrutan 164 430,00 156 977,00 175 000,00
Matrikel 0,00 0,00 70 000,00
Kontorsmatrial 0,00 21 763,30 10 000,00
Träffar 11 587,25 12 969,39 20 000,00
Lokalhyra 96 38 400,00 27 000,00 50 000,00
Lokalhyra 99-900 11 660,00 42 045,50 44 000,00
Tele/Internet 15 833,80 14 848,91 20 000,00
Porto 76 849,59 65 966,37 70 000,00
Övrigt 33 733,35 53 626,00 45 000,00
Avgifter MHRF 33 375,00 33 375,00 35 000,00
Förändring lager -107 126,50 -132 254,00 20 000,00
Bank och postgirokostnader 5 310,00 5 570,60 8 000,00

Summa kostnader 1 345 850,57 1 348 815,26 1 492 000,00
Resultat före avskrivningar 378 083,87 -40 682,00 -3 000,00

Avskrivningar
Resultat före finasiella intäk-
ter och kostnader

378 083,87 -40 682,00 -3 000,00

Ränteintäkter 12 721,78 24 477,46 6 000,00
Räntekostnader 84,72 
Skatter

Bokslutsdispositioner

Avsättning Stipendiefond 0,00 0,00 0,00

Årets resultat 390 805,65 -16 289,26 3 000,00
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Balansräkning Svenska SAABKLUBBEN 2008-01-01---2008-12-31

        12/31/2007         12/31/2008
Kassa/Postgiro        63 535,00 kr          11 095,00 kr
Bank      466 642,90 kr        410 879,89 kr
Postgiro      184 933,29 kr      310 023,04 kr
Lager      899 092,00 kr   1 031 346,00 kr
Summa tillgångar   1 614 203,19 kr  1 763 343,93 kr 

Avgifter avseende nästa år      154 670,00 kr     320 100,00 kr

Övriga skulder

Övriga tillgångar

Summa skulder      154 670,00 kr     320 100,00 kr

Eget kapital   1 011 623,54 kr    1 402 429,19 kr

Stipendiefond        57 104,00 kr       57 104,00 kr

Redovisat resultat      390 805,65 kr      -16 289,26 kr

Summa eget kapital   1 459 533,19 kr  1 443 243,93 kr

Summa skulder och eget kapital   1 614 203,19 kr  1 763 343,93 kr 

Tillgångar i klubben:   Husvagn,dataprogram o flaggor
Insändare i ttela (lokaltidningen får 
Trollhättan och Vänersborg)
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Haldex i Landskrona tillverkar bland annat 
komponenter till fyrhjulsdrift och är också 
leverantör till systemen på Saab. Historiskt 
kanske någon rallyåkare minns Halda Trip-
master och Twinmaster och även dessa var 
företaget inblandade i och då under namnet 
Halda men det är en annan historia.
 
Det var ett tiotal Saabklubbsmedlemmar som 

hade mött upp i Landskrona för att förkovra sig 
i fyrhjulsdrifttekniken. Vi fick en genomgång av 
företagets olika tillverkningar i allmänhet och 
fyrhjulstekniken i synnerhet. Det blev en hel del 
frågor och även lite prat om framtiden på grund 
av den allmänna nedgången inom bilindustrin 
globalt. Dock kändes det som att Haldex ser ljust 
på framtiden. Vi förärades också med lite prylar 
bland annat en snygg mugg per deltagare.
 
Efter en god fika vandrade vi vidare till prov-

labbet där de olika komponenterna förklarades 
och visades. Vi fick se pågående långtidsprov på 
vissa komponenter och även ett helt system på en 
Saab 9-3 som lämpligt var upphissad så att man 
kunde se detaljerna. Bilen var en testbil med en 
hel del extra mätutrustning monterad för mätning 
av moment i drivaxlar mm och hade levt ett hårt 
liv på olika ställen världen runt. Den var nu på väg 
att fasas ut och några av oss ville lägga ett bud på 
bilen men den skulle gå tillbaka till Saabfabriken.

 Vi hade kunnat lägga flera timmar i labbet men 
vi hade produktionen kvar. Tillverkningen går 
lite på ”sparlåga” på grund av bilkrisen men en 
lina var igång för fullt. Vi fick följa hela linan i 
tillverkningen av den koppling som finns i Hal-
dexsystemet. Mycket var automatiserat med olika 
robotar men det fanns även platser med operatörer 
av kött och blod. Allt såg mycket välordnat ut 
och renligheten i hallen var suverän. Kontrollen 
vid monteringen var mycket noggrann med olika 
system. Mycket arbete läggs ner på rengöring av 
komponenterna med ultraljud och tvättvätska för 
att det inte skall finnas orenheter i tex oljekanaler 
vid monteringen.
 
Efter rundvandringen var slut så samlades vi i 

entrén och fick lämna från oss våra besöksbrickor. 
Kontrollen på vilka som finns inom fabriken är 
hög och dessutom råder det fotoförbud i hela 
anläggningen. Vi var välkomna tillbaka fler 
gånger och nu har vi knutit ännu en kontakt 
inom bilindustrin. Haldex förärades med två av 
Saab Skånias minnestavlor och det var ett gäng 
mycket nöjda Saabentusiaster som körde hem i 
marskvällen.
 

Bengt Åkesson
Saab Skåniasektionen

Saab Skånia studiebesök på
 Haldex i Landskrona 25 mars

VinterSAABtreff i Værmland.
 

Ønsker å rette en stor takk til Saabklubben og Dick Strøm for flott 
gjennomført Saabtreff i Kil 8. februari.

Imponerende at så mange fant veien og trosset det heftige snøværet. 
For min del kjørte jeg bare fra Arvika.

 Å  se  og høre eventyret fra Le Mans var toppen. Fikk følelse å være med selv.Man sovnet heller 
ikke av å høre Ola Strømberg fortelle om sine rallybravader.

Lokalene og bilsamlingen til Lennart Nilsson var vert et besøk alene.
Ser med glede fram til neste Saabtreff.

 
Vennlig hilsen
Erik Lindstrøm

Sonetteier, Arvika (Oslo)
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Väl hemma tog vardagen vid igen. Bilarna 
packades ur och sköttes om. 
Det fanns ju en del som undrade hur jag 

kunde sätta så många dekaler på min bil. ”Den 
är ju så fin”. Det kändes inte som något prob-
lem. Jag visste att jag inte var bra på dekaler 
utan vi hade fått en recondfirma att fixa till 
bilen efter rallyt. 
Även våra servicekillar, sponsorer skulle skö-

tas om och viss kontakt med media. 

Det tog ett tag att smälta alla intryck vi fått under 
rallyt. Vi träffade massor av trevliga människor, 
dels de som körde, de som servade och folk som 
bara tittade på rallyt. 
Det har även gett oss lärdomar, som vi kommer 

att dra nytta av till år 2009. 
Nästa år? Jo, detta smakade mera. Så tanken är 

att vi kommer att anmäla oss till 2009 års rally. 
(Vi insåg väldigt fort att man hade haft stor nytta 
av en extern trippmätare. Så nu jagar vi en sådan. 
Finns det någon Tripmaster eller Speedpilot till 
salu så hör av er till oss.)
Vi hade inga mål att vinna rallyt, utan hade några 

mindre mål.
Att vara sams i bilen i tre dagar. (Vi insåg att det 

kunde bli påfrestande).
Att komma i mål i Karlstad.
Att bilen skulle vara hel.
Vi uppfyllde våra mål. 

Av de drygt 175 startande var det 138 som kom 
i mål i Karlstad. 
Vi fick väldigt fin kontakt med många av delta-

garna i vår klass, man hann prata en hel del innan 
starten på specialsträckorna. 

Vi har också hört en massa kommentarer om 
vårt koncept: 

Eva Röse var väldigt fascinerad över att jag 
uppsökt ”skogstoaletten” iförd min kort-korta 
dräkt och högklackade skor.  (Men jag hade inget 
annat val.)

På sista sträckan på lördagen hade någon sett 
våra dockor (jo, de var förankrade) i baksätet och 
undrat hur många vi var i bilen. För det var väl 
inte tillåtet att ha folk i baksätet. 

Midnattssolsrallyt 2008 
2 - takt del 3
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I Kristianstad sa Fredrik Ekendahl med glimten 
i ögat, att vi stal hela showen. Alla andra bilarna 
såg ju ut precis som rallybilar skulle göra, vår var 
mer iögonfallande. (Självklart tittade man på de 
andra bilarna också.)

TV4:s filmteam upptäckte att vi var nog de enda 
med navkapslar på. –Det måste filmas!!!!

En del såg  den lilla handväskan jag har på 
växelspaken. (Den sitter inte på chokereglaget, 
för då går bilen så illa.)

Många var också förundrade över att däcket 
var kvar på takräcket med det löst knutna snöret.
(Det var kvar hela rallyt utan att ramla av.)

Någon kände igen hunden Groggy i bakrutan. : 
Min mormor sa nej när morfar ville ha en grogg. 
Groggy nickade när man frågade honom, så mor-
far fick sin drink.

Per Carlsson, från Rallytravels tyckte det var 
tur att vi kom med annars hade rallyt missat ett 
häftigt  ekipage. 

Många kände också igen 
både campingväskan och 
campingbordet origo från 
förr som vi hade med oss 
i bagaget. 

Vi hörde också flera 
gånger att  ”bilen var 60-
tal med en massa nostalgi, 
att vi var nostalgi.”

Startnummer 6 i regularit-
yklassen

Text o Foto 
Sibylla Gustafsson och 

Lasse Björk
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Söndagen den 6 sep. 2009 kl. 09.00 arrangerar ÖSTGÖTA SAABKLUBB 
sin årliga Saabmarknad. Där säljs allt från reservdelar till hela bilar från 
Saab 92 till 9-X. Marknaden är endast för  Saabrelaterade prylar. 
Plats: Gistad, som ligger utmed gamla E4:an mellan Linköping och 
Norrköping. Följ pilning ”SAABMARKNAD” från Gistad samhälle mot 
idrottsplatsen. 
Säljplatser, personbil =100:- med släp eller lätt lastbil =200:- 
OBS! insläpp för säljare fr.o.m. kl. 08.00 
Servering av kaffe, smörgås och korv. 
All försäljning av förtäring förbehålles arrangören.  

ANMÄLNINGAR OCH FRÅGOR TILL 
Kjell Andersson         Tel. 0708-910320 
Håkan Larsson           Tel. 0150-91110 
Magnus Lindberg       E-post.   ma_li@telia.com 

 TEMA SAAB 900 OG 

 

Vi ser helst att Du 
som säljare anmäler 
dig före den 3:e sep. 
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Den fjärde och sista deltävlingen i den Nordiska serien för Historisk Racing kördes på Norska 
Vålerbanen. NEZ-mästerskapet lades ju ned efter förra säsongen så i år kallades mästerskapet: 
Scandinavian Historic Masters. Tävlingarna kördes i år i Karlskoga, Köpenhamn, Hämmenlinna 
och så finalen i Våler. Tillsammans med två norska klasser kom det 130 bilar till start. Vädret var 
strålande sensommarväder på fredag och lördag, men det ombyttes till regn på söndagen. 

Det första racet var Standard före 1965 under 1150cc. Anders Jensen hade pole, men i racet fick 
han ge sig för den motorstarkare och 200kg lättare kojan i händerna på hemmaföraren Edwin 
Solheim. Men Anders vann således 1000cc-cupen före Dan Henningsson och Lars Göransson.
I det regniga andra racet kunde Solheim åter vinna före Jensen som åter vann 1000cc-cupen före 
Lennart Nilsson och Sam Bernhardsson. 

Bengt-Åce Gustavsson – www.racefoto.se

Final i Nordiska Mästerskapet för 
Historisk Racing 2008
Våler 30 - 31 augusti

Anders Jensen tog en dubbelseger i 1000cc cupen samt stod som slutsegrare i det nordiska mästerskapet 
Scandinavian Historic Masters i klassen upp till 1150cc.

Text o Foto Bengt -Åke Gustavsson - www.racefoto.se
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Scandinavian Historic Masters 2008 

I fjol kördes ett NEZ-mästerskap i Historisk racing. NEZ togs bort av FIA i år och ersattes av 
Scandinavian Historic Masters istället. Tävlingarna kördes i Karlskoga, Köpenhamn,
Ahvenisto och Våler. Mästerskapet delades upp i fyra huvudkategorier: Formel, Standard, GT 
samt Racersport och lockade 256 startande. Så här fördelades medaljerna:

I GT-klassen startade 47 st. Vann gjorde Lars Bondesson före Rolf "Myggan" Nilsson och 
Dag-Henning Nielsen trea.

I Standardvagnar startade hela 148 st, vann gjorde Heikki Välikoski före Kai Reunanen och 
Anders Jensen.

Av Formels 42 startande vann Henrik Hansson före Caj & Peter Hasselgren.

Racersport hade 16 startande och vanns av Dagfinn Larsen före Joakim Bergman och Stig 
Dahlman.

Anders Jensen vann klassen upp till 1150cc och blev trea totalt i kategori Standard. 

Det blev alltså sex medaljer till Sverige, fyra till Finland och två till Norge. Men var är alla 
Danskar??? (De flesta körde bara sin hemmatävling i Köpenhamn).

Bengt-Åce Gustavsson
www.racefoto.se

Anders Jensen vann klassen upp till 1150cc och blev trea totalt i kategori Standard

Det blev alltså sex medaljer till Sverige, fyra till Finland och två till Norge. 
Men var är alla danskar??? ( De flesta körde bara sin hemmatävling i Köpenhamn ).

Årets mästare i RHK 2008 
Här kommer äntligen en sammanställning över årets mästare i Racer Historiska Klubben. Vi 
körde fem tävlingar i år, men endast fyra räknades i cupen. Alla var alltså tvungna att räkna 
bort sin sämsta helg. Den som lyckas skrapa ihop flest poäng, oavsett klass blir RHK-mästare.
I år körde mästaren en Saab och han heter Hans Eklund. Han är en gammal trogen Saab-
kämpe. Vi minns väl alla när han körde sin häftigt vassa tvåtaktssonett i början av nittiotalet?
Han vann Roadsport C och blev uppklassad på grund av att bilen var för bra. Då byggde han 
om den radikalt och tryckte ned en 900 turbomotor och körde Modsport istället tills han vann 
även där. Frågan är vad han skall hitta på nu när han även har vunnit RHK? Kanske fick vi 
svaret vid STCC-finalen på Mantorp Park? Saab kliver in i STCC nästa år och de har inte 
offentliggjort vem som skall köra ännu. För oss som gillar statistik och historia borde valet
vara ganska enkelt: Hans Eklund! Eller vad skall du annars köra, Hans?

Hans Eklund, Saab, kämpar om placeringen med Bo Johansson vid finalen i Falkenberg. 

Sammanfattning av RHK Cupens minsta standardvagnar 2008. 

CT 0-1300cc Period E, bilar tillverkade fram tom 1961: 
Det var bland de små gammelbilarna som årets RHK-mästare Hans Eklund härjade. Han 
körde samtliga 10 race och vann 7 av dessa. Elmon Larsson vann de återstående tre plus tre 
andraplatser så han kom tvåa. Peter Kumlin kom trea. 

CT 0-1150cc Period F, bilar tillverkade mellan 1962 och 1965: 
Här inledde Magnus Rehbinder året bäst med fyra raka segrar. På Knutstorp delade Arne 
Allard och Sebastian Wrethagen på segrarna. De fyra sista tävlingarna vanns av Anders 
Jensen. Anders fick en tuff start på året. Vid premiärtävlingen på Kinnekulle Ring drabbades Text o Foto Bengt -Åke Gustavsson - www.racefoto.se
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Text o Foto Bengt -Åke Gustavsson - www.racefoto.se

Här kommer äntligen en sammanställning över årets mästare i Racer Historiska Klubben. Vi körde fem 
tävlingar i år, men endast fyra räknades i cupen. Alla var alltså tvungna att räkna bort sin sämsta helg. 
Den som lyckas skrapa ihop flest poäng, oavsett klass blir RHK-mästare. I år körde mästaren en Saab 
och han heter Hans Eklund. Han är en gammal trogen Saab-kämpe. Vi minns väl alla när han körde 
sin häftigt vassa tvåtakts-Sonett i början av nittiotalet? Han vann Roadsport C och blev uppklassad på 
grund av att bilen var för bra. Då byggde han om den radikalt och tryckte ned en 900 turbomotor och 
körde Modsport istället tills han vann även där. Frågan är vad han skall hitta på nu när han även har 
vunnit RHK? Kanske fick vi svaret vid STCC-finalen på Mantorp Park? Saab kliver in i STCC 2009 
och de har inte offentliggjort vem som skall köra ännu. För oss som gillar statistik och historia borde 
valet vara ganska enkelt: Hans Eklund! Eller vad skall du annars köra, Hans?

Årets mästare i RHK 2008
Årets mästare i RHK 2008 
Här kommer äntligen en sammanställning över årets mästare i Racer Historiska Klubben. Vi 
körde fem tävlingar i år, men endast fyra räknades i cupen. Alla var alltså tvungna att räkna 
bort sin sämsta helg. Den som lyckas skrapa ihop flest poäng, oavsett klass blir RHK-mästare.
I år körde mästaren en Saab och han heter Hans Eklund. Han är en gammal trogen Saab-
kämpe. Vi minns väl alla när han körde sin häftigt vassa tvåtaktssonett i början av nittiotalet?
Han vann Roadsport C och blev uppklassad på grund av att bilen var för bra. Då byggde han 
om den radikalt och tryckte ned en 900 turbomotor och körde Modsport istället tills han vann 
även där. Frågan är vad han skall hitta på nu när han även har vunnit RHK? Kanske fick vi 
svaret vid STCC-finalen på Mantorp Park? Saab kliver in i STCC nästa år och de har inte 
offentliggjort vem som skall köra ännu. För oss som gillar statistik och historia borde valet
vara ganska enkelt: Hans Eklund! Eller vad skall du annars köra, Hans?

Hans Eklund, Saab, kämpar om placeringen med Bo Johansson vid finalen i Falkenberg. 

Sammanfattning av RHK Cupens minsta standardvagnar 2008. 

CT 0-1300cc Period E, bilar tillverkade fram tom 1961: 
Det var bland de små gammelbilarna som årets RHK-mästare Hans Eklund härjade. Han 
körde samtliga 10 race och vann 7 av dessa. Elmon Larsson vann de återstående tre plus tre 
andraplatser så han kom tvåa. Peter Kumlin kom trea. 

CT 0-1150cc Period F, bilar tillverkade mellan 1962 och 1965: 
Här inledde Magnus Rehbinder året bäst med fyra raka segrar. På Knutstorp delade Arne 
Allard och Sebastian Wrethagen på segrarna. De fyra sista tävlingarna vanns av Anders 
Jensen. Anders fick en tuff start på året. Vid premiärtävlingen på Kinnekulle Ring drabbades 

Hans Eklund, Saab, kämpar om placeringen med Bo Johansson vid finalen i Falkenberg.

Sammanfattning av RHK Cupens minsta standardvagnar 2008.

CT 0-1300cc Period E, bilar tillverkade fram tom 1961: Det var bland de små gammelbilarna som 
årets RHK-mästare Hans Eklund härjade. Han körde samtliga 10 race och vann 7 av dessa. Elmon 
Larsson vann de återstående tre plus trea.

CT 0-1150cc Period F, bilar tillverkade mellan 1962 och 1965: Här inledde Magnus Rehbinder året 
bäst med fyra raka segrar. På Knutstorp delade Arne Allard och Sebastian Wrethagen på segrarna. De 
fyra sista tävlingarna vanns av Anders Jensen. Anders fick en tuff start på året. Vid premiärtävlingen på 
Kinnekulle Ring drabbades hans bror Rolf av en hjärtinfarkt och han avled sedan på sjukhuset. Anders 
kom tillbaka och tillägnade sina segrar till sin avlidne bror Rolf. I klassen vann Magnus Rehbinder före 
Anders Jensen och Lennart Nilsson.
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Zackrissons V4 Racing
En seglivad entusiastbil 

Del 2 ”Turbotiden”
Nu fortsätter berättelsen (från Bakrutan nr 

4-00) om förvandlingen av V4:an till vad man 
på goda grunder får anta var världens enda 
banracing V4 med turbomotor.

”Ett Mecka”

I utkanten av Munkedal finns Zackrissons Mo-
tor AB, en bilverkstad där man inte bara träffar 
på den vanliga floran av moderna bilar. Av och 
till dyker det upp en Rally Kadett GTE i original 
skick, ibland en ”fyrkrafsar” turbo Mazda,  och 
t o m har Rune Tobiassons SM vinnande BMW 
3,0 CS varit där även på senare år. Men ibland 
står också en mycket låg och mycket bred ilsket 
grön banracing V4, lite undanskymd bredvid en 
Mercedes buss. V4:an är precis i det skick den var 
då Stig körde sista SM tävlingen med den 1978 

Tiden
När 1975 år säsong var slut, kunde man lugnt 

konstatera att konceptet med 2 horisontella We-
brar och en ca 2 l motor i en ganska ”rally” lik 
V4, som hade hängt med länge, om än utvecklats 
efter hand, definitivt inte skulle räcka nästa säsong 
då reglementet skulle ändras kraftigt. Det nya 
reglementet tillät mycket mer ”vidlyftiga” modi-
fieringar än tidigare. Inför säsongen 1976 beslöt 
sig bröderna Stig, Åke och Leif att försöka blåsa 
nytt liv i sitt V4 projekt. Bilen som hade används 
sedan 1970 på  övervägande bantävlingar var lika 
fin som vanligt, karossen hade aldrig skadats i 
tävlingssammanhang och man kunde ju bilen 
utan och innan, men den behövde moderniseras 
kraftigt, för att ha en chans att hänga med alla 
nya och mycket modernare bilar som dykt upp 
på banorna sedan debuten 1970. Exempel på bi-

Ovan. SSK tävling på Kinnekulle 
1976, på väg genom första kurvan 
efter start o. målrakan

Nedan. Uppställning för start på 
Mantorp Park 1976. I första ledet:  
Bosse ”Emma”, Jürg Bächi och 
Bo Ridström, framför, Saaben 
Odelfors Escort och bredvid Hans 
Wallbergs Porsche.

augusti 1976 SM 
tävling i Falkenberg, 
Stig ligger bakom 
Jürg Bächis  Opel SM tävling i Falkenberg Augusti 1976

lar som tävlade i Sverige vid denna 
tiden var: BDA Escorter, och BMW 
2002 Tii, sedan kom Ford Capri med 
V6, Porsche RSR och BMW 3,0 Cs.

Karossen
I anslutning till de omfattande modifieringarna 

som skulle göras vintern 75/76  började man 
med att ”strippa” karossen ytterliggare, det blev 
nu tillåtet att lätta mer än tidigare. All inredning, 
förutom förarstolen, (en hög med sidostöd och 
nackskydd) och delar av instrumentbrädan togs 
bort. Man skar t o m bort plåten i dörrarnas insida, 
ersatte glasrutorna ( utom fram och bakrutan) 
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med plexiglas. Fönstervev-mekanismen ersattes 
av en rem. Förstyvningar på insidan av huv och 
baklucka rensades bort. 
Redan 1975 hade bilen målats om både in och 

utvändigt i Saabs gröna färg (opalgrön) som då 
funnits på tävlingsavdelningens rallybilar några 
år. Banbilen fick en orange rand utefter sidorna 
som inte fabrikens bilar hade. Spoilern fram och 
på taket blev också orange. Idén till takspoilern 
kom från BMW, vilket var naturligt eftersom Åke 
under mitten av 70-talet skötte Rune Tobiassons 
BMW 3,0 Cs. Efter en idé från Alfa-Romeo´s 
fabriksbilar, som man hade snappat upp på Nür-
burgring, byggdes en spoiler som en ”lufthyvel” 
under bagageutrymmet för att få bättre fäste i 
bakvagnen, samt en vinge a´la Porsche RSR på 
bagageluckan

Något år senare remodulerade man också de 
främre skärmbredarna för att få plats med bredare 
framdäck  Fälgarna fram var 13” breda och 13” 
höga, delbara Alpinafälgar, även bak hade man 
Alpinafälgar, dock lite smalare. Oftast gick bilen 
med Good-Year däck under denna period. 

Bromsar
Bilen utrustades med bromsar från Formula 2, 

både fram och bak. Bromsbalansen kunde varieras 
genom att de två bromskretsarna styrdes av sepa-
rata cylindrar och förbinds med en hävarmsvåg, 
så att fotkraften fördelas på de två huvudcylin-

SSK tävling 
Kinnekulle, i 
närkamp med 
en kraftigt 
ombyggd och 
snabb Saab 
93 med V 4:a 
motor
Samma tävl. 
Saaben jagas 
av en kraftigt 
ombyggd 
hundkoja

Bild från Illustrerad Motor Sport nr 
4 1978, där turbomotorn beskrevs i 
text och bild

drarna. Någon servo finns inte! Bromsystemet 
med huvudcylindrar, bromskraftsfördelare och 
caliprar köptes från England. De tävlingsbelägg 
som leverades med caliprarna var av helt annan 
kvalitet än var man var van vid från tidigare år. 
Beläggen har ännu inte behövt bytas! 

Chassi
Man gjorde inga egentliga förändringar av-

seende väghållningen. Saaben hade under första 
halvan av 70-talet egentligen haft mycket mer 
väghållning än motorkraft och tillförlitlighet, 
jämfört med konkurrenterna. Dessutom fanns 
det inte så mycket valmöjligheter som idag. Man 
laborerade lite med olika fjäderlängd och hårdhet 
framför allt fram. Stötdämparna var nog oftast 
justerbara Koni.

Säkerhet
I bagagerummet sattes en Marston säkerhets 

tank av gummi. Hatthyllan och baksätets ryggstöd 
var ersatta med tättslutande aluminiumplåtar för 
att avgränsa kupéutrymmet från tanken vid ev. 
brand. Bilen fick också ett ODELCO sprinkler 
system med halon. Förarstolen var flamsäker och 
ett sex-punkts säkerhetsbälte monterades.

Motor
Det stora job-

b e t  v i n t e r n 
75/76 var att 
modifiera mo-
torn till Turbo-
drift.
För detta my-

cket avancerade 
arbete tog man 
hjälp av Sig-
vard Johans-
son i Trollhät-
tan. Sigge hade 
ju på sin fritid 
utvecklat V4 
motorn bety-
dligt .  Redan 
1968 hade han 
en Lucas ins-
prutning på sin 
banbil som gav 
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10 hk mer än förgasarmotorn. Han upplevde sig 
dock som chanslös mot alla Escorter och gav upp 
banåkningen i början på 70-talet. Då började ral-
lycrossen bli populär i Sverige och Sigge började 
utveckla  turbomatning till den gamla banbilen. 
År 1973  var debuten för rallycross V4 med turbo 
och 1975 gav motorn 215 hk.

Första åtgärden med Za-
chrissons motor var att fodra 
ner cylindrarna för att få en 
cylindervolym på 1410 cc. 
Detta gjordes för att bilen 
med turbo skulle gå i klas-
sen under 2 L. Sigge som 
då hade några års erfarenhet 
av Turbo svarvade, ur ett 
stycke, en stålvevaxel och 
levererades med 83,3 mm´s 
Cosworth kolvar. Vevstakarna var kulblästrade 
och kom från Saab 99. Topparna var ”de gamla 
vanliga” dubbelblåstopparna som Gösta Glad en 
gång filade och som var försedda med 46 resp. 38 
mm´s BMW ventiler. Ett Ai-Research turboag-
gregat placerades bakom motorn och anslöts till 
det gamla insugsröret. Man använde ett laddning-
stryck på ca 1,8-2 bar.

I bagagerummet sitter tanken och en bensin-
pump som pumpar till en catchtank (dit också 
returledningen är ansluten), sedan sitter det dub-
bla pumpar som levererar ett tryck på 8 bar fram 
till motorn. Fördelen med den lilla catchtanken 
är ju att bensinpumpen inte suger luft i långa 
svepande svängar. Vid de första  försöken matade 
man turbon med dubbla Stromberg-CD förgasare, 
men det arrangemanget fungerade inte och dessa 
ersattes snart av ett Bosch insprutningsaggregat, 
egentligen avsett för en Porsche V8. 

Det stora problemet var givetvis värmeutvecklin-
gen. Ett kraftigt utökat 99-kyl monterades liksom 
dubbla oljekylare. Vidare adapterade  Zachrisson- 
bröderna  en vattenmantel runt röret som förband 
turbon med insugsröret. Detta vatten  kyldes av 
en oljekylsliknande kylare, placerad längst åt 
vänster bakom grillen och  vattnet cirkulerades 
av en vattenpump placerad på vänster hjulhus. 
Vidare finns en gigantisk ventilationslang som 
för varmluft från torpedväggen via kupén ner 

Vä:bagagerum med tillfälligt batteri och bensintank för 
provkörning i samband med fotografering
Hö. 1972 års isdäck.

under bilen. Dessutom sitter det en vattentank 
(egentligen en vindrutespolarbehållare) i kupén  
och via en pump spolas vatten in i insugsröret för 
att kyla bränsle/luft blandningen och minska spi-
kningstendens då turbotrycket överstiger 1 bar.

Växellådan
Var den ”gamla vanliga” dvs. special 2 med 

tämligen höga slutväxlar som 9: 42 och liknande 
monterat i det  ribbade gjutjärnshuset.

Resultatet
Bilen kördes i  de relativ fåtaliga  SM–täv-

lingar som var 76-78  i klassen Special Racing 
men också i SSK. Motståndarna var ju snabba, 
som Lundgård Porsche RSR eller några danska 
folkvagnar med Porsche Carrera motorer. Prob-
lem och moterhaverierna var många, fram för 
allt var det kolvskärningar p g a överhettning. 
Kolvarna smälte helt enkelt. Men regnade det 
så blev bilen med ens konkurrenskraftig vilket 
bevisades av 2: a plats efter Lundgårds Porsche 
i Anderstorp vid SSk tävling, men även en 2:a 
plats på Knutstorp.
Ett annat problem man hade var att Bosch 

sprutet var synnerliggen nyckfullt för väder-
förändringar, eftersom man inte hade några 
avkännare som justerade bränslemängden med 
avseende på temperatur och luftfuktighet. Detta 
fick man göra på fri hand och det var inte alltid 
så lätt, antingen fick motorn för mycket bränsle 
och gick inte rent eller så blev blandningen för 
mager och effekten dålig.
Efter vårtävlingen på Kinnekulle 1978 tröttnade 

bröderna Zackrisson och bilen ställdes undan 
hemma i garaget.
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 Idag
Racing V4:an finns kvar än idag, som ett tidsdo-

kument  från svensk Racing modell 1976,  helt 
i det skick den var då man åkte hem från sista 
SM-tävlingen. Stig har på senare år kört några 
uppvisningar som tex i samband med Dynamit-
backen i Uddevalla och senast, bilen rullade var 
i samband med  Saab Festivalen 1997 och 2001. 

Vid ett tillfälle fick man inbjudan att komma till 
Anderstop året före EM för historiska fordon. 
Besiktningsmännen klagade att bilen inte var 
original och inte klassade in. Mer original än den 
bilen får man väl leta efter, men det ”tror tusan” 
att en grupp 5-bil inte klassar in i grupp 2. För att 
tävla med bilen idag fordras också en komplett 
uppdatering av säkerhetsutrustningen som stol, 
tank och burbågen. Den reservmotor man hade 
till bilen såldes troligen till en norrländsk rally-
crossförare. Även det gamla reservdelslagret som 
fanns till bilen avyttrades på 70-talet

Stig vill naturligtvis inte  förstöra  den unika 
bilen genom att ”bygga tillbaka” den  till grupp 
2 och det är anledningen att vi  bara får njuta av 
bilen i samband med uppvisningar typ Saabfes-
tivalen och liknande och inte i modern historisk 
racing

Text: Ulf G Andersson
Nutida bilder: Bo Anckarman

70-talsbilder:  lånade av bröderna Zackrisson

Åke, Stig och Leif med den unika bilen framför 
verkstaden i Munkedal, i samma skick som då den gick 
sista tävlingen 1978

Juli 1977 Stig på väg ut på ärevarv efter en 3:e 
placering i SSK tävlingen på Ring Knutstorp. På bilens 
vä sida längst fram, Lundgård (Porsche), sedan Lasse 
Johansson (ex Brasta Comendore) och sedan Stig 
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Nya Medlemmar Välkomna !
Ahlström Roland Mickelvägen 4 840 50 Gällö
Andersson Kent Skrågatan 23 275 36 Sjöbo
Andersson Mag-
nus     ’

Humlevägen 9 553 38 Jönköping

Back David Urfjällsvägen 18 804 25 Gävle
Bakken Svein Gjel-
ten

Rosebygda N-2540 Tolga  Norge

Berg Stig Gillevägen 8 831 43 Östersund
Björk Carl-Magnus Porfyrgatan 30 784 43 Borlänge
Björk Daniel Bergsäng Björken 683 92 Hagfors
Björkman Mathias Stockrosvägen 11 146 50 Tullinge
Bäcklin Henrik Norra Ågtan 4 416 49 Göteborg
Claar Jonas Lovisagatan 23 B 554 72 Jönköping
Dahlin Jonathan Malmövägen 6 245 31 Staffnstorp
Dudek Pawel Hinzeweg 6 D-21075 Hamburg  

Tyskland
Eckerström Tomas Ljungavägen 6 513 32 Fristad
Edvinsson Hans-
Olov

Forsmyrvägen 34 921 42 Lycksele

Eggert Jens Bettina-Von-Arnim 
Weg 52

D-30855 Langenhagen  
Tyskland

Einebrant Rickard Ytterån 655 830 44 Nälden
Enarsson Ulf Västerensta 317 815 91 Tierp
Eneland Börje Ekrotsvägen 2 653 51 Karlstad
Engberg Calle Berg 11 575 91 Eksjö
Fogelström Jonas Skattgården Gärdhem 461 95 Trollhättan
Forsberg Göran Dalagatan 14 653 42 Karlstad
Friberg Klas Moreliusgatan 20 A 856 31 Sundsvall
Friberg Tomas Åsebygd 5 566 92 Habo
Frisk Andreas Västerträsk 206 830 30 Näsåker
Frogdal Gunnel Hammarbyvägen 645 705 92 Örebro
Fröjd Kennet Ekhagagatan 8 F 716 31 Fjugesta
Gerebo Niklas Tillinge Skinna 9 745 94 Enköping
Goverud Dag Kleppankroken 2 N-3090 Hof  Norge
Gröning Marie Björkallen 35 860 40 Indal
Gustafsson Karl-Erik Sveavägen 132 113 50 Stockholm
Gustafsson Sten Lindsbergatan 5 B 752 40 Uppsala
Hanser Hubert Teichstr. 7 D-23829 Wittenborn  

Tyskland
Hansson Frank Båtsmansstigen 3 439 32 Onsala
Hartz Jan Falkeveien 11 N-2070 Raholt  Norge
Hedblom Åke Åkargatan 2 A 776 30 Hedemora
Henningsson Tho-
mas

Nordvära 63 432 65 Väröbacka

Henriksson Malin Familjemedlem 209
Herland Truls Herlandsvägen  49 N-5264 Bergen Garnes 

Norge
Hoffmann Gunthet Österselet 7 911 91 Vännäs
Hollo Tommi Pyypolku 3 F-39200 Kyröskoski  

Finland
Hulten Sven Henry Juringe Åväg 8 141 70 Segeltorp
Ivarsson Stefan Egnahemsvägen 6 463 32 Lilla Edet
Jansson Björn Davidshyttan 233 776 92 Hedemora
Johansson Marcus Nyåkresvägen 13 954 41 Södra Sunderbyn
Johansson Roger     
*

Håstenlöv 1544 262 00 Teckomatorp

Johansson Sven-
Ove

Strandbacken 11 147 63 Uttran

Jonsson Kim Frankes Väg 1 371 65 Lyckeby

Jonsson Lennart Ön 193 881 91 Sollefteå
Jonsson Staffan Eriksdal Doverstorp 612 93 Finspång
Karlsson Anders       
*

Karlsgatan 108 G 452 34 Strömstad

Karlsson Johannes Bommerstorpsvägen 
37

372 91 Ronneby

Klemets Ulf Georgnyströmsgata 11644 30 Torshälla
Knutsson Åke Liedbergsgatan 53 352 32 Växjö
Kvist Henrik Björkebogatan 8 C 273 31 Tomelilla
Larholm Lars Box 4022 312 04 Vallberga
Lindström Pierre Gruvgatan 26 791 62 Falun
Linneus Fredrik Bärby Äng 32 755 97 Uppsala
Ludvigsen Peter Lerdalavägen 12 429 34 Kullavik
Lundin Christian Lindsbo 2 512 65 Mjöbäck
Mostad Oyasater 
Trygve

Dordigata 7 N-7300 Orkanger  Norge

Måtelius Richard Vasavägen 104 177 52 Järfälla
Nilsson Jobs Per Ängskullsvägen 95 162 46 Vällingby
Nilsson Jörgen  * Källvägen 12 680 36 Likenäs
Nilsson Kristoffer Bruksgatan 5 G 771 31 Ludvika
Nilsson Kurt Lutavägen 46 245 52 Staffanstorp
Nilsson Roland Sliparegatan 20 265 33 Åstorp
Niskakoski Mikael Irisgatan 38 703 53 Örebro
Okkenhaug Knut Gråbröderveien 15 N-0379 Oslo  Norge
Olofsson Lars Julle Tängtorpet 202 830 43 Ås
Oppenheim Claus Gadekaerveij 17 3 Dk-2500 Valby  Danmark
Paana Mikko Vihtorinkatu 1 Väk-

käräntie 362
F-23800 Laitila  Finland

Persson Patrik Jakobsgatan 15 244 39 Kävlinge
Persson Svante Ytterberg 400 842 92 Sveg
Persson Tore Venestads Bygata 

18-17
291 92 Kristianstad

Pettersson Johan Hantverkaregatan 9 3714 35 Karlskrona
Pettersson Leif  * Bokstigen 2 137 34 Västerhaninge
Plassgard Anders Sågstugevägen 37 146 37 Tullinge
Reimers Nikolaus Am See 4 D-23827 Wensin  Tysk-

land
Rosenberg Niklas Strandagen 1 148 30 Ösmo
Rydström Erik Ramhultavägen 21 439 72 Fjärås
Rylander David Källvägen 23 132 35 Saltsjö-Boo
Silberg Anders Ingefredsagatan  Se-

gerstad
520 50 Stenstorp

Simonsson Martin V. Brovaktaregat 29 431 36 Mölndal
Sjölander Lars-Erik Stigbergsplan 3 752 42 Uppsala
Starck Inge Högaberg 4 340 32 Grimslöv
Ström Göran Lyckevägen 8 461 95 Trollhättan
Svedlund Jerry Korskrogen 53 775 96 Krylbo
Svensson Henrik Bölarp 136 312 92 Laholm
Thorp Bjarne Solgatan 28 663 30 Skoghall
Vifot Haas Frank Hospitalgatan 12 A 211 32 Malmö
Vigelsbo Mattias Eseryd 101 31492 Långaryd
Volk Matthias Skandix Ag  Richter-

höhe 6
D-38729 Lutter  Tyskland

Wandin Patrik Östra Storgatan 90 553 21 Jönköping
Westlund Keneth Borgvik Högtorp 711 830 24 Oviken
Åhlin Ulrik Biskoppskulla-Söderby 

3
749 63 Öresundsbro

Åström Kim Torggatan 24  Lok 2 Ax-22100 Mariehamn 
Åland
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Erfarenheter och tips
 från en Sportrenovering

1975 kunde min 60-tals dröm gå i uppfyllelse 
genom köpet av en Saab Sport –64. Det var 
ett renoveringsobjekt, motorn hade skurit och 
delar av vevstaken hade passerat ut genom 
vevhuset (men den kunde startas och t o m. 
köras en liten bit!). Hela bilen (även invändigt) 
hade förre ägaren målat grön, med hjälp av 
dammsugare o pensel. Det var dock en äkta 
Sport och det var en –64 (enligt många den 
finaste Sport-modellen). Bilen var komplett 
förutom sportlisterna. Kostnad: 800 kr. Säl-
jaren hade också en komplett kortnos som 
skulle till skroten vilken jag gratis fick plocka 
delar i från. Då tyckte man inte standard grejor 
hade något värde, så jag tog väl startmotorn 
och generatorn.

L tv. Rullande 
pallbockar 
som är lätta att 
demontera och 
förvara.
T v. Detalj av 
den främre 
pallbocken som 
har 4 små hjul. 
(jfr den bakre 
som har 2 pga. 
större tyngd 
framtill

Renoveringen påbörjades 1977 genom att jag 
började leta delar. På den tiden kunde man fort-
farande köpa mycket hos Saabhandlaren. Bilen 
plockades ner och skrapades ren och jag fick hjälp 
av en kamrat att svetsa rosten.  Renoveringen 
stannade upp och bilen stod sedan i 20 år i ett kall-
garage innan jag började igen. Rosten hade under 
åren gjort nya framstötar som behövde åtgärdas. 
Inför detta projekt hade jag köpt en MIG-svets och 
en medelstor kompressor och tränat på rostlagning 

genom renovering av en vardags-900:a.  För att 
på ett rimligt sätt kunna jobba med bilen i ett litet 
villagarage tillverkades ”rullande pallbockar”. På 
ett plattjärn 80x8, 250 mm långt, svetsade jag en 
bit fyrkantsrör 50x50 (som fäste för tvärbalken) 
och satte på 2 respektive 4 enkla svängbara hjul 
från Biltema. Som fäste för stödpunkten svetsas 
på en bit 30x30 fyrkantsrör. Vidare inskaffades 
ett fyrkantsrör 40x40 ca 130 cm långt för att 
förbinda respektive ”pallbock”. Stödpunkterna 
tillverkades av ett plattjärn 100x100x5 mm 
som svetsades på en bit M24 gängad stång. Till 
mellanlägg användes en träbit. Höjdjusteringen 
skötes med en M 24 mutter  ( vv se bild)

BULTAR/MUTTRAR
Gängtapp och gängsnitt UNC 5/16 och 3/8  får 

betraktas som ett måste  för SAAB-renoveraren, 
då man skall göra ren skruvar, muttrar och fästen. 
Egentligen behöver man lite fler gängverktyg. 
Det är bra investerade pengar om man till vettiga 
priser kan hitta dessa på veteranbilsmarknader. 
Ett säkert sätt att få bort rost utan att skada en 

bult el. liknande är citronsyralösning. Observera 
att  citronsyra  även tar bort ev. kvarvarande ros-
tskyddande zinkskikt på eloxerade bultar.
För att förhindra fastrostning använder jag kop-

par eller aluminiumpasta som jag har fyllt på i 
kryddburkar och applicerar med pensel eller ännu 
bättre fyllt på i 20 ml injektionssprutor. Då kan 
man ”klicka ut” en lagom mängd. Kopparpastan 
används fram för allt till bultar i bromssystemet 
och exempelvis handbromsarmen. Nackdelen är 
att den har en oerhörd fästförmåga, vilket gör 
att spill/överskott är svårt att få bort. Av denna 

Den grönmålade Sporten på väg hem från Skåne 1977
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anledning tycker jag aluminiumpasta är 
bättre till kaross o motorrum. Speciellt 
bra till plåtskruvar och då man fäster 
lister med clips.

FÄRG
Jag hittade original kulör (Hellasvit W 

1) i sprayflaska från tredjeparts tillverkare 
på OK fullt acceptabel tex.  i motorrum, 
bagage el golv.  I övrigt skall man uppsö-
ka en riktig billackeringsfirma, som kan 
bryta den kulör man vill ha enligt kända 
recept och kan även förpacka i spray-
burk. Är det tex. inredningsfärg som på 
instrumentbrädan eller oljebehållaren får 
man ta med sig ett prov,  eftersom den 
måste brytas manuellt. En firma jag haft 
mycket god hjälp av här i Uddevalla är 
Lackman (0522-13060), som har recept  
på original bilfärger efter 1950 och kan 

Trångt ! Sporten på rullande pallbockar, förskjuten åt ena sidan för 
att kunna jobba med den  i det lilla villagaraget

leverera via paket/post.
Den 2-komponent färg man köper hos billack-

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

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

Dragskåp för 
detaljlackeringar

är polering med Autosol och en 
lumptrissa i borrmaskinen.

I samband med en totalreno-
vering lackerar man ofta små-
detaljer med sprayfärg. För att 
slippa sätta på andningsmasken 
”stup i kvarten” har jag tillver-
kat ett enkelt dragskåp. Jag 
utgick från en 25 L plastdunk 
och skar ut en öppning samt 
gjorde en anslutning för en 10 
cm ventilationsslag som jag 

sedan anslöt till en PAX utsugningsfläkt.  Skall 
man vara riktigt noggrann skall det vara en finare 
(säkrare) fläkt eftersom färgdammet innehåller 
lösningsmedel och av den anledning bör fläkten 
vara anpassad för detta.  Denna lösning har dock 
fungerat för mig.

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

För att få en riktigt matt svart färg på papplådan 
som sitter över värmaren på kortnosen har jag fun-
nit att Hagmans Carosol Body fungerar mycket 
bra. Till generator, startmotor och luftrenare ger 
Biltemas mattsvarta motorfärg en bra resultat
Beträffande motorfärg använde jag Volvo/ 

Chevrolet-rött till sportmotorn och växellådan. 
Jag är inte säker på om det är helt korrekt men 
det se bra ut i mina ögon. En grön nyans till sty-
rväxeln som är mycket snarlik originalet finner 
man i Aseagrön motorfärg. 

KAROSS
Då man med svetsen skall lägga igen ett hål, är 

en kopparbit ett bra hjälpmedel, som man lägger 
på baksidan. Då man skall svetsa fast en mutter är 
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Ovan. Motorrum från vänster
T. v. Inredningen med matt svart  instrumentbräda, 
en modifiering av förre ägaren som behållits.

det enkelt att centrera den med en mässingsskruv 
med försänkt skalle.  Om man inte hittar passande 
O-ring, kan man hjälpligt själv tillverka en av 
så kallad vulctejp. Detta material går också att 
använda för tillverkning av primitiva gummi-
pluggar.

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

fastnat på Sportens röda inredningsgalon såg 

jag ingen annan möjlighet än att på 
småfläckar måla över med Saabs bät-
tringsfärg, terracottaröd 126G.

Om man försöker  lossa muttrarna 
som håller sandplåten under främre 
stötfångaren SKALL MAN INTE 
ANVÄNDA ROSTLÖSNINGSOLJA 
OCH EN PASSANDE NYCKEL. 
Det resulterar bara i att man vrider 
loss skruven som är fastsvetsad i stöt-
fångaren. Man skall använda en 1/4 
mutterspräckare  för att få bort mut-

tern och sedan rensa gängan med ett gängsnitt 
och slutligen smörja med aluminiumpasta före 
återmontering.

För att snygga upp de gråa instrumentknop-
parna tex. växelspaksknoppen, tar man Autosol 
och polerar försiktigt med lumptrissan i bor-
rmaskinen

MOTOR
Den motor jag skulle använda i Sporten hade 

inte varit i drift på 20 år och givetvis skall man 
inte försöka provstarta för att ”se om det fun-
gerar”.  Jag tog ur kolvar och vevaxel (men lät 
topplocket sitta kvar) och fann mycket riktigt att 
kolvringarna var fastbrända.
Efter att ha provar olika medel, visade sig bästa 

metoden vara, att låta kolven ligga  ca. 1 vecka 

i MICRO´s rostlösningsolja och sedan 
med hjälp av en trasig vevstake sätta fast 
kolven i skruvstycket och ytterst försiktigt 
med en syl knacka lite på kolvringen så 
den rörde sig lite. Sedan fick den ligga yt-
terliggare några dagar i rostlösningsoljan, 
tills ringen började lossa. Bästa sättet att 
få bort kolvringarna är sedan att tillverka 
fyra små bitar (1x4 cm) av tunn bladmäss-
ing, som man kan ha och mata in under 
kolvringen allt eftersom den släpper. En 
liten bladmässingsbit kan sedan användas 
att göra rent kolvringsspåret (om man inte 
har en avbruten kolvring).
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Nästa moment är att göra ren vevaxeln och 
inspektera rullhållarna genom att föra vevstaken 
åt sidan och leta efter sprickbildning.  Man kan 
börja med en allmän rengöring genom att duscha 
fotogen över axeln och torka rent. Sedan tar man 
Brakeclean med en långslang som man plattar 
till lite i spetsen och sprutar i lagren tills det 
inte kommer ut skräp eller fragment från lagren.  
Det sist nämnda momentet är viktigt även på en 
nyrenoverad vevaxel eftersom det kommer in 
små kopparfragment från kopparhammaren då 
man balanserar vevaxeln. Sedan smörjer man in 
vevaxeln mycket noga med en bra 2T-olja
Om man har möjlighet tycker jag att 

man skall rensa alla gängor i motor-
blocket med lämplig gängtapp.
Biltema sålde tidigare en bränsles-

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

ELSYSTEM
I samband med återmonteringen av elsystemet 

lånade jag ett nätaggregat som gav 12 V och 
hade en automatsäkring. Detta var ovärderligt, 
eftersom jag hade ett jordningsfel i en baklampa 
som nog tog mig mycket mycket lång tid att hitta. 
Vidare har jag gjort en säkerhets modifikation, 
genom att montera en (dold) 35 W huvudsäkring  
på utgående  pluskabel från startmotorn,  eftersom 
96:an  i annat fall har flera komponenter som inte 
är avsäkrade.  
KLAR FÖR BESIKTNING !!!

Text o Foto: Ulf G Andersson
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Köp och hämtning

För flera år sedan bläddrade jag i boken 
”Saab 99 and 900 The complete story” av 
Lance Cole, och fastnade för en suddig bild 
på en Saab 99 som specialtillverkats inför vår 
nuvarande kungs besök i USA 1976. Bilen ka-
llades för the ”Royal Limousine”. En koll med 
Vägverket visade det sig att bilen fanns kvar, 
men där avstannade efterforskningarna och 
bilen föll mer eller mindre i glömska.

En kort historia om en lång Saab

Dagen efter inventerades hela härligheten och 
fotograferades. Gissa om barnen ville sitta i 
baksätet där Kungen suttit…

Reservdelar och renovering
Jag har fortsatt att köpa reservdelar allt sedan 

köpet och under 2008 påbörjades renoveringen 
så smått, tyvärr inte i den takt jag ville, men 

Saabens hemkomst.
Udda 
färgkod

mycket annat har kommit emellan. Nu blir det 
någon timme då och då, så renoveringsarbetet 
går i varje fall framåt. Jag tänker inte skynda, 
det viktiga är att det blir bra. På en bil av detta 
slag är det förstås strikt iordningställande till 
ursprungsskick som gäller. Det finns förstås 
undantag, miljögodkänt kylmedia är ett sådant. 

Det mesta är välkänd 99-rost. Det vill säga rost 
i dörrar, golv, vindrutebalk, skärmkanter och 

Faktaruta
Årsmodell 1976
Beteckning Saab 99
gl-4snlhd-Ia-Förl
Totalvikt 1980 kg
Längd 520 cm
Sittplatser 7 st
Servostyrning
Luftkonditionering
Automatlåda

Några år senare köpte jag mycket 
Saabdelar av en gentleman i trakten av 
Falköping. I samband med våra affärer 
stod det klart att det var han som ägde 
den så kallade Kungasaaben eller the 
Royal Limousine, det vill säga den 
Saab 99 som specialtillverkades för 
Carl XVI Gustav. 

Kungasaaben var till salu och jag 
befanns vara en lämplig köpare. I det 
begärda priset ingick en hel del reservdelar. Vi 
kom snabbt överens, handpeng fördes över och 
en tid senare hämtades bilen. 
Jag kan lova att det var ett väldigt udda ekipage 

som rullade från ”Väschötaschlätta” upp till 
Uppsalaslätten. Först en blå automatväxlad 900 
Cab -92 med hela familjen, sedan ett släp som 
jag lånat av Göran K, och ovanpå släpet en blå 
5.2 meter lång Saab 99. Jag är glad över att läns-
man gjorde sitt arbete på andra vägar den dagen. 

Av olika anledningar tog hemresan längre tid än 
beräknat, så trots att vi bara var 4 mil hemifrån 
gjorde vi ett stopp sent på kvällen vid McDonalds 
i Enköping. 

Vi gled in med hela ekipaget genom Drive 
Through och beställde. Beställningen tog tid 
och jag stängde av motorn. Stort misstag!! Bilen 
reagerade inte när jag vred om nyckeln. Batteriet 
ville inte vara med, och inga startkablar fanns 

tillgängliga. Trots den sena timmen 
växte kön med andra hungriga bil-
ister bakom oss. Snabbt in på McD 
och frågade om hjälp. Efter en snabb 
övertalning fick jag låna en ur per-
sonalens Nissan Micra. Tack!! Med 
den och mycket kort lina bogserades 
cabben, släpet och limon ut från den 
smala Drive Through-filen medan 
omgivningen gjorde stora ögon. På 
den närbelägna macken kunde jag 
sedan fixa så att vi kom hem igen. 
Batteriet byttes givetvis ut…
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innerskärmar. Jag har handlat mycket reservdelar 
genom Saabklubbens Saab 99-lager (tack Janne) 
och ännu mer på Tradera. 

Historian
Varför blev det en sådan lång historia? I mitten 

av 70-talet hade Saab antagligen tröttnat på Vol-
vos dominans på limousinområdet, och när Carl 
XVI Gustaf skulle till USA på statsbesök 1976 
skulle han förstås åka ståndsmässigt i en Saab. 
Men tydligen fanns det ingen produktionskapac-
itet i Trollhättan, så Saab gav ordern till Heinels 
karosserifirma i Malmö;  Bygg en limousin! Detta 
var innan Saab Valmet i Uusikaupunki/Nystad fått 
igång produktionen av Saab 99 Finlandiabilarna 
och långt innan Saab 900 CD.
 
Resultatet blev en 520 centimeter lång Saab 

99-76 lackerad i kulören “Royal Blue”. Det blev 
alltså inte midnattsblå, ambassadblå eller någon 
annan mörkblå Saabkulör, utan Royal Blue. En 
koll med Hovstallet gav tyvärr inget, utan det får 
bli en färgskanning för att matcha fram rätt kulör.

Bilen utrustades med luftkonditionering inklu-
sive speciella utblås för baksätet. Luften leds via 
speciella plåtkanaler som ansluter mot trösklarna, 
som alltså är bredare än originalutförandet. Bilen 
har servostyrning, automatlåda, separat stereoan-
läggning för baksätet, hållare för flaggor eller 
vimplar och två så kallade jumpseats för SÄPO-
killarna. Det blir en hel del att kånka på för 118 
hästkrafter. Innertaktyget är av samma typ som 
yttertyget på de formgjutna innertaken till 99/900, 
men är i detta fall fastsatta med spant på samma 
sätt som 92/93/95/96.

Denna limousin skall alltså ha tillverkats i bara 
ett exemplar. Jag har delvis kartlagt ägare och 
ägarbyten genom åren och den har bland annat 
gått uppe i Norrland, Bohuslän och som lyxtaxi 
i Östergötland. Den har lackerats om åtminstone 
två gånger, en gång i mörkgrå metallic. 

En släkting till en tidigare ägare berättade att 
luftkonditioneringen vållade en del bekymmer. 
Drivremmen är lång och när kompressorn ak-
tiveras blir det ett litet ryck som inte sällan re-
sulterade i att remmen hoppade av remskivorna. 
Jag tänker åtgärda det med en extra spännrulle 
(tack för tipset). Ett avsteg som jag anser är 
motiverat. Bilen är utrustad med en jättelik AC-
kompressor av Yorks fabrikat. AC-anläggningen 
var helt borta vid köpet, men jag hade en rejäl 
tur på Gistadmarknaden samma år, då ett av de 
första stånden hade en komplett Yorkanläggning 
till salu. Vilken lycka!

Bilderna på denna sida  kom-
mer från Saabs Bilmuseum 
och tillhör pressmaterialet 
som Saab släppte 1976. 
Ett stort tack till Per Börje 

Elgh som letade fram dem i 
arkivet! I nästa nummer fort-
sätter berättelsen om denna 
udda Saab. 

Text och Foto 
Martin Bergstrand

The State House of Massachusetts i Boston

En del av interiören då den var ny
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OM VÄGAR OCH OMVÄGAR
 I ÖSTERLED, DEL3

Sista delen. Hur ska det sluta, hur ska det gå ??? Läs den 
spännande  upplösningen av dramat i österled !!!

För er som orkat läsa denna följetong be-
finner vi oss nu utanför Palanga i Litauen på 
en campingplats.

Frukost intages och vi kör ned längs kusten mot 
Klaipeda. Där ska vi ta en båt över till Kuriska 
näset. Någon båt hittar vi inte så vi går till tu-
ristbyrån och får information. När vi går från 

Anders går ut för att prata med biljettförsäljaren 
och en ny diskussion uppstår om våra Toppolor. 
Vid detta laget är jag trött på att varje gång bli 
ifrågasatt med tidsödande samtal. Så jag rusar ut 
( väldigt pedagogiskt ) men Anders lyckas hejda 
mig och talar om att det är inga problem. Vi beta-
lar för personbilar och kör vidare. 
Vi anländer till Nida  och letar upp campingplat-

sen, en väldigt trång sådan, ni vet man kliver ur 
sin egen campingvagn för att kliva in i grannens. 
Grannen i detta fallet var en tysk barnfamilj som 
hade en modernare variant av VWbuss och med 
tält på taket. Dom var lika imponerade av  våra 
fordon som vi av deras. 
Vi fick även besök av en kvinna  från Berlin   som  

själv ägde en Saab 900, så när hon såg våra blev 

Fina bilar i Klaipedia
turistbyrån passerar vi ett torg och 
där står tre svarta fordon, en Lexus, 
en Maserati och en BMW och då 
slår mig tanken: Är det så det är ? 
Innan jag reste från Sverige  var min 
uppfattning att ur bl.a. ekonomisk 
synpunkt Estland är fattigt, Lettland 
fattigare och Litauen fattigast. Men, 
så upplevde jag det inte på plats. 
För mig verkade Litauen ha samma 
standard som övriga länder. Män-
niskor var välklädda, husen såg ut 
som på andra platser, vägarna var 
t.o.m. bättre än i de andra länderna 
och inga konstiga bilar om ni inte 
räknar Lexus och Maserati dit. 
Det land som hade mest udda bil-

park var Ryssland. I S:t Petersburg 
såg vi en del helbra bilar som var 
svåra att artbestämma. Och på tal om artbestäm-
ma hade färjepersonalen alltid svårt med våra 
Toppolor. När vi till sist stod vid biljettkontoret 
till färjan i Klapieda började den vanliga diskus-
sionen vad vi skulle betala för.
– Nej det är inte en husvagn, husvagnar kopplas 

till bilen, sätts inte ovanpå !!! 
– Nej , det är ingen husbil heller. Våra bilar är 

registrerade som personbilar och ingenting annat. 
Vi ska betala för en vanlig bil !
För er som inte vet är Toppolan ett tillbehör 

Dom har inget eget chassinummer, ännu mindre 
ett eget registreringsnummer. Regnummer följer 
med bilen. Exempelvis har min Toppola haft tre 
olika regnummer då den suttit på tre olika Saabar. 
Nog om detta !!! 

                                                                        

Bommar 
Ut på Kuriska näset kom vi i strålande solsken, 

kursen var satt mot näsets enda (?) stad, Nida. 
Plötsligt hejdas vår framfart av bommar tvärs över 
vägen. Det visar sig att området innanför är na-
tionalpark, så då måste vi betala för att komma in. 
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hon ju tvungen att komma fram och prata.Hon 
berättade att just gamla 900:or anses vara kultbilar 
i Berlin bland t.ex. reklamfolk och konstnärer.
                                                                        

Sandlåda 
Nida visade sig vara en väldigt pittoresk som-

marstad och stranden var enorm. Enligt turistin-
formation jag läst i Sverige är den östeuropeernas 
sandlåda och det stämmer bra. 
Till Ulricas stora förtvivlan är inte Anders någon 

soldyrkare så vi stannade inte på stranden så 
länge,  men ett dopp i havet hann vi med. Vi hann 
också med att köra bort till gränsstationen till den 
ryska enklaven Kaliningrad . ( Kuriska näset är 
delat av två länder, Litauen och Ryssland ). Vi 
aktade oss nogsamt för att försöka ta oss in där, 
vis av erfarenhet…
Kvällen tillbringas på campingen bland grill-os 

och ungar.
                                                                      

Campingparkering  
Nästa dag bröt vi upp och körde tillbaka till 

färjan som sedan tog oss till Klaipeda. Det var 
lättare att komma bort från färjan än till den. Nu 
var våra nosar riktade mot Vilnius och vi tog det 
lugnt för ute på näset fick vi plötsligt för oss att vi 
skulle köra till så många huvudstäder som möjligt. 
Vi hade ju redan avverkat tre, d.v.s Stockholm, 
Tallinn och Riga. Efter Vilnius hade vi så tänkt oss 
Minsk ( i Vitryssland ) och sedan Warzawa. Men 
det hela föll när det visade sig att man måste ha 
visum för att komma in i Vitryssland och visum 
hade vi tröttnat på. Resan ner till Vilnius var en 
odramatisk, ointressant etapp. Inte speciellt natur-

skönt heller, men varm !!! 
Väl i Vilnius snurrade vi runt utan att hitta 

den enda campingplats den påstods ha, mycket 
trafik och som sagt varmt var det men med lite 
tur hittade vi  slutligen fram . Campingplats och 
campingplats förresten…. Det var en inhägnad 
mässparkeringsplats !!! För att ni ska förstå så 
kommer här några exempel som skulle kunna 
vara svensk motsvarighet : Älvsjömässans p-
plats, Elmias p-plats, alla stora idrottstempels 
p-platser och inhägnat. 
Tillbaka till Vilnius. Man hade satt ditt några 

stycken baracker  som innehöll toalett, dusch, 
tvättmöjligheter och kök. Allt detta höll hög 
kvalite. Eftersom vi inte orkade köra vidare och 
leta efter någon annan camping  beslöt vi oss för 
att stanna här. Men att sitta på campingen var 
uteslutet så efter information från receptionen 
skulle vi ta buss in till centrala Vilnius. 
Anders som är en ordentlig person kände sig 

nödd och tvungen att aktivera den dolda starknap-
pen på sin bil. Själv hade jag inte funderat i dom 
banorna under hela resan men nu blev jag smittad 
och gjorde samma som honom, fast på min bil 
ska kanske tilläggas.
                                                                    

Sexkondis 
Vi gick bort till busshållplatsen och trängde in 

oss i en smockfull buss. Det är alltid lika spän-
nande att åka buss när man inte vet var man 
ska kliva av men vi chansade på att stiga av vid 
ändstationen vars  uppgift inte bara var  att vara 
ändstation utan tillika tågstation. Förberedda med 
kartor i nävarna riktade vi in oss mot gamla stan 
i Vilnius. 

Camping utanför Vilnius
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Hungriga var vi också  så 
vid första bästa restaurang 
klev vi in och plötsligt var 
vi tillbaka till 60-talet. Här 
hade tiden stått still, hela 
inredningen andades  gam-
malt, inte så där retrofräscht 
utan unket gammalt, väl 
inrökt…men det visade sig 
att dom hade en väldigt fin 
och modern utegård så där 
slog vi oss ner och åt och 
var väldigt nöjda med maten. 
Med stinna ”bugar” fortsatte 
in mot centrum och vi pas-
serade ett ”sexcafe´” Sexk-
lubbar har alla hört talas om 
men sexcafe? 

Som tur var hade dom inte hunnit köra iväg ännu ! 
                                                                 

Skarvade vägar 
Ut ur Vilnius kom vi ( varför är det alltid lättare 

att komma ut ur en stad än in i en ? ) och riktade 
in oss mot Polen. Helt odramatiskt korsade vi 
gränsen och här var det vacker natur, mycket 
kuperat och skogrikt.
De deltagare som anlände till Saabträffen i Let-

tland söderifrån ( dock inte polackerna ) berättade 
att de polska vägarna och trafiken var jobbiga. 
Deras iakttagelser stämde bra. Jag försöker att 
inte ha förutfattade meningar om saker och ting 
men fick Internationella träffen i Tjeckien ( Vilket 
år? Någon?  Svar: 1999 )  i stark åminnelse . 
– Vad har detta med Polen att göra  undrar den 

uppmärksamme läsaren ? Jo, vi tog vägen hem 
från Tjeckien genom Polen och det skulle vi 
aldrig gjort. Vägen från Krakow och upp mot 
Wroclaw var en motorväg modell äldre, betong-
gjuten. Skarvarna mellan blocken var av en liten 
tändsticksasks längd. Det ni !!!
Fort gick det inte och roligt var det inte heller. 

Samma sak var det nu nio år senare, dock inte 
samma väg. Varken fort eller roligt. När det gäller 
Polens infrastruktur undrar jag vad som har hänt 
på de sista nio åren . Frågar någon mig säger jag  
– ingenting.  Det är givetvis fel men det kändes så.
Dieselstinkande gamla lastbilar och oroväck-

ande djupa hjulspår i vägen gjorde resan min-

Nyfikenheten väcktes men eftersom vi hade dam-
sällskap avstod vi. Är det någon bland klubbmed-
lemmarna som vet ??? 
 
I gamla stan vimlade det av turistfällor och sou-

venirstånd, gatumusikanter och turister förstås. 
Jag tror vi alla kände oss lite matta av värme och öl 
så vi tog taxi ut till campingen istället och dukade 
fram på den mysiga asfalten i jättestrålkastarnas 
sken. En lugn kväll förflöt. En fördel med denna 
campingplats var att det inte fanns några myggor.  
Det är nog det mest positiva  jag kan komma på att 
säga om denna övernattning. Whiskyn smakade 
extragott !!! 

                                                                 
Dolda startknappen 

Vaknade tidigt , åt frukost, packade för att sedan 
köra iväg och då ville min bil inte starta. Anders 
och jag provade alla möjliga och omöjliga alter-
nativ, men inget hjälpte. Jag fann mig tvungen att 
gå till receptionen och bad personalen att ringa 
en verkstad  och fråga om dom kunde komma 
hit till oss. Jodå, dom skulle komma. Vi skulle 
bara vänta i en timme! Det var ju lugnt för vår 
del, sådan brådska hade vi ju inte. När vi sedan 
står vid bilarna och grubblar över alla jävligheter 
i världen går ett liljeholmens till sist upp för mig. 
Den dolda startknappen !!!
Visst, sedan var det bara att starta bilen. Jag 

sprang bort till receptionen och angav det nya 
aktuella läget så dom kunde avboka verkstaden. 

Ulf:s trilskande startknapp
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dre skojig. Vårt mål i Polen var Hitlers bunker , 
Wolfschanze utanför Ketrzyn, detta i ett försök att 
var mångkulturell. Kulturella är vi ju redan alla vi 
som bevarar Saabar. Att hitta dit var lättare sagt 
än gjort. Polackerna verkade inte vilja kännas vid 
det hela, med viss förståelse. Vi fick anvisningar 
men hittade inga vägskyltar dit .  
                                                         

Betonglagd skogsväg 
Vi körde in till en annan turistattraktion  där vi 

tittade i böcker om Varglyan som man sålde, men 
snåla som vi var  försökte vi memorera en karta i 
skallen istället. Vi körde och vek in på en gammal 
kullerstensväg  som senare blev smalare och över-
gick till lerväg med stora hål i.  Urskogen trevade 
med sina grenar över Toppolornas tak. Hade vi 
kunnat vända hade vi gjort det men det  gick inte  
så det var bara till att gilla läget. 
Långt om länge dök det upp stora betongkolosser, 

( bunkrar ) raserade och beklädda med mossa och 
plötsligt kör vi på betongvägar mitt inne i skogen. 
Vi hade kommit rätt men från baksidan.
Efter att ha löst entre´och vandrat runt  i denna 

miniby, vilket jag inte kände mig helt bekväm med 
var det skönt att köra vidare . Nu skulle det letas 
campingplats !!!
I Ostroda skulle det finnas en sådan men den 

var stängd så vi snurrade ånyo runt utan att hitta 
någon plats för natten. Ett nytt tips togs tacksamt 
emot och vi körde och körde för att till sist hitta en 
camping. Ägarna var inte så intresserade av oss då 
det pågick damhandboll med polska intressen på 
TV och menade på att det inte fanns plats till oss 
men vi hittade ett utrymme och lyckades tränga 
ihop oss och fick vår kvällsmat, denna gången 

lagade vi maten själv. 
Efter dagens strapatser kändes det extragott med 

öl och lite whisky senare på kvällen.      
 De läsare som orkat följa med hela resan undrar 

förstås om vi tar en whisky varje  kväll och svaret 
är kort och gott: 
- Ja !!! Några tv-apparater har vi inte installerat 

i vår Toppolor och litteraturen kommer fram till 
sängdags, så då blir det att vi sitter och pratar och 
tar oss en ….. Denna tradition började på den in-
ternationella träffen i England 1998 då jag träffade 
Anders för första gången. På nattkröken bjöds 
det på whisky och unga och oerfarna som vi var 
( speciellt Anders !! ?? ) hade vi inga whiskyglas 
med oss, däremot hade vi kåsor ( på denna tiden 
campade jag i tält, i min sinnessfär fanns inte Top-
polor )  så det blev till att dricka ur dessa.  Så har 
det fortsatt i alla år när vi åkt på internationella 
träffar ( och andra också ). Kåsorna finns alltid 
med och whiskyn också, dessa attiraljer är lika 
självklara som kläderna vi har med oss.
( Ska bli spännande och se om redaktören 

refuserar denna avvikelse i reseberättelsen ) 
                                                       

Sista natten med gänget 
Följande dag blev det till att köra ut på de dåliga 

vägarna igen. Nu skulle vi upp till Polens nordkust 
och hitta en campingplats men först stannade 
vi till vid ett köpcentra för att inhandla mat till 
kvällen. Någon kulinarisk måltid skulle vi åstad-
komma då det var sista natten med gänget. Jag 
tror vi köpte lax. Ut till kusten som sagt, det blåste 
så in i bänken men när vi till sist hittat en camp-
ingplats i en typisk sommarturistort hade vi lä. 
Givetvis gick vi ner till stranden för att ta oss ett 

dopp så vi var rena och fina till kvällens 
festmåltid. Vår placering på campingen 
råkade bli vid en av grindarna som ledde 
ner till stranden. Detta resulterade i 
på sitt sätt märkligt beteende av den 
inhemska befolkningen. När dom pas-
serade våra Toppolor stirrade dom bara 
rakt fram men efter cirka 5-10 meter 
vred dom på huvudet så vi trodde dom 
fick nackspärr. Hade jag varit utbildad 
naprapat hade jag gjort en smärre förmö-
genhet denna kväll. Lustigt folk dom där 
polackerna.
Festmåltiden intogs men vi slopade 

Ulf framför Wolfschanse - Varglyan
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både kavaj och slips, någon måtta får det ju vara. 
                                                            

Marathon 
Nästa dag var söndag och vi hade planerat att åka 

till Gdansk för att ströva omkring där tills Ulrica 
och Anders skulle åka med färjan till Karlskrona. 
Dagen började bra med solsken och vi körde iväg 
och rätt snart  blev det trafikstockning. Det visade 
sig att vi kommit till en liten kommunal färja, jag 
tror den var wiredriven. 
Det tog sin modiga tid innan vi kom med den 

och nu närmade vi oss Gdansk. Jag noterade att 
det var mycket trafik för att vara en söndag och 
ju närmare centrala Gdansk vi kom ju värre blev 
det. Köerna sniglade sig fram och plötsligt var det 
vägspärrar och poliser. 
Inne i centrum kunde vi från våra bilar se ett 

myller av människor, ambulerande tivoli, bal-
longer o.s.v. Tanken om en parkering  i centrum 
slogs bryskt i spillror. Med mej i täten jobbade 
vi oss långsamt bort från centrum för att hitta två 
parkeringsplatser och till sist fann vi en  rivning-
stomt (?) där vi ställde våra bilar. 
Vi memorerade noggrant gatorna vi gick så vi 

skulle hitta tillbaka till parkeringen. Det visade 
sig att det var ett maratonlopp mellan Gdynia och 
Gdansk som satt käppar i våra hjul ( inte bokstav-
ligt ). Vi trängde oss in i centrum och slog oss ner 
i en restaurang och då började det regna. Inte så 
våldsamt men blött blev det. Maten var utmärkt  
och vi satt rätt länge på restaurangen i hopp om 
att det skulle sluta regna. Så gjorde det inte men 
vi kände oss tvungna att gå eftersom Anders och 

Ulrica skulle med färjan. Nu duggregnade det 
mer och det var riktigt grått och dystert som det 
bara kan vara i Polen en söndag eftermiddag. Vi 
hittade färjeläget rätt snabbt och vi hade tid över 
så vi letade upp ett fik i ytterområdet. Fiket var 
av typ, halvskumt, ett ställe jag inte skulle ta min 
mor till, men det var nära till färjan och kaffet 
smakade uselt. Vi kramade Ulrica och Anders 
adjö och borta var dom. 
                                                                  

Duktig bil 
Nu skulle det letas camping igen. Jag hade varit 

ute på nätet när vi var på cafeet och hittat några 
adresser. Vi körde och körde och körde, men hit-
tade inga campingplatser och till sist gav vi upp 
i grådiset. Vi bestämde oss för att ta in på motell 
och efter mycket körande fram och tillbaka hit-
tade vi ett ställe förvisso inte mycket till motell 
men, men . Efter två veckor i Toppolan kändes 
det ovanligt att sova i ett riktigt rum, men nöden 
har ingen lag.
Följande dag tog vi färjan till Karlskrona och 

därefter var det bara till att köra hem till Gryt-
tinge. Hemma blir jag sådär lite larvig och klappar 
bilen och talar om hur duktig den varit. Det var ju 
bara jag som dummade mig i Vilnius . Nu har den 
stått i sin välförtjänta vintersömn och ska snart 
besiktigas för att sedan ta mig runt på sommarens 
eskapader vilket utmynnar  i International träff i 
Holland men dess förr innan ska vi på släktträff 
i Belgien d.v.s. Toppolaträff. Vi ses i Holland !!!

                                                                                                                                                      
        Text o Foto Ulf Stenson 

Avskedsmiddag innan avfärd från Polen
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Redaktör`n har ordet
- Varje gång som Bakrutan hamnar i brev-

lådan är det julafton. När man får sådana mail 
i brevkorgen så blir man förstås inspirerad att 
fortsätta som redaktör för Bakrutan. 
Annars hade ”mandatperioden” för mina två 

första år med Bakrutan gått ut och löftet 2007 
till valberedningens sammankallande Matthias 
Roswall  var därmed uppfyllt. Men den respons 
som har kommit från många medlemmar om 
Bakrutan och den uppskattning som styrelsen har 
visat för arbetet med tidningen gjorde att frågan 
om att sluta som redaktör aldrig ens dök upp som 
en tanke i huvudet. 

Så nu fortsätter vi tillsammans två år till och det 
blir  ytterligare åtta nummer att göra - ja, sju efter 
den här tidningen.
Nu är jag ju inte ensam om tidningen. Utöver 

medlemmarnas bidrag så är det Anders Johans-
son i Umeå som lägger den allra sista handen vid 
tidningen för det är nämligen han som ser till att 
pusslet går ihop när artiklarna läggs ut på sidorna. 
Anders är däremot inte utsedd av årsmötet så han 
kan ju - ve och fasa - hoppa av när han vill. 

Som sagt: 
Nu tutar vi och kör så att det ryker om det oavsett 

om vi rattar djungeltrummor eller mer ”civilis-
erade” V4:or och 99/900:or.

Årsmötet är som en slags nyårsdag för oss. Vin-
tern har vi lagt bakom oss och veteransäsongen 
ligger framför oss. 
I år var årsmötet extra festligt. Med oss var 

nämligen Erik Carlsson - alltid lika rolig och alltid 
lika populär hos Saab-folk i alla åldrar och i alla 
länder. Ständigt påpekas också Erics goda minne 
av alla tusentals och åter tusentals människor som 
han har träffat genom åren som ”ambassadör” för 
Saab. Det är en fröjd att få träffa honom även om 
man  skulle vilja göra det mer på tu man hand 
än när man är en i mängden av alla som trängs 
omkring honom. Redaktören fick i alla fall skaka 
hand med honom och det kändes lite svårt att 
tvätta händerna efter det.

      Tredje tårtbiten
Och så har han signerat redaktörens bok om Mr 

Saab men även en bok från 
1966 och som heter ”Kör bil 
bättre” av Pat Moss och Erik 
Carlsson. Fick fatt på boken 
i ”oläst skick”. Gav den till 
Erik för en dedicering, som 
det heter när en författare 
signerar sin bok:
- Den har jag på sju språk, sa han och räknade 

snabbt upp språken utan att tveka. 
Så visst har han ett hästminne åttio år fyllda. 

Det var festligt värre vid årsmötet tack vare Eriks 
mottagning. Det bjöds på en jättegod chokladtårta 
för de som var framfusiga nog att roffa åt sig en 
bit efter det att Saabs vd skurit den första biten till 
Erik och den andra till sig själv så var redaktören 
framme och snodde åt sig tårtans tredje bit. Det 
var smaskens.

 Alla vägar bär till Trollhättan
Det skulle ha blivit Saab Festival i år igen om 

man ser till traditionen med vartannatår-festival. 
Men i år blir det inte någon festival. I alla fall inte 
med Saab Automobile. Och det är ju inte svårt att 
förstå att man på Saab inte har kunnat uppbåda 
ork, energi eller stimulans att ställa till med fest 
under de omständigheter som präglat företaget 
denna vår.  
 
Medlemmarnas förväntan att det ändå ska bli 

en fest har fått Saabklubben, Turboklubben och 
Sonettklubben att ordna med en egen fest som 
kallas Saab Dagar och genomföres 17-19 juli i 
Trollhättan under Fallens Dagar, ett 50-årig turis-
tarrangemang som drar ungefär 100.000 besökare 
till stan under dessa dagar om vädret är det rätta. 
Till saken hör att Midnattsolsrallyt samtidigt har 

etappmål vid Saabmuséet  så allt detta borgar ändå 
för att det blir en riktigt Saab-fest för oss som har 
gamla Saabar i hjärtat. 
Så denna högsommarhelg bär alla Saab-vägar 

till Trollhättan.

Holland i år
För er som har bilar som man kan åka lite längre 

med har ju den internationella träffen i Holland 
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att se fram emot. Det är ungefär 50 mil att åka 
från Kiel så det skulle vara lite för äventyrligt att 
åka dit i sommarvärmen med en tvåtaktare och 
allra helst med redaktörens 92A. Den pallar inte 
för sådana resor även om det finns berättelser om 
92-ägare som rest till Paris med sin bil men det 
var på den tiden som det begav sig och det inte 
var någon hets i trafiken. 
Med en gammal 92:a så lunkar man fram i 60-

65 kilometer i timmen. Har man inget körkort 
med E-behörighet så kan man ju inte ta den på 
trailer heller.
Utöver dessa båda stora träffar så arrangeras det 

lokala träffar i sommar. Det är bara att kolla in 
evenemangsidan i tidningen. Då handlar det ju 
inte om några längre resor.

Vykort
Vi har ju tidigare inventerat 

låtar med Saab och filmer där 
Saab förekommer. Tänkte att det 
nu skulle vara dags för en annan 
inventering med Saab, nämligen 
vykort från förr i tiden. Det är väl 
inte precis vanligt med Saab på 
vykort men det vore värt en koll. 
Du som har ett vykort - skicka 

det till redaktören så plockar vi 
ihop en sida eller i bästa fall ett 
helt uppslag med Saab-vykort till 
kommande nummer. Vill du ha 
vykortet tillbaka så lägger du med 
en lapp om det. Annars lägger vi 
in det i klubbarkivet.  

Fem Saab på samma vykort - två på vägen 
förbi Vemdalsskalet mot Klövsjö och tre utanför 
fjällhotellet. Den ljusblå 900:an är en 85:a 
som numera finns i Karlstad. 
(Foto: Börje Claesson, 
Vemdalen)

En Saab 
92:a 
fotograferad 
på 
veteranträff 
i Berlin  
sommaren 
1999.

Saab 95 och babianer på vykort från 1975 i Kolmården 
safaripark. Dekalen på dörren tyder på att det är i 
samarbete med Saab. Kortet är skickat till Henry Persson på 
Egnahemsvägen 37 i Tidaholm med hälsningar från Astrid 
med familj som klagar på att inträdet är dyrt, nämligen 15 

kronor per vuxen. 
(Foto: Giovanni Trimboli) 

Tre vykort har redaktören samlat ihop på egen 
hand som introduktion till vykortssidan. Ett är 
från Kolmårdens djurpark och det andra utanför 
Vemdalens högfjällshotell i Hälsingland nära 
gränsen till Jämtland. Berliner-92:a

Berliner-92:a
Fick ett fotografi för ett tag sedan på en Saab 

92B. Det är fotograferat för tio år sedan i Berlin i 
samband med en veteranbilsträff. Den är omgiven 
av en Jaguar och en Volkswagen. Intresset tycks ju 
vara större för folkvagnen men det är väl naturligt. 
Kanske är det tidigare östberlinare som förut i 

stort sett bara varit bekant med Trabant och var 
nyfikna på  västtyskarnas gamla folkbil.
Men vem äger Saaben? Någon som känner till 

den? Det går ju inte att kolla med bilregistret som 
i Sverige. Och det tyska bilregistret är inte of-
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fentligt för vem som helst.

Så här i slutet av redak-
t ö r ens  o rd  kan  man 
naturligtvis inte undvika 
att fundera över Saabs 
framtid. När detta skrives 
är den oviss. När det läses 
har vi kanske svar på frå-
gan om det blir en framtid 
med Saab med kineser eller 

som är Saab-entusiaster.  
Erik Carlsson är ju precis 
inte något ovanligt namn. 
Hade en kollega på Göte-
borgs-Tidningen en gång 
i tiden med samma namn. 
Han kallades för Erwo.
 
Så läser man texten. 

Det börjar som om det är 
skrivet av vilken Afrika-

den biltokige shejken vid rodret som ny ägare.

Många bilar har kommit och gått genom åren. Ett 
bilmärke har fötts, ett annat har dött eller så har 
samma märke hunnit att komma och gå under ett 
relativt kort liv. En bil som man  tänker på i sam-
manhanget är ”hon dansade en sommar” - alltså 
Borgward Isabella som fick ett kort liv. Franska 
Simca och Panhard är ett par andra märken som 
inte höll i längden. Från England har vi Hillman 
och Austin. Goliath och Minor var ju ett par två-
taktare som försvann. Från gamla Östeuropa har 
vi Tatraplan och Trabant. Den senare har fått ett 
nytt liv som kultbil. 
Studebaker, Buick, Packard och Oldsmobile 

är amerikanare som inte längre finns kvar. Från 
tidigare epoker har vid Hudson, Nash. Kaiser 
och Henry J. 
Man får hoppas att Saab inte sällar sig till skaran 

av utdöda bilmärken. Men historien försträcker 
dessvärre.
Men vi gammel-Saabens vänner överger inte 

Saab.   

Vykort från 
Erik Carlsson

Jag fick fatt på ett vykort. Det var elefanter på 
vandring förmodligen till något vattenhål på den 
torra safarin. 
För en gammel-Saabentusiast föga intressant. 

Knappt värt att vända på det utan bara att bläddra 
förbi. Men så slänger man en titt på baksidan i alla 
fall innan man går vidare. Det är adresserat till 
BP Servicestation i Visby. Alltid något tänker man 
och kollar på den skrivna hälsningen. Då ser med 
största möjliga förvåning att det är en hälsning 
från Erik Carlsson. Men, men, tänker man. Är det 
den “riktige” Erik Carlsson - alltså våran Erik, vi 

turist som helst som är hemmahörande i Visby och 
är kund på BP och vill skicka en hälsning hem. 
- Så är det Afrika igen, börjar kortet.
En van Afrika-resenär alltså som inte är där 

för första gången. Det var ju många som redan 
för länge sedan åkte till exempelvis Kenya på 
safari-resa.
 
Men vid nästa mening stiger förvåningen. 
- Vi ligger här och tränar för Safari Rallyt, står 

det. 
Det är nog från “våran Erik” i alla fall.
- Saaben går bra som vanligt, skriver han till 

BP-stationen. 
 
Och nu kommer Erik snabbt in på avdelningen  

reklam: 
- Som vanligt kör jag också, liksom de flesta 

andra här, på Bosch tändstift.
 
Vykortet är undertecknat Erik Carlsson och så 

följer ett PS:
- Nätterna är kolsvarta.
Därför säger sig Erik också vara glad för sina 

Bosch extraljus.
 
Efter att ha läst kortet så kan man inte låta bli att 

undra om detta är ett reklamtrick för Bosch. På 
den korta texten hinner Erik hylla både tändstiften 
och extraljusen från Bosch. 
Är kortet en fejk eller är det äkta vara?
 
Det är vackert skrivet med en fin piktur. Man kan 

tro att det är ett tryck som skickats i mängder till 
svenska bensinstationer.
Om kortet varit skickat till Koppartrans bensin-

station i Trollhättan skulle man inte tveka om att 
det är ett äkta kort för det var där som Erik började 
sin yrkesbana. 
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Jo, hon heter faktiskt så.
Alice köptes och hämtades ca 1,5 kilometer norr om Motala.

Det hela började med att jag fick nys om bilen redan 2007. Men då blev det endast att se henne 
på bild.
Men våren 2008 hörde jag mig för om bilen. Fanns och det var den kvar - genom dåvarande 

ägarens brorson – och det var den. Snart gick samtalet över till ägaren i Motala. 

Alice!

Den 19 april blev det bestämt att 
jag skulle ta mig över till Motala. 
Min syster fick order om att åka 
med.
Då grannen har bilkärra bokades 

den för ändamålet.
 
Dagen 19 april kom så jag hämta-

de syster och sedan till grannen 
för att hämta kärran. Men grannen 
var inte hemma. Han lyste med sin 
frånvaro och liaså kärra, h…..e.
Vad göra nu? 
Vi bestämde oss för att åka i alla fall utan kärra.

Saaben syntes väl från vägen. Där stod det en 
fin v4:a.

Hälsade på hos ägaren och började att titta på 
V4:an. Kollade, kände och drog i allt. Motorn 
startade utan problem men tickar en del.

Har i alla fall bestämt mig. Den ska köpas. 
Pratade med ägaren om bilen och undrar om den 
kan stå kvar för att hämtas senare med kärra.
Det var inga problem. Så affären gjordes upp 

och papper skrevs.

Men jag ville ha hem bilen med en gång. Tydli-
gen läste ägaren mina tankar för han tittade på 
mig och sa:
- Jag ser inget och vet inget.

Så in i Saaben och i väg hem. Nosen riktas mot 
Askersund/Tibro. Syster ligger bakom i Prutten 
– min 9000.
I Harge intas en hamburgare för nu var man ju 

lite hungrig.
Efter ca 12 mil var vi hemma igen. På hemvägen 

syntes inte polisen till och det var till min fördel 
då jag var galen eller rättare sagt syndare när 

Alice nye ägare tillsammans med syster.

 
Jag kollade med boken Mr Saab som Erik sign-

erade så sent som vid årsmötet i mars. Och nog 
är det Eriks handstil alltid för den ser likadan ut 
än idag i boken som på kortet.
 
Och eftersom hälsningstexten och adressen är 

skrivet på samma sätt med samma bläck och 
handstil så är det nog ett äkta kort. Men man kan 
ändå undra om Erik hade särskilda kontakter just 
med BP i Visby och vad det kunde bero på i så 
fall? Eller skrev han rentav själv en hoper med 

vykort till tappstaioner i Sverige under träningen 
i Afrika inför Safarirallyt? 
Får fråga Erik om detta nästa gång som vi ses.
 
Tyvärr kan man inte se varifrån i Afrika det är 

skickat och när kortet är skrivet för det finns ingen 
datering och ingen poststämpel.  Frimärket är på 
Drottning Elisabeth förstås med de gamla engel-
ska kolonioerna Kenya, Uganda och Tanganyika.

                                                                    
 Christer Gebo
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Saaben kördes hem och roligt var det.

Namnet Alice tillkom efter att en vän sett 
bilen och sa:
- Alice!
Och så fick det bli.
Så sommaren 2008 var Alice runt med 

husse på olika tillställningar runt Skaraborg 
men då besiktigad och försäkrad. 

Ses sommaren 2009!
                                        Text o. bild: TT

Fakta om Alice:
Saab 96 V4 LHD
Årsmodell: 1975
Färg: silver
Körd: strax över 
12.000 mil

Alice inför 
hemtransporten

Och lyckligt och 
väl hemkommen

Vad sa Stig Andersson i Vargön när han demon-
strerade sin 96:a kortnos till några intresserade 
besökare på Hjulets Dag i Gräfsnäs förra året? 
Det har varit en fördold hemlighet ända tills nu. 
Stig Andersson visste det inte själv när vi träffades 
på årsmötet i Trollhättan.  Han har varit väldigt 
spänd över att få veta vad han sa. 

Och nu kan det avslöjas. 
- Saablar gubbar! Nittiosexigare bil har ni 

sällan skådat.
Den som visste detta var Hans Wiksten (medlem 

234) i jämtländska Brunflo. För det får han ett 
dubnbeltriss vad det lider.
 
Och nu kommer en ny utmaning. Det är Ford-

träff vid 50-talscaféet “The 50´s” i Tryde en bit 

Pratbubblan

utanför Tomelilla i Skåne. Och det är inte 
vilka Fordar som  helst som är där. Det är 
inga Taunus, Capri, Consul, Zephyr, Cortinor 
och annat smågodis utan riktiga stora och re-
jäla dollargrin från USA. Och mitt upp i allt 
detta kommer det en tvåtakts-Saab från 1963 
puttrandes in på området som en katt bland 
hermelinerna. Undra vad arrangören tyckte 
om detta och fram för allt vad sa han till Saab-
föraren. Kanske sa han att du får ställa dig där 
du inte syns eller något ännu “elakare”. 
Du som tror dig veta eller åtminstone tycker 

vad han borde ha sagt till Saab-föraren skicka 
det till redaktören och vinn en trisslott. Sista 
dag är stoppdatum för det här numret. 

Christer Gebo

Fotnot:
Fler artiklar 
om Alice följer 
i kommande 
nummer.
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Det har varit mycket Saab i tidningarna 
den senaste tiden. Mest har det ju handlat 
om Saabs framtid sedan GM bestämde sig 
för att göra sig av med Saab Automobile. När 
företaget ansökte hos tingsrätten om rekon-
struktion så sattes en krisstämpel på Saab 
och tidningarna fylldes av artiklar om detta. 
När Saab några veckor senare varslade 700 
anställda om uppsägning så blev det en ny våg 
av krisartiklar i tidningarna.
Men en del redaktioner kom också på idén 

att höra vad gammel-Saabens vänner har att 
säga om att Saab kanske försvinner. 
Saab-klubbens förre ordförande Anders 

Dackemyr fick komma till tals i ett reportage 
i Dagens Nyheter den 26 februari.
- Han överger aldrig Saab, var rubriken med 

foton på Anders sittande i cabben.

”Entusiaster i Skåne tror på en framtid för 
Saab”, är rubriken i en stort uppslagen artikel i 
Sydsvenskan den 5 mars. Tidningen har hälsat på 
i kaffestugan I Bialitt i det skånska av allt skånskt 
där Saab-klubben samlas en gång i månaden.  
I vanliga fall pratar man mest om sina bilar men 

nu var det också prat och Saab Automobile och 
om varför det går så dåligt för Saab som det har 
gjort i många år och som vid det här laget hade 
kommit till något av vägs ände. 

 Skåningar saknar folk-Saab
I artikeln diskuteras också när den ”riktiga” 

Saab:en upphörde: 
Var det när sista 900:an lämnade bandet 1994 

eller var det redan 1967 när tvåtaktaren försvann?  
Inget svar ges men de tycker inte att varken 9000 

eller 9.3 är någon riktig Saab och deras förklaring 
till varför det gått så dåligt för Saab är att man 
inte för redan tio år sedan gjorde en ”folk-Saab”.
Sydsvenskan har också gjort ett besök hos Ken-

neht Nilson och tittat på hans tvåfaldigt prisbelön-
ta röda Sonett II:a från 1966 med tvåtaktsmotor.

Saab-riket” Nyköping
Södermanlands Nyheter ägnade hela lördags-

bilagan den 31 januari åt Saabs hela historia i 
allmänhet men om ”Saabriket Nyköping” i syn-

nerhet. 
Även om  Trollhättan är 

”The City of Saab” eller 
”Saab Town” så har även 
Nyköping en djup Saab-
historia där huvudkontoret 
en gång låg. 
Saab tillverkades i Trollhättan  men Saab styrdes 

i mångt och mycket från Nyköping men även från 
Södertälje på sin tid. 
Nyköping har av tidningen att döma präglats 

betydligt mer av Saab än vad Trollhättan har 
gjort. Var fjärde bil i Nyköping var en Saab 
vilket Trollhättan aldrig har varit i närheten av 
trots att Saab i Trollhättan var en betydligt större 
arbetsplats med som mest 10.000 anställda mot 
Nyköpings 1.700 personer. Precis som det ofta 
hette förr att  ”det som är bra för Volvo är bra för 
Sverige” sa istället nyköpingsborna att ”det som 

är bra för Saab är bra för Nyköping”. Staden och 
Saab var som hand i handske men när GM kom  
in på arenan och först köpte halva Saab så var det 
början till slutet för Saab och Nyköping och nu 
är de tu separerade. 
Bit för bit monterades Saab i Nyköping ner 

Pressrutan



hälsat på hos Johnny Andersson. 
Anledningen till tidningens besök hos honom 

är att han har en Saab 92 B från 1955. Kanske är 
det den nordligaste 92:an? I tidningen den 2 mars 
publiceras besöket hos denne Saab-man  med ett 
över två sidor med stort foto där 92:an plöjer sig 
fram på en smal väg och lämnar djupa spår efter 
sig i snön. 
Johnny har inte haft bilen särskilt länge. Han 

köpte den så sent som förra året av en kompis men 
är redan frälst på 92:an, särskilt på växellådan som 
Johnny tror skulle hålla för en stridsvagn.                                                       
  Blågula 99:an
Framlidne Thore Skogman och Saab har ett barn 

ihop, nämligen en blågul 99:a. Thore finns ju inte 
mer bland oss men det gör Saaben. Kanske inte 
mitt bland oss men i alla fall vid liv och den står 
i ett garage hos Sune Karlsson i Hallstahammar. 
Något svenskare än Thore Skogman har säl-

lans skådats. När han åkte runt i folkparkerna 
och underhöll så åkte han förstås svenskt. Så det 
blev en Saab 99. Men för att sätta en ännu större 
prägel på det svenska så lät han lacka den som 
den svenska fanan i blått med ett gult band med 
fanans kors mitt över taket.  

Westmanlands Läns Tidning publicerade en 
artikeln om den blågula 99:an och som klubbens 
förre ordförande Anders Dackemyr har skickat 
till redaktören. 
Att Sune Karlsson har fått Thores blågula Saab 

beror inte på att han vare sig är Saab-älskare eller 
veteranbilsintresserad utan han är en samlare av 
Thore Skogman-prylar som stenkakor, cd-skivor, 
Skogmanfigurer, autografer, fotografier, affischer 
med mera. 

Saaben är förstås dyrgripen i den gedigna Skog-
man-samlingen. Han fick den gratis av Björkmans 
bil som den Skogman-diggare han är. 

Nu har det rests ett förslag till kommunen att 
inrätta ett Skogman-muséum i Hallstahammar:
- Saaben borde he en given plats i museet, säger 

Sune Karlsson till VLT.

Erik Carlssons 80-årsfirande på museet gick 
förstås inte lokaltidningen förbi. I artikeln avs-
löjas Eriks enorma aptit på ostron och ett foto 
där han smäller i sig en handfull ostron under 
museikalaset.
                    Eco-Saab
Det liberala nyhetsmagasinet NU publicerade 

i nr 9 en skämtteckning efter att förslag väckts 
att Saab skulle kunna tillverka elbilar eller vind-
kraftverk. Tecknaren har fått till det ordentligt 
med en eco-Saab med elkontakt istället för 
tanklock för påfyllning av el i tanken från ett 
vindkraftverk. 
Riktigt duktigt gjort av tecknaren och särskilt 

duktigt att han valde en 96:a och inte en ny Saab 
som illustration. Det tillfredsställer oss gammel-
Saabvänner. 

Vrak i Mellerud
En annan Saab-entusiast som har blivit om-

skriven i dagspressen är  Rolf Ericsson i Mariestad 
(medlem 1392). Det är Mariestads-Tidning som 
i sin motorbilaga den 2 april på tre hela sidor 
presenterar Rolfs röda 96.a kortnos - en Saab 96 
de luxe 1964. Det är en bil som Bakrutan tidigare 
har uppmärksammat. Men det var längesedan, 

och flyttades dels till Troll-
hättan och dels till en ny 
försäljningsorganisation i 
Akalla norr om Stockholm 
ihop med Opel. Och så var 
Nyköping inte längre något 
”Saab-rike”.

Nordligaste 92:an
Där den allmänna vägen 

slutar i Stenfors fem mil 
nordväst om Umeå har Väs-
terbottens-Kuriren varit och 

Är detta den nordligaste 92:an?      Foto Västerbottens Kuriren
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sedan nio år. Det är ”En liten röd godsak” och 
”En Saab med karaktär” enligt rubriksättaren i 
Mariestads-Tidning. 
- Jag gillar den skarpt, säger Rolf till tidningens 

reporter.
Saaben har haft sju ägare och var först hem-

mahörande i Filipstad. De senaste två åren har 
Rolf kört sin Saab 96:a inte mer än 257 mil.
- Jag kör mest på skoj och deltar i lite smårallyn 

och träffar med andra Saab-ägare .
Till salu kommer den inte att bli för barnbarnet 

Elsa nu 7 år ska få den i arv.

 Från Gudmund till 9000
Och nu från dagstidningarna till veteranfordons-

magasinen. Nostalgia har i nr 4 en inträngande 
historik om Saab 99 från Gudmund-stadiet på 
konstruktionsritningarna till att 99:an döptes om 
till Saab 90 år 1984 för att bättre korrespondera 
i modellbeteckningsfloran till nya Saab 900 och 
Saab 9000.
Tidningen skriver också om turerna med motor-

valet från engelska 1,7 till 1.85-litersmotorn för 
att sedan bli en svensk 2,0-motor från Södertälje.

Artikeln är illustrerad med foton på en av de 
första 99:orna, nämligen en 68:a som tillhör Kjell 
Magnusson i Åstorp och som är nyrenoverad och 

gått 31.000 mil. Han köpte den för 26 år sedan när 
den gått 5.000 mil och hade den i vardagstrafik 
till 1990 då den fick gå i pension och senare 
renoveras till nyskick. På ett av fotografierna i 
tidningen stoltserar Kjell med en pokal som är ett 
hederspris förra året av Motorhistoriska Klubben 
i Skåne för sin 99:a.

Classic Motor har också gett ut en jubileumstidn-
ing med nostalgi och återblickar under tidningens 
40-åriga historia men någon plats för Saab har 
man inte gett utrymme för.

Nyfräsch husbil
I Klassiker nr 4 skriver Claes Johansson om 

renoveringen av sin husbils-II:a som Torsten Jo-
hannson byggde på 60-talet och som nu varsamt 
renoveras av sonen Anders bit för bit. Plåten har 
plockats av, ruttna reglar bytts ut mot nya i ek, 
ny fräscha plywoodskivor och ny plåt monteras. 
Den gamla 43-liters bensintanken från en Saab 

95 har bytts ut mot en ny handknackat tank på 70 
liter för att det inte ska bli lika tätt mellan tan-
kningarna. Husbilen drar nämligen två liter per 
mil så det har blivit rätt så korta sträckor mellan 
påfyllningarna. 
När den kommer ut på vägarna igen så är det en 

helt ny Saab husbil.

nämligen i nummer 3/1992.

Då var det 96:ans förra ägare Lars 
Billengren som skrev om hur han räd-
dade bilen som var ett vrak. Den stod 
utanför en bensinstation i Mellerud. 
Året var 1988. En långtradarchaufför 
hade fått syn på 96:an och tipsade Lars 
om den. När bilen hämtades så hade den 
stått sedan 1982 men ändå så hoppade 
tvåtaktsmotorn igång med både rök och 
smällar.
En omfattande renovering vidtog med 

många hjälpande händer och redan 
dagen före midsommarafton 1989 be-
siktigades den på Bilprovningen utan 
anmärkningar.
                              

”Röd liten godsak”
Nu 20 år senare är det alltså Rolf Erics-

son i Mariestad som äger den röda 96:an Ett klipp om Rolf Erikssons 96:a i Mariestad
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Syster- och broderklubbarna
Svenska Saab-klubben har ju syskonklubbar. 

De svenska kallar vi för systerklubbar och de 
utländska, framförallt de nordiska, kallar vi 
för broder-klubbar. 
Precis som SSK så har de förstås också 

klubbtidningar. Det sker med några av klub-
barna ett utbyte av tidningar - de får Bakrutan 
och vi får deras. 

Sonettklubben har en liten mysig klubbtidning 
som heter Sonett-världen.  I nr 4.08 berättar SSK:s 
klubbmästare Tomas Gustavsson om hur han blev 
Sonett-ägare. Det började 2003 med att hans son 
Fredrik skulle köpa en bil. Någon vanlig Saab 
ville inte sonen ha men en Sonett passade bättre. 
Efter ett par misslyckade försök att bjuda på 

Sonetter på e-bay hittade de en Kalifornien-im-
porterad Sonett V4:a i Hallstavik i oktober 2003 
och som var riktigt rejält soltorkad i lacken. 
De hann inte så mycket mer än att börja renovera 

sonens Sonett tills pappa Tomas blev sugen på att 
ha en egen Sonett också. De köpte en halvreno-
verad V4 av Åke Olsson i Silverdalen sommaren 
2004 och de båda Sonetterna renoverades paral-
lellt i Tomas garage i Täby.
På ett dussintals foton visar Tomas en del av de 

foton han tagit som dokumentation av renover-
ingen.  

 Frihjulet
Norska Saab-klubbens tidning heter Frihjulet 

och visar ju att det är gamla Saabar det handlar 
om - riktigt gamla med frihjul fastän nyare Saa-
bar naturligtvis också ryms inom klubbens hank 
och stör. 

I nummer 4.08 så kan man på arton foton se hur 
en tvåtaktsmotor monteras bort med växellådan 
på 93, 95 och 96 kortnos för utbyte av en ny mo-
tor. För den vane tar det ca två timmar och för den 
ovane 4-5 timmar, sägs det i tidningen.

Rekordresa
Eirik Arne Eliassen berättar om sin dryga 660 

mil långa resa för att åka från Rypefjord utanför 
Hammerfest i Nord-Norge till den internationella 
träffen i Lettland förra sommaren. Om träffen 
hade pris för ”längsta resan” så måste han ha varit 
en given pristagare.  
Först etappen gick till Karesuando och var 45 

mil lång. Dagen därpå gick färden till Wilhelmina 
och den var 70 mil lång. Nästa dag gick färden till 
Stöllet och var också 70 mil. Därefter gick färden 
till Halmstad där han anslöt sig till några andra 
norska ekipage och ekipage från Danmark som 
hade Halmstad som uppsamlingsplats. Då hade 
han färdats 250 mil.  
Eirik slog följe med dem och fortsatte nu resan 

till Lettland genom att åka norrut igen.

  Över Nord-Finland hem
Efter träffen åkte Eirik en snabbare väg hem, 

nämligen över Finland via Poru, Larsmo och 
Wasa och Pello i Nord-Finland. Han reste hemi-
från den 31 juli och var tillbaka igen den 18 
augusti och hade då åkt 661,1 mil till Lettlands-
träffen. 
Då kan man tala om entusiaster långt utöver det 

vanliga för vem mer än han är beredd att långt 

Klassiker har i samma nummer en genomgång 
av de modeller som finns på Saab av de olika 
tillverkarna som danska Tekno, engelska Rob Ed-
die och Sommerville, spanska Nacoral, italienska 
Bburago och de större modellerna i plast av finska 
Ståhlberg.

I Klassiker nr 2 berättar Claes Johansson i ett 
småbildsreportage på två sidor hur han hittade en 
brandgul Saab 96:a i sitt eget grannskap och fix-
ade till det nödvändigaste för att få bilen i ordning 

till nöds för besiktning. Den hade stått avställd i 
elva år när Claes upptäckte den och tog hem den 
till sig för snabbrenovering och uppfräschning 
från mossa och annat smutsigt nedfall.

ClassicMotor nr 4.09 har en artikel om vin-
terträffen i Värmland och som i år hade rally 
och raceing tema och som samlade ett 100-tal 
intresserade. Naturligtvis var det mycket prat 
om motortrimning. Både Per Eklunds och Stig 
Blomqvists rallybilar var på plats.

Christer Gebo                                          
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över 600 mil med en gammel.Saab för att vara 
med på en träff!!! Detta är nog rekord i sitt slag.

Danskarna har två Saabklubbar - en tvåtaktsk-
lubb och en gemensam Saab V4 och Sonettk-
lubb. De båda klubbarna  ger tillsammans ut  en 
klubbtidning som heter SaabEntusiasten.

Spansk Saab
Glenn Maretti berättar i nr 4.08 att han köpte sin 

första Saab i Sverige för tre år sedan - en 96:a från 
1966 - men att han nu har sålt den sedan han hittat 
vad han tycker är den multimata Saaben. Det är 
en Monte Carlo som han satt uppe halva natten 
och bjöd på den tyska auktionssajten e-bay för att 
vara med in i sista sekunden med budgivningen 
för att inte riskera att missa den.  
Bilen, som de hämtade på trailer utanför Han-

nover, hade körts i Spanien i 32 år av en Porsche-
anställd och 1998 funnits i Tyskland där den inte 
hade gått så mycket och var i ett bra men inte 
perfekt skick.  I vinter har genomgått en upp-
fräschning och mekanisk översyn.
    

Bröllops-åk
I samma tidning berättar Erik Albert Jensen hur 

han använde sin röda tvåtakts-96:a som bröllops-
bil när hans son gifte sig. 

Han hade monterat den rödgula danska flag-
gan nere på kofångarna vid framskärmarna men 
erkände att det inte syntes så mycket på en röd 
bil som om den hade varit till exempel ljusblå. 
Men ekipaget väckte lika stor uppmärksamhet 

som den vita limousine som ett annat bröllopspar 
färdades i från rådhuset i Århus. 

Gul dalmas
Den holländska Saab-klubbens tidning heter 

Saab-bode och liknar i mångt och mycket Sonett-
Världen men är inte alls lika proffsig i layouten. 
Det är förstås en tidning som man mer får bläddra 
i och titta på foton än att läsa. 

I tidningen finns bland annat en artikel om en 
teknisk dag med besök på Saab-muséum, ett 
garagereportage om renovering av en V4 71:a 
med mera. 
På omslagets baksida finns en bildserie på Saa-

bar som står ute i naturen och är mer eller mindre 
förstörda av tidens gnagande tand. 
En av dessa bilar är en gul 62:a med ännu gulare 

varselljus och tillhör Jerker Berglund i Borlänge 
och är förmodligen räddad undan förgängelsen. 

Christer Gebo

Baksidan och framsida på holländska klubbtidningen ”SAAB bode” nr 5 2008.
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Evenemang
Träffkalendern är fullspäckad med träffar den här säsongen med flera höjdpunkter. 
Förutom sektionernas regelbundna träffar så medverkar Saabklubben på Velodrom-
loppet den 13-14 juni. En annan höjdpunkt är givetvis ”Saabens dagar” i Trollhät-
tan 18-19 juli som är ett samarrangemang med dom andra Saabklubbarna. Eller 
varför inte åka på den internationella träffen i Holland 7-9 augusti.
 
Väl mött på träffarna i sommar!

Tomas Gustafsson Klubbmästare

Lokala träffsamordnare 

Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare

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

Saabklubbens 
Gotlandssektion
Lars-Olof Klintlöf 
0498 - 27 04 37
0706 - 528 444

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

Saab Skånia
Bengt Åkesson
Östraby 9112
242 97 HÖRBY
0415 - 40 222

Återkommande 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 
information om Bialitt finns på Bialitts hemsida 
http://www.bialittkaffestuga.se/

Saabklubbens Norrlandssektion Mer info om 
sektionens verksamheten i separat artikel eller 
på: http://www.saabklubben.com/norrland  OBS 
! Ny hemsidesadress !!!

Allmänna Saabträffar 2009

Saabträff på BIVA i Uppsala
Lör-sön den 23-24 maj har BIVA i Uppsala öp-
pet hus med många aktiviteter 
  
Saab-träff Ulva kvarn Uppsala
Tisdagen den 2 juni från 17.00. Saab-träff för 
SAAB 92 till SAAB 900 kom och visa upp din 
bil denna kväll, umgås och ta en fika/lättare 
förtäring i caféet. Caféet håller öppet mellan kl 
18.00-21.00. Det går även bra att ta med egen 
fikakorg om man så önskar.
Info: Lars-Åke Karlsson Tel: 0709-15 24 99

Saabträff i samband med Velodromloppet i 
Karlskoga
Lör-Sön den 13-14 juni. Mer information om 
Saabklubbens medverkan på Gelleråsen kom-
mer.
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Allmänna träffar 2009

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

Grenserally 2009
Lör-sön 30-31 maj
Start i Norge och mål i Sverige. I maj blir det 
premiär förGrenseRallyt 2009, en stort upplagd 
tävling för veteranbilar Info:
http://hem.bredband.net/fredriksson/pdf2/
grenserallyt.pdf

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/

Classic motor Barkarby flygfält
Söndagen den 16 augusti. Classic motor firar 
40-år på Barkarby flygfält. Utställning, klubb-
montrar, veteranmarknad, Concours de charme
Eskilstuna veterandag
Söndagen 23 augusti. Ekeby flygfält

Veteranmarknader

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.

Saabmarknad i Gistad
Söndagen den 6 september kl.9,00. Östgöta 
Saabklubbs årliga marknad Se annons

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/

Saabträff i Lidköping
Lördagen den 11 juli kl. 12.00. Saabträff hos 
Walle i Lidköping. Det blir grillning, fika och 
swapmeet, alla tar med sig delar som ligger och 
skräpar. Frågetävling samt en gissningstävling 
hur länge en saab 900 klarar att gå på 3000 varv 
utan olja. Gissa svaret och vinn 4 liter olja med 
filter. Återkommer med vägbeskrivning.
Info: Niklas Wahlström i Lidköping tel. 
0738368638

Saabens dagar
Lör-sön 17-19 juli. Saabklubbarnas gemensam-
ma Saabträff i Trollhättan Se separat annons.
http://www.saabensdagar.se/

Int. Saabträff i Holland augusti 2009 se sep-
parat annons Info: 
http://www.intsaab2009.com

North American Saab Convention i Copper 
Mountain resort i Frisco Colorado.
13-16 Augusti 2009.
Direkt efter träffen, den 17-22 augusti, så kan 
man åka på en 5 dagars tour i Rocky Moun-
tains.
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I och omkring Bjurholms kommun, 6 mil inåt landet från Umeå räknat, finns det många fina 
sevärdheter som är lätt tillgängliga med bil, och som dessutom är gratis, t ex Lagnäset, som har 
en välbevarad blomsteräng, Petnäset, med bl a en kåta och en härlig badstrand. Båda ligger 
invid Öreälven, och på båda ställena finns det möjlighet att grilla, koka kaffe över öppen eld, 
eller vad man nu vill göra.

Söndagstur i sommargrönska

Jag tänker dock ta er med på en bilfärd som 
jag, min hustru och vår hund gjorde med min 
Saab 99 en bit in i juni 2008. Turen började i 
Bjurholms samhälle längs riksväg 92 i riktning 
mot Åsele. Vi åkte förbi Angsjöns Camping och 
vidare mot Kärringberget. Det är ett berg som 
man kommer till via 9 km grusväg bort ifrån 
92:an. Allt eftersom vi åkte blev vägen smalare, 
krokigare och brantare, men bilen knogade 
oförtrutet på. Min Saab har en liten egenhet, 
nämligen att tvåans växel ibland hoppar ur, men 
det slapp vi på den här turen. Ändå var det mest 
den som kom till användning på denna smala, 
krokiga väg. Så kom vi till en vändplan, som var 
slutstationen. Därifrån fick vi gå ca 500 meter 
uppför, tills vi kom till utsiktsplatsen. Det är 
svårt att beskriva skönheten i landskapet vi såg, 
med Lögdeälven ringlande som ett blått band 
genom landskapet. Vi stannade en stund och 
insöp vyerna runt omkring, alltmedan vi fikade. 
Vägen ner kändes som om den gick snabbare än 
uppvägen. Inte heller nu hoppade tvåan ur en 
enda gång. Hmm, kanske hade bilen bestämt sig 
för att vara snäll mot oss just idag.

Ut på väg 92 igen, nu med siktet inställt på 
Buddhastatyn utanför Fredrika. Väl där träffade 
vi på folk från Stockholm som kommit dit i en 

slopas, då miljönyttan av detta bränsle nu blivit 
så ifrågasatt. Dels har bolagen satt upp en nedre 
försäljningsgräns på 2 miljoner liter bränsle för 
att stationen ska vara lönsam. Ingen station i 
inlandet kommer upp över 700 000 liter… Nå, 
nog om detta, nu fortsätter vår lilla resa.

Sista anhalten på vår resa blev Lillängets 
vildmarkscamping, där man gratis kan stå med 
husvagn, slå upp tält eller så. I och för sig finns 
det ingen ström där, men det får man helt enkelt 
klara sig utan. Den ligger längs Lögdeälven, och 
är välbesökt både sommar som vinter. (Vintertid 
mest med snöskoter) På Lillänget finns ett litet 
museum som berättar om hur timmerflottningen 
gick till då det begav sig. Detta kostar en liten 
slant att bevista, men inga stora pengar. Under juli 
månad kan man på helgerna bara titta in, annars 
måste man förboka. Men timmerflottarkojan 
som står bredvid museet är alltid öppen. Där 
finns det en eldstad i mitten, samt fyra britsar, 
så om man inte har någon husvagn eller tält med 
sig går det bra att övernatta där. Vårt syfte med 
stoppet var att äta en medhavd matsäck, njuta av 
friden och det porlande vattnet, samt låta vovven 
lufta på sig lite. Sedan for vi tillbaka hem. Hela 
resan på 3,5 timmar gick utan ett enda missöde.

Text och Foto Lennart Vilhelmsson, Bjurholmbetydligt nyare Saab, en 9-3 Sport Sedan. 
Nåväl, vi tyckte i alla fall att utsikten från 
platsen där Buddhastatyn står var vacker, 
och värd sitt besök, men det var statyerna 
nedanför vi blev mest fascinerade av. Två 
vita elefanter vaktade nämligen vägen upp 
till toppen.

Nästa anhalt var Uno-X i Fredrika, där 
vi köpte glass. Denna bensinstation är 
nedläggningshotad, liksom flera andra 
stationer längs väg 92. Man anger två skäl. 
Dels statens krav på att ALLA stationer ska 
ha etanolpump, ett krav som i sig borde 

Vaktar Buddastaty utanför Fredrika
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Sommaren 2009 avser Norrlandssektionen att närvara vid följande arrangemang  oftast med 
tillgänglig materiel från clubshopen och naturligtvis någon som hjälper såväl nya som gamla 
medlemmar tillrätta med saabrelaterade frågor.
Vi rekomenderar ett besök på vår hemsida: 

http://www.saabklubben.com/norrland
för uppdaterad information.

Springmeet Östersund
i samarbete med SHRA Östersund och JVBK 

önskar vi alla medlemmar välkomna till en trevlig 
utställning lördagen den 23 Maj mellan kl 9 - 15.
Kontaktman Jonas Leklem tel 070 – 318 56 26

Avfrostningsträff
Svenska Saabklubbens norrlandssektion in-

bjuder härmed alla som har ett veteranfordon av 
något slag till en informell fikaträff på Burträsks 
värdshus  Kamvägen 7 Söndagen den 24 Maj 
klockan 14.00
Du väljer din egen väg efter tycke och smak men 

sikta på att parkera vid målet i 14-tiden.
Väl mött med förhoppning om en mysig efter-

middag med veteranfordon.
Vi betalar själva vårt fika så det krävs ingen 

formell anmälan men det kan vara bra om ni hör 
av er till oss för att värdshuset ska kunna ha lite 
framförhållning.
Thomas Ramsell  070-6062170
Anton Björklund 073-8328281

Stadsrally i Umeå den 13 Juni 2009
Saabklubbens Norrlandssektion kommer att 

närvara med en kontroll i samband med detta 
stadsrally och samling sker vid stadshuset parker-
ingen vid framsidan Första start Kl:10.00 framför 
”apberget” rådhustorget Startavgift 100:- kr ingen 
föranmälan.
Målgång Gammlia vid Kaféet där vi har en liten 

utställning av fordonen i rallyt och även andra 
Kl 15.00 sker sedan prisutdelning.
Kontaktman Tomas Ramsell tel 070 – 340 31 17

Weels Nat:s Norr i Umeå Lördagen 
den 27 Juni 2009.

I vanlig ordning så har vi tillgång till ett utrymme 
på utställningsområdet Noliafältet och de av er 
som vill vara med bör vara på plats före kl 10 
då vi sedan kommer att ha svårt att hålla platser 
intill varandra.
Kontaktman. Anders Johansson tel 070 – 510 

88 78

Ramsele Veteranfordonsdag Lördag 
den 11 Juli

Classic o Veteranfordonsdagen är ett arrange-
mang av Ramsele motorhistoriker som växer för 
varje år. “Bysvepet”, cruising på kvällen, som 
tillkommit de senaste åren, har blivit en succe 
som kommit för att stanna. Norrlandssektio-
nen kommer att närvara med sitt choptält från 
morgonen och så länge marknaden pågår under 
eftermiddagen. 
Kontaktman. Jonas Leklem tel 070 – 318 56 26.

Vännäs motormuseums dag sönda-
gen den 16 Augusti. 

Förra sommarens lyckade träff tillsammans med 
Vännäs motormuseum tar vi naturligtvis en repris 
på även i sommar. Vi besöker musét, handlar på 
marknaden fikar och har det allmänt trevligt i en 
särdeles fin motoranda. 
Kontaktman Lejf Johansson tel. 0935 – 231 71.

Fikaträffar på Gammlia
Sist men inte minst så önskar vi naturligtvis 

alla medlemmar välkommna till fikakvällarna 
på Gammlia i Umeå tillsammans med övriga 
veteranfordonsklubbar.
Vi kör i vanlig ordning på Onsdagskvällarna 

från kl 19,00.
Info Rune Danielsson tel 090 - 19 29 87

Fikaträffar Östersund
Onsdagskvällar 3 Juni - 16 September Plats se

 www.jvbk.nu
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ELSAAB
Det har under vintern vid flera tillfällen 

ryktats om att Saab ska börja att tillverka 
elbilar. Hur det blir med den saken står ännu 
så länge skrivit i stjärnorna. 

Saab hade ju under en hel del år för vana att 
vara världsförst med tekniska innovationer på 
sina modeller. Men på senare år har Saab varit 
hopplöst efter. Sportcombin är ett färskt exempel 
på det. Om de modeller som nu står runt hörnet 
för att presenteras också är efter eller inte visar 
sig snart. Om nu Saab ens finns kvar. Men det är 
en annan sak.

Saabel eller el-Saab kunde ha varit verklighet 
för längesedan om Saab visat ett större intresse. 
Redan 1967 fanns det en elektrisk Saab. Men inte 
i Trollhättan utan i Stockholm. Det var Tekniska 
högskolan som hade en experimentbil. Det var 
en 95:a som skolan hade försett med en ansenlig 
mängd batterier i lastutrymmet motsvarande 90 
battericeller. Vikten på batterierna var hela 450 
kilo. Under motorhuven hade ASEA i Västerås 
placerat en likströmsmotor av standardtyp.
Laddningen räckte bara till 2,5 mil i stadstrafik 

och fyra mil i landsvägstrafik. Hastigheten var 
heller inte så mycket att skryta om med 70 km/tim.

Om laddningen skulle 
ta slut under körning 
så kunde man bara 
låta bilen vila en stund 
så laddades de om så 
pass mycket att det 
skulle kunna gå att ta 
sig fram till närmaste 
laddningsstation. För 
att ladda fullt tog det 
en natt.

Efter el-95.an finns 
en eldriven Saab av 
typ Tjorven men det 
blev heller ingen fort-
sättning. 
Saab tillbakavisade 

allt intresse för en el-
bil. Det var nog synd 
för annars hade Saab 
kanske befunnit sig i 
ett bättre läge än i dag.
Det vore ju också ett 

ödets ironi om det blir 
verklighet av de rykten 
som har cirkulerat den 
senaste tiden att det 
kommer att tillverkas 
norska elbilar i Saab-
fabriken i Trollhättan.                                                                                          

   
Christer Gebo

Artikel ur Motorföraren nr 24, 15 december 1967
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INTERNATIONELL SAABCLUB 
MEETING 2009 7 - 9 Augusti

Preliminärt program

Fredag 7 augusti 2009
Eftermiddag:
    * Träff.
    * Komma på plats.
    * Turer i området.

Kväll:
    * Intsaab2009 Kick-off med grill buffé.

Lördag  8 August 2009
Förmiddag:
    * Frukost buffé.
Hela dagen: •
    * Träff.
    * Turer i området 
    * Föreläsningar om Saabrelaterade ämnen - 

   * Besök Test Centre Lelystad, testlabb för 
fordonsteknik
    * Besök Temaparken Aviodrome i Lelystad 

(om luftfart) 
    * Publikens val.

Kväll:
    * Saab buffé med underhållning och priscer-

emoni.

Söndag 9 augusti 2009
Förmiddag:
    * Frukost buffé.
    * Reservdelsmarknad / Bakluckeloppis.

Eftermiddag:
    * Slutceremoni.

Efter Saab rallysuccéer i första delen av 
1900-talet, invigdes Saab Club Nederland 
1959, som första Saabklubb i världen. 50 år 
senare har klubben ungefär 2000 medlem-
mar och är en aktiv och tillgänglig klubb för 
Saabälskare. 50-årsdagen kommer att bli en 
fest som organiseras av Saab Club Nederland.

Festen kommer att äga rum från 7 till 9 augusti, 
2009 i en av de mest pittoreska delarna i Ned-
erländerna. Träffens högkvarter är Restaurang 
IJsselhoeve på IJsselstrand Campingplats i Does-
burg, i landskapet Gelderland. Ett lantligt och 
lugnt ställe nära ån IJssel, i östra Nederländerna. 
Doesburg ligger norr om Arnhem och är enkelt 
att nå via olika motorvägar.
Det finns till och med en hamn, och många 

spännande utflyktsmål: Nationalparkerna Veluw-
ezoom och Hoge Veluwe, och intressanta städer 
som Apeldoorn, Arnhem, samt även Bocholt i 
Tyskland. Allt inom räckhåll. Lite längre bort lig-
ger landskapet Flevoland som egentligen ligger 
under havet, men byggdes med hjälp av utdikning.

Där finns några intressanta Saabrelaterade 
aktiviteter som vi har tagit upp i programmet. 

På festivalområdet finns dessutom ett inomhus 
lekland för barn och sandstrand vid IJssel med 
hamnfaciliteter. Kort sagt: en upplevelse för 
hela familjen. Saab Club Nederland hälsar Er 
välkommen och hoppas att Ni vill vara med i 
International Saab Club Meeting 2009.

Vidare info och inbjudan kan hittas på http://
www.intsaab2009.com/

Vi ses i Doesburg.
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SAAB 900s-91 3d, drag, larm, 
extraljus, nytectylad, endast 6.700 
mil, MHR-försäkrad med protokoll där 
det framgår att bilen är i ”nyskick”. 
Pris: 40.000:- el högstbjudande.
Växellåda till V4, Pris: 400:-, div 

smådelar V4.
Roger Svensson, Blentarp, 0416-133 56, 

070-341 33 56

Vad söker du till din bil?

Har du länge varit på veteranmarknader 
och letat delar till din 2T eller V4 
utan att hitta det du söker? Slå mig 
en signal, veckans alla dagar mellan kl 
11.00-20.00 så kanske jag har delen du 
söker. Vill du kolla på alla delar jag 
har i lager så sätter du in SEK 60 på 
mitt plusgiro nr 475 06 59 -7 så kommer 
listan med vändande post, dessutom får 
du nyhetsbladen vi ger ut under året. 
Listan innehåller mer än 1.500 detaljnr 
på 34st A4 sidor, här hittar du delar 
till 92,93,95,96 2T, V4 samt lite de-
lar till Sonett. Du kanske bara har en 
fråga om en reservdel, tveka inte att 
slå mig en signal så försöker vi lösa 
dina problem. Jag har jobbat med SAAB:s 
reservdelar så lite har väl fastnat un-
der åren. Listan utkom i dec-08 och ny-
hetsblad nr 1 har redan utkommit så känn 
dig välkommen till oss som kund.

Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 271, 
462 96 Fränderfors, 0521-431 33, mail: 
saab.kalle@telia.com

Delar från en skrotad sa-
vannbege 96:a av -70 års mod-
ell säljes i mycket gott skick till 
paketpris enl. överenskommelse.
Inredning, komplett front, bakaxel, 

fjädrar, kompletta stötfångare, instru-
mentbräda, baklucka , motorhuv , bensin-
tank, spolarvätskebehållare, värmepa-
ket, bensinvärmare, plåtfäljar, motor, 
växellåda , dörrar, tröskelplåt, rutor 
,nackstöd , solskyddbackspegel , dör-
rpaneler, pedaler, drivaxlar , drivknu-
tar, navkappslar, bromsrör, bensinrör, 
bromsskivor,, baklucka+handtag, inner-
takstag, torkararmar+stag
Sverker Tel: 0703-124143  e-post 

adress  sverker.sterner@telia.com

Lagerrensning: Tomas 92-
50 EPA, folkrace 96-75 V6( info:se 
tidigare annonser), 900i-86 aut 3-D, 
900c-88 4D, husbil Iveco 3510-90a, 
drag, B-kort. Alla mycket billiga pg av 
platsbrist.
Yngve & Tomas Ekberg, Huddinge, 08-

774 28 85

Köpes

Säljes

Stora Turbovingen (sk an-
kdamm) till SAAB 900 Aero.
Henrik Carlsson, 0492-700 85, 073-

041 48 33

Igår kunde Sveriges Radio Väst avslöja att kine-
siska bilföretaget Geely Automobile besökte Saab 
i förra veckan. Idag kan vi berätta hur besöken, 
det handlar om ett 20-tal, går till.

Enligt en säker källa inom Saab inleds besöken 
på Saabs museum vid Nohabs industriområde i 
Trollhättan – där Saab en gång i tiden startade. Där 
sker en så kallad företagspresentation och vd:n Jan 
Åke Jonsson är en av dem som då finns på plats.

Efter lunch fortsätter besöken på Saab-fabriken 
vid Stallbacka där produktionen den här veckan 
är i full gång. Där ska enligt uppgift också finnas 

SAAB TILL SALU 

möjlighet att provköra någon av de nya Saabarna.
Saabs informationschef Eric Geers vill inte 

bekräfta att besöken går till på detta sätt och inte 
heller att Geely är en av intressenterna som redan 
varit i Trollhättan.

Hemlighetsmakeriet fortsätter alltså.
Text o Foto Jesper Larsson  SR Väst

Kanske en okänd 
intressent på 
besök utanför 
Saab Car 
museum
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Paraplyer    70:- kr
Äldre Bakrutor   10:- kr

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

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

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

Materialförvaltare/Håkan Larsson

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

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

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

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

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

Pennor (vanliga kulspetspennor) - 
Pris: 10:-

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

Kapsylöppnare - med SAAB-klubbens 
logga - Pris 40:-
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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 

Det vinnande bidraget till förra Bakrutans 
pratbubbla

Ett litet försök till tävlingsbidrag (pratbubbla 
Bakrutan 4/09 sid 48):
 

“SAABLAR GUBBAR! 
NITTIOSEXIGARE BIL HAR NI SÄLLAN 
SKÅDAT!”
 
Mvh
Hans Wiksten (Medlem 234)
Rossbolbodarna 106, 834 97 Brunflo

Från förra numret har följande bidragsgivare 
trisslotter att vänta frampå:
 
Sibylla Gustavsson 
Daniel Gustavsson 
Lars “Julle” och Berit Olofsson 
Ulf Stenson 
Öved Clasén                      
Erik Dahlqvist



56 57

 

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: 2009-02 
Lösenord: ”saabdagar”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Christer Gebo

Ordförande
Mats Abelsson
St Tolångavägen 
988-25
273 72 LÖVESTAD
0417-21130
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.
Marcus Karlsson
Vendelsövägen 60
136 67 Vendelsö
010-5050280
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 Tors-
dagar 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 Ljungby
holm
Tel 0480 - 330 56

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

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

Försäkringsny-
heter 2009

Vi har infört premiehöjnin-
gar på 4 % i alla grupper utom 
moped.

Förra årets “Hjulextra” lever 
vidare. Den är till för fordon som 
är i fint originalutförande, men 
som har andra hjul och däck än 
original.

Läs mer  i  broschyren “ 
Försäkringar för samlarfordon 
nr 28”

 MHRF-försäkringen
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Aktuellt från ”saabklubben.com”
På forumet har det det senaste i vanlig ordn-

ing diskuterats allt mellan himmel och jord, 
och det är som alltid kul att läsa vad som dis-
kuterats. En fråga som diskuterats på senare 
tid är den om hur Saab 9000 ska hanteras i 
klubben. Denna modell presenterades som 
bekant 1984 och fyller därmed 25 i år, så även 
om det inte är en helt ovanlig bruksbil idag 
har den uppnått den ålder där den kan kallas 
entusiastbil. 
På forumet har vi den senaste tiden sett flera 

trådar i ämnet, bland annat ”När blir 9000 
inbjudna?” och ”Snack om 9000 Talladega”, 
och för er som inte hängt med i diskussionen 
kommer här ett sammandrag av den först-
nämnda tråden.

När blir 9000 inbjudna?
I år är det 25 år sedan 9000 lanserades, är det 

inte dags att bjuda in dessa bilar i Svenska Saab-
klubben?

//MH

-Tja man kan ju börja med 85orna lite smått å 
välkommna mer å mer med åren som kommer 
men det känns helt fel att en 1998 års modell är 
hög aktuell på detta forum. men som sagt en 85a 
kan va lite skoj som är så gammal å det finns ju 
inga 85or i fint skick ingen har ju bevarat dom 
mvh
/walle

-Håller med här, de första 9000 modellerna håller 
ju på att försvinna helt
De yngre bilentusiasterna har ju kanske inga 

kopplingar till 99, v4 m.m

9000 cc börjar försvinna i rask takt,och det är 
ju synd, för det är en bra o snygg bil enligt mig.
Finns ett par på stcs som renov talladegor m.m, 
men somsagt de tidigare cc-modellerna kanske 
skulle kunna få plats i klubben?
/97sonett

-Självklart ska tidiga 9000 med, snart är ju alla 
Saabar reliker från den tid då det byggdes bilar 
i Sverige!
/martin valentin

-Ingen är gladare än jag om “trubbnos” 9000 
skulle komma med i familjen Än så länge finns ju 
reservdelar rätt hyggligt. Men om man ser sig om 
så är det numer fler 900 än 9000 av äldre modell 
kvar. Misstänker att reservdelsproblem dyker upp 
så småningom? Läge alltså för att börja samla på 
sig reservdelar - speciellt som 9000 klubben inte 
verkar ha några tankar åt det hållet ännu?!
/Anders A

-Helt Rätt!
Denna fantastiska bil introducerades 1984. Som 

jag brukar säga - prova en ny bil och sen sätter du 
dig i Saab 9000 och du funderar:
Har det EGENTLIGEN hänt något under 25 

år?????
Så mycket före sin tid var den.
För er som vill veta mer: Köp senaste Automo-

bil!

Med Vänlig Hälsning
Peter Bäckström
Saab Car Museum

-Jag samlar för allt vad tygen håller Ser en viss 

 Som webmaster får jag stolt presentera Svenska Saabklubbens nya hemsida. 
Det är en från grunden omgjord sida som nu ligger ute, men även om mycket ser 
annorlunda ut finns i princip allt gammalt innehåll kvar. 
Sidan är numera mer uppdelad i en allmän sektion och en sektion avsedd endast 

för medlemmar, dit man precis som tidigare loggar in med hjälp av det användar-
namn och det lösenord som återfinns på annan plats här i Bakrutan. Hör gärna 
av dig till mig på webmaster@saabklubben.com med åsikter om sidan!

Saabklubbens nya hemsida
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efterfrågan på 9000 delar redan nu. Dessa bilarna 
är så “nya” att reservdelshanteringen på senarede-
len av 80 talet och 90 talet var baserad på minsta 
möjliga artiklar i återförsäljarens lagerhyllor. 
Därför kommer det säkert att bli brist på mycket 
framöver.

Märker även att det frågas på mer 99 och 900 
delar än vad det gör på TT delar, en yngre genera-
tion tar vid varpå bilarna blir lite “nyare”.

9000 85-89 borde väl få vara representerade i 
klubben. Försök att hitta en fin 85 T-16, säkert 
mkt svårt.
/Michael Rasmussen

-Här finns en artikel i tre delar om utvecklingen 
av 9000 som publicersdes i vi bilägare 1989.
ht tp: / /www.gutar.se/racing/20071125_

Saab_9000/index.php
/stefanruf

-Min enda SAAB hittills är en 9000 2.0i-89. Om 
nån är intresserad av den, så bytes den mot 4 st 
2.0 stakar från samma sorts bil och 4 st 15 tums 
plåtfälgar 6tum breda(om det fanns till SAAB 
med 4x108 bultmönster. Den har gått typ 37 
000 och är rostig och fick 12 rvåor vid senatse 
besiktingen, sen dess har den stått och det var i 
somras. Besiktningsmannen tyckte jag skulle fixa 
upp den, då den tydligen inte var så illa under.

Det var en mycket trevlig bil förutom vindbruset 
genom rosthålen i dörrarna.
/Loop

-Men å andra sidan är de väl inte förbjudna i 
klubben heller? Om ägare av 9000 modellerna 
känner att de vill vara med i den här klubben så 
får de säkert vara det och vill de dessutom skriva 
lite 9000 relaterade artiklar till klubbtidningen för 
att öka intresset inom klubben så tror jag knappast 
att någon säger nåt. Klubben är en förening och 
dess medlemmar och intresset för fler modeller 
kommer sig inte av att styrelsen bestämmer nåt 
utan för att medlemmarna gör nåt för att vidga 
intresset och ju fler som ser fördelarna med just 
den här klubben gör ju då ett val som i det långa 
loppet gör att klubben växer av sig själv.
/Stefan

-Nej de är inte förbjudna, i stadgarna står det att 
vi ska arbeta med äldre Saabar, ingen nämnd, in-
gen glömd. Frågan är väl mer om vi ska arbeta ak-
tivt med 9000 vad gäller reservdelar och liknande 
och tex om 9000 ska stå med i infobroschyren.
/Patrik Hermansson

-Oj oj oj vad jobbigt det blir. Då blir ju bruks-
bilen en entusiastbil ;\)

Jag kör min 9000i -88 (33 200 mil) mer eller 
mindre dagligen och stortrivs med den. Vore kul 
om den håller till 50 000 mil.

I familjen finns också en 9000 2,3T jubileums-
modell -98. Den inköptes för ett år sedan och var 
pedantskött av en äldre herre. Den försöker vi 
vårda så gott det går.
/Martin

-Jag hoppas och tror att de flesta går med i en 
förening för att de är intresserade av något och 
inte bara att de har en viss modell och kan åtnjuta 
förmåner som reservdelar och annat? Därför 
tycker jag att det är “fånigt” att från klubbens 
sida inrikta sig på vissa modeller. Varför inte 
bara skriva att den här föreningen är till för alla 
som gillar Saab och allt som hör detta till ? Sen 
om vissa enstaka medlemmar då tycker att just 
deras modell är underrepresenterad i tidningen 
och annat så är det ju bar asätta igång att skriva 
och motionera för mer, svårare än så är det inte. 
Många tror tyvärr fortfarande att en förening är 
dess styrelse och de skall se till att precis allt 
fungerar men så enkelt är det ju inte utan det är 
vi medlemmar som ska föra föreningen vidare 
och inte bara sitta och vänta på att nån annan 
gör det. Själv är jag med i klubben utan att ens 
äga en gammelsaab. Jag säljer ju förvisso delar 
till dem men jag har aldrig varit genuint road av 
Saab men att uppskatta ett föreningsliv kan man 
ju göra på många vis ändå.
Därför tycker jag att alla modeller platsar, sen 

får medlemmen avgöra om han blir nöjd av det 
utbud som finns, är man missnöjd så går man ur 
eller så gör man nåt åt det.
/Stefan

-Dagligkör en 9000 Talladega 2,0T -90, under-
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bar bil att köra, lite skruttig i plåten men går som 
en dröm, och som det är sagt tidigare så låg de 
ganska långt fram...

Att 9000 blir inkluderad i SAAB klubben antar 
jag kommar att inträffa mer eller mindre naturligt 
allt eftersom de blir äldre, precis som har hänt med 
og900 på sistone, eller hur? Att debattera om de 
är tillåtna eller inte känns som mycket oljud för 
ingenting, då det nog inte är särskilt många (än) 
som har köpt en 9000 för att ha som entusiast bil.
/Per-Erik

-Som stor 9000-entusiast så står jag först i kön 
att ge glada tillrop för alla som kommer på tanken 
att ta hand om dem, och då framförallt de tidiga 
exemplaren.
Finns en hel del intressanta specialmodeller 

och vissa går inte att spåra då de inte heter något 
speciellt i Vägverkets register. Dessutom börjar 
det redan nu bli svårt med vissa delar om man vill 
ha det speciella, men det mesta för att hålla dem 
i drift finns fortfarande.

Vad gäller 9000 på Saabklubben så kommer det 
nog så sakterliga. Men än idag verkar det finnas 
några som känner sig som en minoritetsgrupp 
trots att de håller sig med 99or. Några med og900 
verkar inte heller känna att den rätta värmen finns 
här, så det kan nog dröja innan man ser någon som 

lägger rejäl energi på en 9000 på detta forum.

Överlag verkar dock Saab 9000 fortfarande 
mest dra till sig personer som vill modifiera 
och göra tvivelaktiga lagningar, men det finns 
några få eldsjälar som var tidigt ute, och förljer 
man 9000delar på Tradera så finns det en person 
som ofta lägger de högsta buden på de mer udda 
delarna. Vem han är har jag dock inte fått någon 
klarhet i. Vissa andra “lättare” delar finns det 
också intresse för, därom råder inget tvivel.

För de som intresserar sig för 9000 så kan jag 
rekomendera att börja söka information snarast 
möjligt. Själv söker jag relativt aktivt information 
om Talladega och hur de skiljer sig mellan åren. 
Information som visat sig vara svårare att komma 
åt än jag först trodde.... kanske så illa att det inte 
finns entydiga svar. Bara en så “enkel” sak som 
antalet producerade verkar det inte finnas något 
entydigt svar på...
/Rodder76

På senaste årsmötet togs ett beslut om en rul-
lande 25-årsgräns för vilka modeller klubben ska 
arbeta med, vilket alltså gör att 9000 inkluderas. 
Vad tycker du om att 9000 inkluderas i Svenska 
Saabklubben? Hur aktivt ska vi arbeta med denna 
modell? Hör gärna av dig till styrelsen eller skriv 
en rad på forumet! 

Webbmaster Patrik Hermansson

Det var många som lyfte på ögonbrynen när 
näringsminister Maud Olofsson sa att vind-
kraft kan vara ett alternativ till bilar i Saabs 
fabrik i Trollhättan.
Men det har funnits mer vildvuxna förslag än 

så inom Saab.
När andra världskriget tog slut stod Saab med 

två fabriker som tillverkade stridsflygplan, en för 
mycket. Linköping fick fortsätta med flygplanstil-
lverkningen.
För fabriken i Trollhättan stod valet mellan 

nedläggning och alternativ produktion.

– Personbilen var ett av alternativen. Man 
tittade även på prefabricerade hus och köks- och 
diskutrustning för professionella ändamål, det 

vill säga storkök och stortvätterier, säger Peter 
Bäckström, chef för Saabs bilmuseum.
– Man tittade också på små båtar, utombordsbå-

tar, roddbåtar i aluminium. Man gjorde också att 
antal sådana men inte med någon större framgång.
Man hade till och med idéer om att konkurrera 

med ABU i Svängsta om fiskeutrustning, berättar 
Peter Bäckström.
– Men det som man såg som den intressantaste 

affärsmöjligheten var att tillverka små, säkra, 
stabila bilar för den väldigt bilhungrande skandi-
naviska marknaden.

1949 började Saab tillverka personbilar i Troll-
hättan. Och på den vägen är det

Text Bo Adriansson SR Väst

Saab då och nu
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Att registrera sig på forumet.

Enligt uppgift tycker vissa att det är besvär-
ligt att registrera sig på forumet, här kommer 
därför en liten snabbguide i hur det går till:

För att kunna skriva på forumet krävs att man har 
registrerat ett konto, vilket görs på följande sätt.

Börja med att klicka på “registrera användare” 
i menyn. Du får nu upp en ny sida som visar vilka 
regler som gäller på saabklubbens forum, Läs 
igenom dessa.!

Under texten hittar du en ruta med texten “jag 
accepterar forumreglerna.”, Bocka i denna om 
du accepterar det som står i texten. Klicka sedan 
på “fortsätt”.

Du ska nu fylla i lite uppgifter om dig själv:

-Loginnamn: det användarnamn du vill använda 
för att logga in på forumet.

-Lösenord (mellan 4 och 20 tecken): det lösenord 
du vill ha. Tänk på att välja ett så långt lösenord 
som möjligt, men samtidigt ett du kan komma 
ihåg. Blanda också gärna små och stora bokstäver, 
siffror och specialtecken. Ett exempel: tds3-dow

-Bekräfta lösenord: skriv in samma lösenord 
igen för att bekräfta att du skrivit rätt.

-Epostadress: skriv in din epostadress. Till denna 
kommer bland annat ett bekräftelsemail med in-
struktioner om hur du aktiverar ditt konto, så var 
noga med att ange rätt adress.

-Bekräfta epostadress: skriv in samma epos-
tadress igen för att bekräfta att du skrivit rätt.

-Visningsnamn (mellan 3 coh 20 alfanumeriska 
tecken): välj det namn som kommer att visas vid 
dina inlägg på forumet. Detta kan ändras i efter-
hand om så önskas.

-Ort: (stad, landskap, län etc.): Skriv in i vilken 
stad du bor i. På saabklubbens forum krävs att alla 
anger namn, stad och eventuellt medlemsnummer 
i svenska saabklubben.

-För och efternamn: ditt namn.

-Medlemsnr (ej medl? Skriv: ej medlem): ditt 
medlemsnummer, är du inte medlem skriv ‘ej 
medlem’.

Du kan nu om du så önskar fylla i mer personlig 
information under “frivillig information”, önskar 
du inte göra detta nu kan detta göras i efterhand. 
När du är färdig, klicka på knappen ‘skicka’ för 
att registrera kontot. Om allt är korrekt ifyllt 
kommer du nu till en sida som talar om att “an-
vändare har registrerats.”. Har något blivit fel 
informeras du om detta (“ubb error: ...’). Klicka 
då på bakåtknappen i webbläsaren och justera 
dina uppgifter.

Vänta sedan på ditt bekräftelsemail. Det går 
vanligtvis ganska fort att få, men kan dröja en 
stund ibland. Tänk även på att det kan fastna i 
spamfiltret om du har ett sådant, så glöm inte att 
kolla i skräpmappen.

I mailet finns ditt användarnamn och lösenord, 
samt en länk du ska klicka på för att bekräfta 
ditt konto. Länken leder till inloggningssidan på 
saabklubbens forum, där du nu kan använda ditt 
användarnamn och lösenord för att logga in.

Registreringen är därmed klar och du kan börja 
skriva och svara på inlägg. Vill du ändra någon 
inställning kan du titta på menyvalen under ‘min 
sida’. Notera även det blinkade brevet, detta 
indikerar att du fått ett nytt privat meddelande, 
klicka på min sida/mina meddelanden för att 
läsa detta.

Frågor? Kontakta webmaster! 

Foruminstruktion
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Kalldrage 14/2 2009 ur såväl tävlande
 som arrangörsperspektiv.

Jaha, då var det åter dags igen att bege sig 
till Umeå för att köra Kalldraget, en enklare 
form av bilorientering för veteranbilar, där 
man skall hitta kontroller som har frågor av 
varierande typer, dock med en naturlig dragn-
ing åt bilhållet, förstås.

Vi som av dem däruppe alltid benämnts som 
“Stockholmarna” är jag själv med min vapen-
dragare Peter Svensson samt Fredrik Ekendahl 
med sin Gerda.

Härliga hårdpack-
ade vägar, höga 

snövallar och full-
dubbat

Men i år var det även ett polskt inslag, vår vän 
Tadeuz från Polen var med och åkte med sin 
flickvän. Tadeuz är den man som styr och ställer 
med de renoveringar som de gjort med ett antal 
Saabar här från Sverige. Vi hörde 
av oss till honom och frågade om 
han ville vara med och åka. Peter 
erbjöd sig sin Monte Carlo som 
han kunde få leka med. Eftersom 
Tadeuz är en friskus så tog han och 
flickvännen tåget upp från södra 
Polen, nära Ukrainska gränsen, färjan över till 
Nynäshamn och vidare upp till Stockholm.

Fredag morgon drog vi iväg. Vi hade vår ral-
lybil på släp naturligtvis, försedd med tidsenliga 
Mudsnow med rallydubb, Tadeuz, som varande 

På vägen upp hälsade vi på ett freak som byggt en 
utställningshall för sin Sport-63:a !

friskus, åkte efter oss de 70 milen upp till Umeå 
med Monten, utrustade med vanliga svennedub-
bade däck av hög ålder och tvivelaktig funktion.

Resan upp gick bra och på lördag morgon var 
det dags för start. Eftersom det är tävling så ska 
ju inte allt funka klockrent och direkt efter start 
kände jag att kopplingen var väldigt svampig och 
tappade trycket, ja, ja, det är bara att gilla läget 
som det heter. Det vara bara att pumpa många 
gånger när man behövde använda kopplingen och 

tack och lov för frihjulet ! Ett specialprov 
var en isbana och där var det väldigt tråkigt 
att inte ha en fungerande koppling, särskilt 
som det är så jättelajbans att åka isbana.

Jättelajbans hade Ekendahl, härligt att höra 
vrålet från Lanciaförgasarna och attacken 
var total som alltid när det gäller Fredrik ! 
Flickvän Gerda var tveksam innan om hon 
vågade åka med men gjorde det i alla fall 
! I målsvängen fick stackars Sune från ar-
rangörsklubben slänga sig upp i snödrivan 
i stället för att ta ett kort, vilket innebar att 
alla fotograferades i målsvängen utom den 
ystre Fredrik,  men det var det värt, tyckte 
han !

Härliga vägar, hårdpackat på vägen och höga 
snövallar och fulldubbat, kan det bli kuligare ? 
Eftersom vår polske vän inte behärskade svenska 
så begrep han inte ett smack av  roadbooken, som 
var av enkel typ och helt verbal, typ “sväng vän-
ster i Y-kors mot Paltberget 3” o.s.v. Det blev så att 

han låg bakom oss och hängde med 
så gott han kunde, och det gjorde 
han ! Är man polsk rallymästare 
flera år i rad så märks det. Dock har 
allt roligt ett slut, ibland kommer 

Min och Peters bil inför isbanekörningen
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Så var det ju det där med att man skall inte bara kunna köra fort, man skall kunna bromsa också ! 

T.v. Skotta får 
man göra i den 
här branchen!

T. h. Med 
mycket folk och 
bogserlina så 
gick det!

Slutet gott, allting gott! Efter rallyt fick ekipaget från Polen 
pris för såväl dagens avåkning som ekipaget med längsta 
resväg fr. Ewa och Tadeuz               Foto: Emma Nordström

det fortare än man tänkt sig. På ett stor slätt så gick 
vägen kors och tvärs, allt var vitt och det var tack 
vare plogpinnarna man såg var vägen gick, plöts-
ligt kommer ett Y-kors snabbt, vi hinner bromsa 
och ta svängen, men Tadeuz hade inte en chans 
med vanliga däck, naturligtvis beroende på för 
hög fart. Han hann i alla fall rycka i handbromsen 
och gå ut med bakändan först, “bakändan först, 
den är billigare” som en gammal rallydevis säger !

Jämrans, vad tråkigt det blev nu!

En efter en stannade de tävlande och Sune 
“sliret” Strömberg från arrangörsklubben kom 
glidande i sin jänkare, betraktade eländet, tog 
därefter ett kraftfullt befäl över situationen, 
varvid bogserlina angjordes i offret och andra 
ändan i Sunes jänkare. Sune som är rutinerad 
hade en hink med grus i skuffen, sandning vid 
bakhjulen, en trave folk i skuffen resten av 
gänget runt Monte Carlon. Efter ett stönande 
och stånkande, “ett, två å treee” och allt det 
där så fick vi upp Saaben på vägen. Punka och 
krokig bakaxel ! Suck ! Fram med reservhjulet, 

ingen luft, mera suck !

Tog oss till en mack och fick luft i hjulet, 
monterade och ut på E4:an, 4 mil ner till Umeå. 
Mer än 40 gick inte att köra, då började den orma 
sig, Tadeuz först i haveristen, vi efter i rallybilen,
tog oss dock ner till Umeå, där vi insåg att 

denna bil går icke att köra till Stockholm. Jaha, 
då blir det för undertecknad att köra rallybil till 
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Stockholm, puh ! Först byta däck i ordets 
verkliga bemärkelse, alla däck av Monten 
för montering på rallybilen, alla däck av 
rallybilen för montering på Monten. När 
detta var klart gav i upp för dagen, ställde 
oss i duschen, gick på lokal och ägnade 
oss till vad som där är brukligt.

Dagen därpå lastades det och jag satte på 
mig hörselskydden och vi drog iväg i kara-
van. 7:38 och special 1, högljudda gamla 
vinterdäck och en helt oisolerad kaross 
med bara två stolar och en störtbåge i, kallt 
och högljutt ! Efter 8 timmar i denna miljö 
var vi hemma och jag sände en tacksam 
tanke till den som uppfann hörselskydden !

Jaha, då var man hemma, tror aldrig jag 
somnat så fort, släckte lampan och sedan 
sov jag hårt och drömlöst !
Men, nästa år kommer vi igen, jag lovar !

Text o Foto Anders Lövmark

Oj, vad coola man kan se ut!

Peter och jag i tidsenliga jackor ! 
Min BP-jacka fick jag av Bo Reinicke, så den var med i 
många tävlingar tillsammans med Per Eklund 1972,så 
jackan har anor ! När jag fick den så låg den en enkel 
tågbiljett till Arvika i den, och vem bor där ? 
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Bra spridning i topplaceringarna i UVS
 vinterrally för hobbyfordon KALLDRAGE

T. v. Jhonny Andersson Saab 92 B -55 monterar 
nummerlapp inför starten.
Nedan. Totaltvåan Roger Jonsson:s Sport -62 från Piteå

Förutom det lokala deltagarna så kom där eki-
pagen från Piteå i norr och Polen i söder, via 
Bromma och Uppsala.
Totalt 41 stycken startande fordon kunde ar-

rangörerna räkna in denna soliga lördagsmorgon 
med 13 minusgrader på termometern.
Samling och förar genomgång i Nailheads klub-

blokal Västerslätt. Därefter så började allvaret 
med att leta upp 32 stycken kontroller under de 
22 milen sträckan var, samt att klara sluttiden 
15,30 senast på sista kontrollen som var upp på 
muséorådet Gamlia Umeå.
Efter några mils körning så var det dags för årets 

specialare… isbanekörning eller som den polske 
deltagaren uttryckte sig ”drive a car on a frozen 
lake” hur det skulle gå kan man undra.
Samtliga ekipagen klarade isbanan med glans 

och det sträva underlaget gjorde att de flesta lät 
sina vagnar andas ut rejält. Hörde en diskussion 
mellan två förare om vilket som var den största 
ljudupplevelsen, mullret från en pressad V8 motor 
eller en ”uppskrämd” tvåtaktare. Funderingarna 
går vidare men en skrämd tvåtaktare på is är det 
mycket nostalgi över.
De flesta kände sig nog som en Tom Trana, vilket 

även var det rätta svaret på kontrollen.
Rallysträckan gick vidare på kuperade inlands-

vägar, kontroll efter kontroll betades av.
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Halvtidsvilan, Blue Do´ts lokaler i Ånäset 
där kaffe smörgås och de varma korvarna 
lät sig väl smakas.
Därefter ut på andra etappen och nu blir 

det gamla kustlandsvägen tillbaks till 
Umeå o slutmålet.
Det enda missödet under rallyt hände på 

en av slutsträckorna då föraren inte hängde 
med på ”T-korsning – vägbyte 90grader 
vänster” vilket resulterade i en rejäl avåkn-
ing. Fordonet var ungefär en SAAB längd 
ut på den halvmeter tjock snöklädda åk-
ern. Med gemensamma krafter både med 
armstarke och en liten amerikanare så var 
åter fordonet på vägen, men måste tyvärr 
bryta då både fälg och bakaxel kroknat. 
På grund av detta missöde hamnade två 
fordon utanför tidsramarna och ströks, på 
egen begäran skall tilläggas.
Endast två fordon fullföljde inte ”draget”. 

Arrangörerna och deltagarna tackades för 
en trevlig dag.
Segrade gjorde inte helt otippad K Lind-

gren Rally Team Brännland Volvo PV 
444 1953, med dr Forsgren som oraklet i 
gänget, jodå det var tre stycken till i bilen 
också.
Tvåa Roger Jonsson Piteå SAAB Sport 

1962
Trea Karl-Evert Sundlöf Ullånger Volvo 

PV 444 1953
Trippel genuint svenskt i topp, som sig 

bör i ett vinterrally. 
Text och foto Sune Strömberg

Tävlingsledaren Sune Strömberg filmar i ett 
moln av tvåtaktsrök efter lunchuppehållet.

Startnr 15 Charles Lindberg Umeå Saab 96 -75

Ovan. Birgitta Holmgren codriver åt Peter Sandström 
Saab 93 B -59 inväntar start på lördag morgon.
Nedan: Ooops. Redaktör Johansson med kartläsare Peter 
Eriksson och Saab 96 -64 råkade också fastna på ett kort 
vid halvtidsvilan. 

Omslagsfoto sista sidan:
Eric Karlsson gratuleras av Saabs VD Jan Åke 
Jonsson på 80-årsdagen. 
   Foto: Christer Gebo.




