
Reportage
 Midnattssols-

rallyt
&

Träffpunkt 70 i 
Borås mm.



2

Omslagsbild: Startnr 
203  Bo Lindman med 
kartläsae Tony Ring 
kör för seger på SS 7 
vid årets upplaga av 
Midnattsolsrallyt.
Foto Anders 
Johansson

Saab-festivalen blev i år Saabens Dagar. Saab-
klubben, Sonett-klubben och Turbo-klubben 
räddade det arrangemang som genomförs var-
tannat år med Saab Automobile som sponsor 
och ansvarig. I år stod Saab i en rekonstruktion 
och kunde inte vara med. Det var då som klub-
barna beslutade att på eget initiativ genomföra 

SAABENS DAGAR 2009
det och Trollhättesektionen stod för mycket av 
det praktiska arbetet.                                                        

Länge såg det ut som om det inte skulle bli 
någon Saab-festival i år enligt en numera gammal 
tradition. Men medlemmarna ville något annat. 
Traditionen skulle inte få avbrytas. Det är ju trots 

Vinnarna 

Mats 
Johansson 
från Laxå kom 
i den finaste 
95:an.

Nedan:Folkets 
röst 
bland alla 
närvarande 
Saabar gick 
till en väldigt 
speciell 92:a 
och som ägs 
av Bo Patric 
Söderberg i 
Karlstad
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Åke 
Olssons 
Saab 
99 från 
1980 
korades 
till den 
finaste 
99:an.

Finaste 
900 var 
Lars 
Andersins 
svarta 
86:a.

allt ett evenemang som är efterfrågat och många 
medlemmar ser fram emot dessa vartannatårs-
träffar där även medlemmar från grannländernas 
klubbar är flitiga besökare. 
Det var då som de tre samverkande Saab-klub-

barna träffades och lade upp planerna på en egen 
träff utan Saab Automobile men förstås under 
enklare former. Det var mer som en vanligt klubb-
träff men med så oerhört mycket flera besökare.

Det gjorde ju inte saken sämre att årets upplaga 
av Klassiska Midnattssolssrallyt hade etappmål 
vid Saab-muséet vilket även tilldrog sig ett stort 
intresse från allmänheten. Muséet var öppet och 
invaderades av besökare, både Saab-folk och 
turister från när och fjärran. Samtidigt var det 
Fallens Dagar i Trollhättan men som efter lörda-
gens oväder kom att kallas för Skyfallens Dagar.

Lars Andersin sitter själv i rullstol efter en olycka för 
många år sedan på Kinnekulle Ring.
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På lördagen genomfördes ett familjer-
ally men som kom att präglas av regn med 
ständigt påslagna vindrutetorkare. Då redak-
tören inte deltog i rallyt så kan vad som helst 
ha hänt utan att det står något om det här.
 
Som sig bör var det ju kontrollstationer med 

frågor - inga manöverprov eller andra lekar.
Utslagsfrågan var ett 20.5 meter långt rep. 

Rallyts vinnare blev självaste museigen-
eralen Peter Bäckström men han lämnade 
walk over och på så sätt blev tvåan 1:a och 
trean 2:a osv.
Tvåa och segrare således blev Emelie West-

erberg. Hon hade gissat att repet var 24 meter 
lång. Därefter Ola Johansson från Vara som 
gissade på halva repets längd (10.5 meter) 
och på tredje pallplatsen hamnade Håkan 
Kimming, Näsängen,  som kom närmast i 
utslagsfrågan med 22 meter med men ett rätt 
mindre på frågorna.
Skurarna kom och skurarna gick och dagen 

i ända och värst var det under dagens höjd-
punkt då ”födelsedagsbarnen” skulle hyllas.  
Det finns ju tre modeller i Saab-familjen 

som fyller jämna år 2009. Äldst i den skaran 
är 95:an som fyller 50 år. Den första model-
len hade ju ”felhängda” dörrar eller själv-
mordsdörrar och till och med flickfångardör-
rar som de gick under i folkmun. Det finns 
inte många kvar av den första årsmodellen.
 Den andra jubilaren är självaste 99:an 

som fyller 40 jämt. Även i det fallet är det 
tunnsått med förstaårs-modeller. Och så till 
slut fyller 900:an 30 år. 

Som en hyllning till dessa tre jubilarer ut-
såg en jury det finaste exemplaret av varje  

Patric Söderberg i Karlstad - en 56:a som han 
har renoverat i grunden och moderniserat på ett 
personligt sätt under dryga halvåret.

2009-års upplaga av Saabs riksträff går till his-
torien som en tämligen blöt tillställning men som 
tur var höll regnet sig borta under söndagen då 
det var marknad för ingen säljare vill duka upp 
sina salugrejer under hällande regn.

                                                                                           
Christer Gebo

modell som var med på mötet i Trollhättan. 
Ägarna blev belönade med bland annat pokal 

och för dagen lämpligen inplastat diplom. 
Finaste 95:an hade Mats Johansson från Laxå. 

Det är en 60:a som han är den andre ägaren till 
och köpte i färdigt skick. 
Juryn korade Lars Andersins, Trollhättan, svarta 

900 från 1986 till den bästa 900:an. 
Åke Olsson i Silverdalen hade den finaste 99:an 

- en 80:a. 
Folkets röst bland alla närvarande Saabar gick 

till en väldigt speciell 92:a och som ägs av Bo 

Klubbens ordförande Mats Abelsson skaffade sig 
utrustning på marknaden för att gå¨en charmkurs - eller 
om det var skärmkurs.
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Ordföranden 
har ordet
När du läser detta är det redan september. 

Den intensiva sommaren har lagt sig till ro. 
Tomas Tranströmers ord kommer för mig:

Storm

Plötsligt möter vandraren här den gamla
jätteeken, lik en förstelnad älg
med milsvid krona framför septemberhavets
svartgröna fästning.

Nordlig storm. Det är i den tid när rönnbärs-
klasar mognar. Vaken i mörkret hör man
stjärnbilderna stampa i sina spiltor
högt över trädet.

(Ur 17 dikter, 1954)

Detta var jubileernas sommar, då vi saabentusi-
aster firade såväl en femtioåring, en fyrtioåring 
och en trettioåring. Och vi är många som står med 
bilar med sitt ursprung i femtio- och sextiotalet 
som med förundran har åsett främst de två yngsta 
jubilarernas frammarsch. Aldrig förut har det ta-
lats femdörrars, turboladdning och APC som nu. 
Pratet om insugsljuddämpare och trumbromsars 
justering liksom tynade, bleknade bort en smula. 
Men så ska det givetvis vara. Att Saabens dagar 
med de tre jubilarerna i centrum blev en stor succe 
är givet, vädret till trots. Jag hade nöjet att få bära 
en av de gula västarna under lördagens utställning. 
Ett stort tack ska riktas till organisationskommit-
ten, där Saabklubben representerades av Tomas 
Gustavsson och Roland Widarsson. Dessutom 
riktar jag ett tack till alla de anonyma funktionärer 
som fördelade parkeringsplatser, delade ut rösts-
edlar och hjälpte folk till rätta. Domarna i de tre 
jubileumsklasserna är värda ett stort tack för sin 
svåra uppgift under lördagens utställning. Utan 
dessa tysta insatser är alla sommarträffar omöjliga. 
Här finner vi själva föreningslivets kärna. Ingen 
av oss som är medlemmar i Saabklubben kan 
söka ekonomisk vinning i vår hobby. Och det är 
väl det som det innebär att vara amatör. I Svenska 

Akademiens Ordbok återfinner jag en artikel från 
1898 som beskriver amatör som en ”person, som 
för nöjes skull utövfar eller sysslar med konst eller 
idrott och liknande, utan att hafva den till yrke”. 
Och jag vet att folk kan bli stötta när jag kallar vårt 
bilintresse för lek. Visst, det är en allvarlig lek där 
vi spenderar sköna slantar och dyrbara stunder. 
Men likafullt är det en lek. Den dag vi upptäcker 
att leken förvandlats till blodigt allvar, där pengar 
och prestige tillåts styra över det tillbakalutade, 
det lekfulla, ja, då har åtminstone jag misslyckats 
i mitt uppsåt.

Därför blir jag bekymrad när jag nås av signaler 
att människor på central plats i Saabklubben 
lägger ned så stort engagemang i föreningen 
att deras hälsa äventyras. Det kan vi aldrig ac-
ceptera. Samtidigt som jag oroas över att vi tap-
par kompetens och erfarenhet när medarbetare 
försvinner från olika förtroendeposter är jag 
glad att man har tillräcklig distans till denna vår 
älskade hobby att man i tid förmår slå larm och 
säga ”Jag orkar inte”. Och på samma sätt hyser 
jag blandade känslor när människor berättar att 
de önskar få gå av sitt pass i förtid. Vi har visser-
ligen ett demokratiskt problem när den styrelse 
som väljs på ett årsmöte inte är densamme som 
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den som ska svara på det nästföljande. Men det 
är ett problem vi måste leva med så länge allt 
föreningsliv bygger på oegennyttigt engagemang. 
Vi får aldrig ta människors ideella insatser för vår 
eller andra föreningar som självklara. Därför vill 
jag också rikta ett varmt tack till dig som på olika 
sätt förgyllt denna träffsommar med ditt arbete. 
Du är ovärderlig!

När jag skriver dessa rader nås vi av budet att 
framtiden för Saab (åter) tycks klarna. Men så 
märkligt är det att när du läser samma rader i 
september vet vi hur det gick med Saab och 
Koenigsegg. Jag och många saabentusister med 
mig har under våren och sommaren fått frågan om 
hur vi i Saabklubben ser på de olika spekulanter 
som uppvaktat Saab, likt Penelopes friare. Men 

det självklara svaret som det är viktigt att hålla i 
minnet är att vi i Saabklubben inte kan ha en of-
ficiell åsikt om att vi föredrar den ena eller andra 
lösningen. Vi sysslar med gamla saabar, och vårt 
intresse i Saab Automobile är huvudsakligen det 
att där tillverkas framtidens veteranbilar.

Nu stundar en kort period där höstvägarna är för 
sörjiga att köra på innan tjälen härdar skogsbil-
vägarnas parkett inför vinterns snöbaletter. Nu är 
det tid för minnen av solheta motorhuvar, dags 
att städa glasspapperen ur baksätet och drömma 
om den aprildag när vi åter kan skruva locket av 
vaxburken. Men vänta: Kanske vi ännu får några 
sköna söndagsturer i brittsommarsolens glans?

Ha en skön höst!
Mats Abelsson

Efter moget övervägande har jag beslutat att 
sälja Järbo Färg & Lack. Försäljningsproc-
essen är genomförd och ny ägare tillträdde 
den 4 augusti 2009. Orsaken till att jag sålt 
verksamheten är att jag de närmaste två åren 
kommer att studera. 
Utbildningen, som sker i Västerås, ligger inom 

området ”Produktionsutveckling”.

Den nya ägaren av företaget heter Ove Gandahl 
och det roliga är att han har en bakgrund inom 
Saab-koncernen. Egentligen har det mest handlat 
om utveckling av flygplan men en del samarbete 
med Saab Automobile har också funnits med i job-
bet. Ove har också en gång i tiden jobbat praktiskt 
med bilar, både som mekaniker och bilplåtslagare 
med vissa inhopp i lackverkstan.

Ove kommer även att ta över sysslan som lack-
ombud för Saabklubben. Receptarkivet finns 
även det kvar hos honom på Järbo Färg & Lack. 
Arkivet är baserat på DuPonts 2-K system. Det 
finns ännu inget receptarkiv framtaget i modernt 
vattensystem, men frågan är om det ska göras så 
länge man får använda 2-K färg till veteranfordon.

Jag vill tacka alla klubbmedlemmar för de 
gångna åren som klubbens lackombud och önskar 
samtidigt Ove lycka till med Järbo Färg & Lack.

Med vänlig hälsning
Patric Henriksson

Fd Lackombud, Svenska Saabkluben

Lackinformation 
Järbo Färg & Lack får ny ägare
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Nya Medlemmar -Aug 2009 Välkomna !
ALDENRYD SÖREN H.C. ÖRSTEDTS VEJ 27 DK-8260 VIBY J  DANMARK

ALVIN FREDRIK GETTERUM SANDEBO 590 81 HJORTED

ANDERSSON BENGT      * BORGHOLMSVÄGEN 10 857 31 SUNDSVALL

ANDERSSON TOBIAS APELVÄGEN 131 A 705 58 ÖREBRO

ARONSSON LARS FREDENTORPSVÄGEN 
12

230 41 KLÅGERUP

AURIOLA HEIKKI SIEMENTIE 7 362 00 KANGASALA FIN-
LAND

BAEKKELUND TORE SOLBAKKEN N-2338 ESPA  NORGE

BJÖRLING JOSEF TPRGILSGATAN 23 C 506 38 BORÅS

BLADLUND FREDRIK KVARNVÄGEN 6 774 64 HORNDAL

BÖHM SASCHA BERGSTRASSE 69 D-29664 WALSRODE  TYSK-
LAND

CARLSSON KJELL TUNVÄGEN 1 261 75 ASMUNDTORP

DAHLIN WINSCHER 
FREDRIK

MALMTORP 13 153 95 JÄRNA

DANIELSSON ANDERS MUNKHAGSGATAN 126 587 25 LINKÖPING

DRAKE AF HAGELRUM 
KENNETH

MOSSBOVÄGEN 11 184 91 ÅKERSBERGA

DUNNE ANDREW 16 DARTFORD ROAD 
SEVENOAKS

TN13 3 TQ KENT  ENGLAND

EDIN MATTS KARLAVÄGEN 55 114 49 STOCKHOLM

EIKENES KARSTEN LINDEVEIEN 2 N-3290 STAVERN NORGE

EKELUND ARNE KÄLLSTIGEN 1 288 34 VINSLÖV

ELIASSON FREDRIK KÄRRVÄGEN 12 B 702 21 ÖREBRO

EMANUELSSON AN-
DREAS

GÄRDHEMS-LUNDEN 4 461 92 TROLLHÄTTAN

EMMOTH BERNT VANDRAHEMSV. 18 811 95 JÄRBO

ENEROTH KENNETH VÄSTERVÅNGSV 7 231 66 TRELLEBORG

ERIKSSON KJELL  * ANSTAHYTTAN 12 783 93 STORA SKEDVI

ERIKSSON TOMMY   * FAGERBJÖRK 13 148 92 ÖSMO

FREDRIKSON ANNIKA KARSBO 29 738 91 NORBERG

FREDRIKSSON JAKOB NYPONVÄGEN 96 331 42 VÄRNAMO

FRIDHOLM MARTIN STUDENTVÄGEN 7 752 34 UPPSALA

GADJIEVA SEFIJAT GÄRDESVÄGEN 11 183 30 TÄBY

GLAD HENRIK HJORTMOSSEGATAN 28 461 51 TROLLHÄTTAN

GUDMUNDS HANS BJÖRKLINGE-LUND 51 743 74 BJÖRKLINGE

GÖRANSSON HÅKAN GROPKULLE ÄFSINGE 590 46 RIMFORSA

HAGENGRINDER STE-
FAN

BITTERNA KYLEBERG 3 534 61 VEDUM

HARRYSSON TOBIAS KOPPARMYNTSG.9 414 79 GÖTEBORG

HELLGREN KALLE EVA BONNIRES GATA 33 129 54 HÄGERSTEN

HULTBERG KJELL BRUKSVÄGEN 7 566 91 HABO

JANZON MAGNUS GETVÄGEN 6 187 54 TÄBY

JENSEN OVE KUNGSGÖRDSV 61 791 41 FALUN

JOHANNESSON TORE FLANADEN 102 462 50 VÄNERSBORG

JOHANSSON ANDREAS NÄSTE 19 790 21 BJURSÅS

JONSSON OVE GRANNVÄGEN 36 577 33 HULTSFRED

JÄDERHOLM LARS 
GUNNAR

SIMTUNA KOBT 17 749 71 FJÄRDHUNDRA

JÄDERKVIST HANS ENGELBREKTSGATAN 
5 B

791 62 FALON

KADYROV KIRILL KOLSTIEN 3 E N-5097 BERGEN  NORGE

KARLSSON JAN-ERIK FRITJOF NANSENS VÄG 
11 LÄG 11

451 44 UDDEVALLA

KARLSSON KJELL KÄLLEMOGATAN 8 567 33 VAGGERYD

KARLSSON MIKAEL  * SYLTEVÄGEN 62 B 461 52 TROLLHÄTTAN

KARLSSON OSCAR TALLSTIGEN 1 i 685 34 TORSBY

KARLSSON VIKTOR SÖDRA MÅLERÅSVÄ-
GEN 25

380 42 MÅLERÅS

KJELLANDER HENRIK ÖKULLS GÅRD 532 93 AXVALL

KRONVALL GUSTAV SANKT GERTRUDS 
VÄG 134

593 41 VÄSTERVIK

LANDE ALF ULSBERGSVV 4 N-4034 STAVANGER NORGE

LARSSON LENA ASKHULT 120 311 93 VÅNGÅS

LEIJNEGARD BJÖRN STORSVEDSVÄGEN 31 821 94 BOLLNÄS

LINDAHL MAUD HULEGÅRDSVÄGEN 7 542 72 MARIESTAD

LINDBERG PATRIK RUDBECKSGATAN 17 632 27 ESKILSTUNA

LJUNG STIG STORGATAN 54 568 32 SKILLINGARYD

LUNDBERG OLOF GUNNESTORPS BY-
GATA 12

417 49 GÖTEBORG

LUNDBLAD DAVID BRYGGARE BERGS V. 9 182 47 ENEBYBERG

LUNDVALL KEVIN STENINGE 8364 762 95 RIMBO

MAGNUSSON GUNNAR RÅDJURSVÄGEN 8 665 32 KIL

MESTVEDTHAGEN 
ÖYVIND

NEDRE FLATÅSVEI 89 N-7099 FLATÅSEN   NORGE

MÅNSSON HENRIK BACKGATAN 2 247 31 SÖDRA SANDBY

NEMBY PER-ERIK ÄRTVÄGEN 131 831 62 ÖSTERSUND

NILSSON CARL-JOHAN LÄNNA GÅRD 740 11 LÄNNA

NORDQVIST THOMAS RÖNNVÄGEN 2 961 37 BODEN

NORSTEDT ANDERS SPILTVÄGEN 3 743 63 BJÖRKLINGE

NÄLSEN JOHAN ASPVÄGEN 9 749 63 ÖRESUNDSBRO

NÄSLUND RUNE MALÅ-VÄNNÄS 38 930 70 MALÅ

OHLSSON THOMAS STRANDPROMENA-
DEN 8

234 39 LOMMA

OLLENSDOTTER SARA DALAPLAN  5 D 214 28 MALMÖ

OLSSON JAN CHRISTER BOLSTAD TORP 12 464 56 MELLERUD

PERSSON TORE  * HÅÅ SKOGHEM 340 13 HAMNEDA

PETERSSON LENNART KRISTBERG 713 TRE-
HÖRNA

590 28 BORENSBERG

PIHLGREN ANDREAS PARKAGATAN 17 671 32 ARVIKA

RAMSTAD SVERRE HOSLEKROKEN 4 N-1362 HOSLE  NORGE

ROGERDAL LARS MÅNGATAN 7 461 59 TROLLHÄTTAN

ROSENKVIST LENNART STENBROVÄGEN 20 298 33 TOLLARP

RUNDQVIST PÄR ANNELUNDSVÄGEN 16 555 94 JÖNKÖPING

SELLGREN KENNETH KORREVÄGEN 10 273 50 BRÖSARP

SIGURDSON ERIK KÅDDIS 79 905 92 UMEÅ

SILVFER FREDRIK FREJGATAN 42 113 26 STOCKHOLM

SJÖLUND LARS BÅTSMANSVÄGEN 32 871 53 HÄRNÖSAND

SKEPPSBY ANDERS HERMELINGATAN7 520 29 BORENSBERG

SPORRONG ANDERS SKOGSBY 121 386 93 FÄRJESTAD

STENBERG STEN-ERIK SYTTORP ROSENBERG 585 96 LINKÖPING

SUNDEN LARS CEDERVÄGEN 2 681 33 KRISTINEHAMN

SVENSSON FREDRIK HUNNEBERGSGATAN 
14

461 39 TROLLHÄTTAN

SVENSSON MAGNUS        
*

KVÄNSLÖV 3 341 94 LJUNGBY

SÄBERG TOMMY JAN CARLS VÄG 7 597 31 ÅTVIDABERG

SÖDERMAN FREDRIK  * RAMMSJÖVÄGEN 221 269 93 BÅSTAD

THING H C GRÖNVANGEN 134 DK-LANGESKOV DANMARK

TORBIÖRNSSON MATS FREDRIKSBORGENS 
VEJ 9

N-2040 KLÖFTA  NORGE

TROLIN KURT MEJERIVÄGEN 3 748 42 ÖRBYHUS

UTBULT MICHAEL LANTMILSGATAN 18 421 37 VÄSTRA FRÖLUNDA

VASSLID SIMEN MÅSÅHAUGEN 20 N-2614 LILLHAMMER  
NORGE

VIKETOFT JAKOB TRALLEBOVÄGEN 5 755 91 UPPSALA

VISURI KAJ SANDVÄGEN 46 742 92 SANDHAMMAR

WASSGREN GÖRAN SALTSJÖQVARNS KAJ 5 131 71 NACKA

WEHLIN CARL ENBACKEN 34 147 33 TUMBA

WELGE GÖTZ DONNERSTRASSE 27 D-22763 HAMBURG  TYSK-
LAND

WERNER RUNE APOTEKARVÄGEN 2 831 52 ÖSTERSUND

WESTIN SVEN-ERIK ROSLINGESVÄGEN 16 871 40 HÄRNÖSAND

WILCOX CHRIS 4 CHIVINGTON CLOSE  
MONKSPATH

B90 4 YS SLIHULL  ENG-
LAND

ÖRN KLAS-OLOF KANALGATAN 4 644 34 TORSHÄLLA

ÖRNEFORS WAHLBÄCK 
CATARINA

HÄMPLINGEVÄGEN 1 730 50 SKULTUNA
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IN MEMORIAM
Tobbe Ahlinder                                  

5.9-1958 – 19.4- 2009
Lite historik om en trogen Saab:it.
Skriver några rader om min Saab kompis Tobbe 

Ahlinder.
Vi träffades i början av 80 talet då vi båda åkte 

rally. Tobbe körde rally från början på 70-talet till 
mitten på 80-talet i SaabV4, mesta dels Standard 
B men provade även på några år i klass special 
och han nådde stora framgångar i rallyskogarna. 
Med tiden började vi (Matte Blomqvist) med 

gamla två taktare och åkte på många vetaranträf-
far.Vi upplevde mycket roligt tillsammans. Tobbe 
träffade kärleken och flyttade till Hässelby och 
överförde sitt Saab intresse till Ullas son Johan 
som har en filad V4-73. Tobbe blev sjuk i elakar-

tad cancer, han kämpade med sin sjukdom och 
var alltid positiv. Tobbe sade ofta att jag har för 
mycket kvar att göra i mitt liv, han var en kämpe 
in det sista.
För att hedra minnet av Tobbe åkte vi hans två-

taktare till begravningen.  Sjukdomen tog hans 
liv alldeles för tidigt.

Av Mats Blomqvist och Ulla Öhrn

På Saab-festivaler träffar man många tokar. 
Den ene värre än den andre. Och så kan man 
träffa sådana som är så tokiga att de har varit 
ordförande i Saab-klubben.
Inte mindre än tre sådana och en nuvarande 

tok dök upp på Saabens Dagar i Trollhättan i 
somras. De drällde omkring och såg sig om både 
här och där efter likasinnade och trånade efter 
andras klenoder och förstås efter reservdelar på 
söndagen. De sprang omkring som yra höns och 
kacklade med alla och envar. 
När Bakrutans redaktörer fick idén att samla 

ihop flocken till ett gemensamt gruppfoto så var 

det näst intill hopplöst. Att få samlat ihop  dem 
var inte lätt för de flaxade iväg lika fort som man 
fick syn på den.
I träffens allra sista skälvande minuter så gick 

det till slut. 
Svårast var det att få John Jonasson på plats. 

Det visade sig att han låg och ruvade så länge 
på söndagen att Anders Dackemyr var nära att 
ge sig av. Då kom han sprättande så att Bakrutan 
kunde tränga upp dem alla mot muséets vägg för 
en riktig nostalgibild. 
Det kan dröja till nästa gång så sug ordentligt 

på fotot.  
                                                          Christer Gebo 

Uppträngda före dettingar och en nuvarande ordförande i Svenska Saab-klubben, fr v John Jonasson, Martin 
Bergstrand, Anders Dackemyr och Mats Abelsson.

Ordföranden i fyrtall
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Efter ett mycket bra idèuppslag från Tomas 
Ramsell och Anton Björklund så beslutades 
inom Saabklubbens Norrlandssektion att 
vi skulle köra en fika och avrostningsträff i 
Burträsk den 24 maj 2009. 

Resumé från avrostningsträff i Burträsk

Ambitionen har denna gång en-
dast varit att vi skulle få söndag-
stur på vårfina (men tjälskadade) 
Norrlandsvägar med målpunkt 
vid Burträsks värdshus där det 
naturligtvis fanns en del att stilla 
hungern med och gott om tid 
att prata såväl Saab som en del 
annat.

Avfärd från Ersmark norr om 
Umeå var spikad till kl 12 och dit 
kom ett knappt tiotal Saabar av 
skiftande ålder och skick.  Wil-
liam Gidlund som numera bor 
i Örnsköldsvik och tagit sikte 
på en återförening med gamla 
bekanta i Umeå var den som kört 
längst denna dag.Vi rullade så 
småningom upp mot Botsmark 
där ytterligare ett par fordon 
skulle haka på.
En av dessa var Johnny An-

Nedan Träffdeltagarnas fordon uppställda vid sjön 
Burträskets strand.

Vänster: Två katter bland alla hermeliner. Till vänster 
en MB 170 SL av 50 års modell och till höger Plymoth 
Business Coupe 1947.

Bekymrade miner runt Antons bil. Från vänster ser 
vi Johannes Stenling, William Gidlund och Anton 
Björklund

dersson som dessvärre hade drabbats av bensin-
pumpshaveri på sin Saab 92 så han fick som 
den taxichauför han är till vardags, åka en f.d. 
taxi Mersedes Benz 170 SL årsmod 1950..till 
Burträsk. Ägaren till denna heter Kurt Karlsson 
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på tur.
TILL SIST EN EFTERLYSNING ! 

Till nästa år  hoppas vi även på att få se några 
medlemmar från Skellefteå och norra länsdelen 
möta upp till denna trevliga träff!

Text o Foto
Anders Johansson

En SAAB kan väl ändå inte läcka!  
Johannes Stenling undersöker orsaken 
till droppet.

Utöver denna gjorde även en Plymouth Business 
Coupe 1947 med ägaren Daniel Lönnefjord oss 
sällskap.
Väl framme möte Tomas upp med lite lokal 

info om Burträsk, som för er som inte har så god 
kännedom om norrland är ett litet industrisam-
hälle sydväst om Skellefteå,vartefter fikat stod 

Hobbyfordonsdag i Umeå
Norrlands motorhistoriker och Umeå Vet-

eranbilssällskap stod i år  gemensamt som 
arrangör för detta minrally tillsammans med 
i stort sett samtliga veteranfordonsklubbar 

i Umeå och Lycksele. Klubbarna hade fått 
ansvar för varsin bemannad kontroll spridda 
runt om i Umeå.
Vad kan dölja sig i den hemliga lådan ? Rallydeltagarna 
fick en stunds huvudbry vid vår klubbkontroll
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Uppsamling och kartutdelning var lokalis-
erad till stadshusparkeringen och samlade 
44 startande vilket får anses klart godkänt 
med tanke på att vädret säkert skrämde bort 
en del tvåhjulingar och öppna fordon. Efter 
en allmän fordonspresentation och start på 
torget i Umeå så hade vi fyra timmar på oss 
att avverka ett tiotal kontroller av varierande 
svårighetsgrad. 

Saabnärvaron denna dag inskränkte sig till 
tre deltagande fordon och förutom underteck-

nad så åkte Peter Eriksson och Johnny Andersson 
runt slingan  För egen del så fick jag bland annat 
anledning att besöka ett tvåhjulsmuseum tillhörigt  
Umeå motorcykelveteraner som jag knappt visste 
om trots att det har existerat i runt tio år. I bland 
kan det vara på sin plats att turista runt lite i sin 
egen stad!

Svenska Saabklubbens Norrlandssektion repre-
senterades denna dag av Tomas Ramsell. Anton 
Björklund och Ted Stockhaus som hade en låda 
med lite olika prylar som deltagarna under en kort 
stund fick i uppgift att memorera. Sedan gällde 
det att kunna notera vad som låg i lådan på svars-
blanketten vilket inte visade sig vara helt enkelt.

På eftermiddagen var det dags för målgång vid 
Gammlia hembygdsområde där dagen till ära, 
fiket öppnade för första gången denna säsong. 
Här fanns tid för en gemytlig samvaro inför svar-
sgenomgång och prisutdelning. Lycklig vinnare 
för dagen heter Magnus Lindqvist körandes en 
Volvo 142 GL -74.

Text Anders Johansson
Foto Anders Johansson o Peter Eriksson

 Till höger: Artikelförfattaren klarade inte att hålla 
sig undan kameran denna gång.

Johnny Andersson motionerade sin Saab 92 B

Peter Eriksson letade också kontroller denna dag.
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Den 10 juni är en bemärkelsedag för Saab. Det 
var nämligen denna dag som den första Saaben 
visades för första gången. Produktionen kom 
ju igång i december året därpå. Men denna dag 
anses vara Saabs födelsedag. Året var 1946. 
Födelseorten var Linköping. Skapad av flygp-
lanskonstruktörer.

Det är alltså inte på något sätt något jämnt år  
för Saab i år. Men födelsedagen till ära så hade 
radioprogrammet P4Extra ett inslag där klubbens 
förre ordförande Martin Bergstrand fick hylla 
63-åringen i en intervju på självaste högtidsdagen. 
Han berättade för lyssnarna om sina 11 stycken 

Saabar som han har samlat på sig genom åren 
från den alla första 92:an från 1955 som  stått på 
gården hemma hos honom under alla uppväx-
tåren.
- Jag har dem i ett par lador, svarade han på pro-

gramledarens fråga om var han har alla sin bilar.

Alla är förstås inte körbara. Ännu i alla fall utan 
står till sig. Martin har ju fullt upp med att åter-
ställa kungens amerikalimousine i ursprungligt 
skick och som han berättade om i förra numret 
av tidningen.
Hans stall består av Saabar omfattar årsmodel-

lerna från 1955 till 2006.

Vilken gillar han bäst? 
En svår fråga som han fick av programledaren 

till en man som gillar alla Saabar. Men svaret blev 
93:an från sent 50-tal.
- En intressant modell som är körbar och an-

vändbar.

Men han har en annan favorit också - en 900 
cabriolet från 1986.
- En klart njutbar bil som kan rekommenderas, 

sa han till radiolyssnarna.
Skälen till att Saab blev hans bilmärke är att han 

växt upp med dem.
- Och så har Saab alltid varit en udda bil som 

har stuckit ut - en bil som varit framsynt redan 
från början.
Ett nöje som Martin har är att tanka en gammel-

Saab:
- Det är lika roligt varje gång för det kommer 

alltid fram någon som vill prata minnen.

Martin sa sig också kunna härma en tvåtaktare 
men det ville han dock inte göra i radion i den 
här intervjun.
- Det får väl bli en annan gång då, avslutade 

programledaren för P4Extra.
                                                                                 

Christer Gebo

SAAB 92 - 63 år 
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Klubben har fått en intressant dokumenta-
tion i gåva av Gunnar Widén i Björnrike i 
Härjedalen. Hans morbror var nämligen en av 
de första i landet med att boka sig för en Saab 
92 innan den ens hade tillverkats.

Christian Jonsson bodde på 1940-talet i Nyliden 
- en liten ort i inlandet mellan Örnsköldsvik och 
Umeå. Där var han folkskollärare. En dag läste 
han i tidningen om den nya svenska bilen som 
hade visats i Linköping för pressen Det var idel 
lovord om bilen med ”en epokgörande strömlin-
jeform. Den utnämndes till en folkbil och ”inkar-
nationen av den svenska drömbilen”.

Christian Jonsson fängslades av artikeln och 
bestämde sig för att en sådan bil skulle han ha. 
Han skred därför snabbt till handling och skrev ett 
brev till Philipsons i Stockholm den 20 juni 1947 
och beställde en Saab och fick ett lika snabbt svar:
- Vi erkänna tacksamt emottagandet av Eder 

skrivelse av den 20 ds och hava med anledning av 
densamma fört upp Eder på vår lista över - som 
vi hoppas - blivande köpare till Saab-bilen, skrev 
Henry Ericsson vid Philipsons. 

Han passade också på ett framhålla att efterfrå-
gan på bilen hade varit stor efter pressvisningen:
- Intresset har efter meddelanden i pressen visat 

Vedermödor för att få köpa en SAAB 92
sig vara fullkomligt överväldigande.  Densamma 
kommer säkerligen att fylla ett stort tomrum på 
den del av bilmarknaden som omfattar småvag-
narna.

Henry Ericsson lovade att återkomma när det var 
dags att teckna en fast order men när det skulle 
ske kunde man inte säga:
- Då skola vi åter låta höra av oss.

Förmodligen tyckte Christian att det drog ut på 
tiden utan att någonting hände. Det hade nämligen 
gått två år varför han skrev till Philipsons och 
undrade hur det hade gått och fick till svar i ett 
brev den 7 november 1949 att ännu så gick det 
inte teckna några order:
- Anledningen härtill är dels den, att de seriemäs-

siga leveranserna tidigast beräknas kunna taga 
sin början under första halvåret 1950, dels också 
det förhållandet, att vagnens pris ännu icke blivit 
fastställt. Inte heller hava vi upprättat någon tu-
rordning för kommande kontraktsteckningar och 
leveranser. 

Brevet till Christian Jonsson hade nu underteck-
nats av Jonas R Peterson.
Han skickade också med ett särtryck ur Saabs 

personaltidning som då hette ”Vingspetsen”. 
Brevet avslutades:

- Vi bedja att senare och då vi är i 
tillfälle därtill få återkomma.

I mars 1950 skrev Christian ytterligare 
ett brev till Philipsons och fick svar att 
många tusen anmälningar under hand 
inkommit, därav flera tusen i samband 
med den första introduktionen på för-
sommaren 1947.

Den första serien bestod av 1.500 bilar 
och skulle således inte räcka till alla 
som ville köpa en SAAB.
- Vi måste tyvärr räkna med att de-

samma inte på långa vägar svara mot 
föreliggande behov, fick Christian veta.

Därför skulle man fördela bilarna 
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först när man visste exakt hur många det fanns att 
leverera till väntande kunder innan man tecknade 
några kontrakt på förhand.
- Vi vilja till varje pris förhindra ett upprepande 

av de kontraktsöverlåtelser som varit så vanliga 
i samband med en annan småbil.  

Man syftade alltså på Volvo PV som skrivit 
kontrakt med köpare långt innan några leveranser 
kunde ske. Det var vanligt att folk med ett kon-
trakt på handen annonserade ut dem i tidningarna 
till ett betydligt högre pris - ungefär som billiga 
SJ-biljetter numera köps på nätet och annonseras 
ut på Blocket.
Han fick i alla fall ett löfte:
- Vi bedja få återkomma med exakta besked i 

Edert fall.

Christian stod på sig för att få sin efterlängtade 
92:a men ännu kunde han inte få några löften 
från Philipsons. 

I ett brev den 18 april 1950 var i alla fall priset 
fastställt till 6.550 kronor. Priset hade stigit från 
4.800 kronor som man hade sagt vid pressvisnin-
gen 1947. Man hade då också sagt att tillverknin-
gen skulle komma igång i början av 1949 men 

Den 22 september bekräftade Philipsons att man 
hade tecknat honom för en leverans månaden 
därpå.
- Vi återkomma i början av oktober med uppgift 

om bestämd leveransdag.

Nu äntligen visste Christian att han skulle bli 
Saab-ägare och en av de första i landet.

Den 10 oktober skickade man registreringshan-
dlingarna till honom för undertecknande.
- I och för registrering av till Eder försåld Saab 

92 personbil översända vi härmed registrering-
shandling vilken vi tacksamt emotse i retur per 
omgående försedd med Eder underskrift.

Två veckor senare kom fakturan från Philipsons 
på den nya bilen. Den slutade på 7.379 kronor 
inklusive tillägg för bl a frakt, försäkring och 
extra utrustning som klimator med kylargardin.

Christian Jonsson hade äntligen fått sin bil efter 
mer än tre års väntan. 
Sedan han läst instruktionsboken skrev han till 

Saab i Trollhättan med några frågor om frihjulet 

blev ju närmare ett år försenad.
- För dagen äro vi inte i tillfälle 

att lämna besked om den ungefär-
liga tidpunkten för eventuell lev-
erans till Eder ej heller att teckna 
några order utan bedja att snarast 
få återkomma härtill.

Med brevet skickade man med 
en nytryckt broschyr i färg. Förut 
hade man bara haft en i svartvitt 
tryck.

Nu hade det alltså gått nästan 
tre år från det att folkskolläraren 
Christian Jonsson i Nyliden ville 
teckna sig för den nya Saaben och 
hela tiden hade han bara fått nya 
besked att vänta och vänta. 

I september 1950 ringde han till 
Philipsons istället för att skriva 
ännu ett brev och då började det 
att lossna.
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Gunnar Widén är medlem i Svenska Saabk-
lubben och andre ägaren till en grön Saab 96 
från 1975 och är hemmahörande i Björnrike 
utanför Vemdalen i Härjedalen. Han har 
skänkt korrespondens som hans morbror 
Christian Jonsson hade med Philipsons från 
1947 efter att 92:an hade pressvisats. Den 
korrespondens redovisas i en artikel på annan 
plats i tidningen.

Utöver dessa brev har klubben fått några tidning-
sartiklar om Saab 92 och 93 som Christian klippte 

ur och sparade på samt annonser om 92:an.
Klubben har också fått Saab-Anas vägkarta från 

1975 med en Saab 99 CombiCoupé på framsidan, 
en broschyr om Saab 93 och Saab 96 kortnos 
samt boken ”Hur jag får ut mest av min SAAB” 
från 1956.
Saabklubben är mycket tacksam för Gunnar 

Widens gåva och lägger materialet med uppskat-
tning i klubbens arkiv.  

                                                                                                     
Red.

Ett tack

och oljeblandningen i bensinen. 
Bland annat så undrade han om 

frihjulet medgav att man kunde 
växla utan att trampa ner kop-
plingspedalen.
Saab svarade att man inte rekom-

menderar växling utan att koppla 
ur. Man bör växla på vanligt sätt 
utom vid nerväxling från trean 
till tvåan. 
- Det kan vara fördelaktigt t ex i 

tät stadstrafik, skrev Saab. 

Saab påpekade också för Chris-
tian att man inte bör köra med låst 
frihjul:
- Om det sker riskerar man att 

motorn inte får tillfredsställande 
smörjning när vagnen rullar utan 
gaspådrag t ex i långa utförsback-
ar.

När det gäller bränsleblandnin-
gen 1:25 på framhåller Saab att 
den rekommendationen stöder sig 
på noggranna prov och att man 
inte rekommenderar försök med 
andra blandningsförhållanden.

Hur länge Christian Jonsson be-
höll sin nya Saab 92 är inte känt 
men han har i vart fall köpt även 
en 93:a när den kom ut.

                                                                                           
Christer Gebo                                                     
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Syster- och broderklubbarna
Öyvind Helland är medlemsprofilen i den 

norska Saab-klubbens medlemstidning Frihju-
let nr 1/2009. Första gången som han såg en 
Saab var påsken 1961. Hans äldsta syster hade 
nämligen skaffat sig en pojkvän som hade en 
Saab 93B från 1958. En egen Saab fick han i 
januari 1969 när han som anställd vid Saab 
i Trollhättan köpte en 61:a för 1.500 kronor. 
Men redan i september samma år lämnade han 
Trollhättan för att åka tillbaka till Norge och 
sålde då Saaben till sin förman Gösta Larssons 
son Rune. 
Tiden gick och 1999, alltså 30 år senare fick 

Öyvind för sig att höra om hans första Saab fanns 
kvar och ringde då till Rune som ögonblickligen 
kom ihåg honom efter alla åren trots att de bara 
hade träffats en enda gång, nämligen när han 
köpte Öyvinds bil. Förklaringen till detta var 
att Öyvind hade ristat in sitt namn i metallen på 
Saabens sportratt. Rune hade haft bilen i tio år 

världsnyheter som andra bilfabriker senare har 
tagit efter. 
Han är bekymrad över hur det ska gå med Saab 

i framtiden.
- Jag kan ju inte för skams skull köra något annat 

så om Saab försvinner så får jag får väl hamstra 
några så jag klarar mig livet ut, säger den nu 
63-årige entusiasten. 
Hans första var en 93B 1958 och när hans gran-

nar fastnade i snön med sina bilar så kunde han 
alltid ta sig fram bara det inte stod några andra 
bilar i vägen. 
Nu har han en V4 från 1969 och en  9.5:a. V4:an 

har tidigare varit länsmansbil i Moelven.
 

EN FRÖJD
Sommaren 2006 var Knud Erik Jegindfeldt och 

han hustru på väg till Holstebro. När de var på 
väg genom Odby så fick de plötsligt syn på några 
gamla bilar utanför en mekanisk verkstad. Det var 

men den var numera skrotad.
Öyvind har haft en annan Saab också, 

nämligen en vid 65:a som han köpte i 
Narvik 1971 men sålde igen 1973 då 
familjen fått tillökning och behövde en 
större bruksbil. 1999 blev det en Saab  
igen och då ytterligare en vit 65:a och 
den har han kvar fortfarande. När han 
köpte den var han ensam i hela Bodö-
området med en tvåtaktare men nu finns 
det  åtta tvåtaktare, tre V4.or och en 
Sonett enbart i staden Bodö.
Öyvind håller för närvarande på med 

att restaurera en  93B från 1958 som han  
köpte för två år sedan. Den var kraftigt 
rostangripen och taket var inbucklat 
eftersom den stått under ett tak med snö 
som rasat ner över bilen.

    ENBART SAAB
En annan Saab-entusiast i Frihjulet 

är Aage Sveum. Under sina 44 år som 
bilägare har han aldrig haft något annat 
märke än Saab. Det är det nog inte många 
som slår. Han bor i Hamar.
- Jag är imponerad över att en av 

världens minsta bilfabriker har haft flest 
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en Volkswagen från 1960, ett par 60- och 70-tals 
MG men också en mycket välvårdad Saab 96 
från 1965. 

- En fröjd för ögat, säger de i den danska 
klubbtidningen SAAB Entusiasten nr 1/2009.
Det blev affär och de hämtade den olivgröna 

Saaben redan dagen därpå.
- Det var en fröjd att få vaxa denna välbehållna 

Saab.
Men vid en veckoslutsresa till Odense fick de 

stopp på Saaben men de hade turen att träffa 
Jens Christian som är en känd Saab-kännare i 
Danmark.

Det blev bogsering hem och hjälp av Jens att 
fixa Saaben.
- Jag är dålig på motorer men bra på målning för 

jag är trots allt billackerare, skriver Knud Erik i 
SAAB Entusiasten.
 

ZINKAS
Tidningen publicerar också en hälsning till Erik 

Carlsson inför hans 80-årsdag genom HC Thing 
med gratulationer. Han berättar också att hans 
son Jacob funnit en 92B 1953 hos Jonas Leklem 
i Östersund och att nu är de igång med att sätta 
den i stånd. 
- Vi fick med en extra motor och växellåda. 

92:an ska plockas ner 
till grunden, zinkas och 
byggas upp igen så den 
kan hålla i 50 år.
- Som du säkert kom-

mer ihåg har jag gal-
vaniserat min Volvo 
Valp, min Saab 96 från 
1970 och Sonetten från 
1971. Vi använder dem 
året runt och det kom-
mer ingen rost på dem. 
Bilar ska användas och 
inte stå på museum!
HC Ting berättar 

också att han och Rita 
varit i Norge och del-
tog i Gammel-Saabens 
Vänners isbanelopp i 
Dagali.

I  Sonet t -Vär lden 
nr 1/2009 fortsätter 
SSK:s klubbmästare 
Tomas Gustafsson sin 
redogörelse för hur han 
och sonen renoverade 
sina Sonetter paral-
lellt månad för månad 
från december 2004 till 
september året därpå 
med en fortsättning 
i nästa nummer av 
klubbtidningen. 

Christer Gebo
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Gamla vykort
Uppropet i förra Bakrutan att skicka vykort 

med Saab fick ett snabbt gensvar. Tre kort kom 
snabbt till redaktören - två med Saab 92 och 
en med en 93:a.
De är från Uno Persson i Tidaholm.

eftersom den hörde hemma i Göteborg som ny 
men så var inte fallet. 
På kortet finns också en Taunus, Volkswagen 

och DKW men 92:an är i centrum.

92:an står på gatan utanför tu-
ristbaren ”Solkatten”  där det 
också finns en turistbyrå. Det är 
skickat till Elin Andersson på 
Ljusterö från Birger och Göran 
som skriver att har hamnat på 
Öland och har solat.
- Birger för mycket som vanligt, 

står det.
De berättar också att de ska åka 

till Solliden dagen därpå men att  
kosan sedan går hemåt igen.
Kortet är daterat den 12 augusti 

1958.

Det tredje vykortet har aldrig 
varit postgånget utan är blankt 
på baksidan. Motivet är Backa 
Gästgivaregård i Väröbacka med 
en ljusblå 93:a i förgrunden. Den 
är precis på väg från gästgivar-
egården. Utanför huset står det en 
vit 93:a men också en Volkswa-
gen och en Mercedes. En väg-
skylt visar att det är 5 kilometer 
till Varbergs hamn.
   

Den ena kortet på 92:an är i svartvitt 
den 1 augusti 1960 och är adresserat 
till Fru Anna Kock i Svanöbruk. Kortet 
är skickat från Mölndal och skrivet av 
Agnes som tackar för senast och berät-
tar att hemresan gick bra och att det 
troligen har varit det varmaste dagen 
på hela året. Fotot är taget i Mölndal 
och frankerat med ett 20-öres frimärke. 
Registreringsnumret på 92:an är O 

38248 och i ett ögonblick fick redak-
tören för sig att det kanske var hans bil 

Det andra vykortet på en 92:a är från Borgholm. 

“Ölands milda klimat, rika flora samt 
mängden av ståtliga fornlämningar, 
göra Öland till ett av Sveriges främsta 
turistlandskap” (Foto: Förlag 
Nilsson-Foto, Borgholm)

En 93:a lämnar Backa Gästgivaregård utanför Väröbacka. (Foto: Förlag 
A/B H Lindenhag, Göteborg)

En parkerad 92:a i Mölndal. En vägvisare i korsningen anger att det är 7 km 
till Göteborg och 72 km till Borås.
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Alice del 2
Det var redan bestämt när Alice köptes: Hon 

skulle ta mej till marknaden i Gistad. 
Sagt och gjort. Kvällen innan tvättades hon 

och städades. På med takräcket. Man kan ju 
göra stora fynd.
Övertalning på grabben fick göras. Frukosten 

gjordes klar så man slipper stressa med det i 
ottan.

igen och vi har passerat Motala och vi var på väg 
mot Linköping på rv 36. Efter en lång stund siktas 
Linköping och E4:an. Gistad närmade sig och vi 
gav järnet. Utanför Linköping kom vi ikapp en 
röd 96:a.

En skärm till ”brorsan” är lastad och klar på Alice 
takräcke för hemfärd till Tibro.

Halv sju på morgonen 
satte vi oss i Alice och 
körde iväg. Lade Alice i 
85 km/tim. Tänkte att mer 
än två timmar ska det väl 
inte ta att köra dit.
Färden gick genom 

Karlsborg invid Vättern 
mot Askersund. Passe-
rade Vättern nordspets 
genom Olshammar. Där 
luktar det alltid något, 
men jag vet inte vad men 
inte hästskit i alla fall.

Vi tog en frukost vid en hög bro söder om 
Askersund. Det är äggmackor och varm choklad. 
Gott, gott!
När vi var klara så visade klockan alldeles för 

mycket. Om vi skulle hinna till marknaden före 
nio blev det till att öka farten mot Motala. Alice 
börjar bli gladare och gladare. Vänster in på en 
mindre väg och Alice visar rally-takter. Vänster 

Vi kom fram till marknaden en kvart före nio 
och ruschen är redan i full gång. Det var bara att 
ge sig ut i vimlet och leta grejer.
Timmarna flyter iväg och saker inhandlas. Till 

Alice blev det lite smådelar och till hennes lite 
yngre bror köps en framskärm.
Sedan blev det fika med aptit vid 14-tiden.  

Efteråt var det dags att vända hemåt igen. Vi 
hoppade in på Max i Linköping för en god ham-
burgare.

Vill tacka Östgöta Saabklubb för 
marknaden. Gott betyg får ni.

                                 Alice med familj

FOTNOT:
Alice är en silvrig Saab 96 från 

1975. I förra numret kunde vi läsa 
om hur hon hämtades i östgötska 
Motala och kördes till sitt nya 
hem i västgötska Tibro. Denna 
och förra artikeln är skrivna av 
Fredrik (TT) Pettersson. Det blir 
ytterligare artiklar om Alice i 
kommande nummer.

Gistad-marknaden samlar alltid många Saab-entusiaster 
med sina bilar.



20 21

Pratbubblan
I förra Bakrutan undrade vi vad arrangören 

till ett jänkarmöte sa när en 2-takts Saab 
kommer inrullande till träffen. 
Det visste Ingemar Jönsson (medl 942) i 

Billeberga. En trisslott kommer så smånin-
gom när redaktören har fått tummer ur.

- Du Karl-Inge, ställ dej där 
bakom Mustangen där borta. Du 
har väl en V4 i SAABen eller?

Jo, men visst kan de. Det kunde ju Pelle 
Svanslös och Måns. Så då kan väl dessa båda 
katter också kommunicera. 
Katten till höger tycks ju i alla fall vara 

riktigt motorintresserad. Kanske trycker det 
en vettskrämd mus nere i motorrummet. 
Vad stirrar han på och vad säger eller tänker 
katten? 

Förslag skickas till Bakrutans redaktör.

Kan katter prata? 
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Veckan efter midsommar togs ett nytt steg 
för motorkulturen i Umeå då ett antal mo-
torklubbar, handlare m. fl. slog sig samman 
med olika arrangemang. Höjdpunkten blev 
givetvis Wheels nats norr 2009 i samarbete 
mellan Nailheads i Umeå och den inte helt 
obekanta tidningen Wheels. Under veckan 
anordnades dessutom allt ifrån raggarbilsträff 
med Big Family Cruisers till mopedutflykter 
och båtvisning.

Fika på Gammlia
Gammlia hembygdsområde bjöd på onsdag-

skvällen på ett superväder och därför slogs nu 
också tidigare besöksrekord med råge. Någon 
hade räknat till drygt 200 bilar och därtill kom 
ett antal mopeder och motorcyklar.  Jag räknade 
förutom mig själv även in en handfull Saab:ar där 

Motorvecka i Umeå
en nygammal Saab 93 sport var ett välkommet 
nytillskott för året. Ägaren till denna heter Olle 
Larsson och är gammal saabmekaniker men han 
har visat sig väldigt sparsamt med denna bil de se-
naste åren. Nu har dock sonsonen Mattias Larsson 
lånat Saaben under en vecka och tar naturligtvis 
möjligheten att få visa upp den den fina bilen.

Wheels nats norr
Saabklubbens Norrlandssektion representerade 

sig med sin klubbmonter på Nolias utställning-
sområde på lördagen och här mötte ett tiotal med-
lemmar upp.Bred spridning bland fordonsmodel-
ler bjöds det också på,från en 92B till 900 T -80. 
Anton Björklund och Mattias Larsson närvarade 
med var sin röd 93 Sport  I år placerades samtliga 
klubbmontrar i utställningsområdets skuggiga 
parkdel och detta bidrog måhända till de tidvis täta 
besöksskarorna. Hittils var detta en av sommarens 
varmaste dagar och samtidigt så räknades det in 

Ett urval av de fordon som dök upp vid Onsdagsträffen på 
Gammlia den 24 Juni 2009
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drygt tio tusen besökare under några timmar mitt 
på dagen och även detta är besöksrekord.
Efter utställningen fortsatte festligheterna i cen-

trala Umeå med cruising kvällen lång och under 
någon timma till och med under presentation av 
deltagande bilar väl utförd av ordföranden för 
Norrlands Motorhistoriker Gunnar Sjöström. 

Text Anders Johansson Bilder Anders Johansson 
Anton Björklund och Rune Danielsson

Mattias Larsson med sin farfar Olles Saab 93.

Anton Björklund sågs här under kvällens Cruising 

Ted Stockhaus dök upp med sin nyrenoverade SAAB 95

Gustav Nilssons Saab 99 för racingbruk drog till sig 
många blickar

Vissa är mindre rädda om lacken än andra. Man kan 
undra vad polisen tycker om lastsäkringen.

Höger: Ytterliger en minoritet på kvällen.Mikael 
Axelsson med sin BM Teddy från sent 50-tal.
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Sedan jag lämnade Saab för snart 30 år sedan 
har jag ofta funderat over ett antal saker som 
tycks förknippat med Saabfolket. Exempelvis 
tycks Saabfolket vara lite “galnare” än annat 
bilfolk, även om det kanske bara är en grad-
skillnad.
Men det riktigt utmärkande för Saabfolket är 

de starka lojalitet för Saab som Saabfolket kän-
ner och också ger uttryck för. Med Saabfolket 
menar jag inte bara de entusiaster man finner i 
exempelvis olika Saabklubbar, utan även de som 
på ett eller annat sätt är och har varit i kontakt 
med Saab som till exempel ägare, Saabhandlare, 
anställda ja, mer eller mindre alla.
Och ja, jag är en av dem, så tillåt mig att berätta 

vem jag är, och varför jag är där jag är.
Jag heter Lennart Lönnegren, eller Len Lonne-

gren på ”amerikanska”, och min första kontakt 
med Saab var så tidigt som 1947. De av er som 
har läst Saablitteraturen vet att den 10 juni 1947 är 
ett viktigt datum i Saabs historia. Det var då som 
Saab visades offentligt på en tämligen exklusiv 
presskonferens och pressvisning i Stockholm.
Ungefär vid samma tid fick jag mitt körkort, och 

eftersom far var en tidningsjournalist och hade 
varit på pressvisningen, så tog jag tillfället i akt 
och föreslog att jag en dag skulle få en Saab 92.
Den dag du tar din examen skall vi fundera på 

saken svarade far. Som student var jag ganska 
likgiltig för studierna. Han visste, antagligen lika 
väl som jag, att det någon examen knappast skulle 
tas inom den närmaste framtiden. Hur som helst, 
väntetiden var ändå nästan fyra år, för så långt var 
det till produktionsstart. 

Vid den tiden, 1951, hade jag varit två år i USA, 
och del av tiden hade jag arbetat som tidningskor-
respondent och jag hade precis återvänt till Sver-
ige. Jag var knappast övertygad om att jag ville 
ha en Saab. Jag minns en resa som ett litet gäng 
gjorde i Europa innan jag återvände till USA. Vi 
var fyra som med vettig komfort färdades i en 
Ford Consul, och som med möda kunde nå 100 
km/h på Autobahn. De få Saabar vi såg passe-
rades raskt, till och med med vår enkla Consul. 
Dessutom, fyra personer i en Saab 92 hade varit 
mycket trångt.
Till saken hörde att om man ville komma åt 

bagaget var alla tvungna att utrymma bilen och 
därefter fälla baksätet för att komma åt bagaget. 
Det sades att avsaknaden av baklucka gav en my-
cket stabilare bil. Men det tog inte lång tid innan 
det argumentet urholkades och Saab 92 utrustades 
med en baklucka.

Otursförföljd 93-a
En annan händelse som knappast bidrog till att 

jag blev så betagen i Saab var då min hustru och 
jag kom till Sverige 1957, och lånade en Saab 93 
av en vän. Första dagen lyckades jag få tjuvstopp 
mitt i Stockholms rusningstrafik och bilen fick en 
lätt krockskada av en annan bil som en följd av 
stoppet. Allt under en och samma dag. En vecka 
senare backade en lastbil in i Saaben medan den 
stod parkerad. Jag kan förstås inte skylla inci-
denterna på Saaben, men det bidrog inte till någon 
förälskelse direkt. Jag trodde nästan att Saabar 
var förhäxade.

En PR-chefs historia

Snabbfakta:

Lennart Lonnegren, tidigare Saab USA´s PR-chef, har 
välvilligt ställt denna text om sin tid på Saab till Saab 
History´s förfogande. Lennart Lönnegren arbetade som 
journalist i Sverige och USA innan han anställdes av 
Saab Motors 1963. Han behöll befattningen fram till sin 
pension 1990. Denna korta biografi gavs första gången 
i form av ett tal vid en Saabträff  2004 som anordnades 
av New England Saab Association, Detta är en uppdat-
erade version per den 26/10 2007.

Dagens bestyr med att 
hälla i tvåtaktsolja var inget 
problem då. I Sverige vid 
den tiden hade man speciella 
bensinpumpar för tvåtakts-
bensin, något som inte fanns 
i USA. Det var faktiskt som 
så att en av mina värsta 
farhågor då jag anställdes 
på Saab och skulle få min 
första tjänstebil, var hur man 
skulle hantera inblandnin-
gen av tvåtaktsolja. Saabs 
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tvåtaktsolja hade jag aldrig hört talas om. Den 
kunde köpas i burkar som passade direkt under 
framsätena. Saabs egen tvåtaktsolja var en täm-
ligen lönsam affär för Saab Motors då.

Lilla Le Mans
En annan av mina tidiga upplevelser med Saab 

skiljde sig inte speciellt från de andra upp-lev-
elserna men illustrerar mina bilpreferenser vid 
den tiden. I staten Connecticut körde man på Lime 
Rock banan en långdistanstävling som kallades 
Lilla LeMans. Eftersom jag arbetade som reporter 
på tidningen Hartford Times, samtidigt som jag 
arbetade för svenska tidningen Motor passade det 
bra att jag skrev om denna tävling. Första gången 
hade jag ingen möjlighet att var på plats, så jag 
fick skriva med hjälp av andrahands¬information. 
Jag måste dock erkänna att mitt intresse då, var 
mer inriktat mot Volvo, som, om jag inte minns 
fel vann tävlingen flera gånger.
Saab däremot lyckades alltid vinna den så ka-

llade Index of Performance Trophy, men jag hade 
fastnat i att bevaka Volvobilarna och ignorerade 
mer eller mindre den andra svenska tävlanden. 
Jag körde då en Volvo 544. Några år efter att jag 
börjat på Saab, fann jag några foton från Lime 
Rock. På fotona kunde jag se mig själv, frimodigt 
marscherande rakt förbi Saabs depå på min väg 
rakt mot Volvos depå…

PR-Manager
Dessa omständigheter kan knappast förklara 

varför en hedersman vid namn Ralph Millet 
gjorde något så dumt som att anställa mig som 
PR-manager på Saab Motors 1963. Det faktum att 
jag kunde tala och skriva på svenska påverkade 
säkert hans beslut och det hjälpte säkert mig att 
stanna vid Saab så länge som jag gjorde. Det blev 
nära 27 år, eller 1990 för att vara exakt. Jag fick 
då ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till och 
jag accepterade ett förtida pensionsavtal. Jag kör 
fortfarande Saab och har inte förverkligat mitt 
”hot”, det vill säga att köpa en Lincoln Town Car. 
Mitt enda problem är att jag nu måste köpa både 
min Saab och bensinen till den för egna pengar.
Ralph Millet och jag förblev goda vänner och 

vi möttes ofta intill hans död för några år sedan 
(2002 övers anm.) Även på senare år hade han 
ibland svårt för att motivera varför han anställde 
mig. Men jag uppskattade arbete väldigt mycket. 
Det var inte bara det att jag behövde ett bättre 
arbete då Ralph anställde mig. Jag tror knappast 
att någon kan hävda att han haft ett roligare arbete 
än jag under de nästan trettio åren vid Saab. Jag 
har mött en fantastisk samling människor, lärt 
känna en mängd vänner samt fått resa till många 
udda delar av världen. Jag har besökt nära på alla 
större racingbanor i USA. Men det är mötena med 
Saabägare som har varit de mest intressanta och 
givande upplevelserna.

Motorsport
En särskilt fascinerande del av Saabs många 

intressanta och spännande marknadsförings-
aktiviteter var förstås motorsporten. Saab hade 
förstås alltid gjort bra ifrån sig i internationella 
rallyn och hade nått världsrykte tack vare det. 

Ni har säkert hört hur viktig  The Great 
American Mountain Rally 1956 var för 
Saabs framgångar i USA. Utöver det 
fanns också Little Le Mans och flera 
andra uthållighetstävlingar där Saab ofta 
vann priser, speciellt i klassen ”Index of 
Performance” I framförallt New England 
och Pennsylvania tävlades det också 
på isbana. Men, detta var före min tid i 
företaget…

Fortsättning följer i nästa nummer av 
Bakrutan. Översättning Martin Bergstrand

Ralpt T. Milet (till vänster) tillsammans med David E. 
Davis (till höger som speaker) vid en Saabträff i New 
England 2004.
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Varför Saab inspirerar intensiva känslor
Det var den 2 januari 2008. Jag var i Camden 

och sitter i min flickväns bil. Vi var på väg 
till stan. Det är egentligen hennes mammas 
bil - en gammal vit Citroën 2CV formad som 
en söt mössa med blå ränder som löper längs 
“ryggen”. Jag sa att jag skulle köpa en bil. Jag 
hade äntligen lärt mig att köra ett år tidigare, 
nästan ruinera mig på kuppen, och ville inte 
låta allt gå till spillo. 
- Vad för bil? frågade hon.
Jag hade inte tänkt på det. 
- Vad sägs om en Saab? undrade  hon. 
 
Min flickvän tyckte att jag tog lätt på den saken. 

Mina farföräldrar ägde en Saab. Min farfar, som 
är 89, var tvungen att sluta köra ett par år sedan 
efter att han kraschat sin sista bil in i väggen till 
grannens hus. 
 Vi parkerade och på andra sidan gatan stod en 

vit, båt-liknande sak uppåt backen med sin långa, 
sluttande akter mot oss. 
 
Det var en Saab 900 från 1992. Min flickvän 

började ta bilder med sin mobiltelefon. 
- Titta på din Saab! uppmanade hon mig sam-

tidigt som dörren till huset bakom öppnades och 
en man med ljusa blå ögon kom ut på trappan. 
Han hette John. 
- Vill du köpa bilen?” frågade han. Den kostar 

£ 500. 
Många människor har starka känslor för sina 

bilar och jag blev överraskad av min närhet till 
Saab. Kanske var det eftersom jag aldrig ägt en 
bil tidigare, kanske det var för att jag lärt mig att 
köra relativt sent, kanske det var därför som jag 
gjorde slut med min flickvän snart efter detta mitt 
mest “romantiska” inköp. 
Jag hade velat ha en Saab hela tiden och i år när 

jag köpte den blev bilen en del av mitt liv.   
 

 Inget monopolspel  
Liksom många Saab-entusiaster insåg jag inte 

att företaget befann sig i akuta problem förrän 
tidigare i år. 
Den 20 februari, General Motors, som ägde 50 

procent av aktierna i Saab 1990 och köpte hela 
företaget år 2000, meddelade att företaget skulle 

genomgå en rekonstruktion. Innan dess hade jag 
bara haft en vag känsla att det inte var bra ställt 
med Saab. 
 
Nu var det en realitet: Saab var officiellt till salu 

och frågan var om det skulle gå att finna någon 
köpare som skulle vara villig att ta på sig runt $ 
1bn i skulder.. 
 
Ännu värre var att senast som bolaget visade 

vinst var 1995, man hade inte presenterat någon 
ny modell sedan 1997 och det såldes bara 93.000 
bilar förra året - 30 procent lägre än vad som 
behövs för att gå runt. 
 
Under de veckor som följde, gällde det sven-

ska konkursskyddet, den s k rekonstruktionen, 
då regeringen avstått från att träda in och rädda 
företaget: 
- Den svenska staten är inte beredd att äga bil-

fabriker, sa näringsminister Maud Olofsson:
- Detta är inte ett monopolspel. 
 

 Saabsnobberi
Olofssons kyla var chockerande för Saabs ägare. 

Bolaget blir inte någon ekonomisk framgång, 
men bilarna förmedlar ett överflöd av känslor 
på samma sätt som Rolex, Apple eller Harley-
Davidson. 
Det är något mystiskt och skandinaviskt med 

Saab och och det har använts vid marknadsföre-
ningen och i reklamen.
 
Fenomenet har även fått en akademisk uppmärk-

samhet. Albert Muñiz, docent i marknadsföring 
vid DePaul University i Chicago, har flera gånger 
skrivit om Saab i sitt arbete med “brand com-
munities”.  
Man har undersökt beteendet hos Saab-förare 

och han har upptäckt en hierarki, även känd som 
“Snaabery” och definieras ofta med att äga ett 
originellt fordon, före andra GM-bilar. 
Saab-bilister blinkar med strålkastarna på an-

dra Saab-förare och man hjälper varandra med 
problem. 
Man får höra berättelser om “Hur Saab räddade 

mitt liv” vid krascher 
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 Fenomenet är uppenbarligen internationellt. 
Efter 1,2 miljoner inlägg på “Motor Talk”, Tysk-
land största webbforum för bilismen har Rüdiger 
Hossiep, psykolog vid universitetet i Ruhr i 
Bochum, funnit att Saab-förare har det högsta 
“psykologisk engagemanget” för sina bilar - mer 
än 10 gånger större än den passion Volkswagen-
föraren visar för sitt märke. 
För många Saab-entusiaster har därför de sen-

aste månaderna varit en orolig tid, och inte minst 
känslomässigt. 
 

   Huvudskakning 
Jag började också att se annorlunda på min 

Saab och blev nyfiken på vad som händer i Saabs 
hemland. 
Jag insåg att jag enbart hade dimmiga begrepp 

om hur det var och undrade vad deras bilar in-
neburit för dem samt om vi delade samma känslor 
för Saab. 
Men det är inte lätt att förklara. 
 
När jag frågade Hossiep, den tyska psykologen, 

vad som låg bakom Saab-entusiasternas känslor 
för sina bilar, hörde jag nästan honom skaka på 
huvudet i telefonen så jag åkte till min verkstad 
för att höra vad de hade att säga där. 

“Tvåtakt till Turbo” ligger på ett litet industriom-
råde nära Royston i Hertfordshire. Micky Struebel 
har ägt garaget sedan 1988 och han introducerade 

När ur-Saab byggdes 1946 så var en av de 
första bilarna att testas i en vindtunnel och var 
till exempel lika aerodynamisk som en modern 
Honda idag. 
 
Under 1950- och 1960-talen tog Saab tog steget 

ut på den internationella marknaden, ofta med 
några ändringar. 
 
Populariteten för bilarna gjorde Saab 96 fram-

gångsrik - en liten bil med en bullrig två-takt-
smotor som var bättre än större och mer kraftfulla 
konkurrenter. 
 
Under 1970-talet kom en rad nyheter, bland an-

nat den uppvärmda förarstolen (1971), den turbo-
laddade motorn i Saab 99 1977, vilket var första 
gången tekniken använts i en massproducerad 
personbil, de stötupptagande stötfångarna osv. En 
sak som främst manliga Saab-ägare uppskattat är 
dörrarnas överlappning längst ner så att byxbenen 
inte blir smutsiga. 
 

 SAAB-rapp 
En annan kvalitet som Struebel framhåller med 

Saab är designen utförd av Sixten Sason, en stor 
svensk industridesigner, som också format Has-
selbladskameran och Electrolux köksapparater. 
Han avled ung, år 1967, men Sasons arbete 

fördes vidare av hans lärling, Björn Envall, som 
var Saabs designchef fram till 1990-talet. 

mig i Saab-mystik medan min bil 
var på service en morgon i maj. 
Struebel började att renoverade 

sin första Saab bit för bit samma 
dag som han köpte den 1973. 
 
- En sak som folk förknippar med 

Saab är att den ursprungligen kom-
mer från ett flygplan tillverkat hos 
Svenska Aeroplan Aktiebolaget 
som grundades 1937 för att bygga 

flygplan inför det stundande världskriget. 
 
Saab intresserade sig för bilar 1944 när man 

funderade på vad man skulle tillverka efter fred-
stiden. Bilar valdes istället för båtar, monterings-
färdiga hus eller hushållsapparater, 
 

 Individualitet är typiskt svenskt. 
Tom Barnicoat, fd verkställande 
direktör Endemol, Big Brothers 
produktionsbolag, har kört Saabs 
i 25 år. Han “rhapsodised” en 
signatur för en av Saabs excentric-
iteter - tändningsnyckeln i golvet ( 
“Det är så fantastiskt! Det behöver 
ingen förklaring eftersom det inte 
finns någon förklaring!”) 
Innan beskriver han Saab som ett 

“anti-märke” för människor som motsätter sig att 
hamna i en fålla. 
En kommersiell nackdel att vara ett “anti-märke” 

är naturligtvis att många människor kör Saab 
just för att andra människor inte gör det. 
 
Jonathan Powell, Tony Blairs tidigare stabschef, 
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är en av Barnicoat äldsta vänner. Powell bytte till 
Saab 1994, då han började arbeta för Blair. 
- Det är en lämplig bil för vänsterliberala män-

niskor, säger han. 
Powell fick mig att fundera om Saab-ägare bara 

ville se sig själva i sina bilar. 
 

    Första rally-stjärnan 
En människa som har ett djupare engagemang 

för Saab än enbart vara entusiast är Erik Carls-
son, en 80-årig före detta rally förare - ofta kallas 
“Mr Saab”.
Carlsson föddes i Trollhättan. Han blev en 

test-förare för SAAB 1954 och den första stora 
stjärnan i rally. 
Under 1950-talet och 1960-talet for han runt i 

världen, främst i en Saab 96, vann tävlingar och 
gjorde mer för att stärka SAAB:s profil än någon 
annan. 
 
Han träffade sin fru, Pat Moss, syster till Sir Stir-

ling, på Svenska Rallyt. När han passerade henne 

- Den första riktigt ordentliga vurpan jag gjorde 
och det var utanför Stockholm, säger han. 
Han var glad i att prata - hans dagar har varit 

tysta sedan Pat avled i oktober förra året. 
 
Men han kunde inte förklara vad Saab betydde 

för honom:
- Jag kan inte riktigt säga, vad fan ... började han. 
Jag tittade på honom. Han tryckte sina händer 

mot hjärtat. 
- Det har varit så här. Saab har alltid funnits här 

någonstans.  
När vi sa hej frågade jag honom hur han skulle 

känna det om Saab gick under. 
- Jag skulle bli mycket upprörd. Det kan inte 

vara sant, svarade han. 
 

                    Lokal gud 
Carlssons röst var en röst för Trollhättan, Saabs 

hem sedan begynnelsen, där befolkningen i feb-
ruari marscherade med facklor för att visa sitt 
stöd för företaget. 

Jag kom till Trollhättan dagen efter att General 
Motors förklarat SAAB i rekonstruktion. 
 
Det är en stad där fartyg passerar från Sveriges 

västkust till dess största sjö, Vänern. Där ligger ett 
vattenkraftverk som stod klart i 1916 invid Göta 
älv och som tidigt gjorde Trollhättan till ett cen-
trum för den svenska industrin, en blomstrande 
stad med sågblad, turbiner och lokomotiv. Dessa 
fabriker är borta nu. 
Under 1990-talets recession nådde arbet-

slösheten i Trollhättan 19 procent. I dag är det 

Carlsson framför garaget: 
De allra första Saab, som 
vid utgången av andra 
världskriget med luftfartyg 
tillverkaren Svenska 
Aeroplan Aktiebolaget, 
visas på Saab-museet i 
TrollhättanErik Carlsson, 
vars framgång som en 
rally förare bidragit till 
att göra Saabs namn på 
1950-talet och 1960-talen. 
Han var kallad “Carlsson 
på taket” på grund av sin 
benägenhet att bläddra 
bilarna

gav han henne ett äpple genom fönstret.
Hon - världens ledande kvinnliga rally-

förare då - gick också över till Saab. 
1988 gjorde SAAB en speciell version av 

Saab 9000 efter Carlsson och många anser 
att detta är den bästa bil som man någonsin 
byggt. 
Carlsson bor nära Luton - en stor man i 

en kofta. Han visade mig en bok inför sin 
70-årsdag och den var fylld med bilder på 
honom i hans främsta tävlingar - i Aten, i 
Monte Carlo, på den afrikanska savannen 
- en enorm bildkavalkad. Ett fotografi från 
Mexiko 1969, där Carlsson tävlar i öknen, 
visar honom hopkurad vid ratten som en 

man som tagit fel väg och rusar hem för sin lunch.

   SAAB i hjärtat 
Hans mest kända namn, det som alla använder, är 

“på taket”, delvis på grund av en Astrid Lindgrens 
barnkaraktär som heter “Karlsson på taket” om 
en pojke som kunde flyga - men främst på grund 
av att han vurpat bilar. En av de mest kända bil-
derna av Carlsson är en annons från den svenska 
läskedrycken Pommac 1962. Han sitter funder-
sam vid sidan av vägen och hans berömda röda 
Saab  ligger på taket i diket på andra sidan vägen. 
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9 procent men den stiger, Saab och kommunen 
är de största arbetsgivarna. Cirka 4.000 personer 
arbetar i den grå och blåa Saab-anläggning i norra 
delen av stan, ungefär hälften av dem bor i kom-
munen. Mer än 10.000 jobb, liksom den lokala 
tekniska högskolan, är beroende av företaget. 

Jag noterade att människorna i Trollhättan pra-
tar om SAAB i termerna att “SAAB kommer att 
överleva” som om det vore en skara sårade eller 
som en lokal gud.
- Saab är Trollhättan och Trollhättan är Saab, 

säger Peter Jonsson, stadens socialdemokratiske 
riksdagsman. Trollhättan har varit socialdemokrat 
iskt sedan 1916. 
När vi träffades nästa dag bad jag honom att be-

skriva stämningen i Trollhättan och han svarade: 
- Nervöst. 
 
Under veckan levde staden med rykten om 

möjliga köpare, inklusive Koenigsegg, den sven-
ska superbilstillverkaren.
Det är som om befolkningen i Trollhättan inte 

kan föreställa sig ett liv utan Saab. Det beror på 
att hela stan präglas av SAAB.
 

                   “Bites back” 
Men jag hade också kommit till Trollhättan för 

att se om jag kunde hitta Saab-andan, 
Jag hoppas att Björn Envall, Sixten Sasons 

lärling, och mannen som konstruerade min bil, 
kunde vara den som skulle  förklara detta. 
 
Som Saabs chefsdesigner från 1969 till 1994 var 

han ansvarig för klassiska Saab 900, företagets 
bästsäljande bil. 
 
När jag hörde talas om honom var det lika my-

cket om mannen Envall som för hans arbete och 
hur han dyker upp på Saab-museet och delar ut 
gratis ritningar.
Envall bor i Vänersborg, ca 20 minuter norr om 

Trollhättan, i ett rött och vitt hus. Jag kom på en 
eftermiddag i hällande regn. När han öppnade 
dörren var han klädd i en skogsarbetarskjorta och 
opressade byxor. 
- Nu är du här och du kan slappna av, sa han. 
Jag skulle kunna återge vad Envall sa om Saab 

under de följande tre timmarna - om hur den up-

pvärmda stolen uppfanns av en kollega som hade 
problem under vintern, om de mest lyxiga Saab 
han någonsin utformade och hur den köptes av en 
bonde för att köra omkring döda svin - men det 
skulle inte riktigt förmedla vår konversationen. 
 
Det var inte så att Envall inte ville tala så mycket 

om Saab. Han ville gärna prata om alla andra 
saker som Winston Churchill, Charles Darwin, 
Tokyo, Nordkorea, glas-blåsning, Roosevelt, vad 
du vill. Envall’s anekdoter och skämt flög runt 
den centrala frågan om Saab. 
Allt eftersom tiden gick och Envall talat, började 

jag inse att han egentligen inte var intresserad av 
vad jag eller andra förare tänkt om de bilar som 
han hade utformat. 
 
När jag frågade Envall om han någonsin försökt 

att konstruera en bil för en viss typ av människor 
skakade han på huvudet. 
 
- Nej. Jag har bara gjort det med hjärtat. 

Han kör en svart Saab 9000 Aero - den 
marknadsfördes under Erik Carlssons namn - och 
är hans stolthet.

Björn Envall, 
Saabs 
chefsdesigner 
1969-1994, 
fotograferad 
puts av av en 
skräddarsydd Saab 
92, i sitt hem i 
Vänersborg

- Jag råkar tycka det är en av de bästa bilar vi 
någonsin gjort. Resten är kompromiss, säger han.  

Han hade svårt att dölja sin upphetsning om vad 
som händer med Saab i år. 
- Jag tror på kaos för det är bra ibland? 
 
Han frilansade för SAAB så sent som för 18 

månader sedan och han tipsade om att han hade 
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en ny design som han ville visa mig. 
- Du ska få se en ansiktslyftning som ingen har 

sett, säger han. 
- Den är full storlek i mitt garage - den kom-

mande Saaben.
Sedan ledde Envall ut mig i ett numera lätt regn 

och drog upp porten till sitt garage. 
 
Inför mitt besök hade han tagit bort kylargallret 

på sin antika Saab 92 och ersatt det med en upp-
sättning  papptänder! 
 
Jag hade ingen aning om vad jag skulle säga. 
- The Trollhättans troll bites back. Det hade du 

inte förvänta, va? undrade Enwall.

 

Vägen till storhet 

1936 
Sverige beslutar att förstärka sitt flygvapen och 

bygga upp en inhemsk flygindustrin. Svenska Aer-
oplan Aktiebolaget, eller Saab, bildas följande år. 

1944 
Saab lägger undan 200.000 svenska kronor 

för “Project 92”, den första prototypbilenf. Den 

1960 
Saab 96 införs. Försäljningen ökade med 44 pro-

cent i Sverige under ett enda år och bilen visar en 
omedelbar framgång inom sitt kundsegment. Erik 
Carlsson vinner Monte Carlo-rallyt två gånger i 
en Saab 96, Saab 96  tillverkas med tvåtaktsmotor 
fram till 1966 och därefter med en Ford V4 motor 
fram till år 1980. 

1968 
Saab går samman med lastbils-och busstil-

lverkaren Scania-Vabis. Båda styrs av Wallenberg 
koncernen. 

1971 
Saab 99, som är Saab:s andra helt nyutvecklade 

bil, introduceras detta år  med innovationer som 
strålkastartorkare, en elektriskt uppvärmd förar-
stol, självreparerande stötfångare och krockskyd-
dande sidobalkar i dörrarna. Under 1977 blir Saab 
99  den första Saab som utrustas med turboladdad 
motor. 

1978 
Saab 900, som blir Saab: s hittils mest sålda bil, 

börjar säljas. Den är baserad på chassit från  Saab 
99, som är förlängt i framändan för att förbättra 
krocksäkerhet och åtkomlighet. Denna populära 
modell tillverkas i ett otal varianter fram till 1993.

1990 
GM köper 50 procent av aktierna i ett uppdelat  

De allra första Saab, som vid utgången av andra 
världskriget med luftfartyg tillverkaren Svenska 
Aeroplan Aktiebolaget, på displayen på Saab Museum i 
Trollhättan

resulterar i  modell, 92,001, eller 
“Ur-Saab”, som testas under som-
maren 1946. 

1950 
Saab 92, Saab: s första produk-

tionsbil börjar levereras.  35.000 
beställningar görs för 1246 bilar. 

1958 
Saab gör 12.000 bilar. USA fram-

står som den viktigaste export-
marknaden. En undersökning visar 
att dessa bilar huvudsakligen säljs  
till “välutbildade akademiker”. 
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Saab-Scania, och företaget omorganiseras som 
Saab Automobile AB. Trots framgången med 900 
modellen, förlorar det nya bolaget 848 miljoner 
dollar detta år. 

1993 
Den första “GM Saabén” lanseras - som nästa 

generation av Saab 900 - tyvärr behäftat med flera  
barnsjukdomar. Effektiviteten ökar dramatiskt 
under GM detta år och Saab går med vinst. efter 
en försäljning av 70.000 bilar. 

1997 
Den helt nya Saab 9-5  visas  för första gången 

lagom till  Frankfurt Motor Show, och en 9-3, 
som efterföljare till Sabb 900, lanseras följande 
år, och de var fortfarande den enda modeller som 
såldes av Saab. 

beräknas att lanseras inom de kommande 18 
månaderna. 

2009 
15 juni, GM tecknar ett avtal om att sälja Saab 

till Koenigsegg Automotive AB, ett konsortium 
under ledning av svenska superbilstillverkaren 
Koenigsegg. Affären innefattar ett stort stöd 
från Europeiska investeringsbanken, som är ga-
ranterat av svenska staten. Saab förväntas agera 
självständigt från och med augusti 2009 och 
klippa alla band med GM under 2010.

By Sam Knight

(Sam Knight är en regelbunden medarbetare till 
FT Weekend Magazine)

Översättning Christer Gebo

2000 
GM tar full kontroll 

över Saab. Försäljnin-
gen ökade nu under 
några år fram till reko-
rdåret 2006 med över 
135.000 tillverkade 
bilar. Nya uppdaterade 
modeller hälsas nu med 
dämpad entusiasm då 
de alltmer börjar likna 
övriga  GM-bilar som 
de naturligtvis har my-
cket gemensamt med. 
Försäljningen min-
skade nu till 93.000 
bilar under 2008. 

2009 
20 februari, GM med-

delar att Saab kommer 
att säljas som en obe-
roende bilfabrikant. 
Företaget går in i Sven-
ska insolvensskydd 
med stora skulder. 
Förhoppningarna vi-
lar på tre nya model-
ler, inklusive den helt 
nya SAAB 9-5, som 

Insändare i Trollhättans lokala tidning.
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Saab på film
B-O Nälsén (medlem 762) har skickat ett 

bidrag till kartläggningen av Saab som har 
förekommit på filmdukar och i TV-filmrutor. 
Själv hade han år 1995 fem Saabar. Tre av dem 
har han samlat på ett foto från det året. 
Han kör inte enbart gammel-Saab utan även 

veterantåg vid Mariefreds museijärnvägar, 
som i år har 50-årsjubileum. 

B-O:s brev:
I redaktörens funderingar i Bakrutan nr 4.2008 

om Saabar som varit med i  filmer/TV kan jag 
meddela följande iakttagelser - några år gamla 
till nutid.

- Jerry Seinfeldt (nu i TV5) har en Saab 900/9-3 
cabriolet sedan början och mitten av 1990-talet. 
Han kör den i vissa scener i sin serie.

- Någon gång 2005-2007 körde en kvinnlig 
kriminalchef omkring i en 9000/9-5. Jag minns 
inte serien namn men ”CDI” (Chief Detek-
tive Inspector) spelades av  en berömd engelsk 
skådespelerska som - om jag minns rätt - i en 
långfilm senare spelade Margret Thatcher.

- I den svenska kriminalserien Höök från 
Luleåpolisen 2007-2008 körde den kvinnliga 
kriminalkommissarien Eva Höök omkring i en 
Saab 9-5.

- Nu 2009 går ytterligare en brittisk kriminal-
serie ”Costh Squad” där det i ettavsnitt använts 
en 9000 och en 9-3 - den ena körd av bovar och 
den andra av polisen.

- I Mankells ”Bröderna” i TV4 var också ”rollbe-
satt” med en 9-5 som Wallander körde.

- I en snutt i ett TV-program om Cornelius 
Wreeswijk förekom en Saab 93/96 kortnos i 
bakgrunden i en Stockholms-scen om trubaduren.

Anders Pettersson i Jönköping håller ständig 
koll på var Saabar dyker upp i filmer och i 
kändisvärlden har skickat den här rapporten till 
Bakrutan.
 
Olof Palme framhärdade i att köra  omkring i 

sin gamla Saab. 
Bland de nu levande kändisarna med känt Saab-

tycke finns it-miljardären Bill Gates, författaren 
Steven King och pratshow-värden Jay Leno:
- Saaben signalerar att man vågar vara en un-

derdog, säger biljournalisten Robert Gustavsson.
- Excentriker, högutbildade, professorer, bank-

tjänstemän, folk som inte vill vara mainstream. 

Tre av B-O Nälséns Saabar parkerade i Enköping vid Garnisonens tjänsteparkering med de personliga 
registreringsnumren BON 0 Saab 900 turbo 1995, BON 4 Saab 96 1965 och BON 2 Saab 96V4 1980 
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Ett kåseri från Bil-Journalen från mitten av 
50-talet som handlar några om grabbars 
upplevelse av nya Saabar under uppväxten.
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Reserapport från öst till väst och hem igen
Jämte Bakrutan är Klassiker den i mitt ty-

cke trevligaste tidningen och när redaktionen 
knoppade av Träffpunkt 80 med en träff för 
70-talare väcktes mitt intresse.
Träffen skulle hållas i Borås samma helg som 

Saab-marknaden i Saxtorp. Kanske läge för en 
helhelg? När sedan danskarna ordnade gratis 
gammel-racing på Ring Knutstorp var saken biff. 
En gammal bekant kontaktades så var husrum 
ordnat i Skåne. Rutten planerades med ett febrigt 
bläddrande i kartböcker och motortidningar, både 
nya och gamla. Då jag skulle genomföra trippen 
allena stod det mig fritt att välja väg själv och jag 
jobbade under devisen “ju krokigare desto bättre”.
 
På fredagen var det avfärd och färden gick via 

Nybro och Emmaboda. När jag närmade mig 
Tingsryd var det vägarbete vilket medförde att 
trafiken leddes om och det var inte den lilla om-
vägen. Nåja, jag vantrivdes inte i V4:an. Förbi 
skroten i Ryd utan att stanna, där har jag redan 
svettats en gång.
I Lönsboda lockade en loppisskylt. Det är alltid 

pirrigt inför loppisbesök. Tänk om det finns något 
Saabrelaterat för en spottstyver! Men här kam-
made jag tyvärr noll.
 

    Tura över Sundet
Vidare mot Helsingborg, oj, se där en gammal 

BP-mack mitt i samhället. En kovändning och 
lite fluktande men nu började det tyvärr bli stres-
sigt så jag fick dra vidare. Sista biten in mot stan 
blev jag guidad i telefon. Sväng av vid Biltema, 
sa kompisen i luren. O jäklar, där var ju den av-

farväl av min hyresvärd som var lite trött (kon-
stigt) for jag söderut. Ett antal stora loppisskyltar 
lockade men de fick vänta. Skylten till Saab-
marknaden missade jag dock och fick vända, men 
när det stod klart för mig vart det var så tänkte 
jag på alla de gånger jag ovetandes passerat detta 
Saab-näste på väg till en utbildning jag gick i 
Revinge. Tur var väl det, för då hade jag ju velat 
stanna varje gång och kolla och det hade kanske 
inte blivit så populärt bland de som samåkte med 
mig. Men nu var jag själv och fick stanna så länge 
jag ville, här skulle fyndas!

                                              
Fläktknapp

 Jag hälsades välkommen av den alltid trevlige 
Bengt Åkesson som berättade lite om marknaden 
och de som höll till där. Sedan började botanis-
erandet och snart var jag fast hos en kille som 
sålde racinglitteratur och annat spännande. Han 
förevisade den ena godbiten efter den andra, de 
flesta med Ronnie Peterson-anknytning. Det var 
inte alls något av intresse (OBS ironi) så det blev 
dyrt. Bl. a visade han Ronnies gamla hjälmväska 
och berättade om den gången han var i Ronnies 
föräldrahem tillsammans med brodern Tommy 
som skulle tömma huset efter det att föräldrarna 
gått bort. Oerhört fascinerande för mig som 
Ronnie-fan.
Billgare blev fläktknappen jag köpte och om jag 

bara får bort den gamla som är trasig så blir jag 
glad. Någon i läskretsen som har några tips? Jag 
förstår hur det funkar i teorin, men att få bort den 
där ***** knappen...

farten. Att en så stor Biltemaskylt kan 
synas så dåligt från vägen. Jag klarade 
avfarten i alla fall men bilen bakom höll 
ett behörigt avstånd efter den manövern.
Efter inkvartering och uppdatering 

ville kompisen ha skjuts ner till färjorna 
då han skulle “tura”, dvs åka båt och 
dricka öl. Jag fick en minicruising i 
Helsingborg, fin stad.
 
På lördagen ringde klockan tidigt 

då det gäller att vara med när det är 
marknad. Efter att inte ha kunnat ta 

God blandning från gammalt till lite nyare.



38

   Surgubbe
Lika upprörd blev jag av mötet med en annan 

marknadsbesökare. Han påtalade med en sur min 
att en V4:a inte får ha sådana kofångare som min 
har dvs lakritssnöremodellen. Han hade minsann 
sysslat med Saabar i många år och bara sådana 
med kromade kofångare. 
Jaha! Vad ville han med detta? Är denna in-

ställning något som gynnar Saabhobbyn? Vad 
ger honom rätt att uttala sig om vad som är rätt 
och fel? 
Det finns inget att vinna på att gå omkring och 

sprida dåliga vibbar genom att racka ner på andras 
bilar och dess orginalutseende.

   Saabar högt och lågt 
Nog om denna surgubbe, det fanns mycket 

annat som var trevligare i Saxtorp. Marknaden 
låg i anslutning till en anonym plåtbyggnad som 
ruvade på ett himmelrike för en Saab-entusiast. 
Gammel-Saabar vart man såg, både högt och lågt! 
Såväl för banracing som för skogen. Herrejösses, 
detta har jag alltså åkt förbi i två års tid. Dröm-
garage är ett uttryck som nämns ibland och här 
är det nog passande.
Slutligen slog jag till på tre tillbehörsbroschyrer 

som jag hade klämt på ett flertal gånger under 
marknaden.
Nu bar det av mot Ring Knutstorp. Väl där kom 

jag lagom till träningen för favoritklasserna med 
både europeiska och amerikanska standardbilar. 
Escorter i massor, en Kadett GT/E (!) och så en 
Datsun 240Z som blev min favorit. Så otroligt 
fräsch och snabb bil, en verklig behållning att se 
och höra. Jag fick även se herr Jensen rasta 96:an. 
Mmm, tvåtakt. Efter lunch från Trangiaköket bar 
det norrut igen mot den etapp jag kanske såg fram 
emot mest.

   Korkskruvskurva 
Som jag skrev tidigare så var det vägen som var 

målet. Jag hade tidigare åkt lite i området och 
visste att det fanns potential gällande vägarnas 
utformning. Gullans tjocka svarta kofångare rik-
tades via Stenestad mot Klippan och vidare mot 
Munka-Ljungby. I höjd med Skäldershus vek 
jag av från väg 13. Sträckan mellan Tåssjö och 
Våxtorp får väl ses som helgens höjdpunkt sett 
ur rattvridarperspektivet. Maken till kurvig väg 
får man nog leta efter. En del av er goda läsare 

Saab sport på både bredden och höjden.
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kanske är bekant med “the corkscrew” på Laguna 
Seca Raceway? Jag har kört igenom den svenska 
motsvarigheten! Vägen bara dök ner i en lång 
korkskruvsliknande vänsterkurva. Hisnande var 
ordet. Men det roliga var inte slut. Knäred pas-
serades, liksom Mästocka och Simlångsdalen. 
 
Nästa hållpunkt var Torup och nu började lampan 

för låg bränslenivå lysa med ett allt fastare sken. 
Aj då, undrar hur exakt den visar? Nervositeten 
steg i samma takt som kilometrarna avverkades. 
I Krogsered väcktes hoppet om bensinpåfyllning 
men macken hade dött glesbygdsdöden och var 
nedlagd. Jäklar! Räddningen kom i Ätran och jag 
kunde andas ut. 
Med full tank fräste jag vidare förbi Älvsered, 

Mjöbäck och Öxabäck. Här gick tankarna in på 
damfotboll av någon anledning. Kinna passerades 
och nu hade det skymt rejält. Gullans helljus 
förmådde inte lysa upp mörkret vilket senare 
visade sig bero på en trasig glödlampa. Detta 
gjorde att den gropiga grusvägsetappen på slutet 
fick avverkas stillsamt. Visserligen hade jag inte 
hållt ett uppskruvat tempo tidigare men nu gick 
det verkligen långsamt. Tur då att jag hittade 
vandrarhemmet trots att jag kom bakvägen. Men 
så blir det ibland när man inte tar största bästa 

Det är konstigt det där, om någon berömmer en 
bil så händer det ofta att ägaren påtalar brister 
på densamma.
-Ja, men du vet fälgarna är ju inte i toppskick 

och kolla här är det en rinning i lacken.
Men detta är ju bara sådant som ägaren själv 

har koll på efter många timmar tillsammans med 
bilen. Nästan alla andra uppskattar ju den fina 
bilen de ser. 
Berömmer någon er bil, sug i er det! 

        Årsbarn med 900
Orangeriet, den avdelning av träffen som bara 

innehöll oranga fordon, förgylldes av ett par 
Saab-pärlor. En fin Sonett III ägd av Lars-Olov 
Strandberg, Göran Karlssons 96:a från Karlshamn 
och Johans Josefssons fräna servicebil med 
efterhängsen dragster-Sonett, även den orange. 
Det fanns mycket intressant utöver bidragen från 
Trollhättan. Hur ofta ser man en Ford Taunus 
från mitten av 70-talet i fantastiskt orginalskick? 
Dessa anonyma bruksvagnar som ingen brydde 
sig om att spara på tycker jag är extra kul att se 
i livet. 
Min lilla Saab träffade ett årsbarn i form av en 

900:a, dessutom i samma färg. Även det en bil 
som överlevt tidens tand och som först nu börjar 

ses som entusiastbil i vissa kretsar.
Träffen berikades med ett utmärkt väder och en 

avslappnad stämning. En del besökare hade även 
hörssammat arrangörens uppmaning till tidsenlig 
klädsel.
Jag trivdes så bra i min outfit att jag behöll den 

hela vägen hem till östkusten och de som såg 
mig utanför bilen undrade nog vilket muséum 
jag rymt från. Men ibland är det skönt att nörda 
loss ordentligt. 
Vägen hem bjöd inte på några överraskningar 

men gav tid till att smälta helgens alla intryck. 
Kan man hoppas på en lika lyckad helg nästa år?

/ Joakim Engstrand, Kalmar

väg. Trött efter en lång   dag i motorns 
tecken knoppade jag in och såg fram emot 
en liknande morgondag.

                                               
Självkritisk 

På söndagen var det tidig uppgång. Jag 
hittade en tvättanläggning i utkanten av 
Borås. Perfekt då jag inte ville rulla in på 

träffen med fronten full av flugmos. Nu passade 
jag även på att svida om för att till fullo smälta in 
i 70-talsmiljön. Träskor, utsvängda jeans, tajt gul 
t-shirt och en passande jacka på det. Eftersom jag 
var tidigt ute kunde jag se de andra träffdeltagarna 
anlända och det var en skön blandning på märken 
och modeller. 
Det hände en hel del på 70-talet vad det gäller 

fordonsutveckling och design. Visst, bubblor och 
Saabar såg väl ungefär likadana ut men annars 
gick det från det lite runda och personliga till det 
mer slätstrukna, kantiga och anonyma. Jag träf-
fade trevliga Saab-människor och vi beundrade 
varandras bilar och framhöll både bra och dåligt. 
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Aktuellt från ”saabklubben.nu”
Logga in på hemsidan

På Saabklubbens hemsida finns precis som på 
den tidigare hemsidan möjlighet för klubbm-
edlemmar att logga in för att ta del av medlem-
srabatter med mera. De inloggningsuppgifter 
som behövs för detta finns här i klubbtidningen 
och ändras för varje nummer. När du läser 
denna tidning är det alltså nya uppgifter som 
gäller, du hittar dem överst på sidan med klub-
binformation (sidan XX).

Det är alltså skillnad på att logga in på Forumet/
Anslagstavlan och på hemsidan. På forumet an-
vänder du dina personliga inloggningsuppgifter 
som du fick när du registrerade dig på forumet. På 
hemsidan är det alltså uppgifterna här i Bakrutan 
som gäller. I framtiden är det dock tänkt att samma 
uppgifter ska kunna användas på både sidorna, 
det krävs dock en del jobb för att det ska fungera 
så det är inget som kommer att införas inom den 
närmaste framtiden.

Saabklubbens garage
På den gamla sidan fanns det som kallades 

Saabklubbens garage. Här kunde man ladda upp 
bilder på sina bilar och även skriva in informa-
tion om dessa. Detta var tänkt som en tillfällig 
lösning innan ”Våra bilar” i forumet kom igång, 
och då funktionen i ”Våra bilar” och Saabklub-
bens garage är snarlik finns inga planer på att 
Saabklubbens garage ska komma tillbaka. För 
att det som lagts in i garaget inte ska försvinna 
är det dock möjligt att det kommer en ny version 
där man enbart kan se vad som lagts in men inte 
lägga upp nya bilder. För detta hänvisas istället 
till ”Våra bilar”.

Bensindiskussioner på forumet
På forumet har diskussionerna fortgått som van-

ligt under sommaren, även om det varit lugnare 
än vanligt. Men en hel del intressanta ämnen har 
dykt upp, bland annat en om vad det egentligen 
är för dyr soppa vi häller i tanken. Se nedan:

Bränsle! Vad är det i soppan?
Jag har här på forumet beskrivit de bekymmer 

sonen hade när han tog sin Sonett från Skåne 
till Stockholm. När motorn blev riktigt varm, 
ville den inte gå OK inom lågfartsregistret.

Nu tog jag ut min Sonett idag och tankade upp 
den för att deltaga i Skånias lilla träff denna dag 
på Bialitt. Och… den fick samma tendenser! Den 
har tidigare gått som en klocka på alla register. 
Nu ville den inte gå på tomgång. Tjuvstannade 
ideligen. Inom lågfartsregistret hackade den 
och ryckte.

Sonens har 1500 med 7,2, större ventiler, 
Weber DGV 32/36 och NGK BP7ES. Min har 
1700 ”Amerikamotor” dvs std med lågkomp, 
FoMoCo-gasare och NGK BP6ES.

Tidigare har vi tankat våra Sonetter med 98 
oktan på Statoil (Perstorp). Nu är där 98 ersatt 
med E85, så jag har fyllt på 95 oktan.

Jag har hört ryktesvis att 98 är mycket renare 
än 95. Ligger det någon sanning i detta? Att 98 
är bättre ur ”spikningssynpunkt mm” det vet vi 
ju. Men kan det göra så stor skillnad? Nä, jag 
misstänker att den 95-soppa som idag finns 
i pumparna inte är så bra för äldre motorer! 
Moderna bilar har ju elektronik som känner av 
förbränningen i varje enskilt cykelmoment och 

anpassar insprut, luft, tändning etc. Men det 
har ju inte våra gamla klenoder!

Vad känner ni till om TRIPAK blyersättning 
mm.
Fick ett tips idag på Bialitt att prova detta.

Tacksam för alla synpunkter och tips på ovan 
sagda!

Jag blir allt mer övertygad om att det har med 
det moderna bränslet att göra! Således:

Startade upp Sonetten nu ikväll sedan den fått 
svalnat ordentligt efter vår fina träff på Bialitt . 
Den gick jättefint i 10 - 15 minuter, till den blev 
ordentligt varm. Sedan började den ”jäklas” 
igen; motorvarvet steg med ca 500 rpm och 
den svajade i tomgången. När man gasade till 
ordentligt ett antal gånger (extra bränsle tillförs 
acc-systemet) så kom det ju kallt bränsle till 
flottör/gasare och då….. lugnade den ner sig 
igen och gick snällt ett tag!

Således… Vad händer med dagens 95-”soppa” 
när den blir lite extra varm? Vad är det som 
försvinner/händer? Vad är det för jäkla ”hem-
bränt” som man tillsätter och vad händer med 
det när det blir 30 – 50 grader varmt?

Kan man köpa flygbränsle någonstans? För det 
har jag hört att det är oerhörd kontroll på 
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Har någon erfarenhet av Shell´s ”Ferrari-
bränsle”?

Nu tycker jag att vi måste på något sätt 
påverka oljebolagen som drar in miljardvinster 
och hela tiden försämrar vårt bränsle!

Förr hade vi 80 – 90 oktan i pumparna, men då 
var det bensin! Idag vet vi bara att det ”ingår” 
bensin och etanol. Varifrån kommer etanolen? 
Det kan ha stor betydelse!

Mvh Sten-Arvid

Jag har alltid varit skeptisk till diverse “mum-
bojumbo” tillsatser speciellt när man blandar in 
olika siffror om bränsleförbrukningsminskning 
mm i marknadsföringen(vi gamle kommer väl 
ihåg Motaloypillren) men visst kan det vara 
värt att prova.

/Bengt Akesson

Min 9-3 går kanon på Shells högoktaniga 
bränsle. Men så kan den också rätta mun efter 
matsäcken. Det kan vara placebo-effekt, men 
nog tycker jag att även rallybilen går bättre på 
fullkornsbränsle.
Mats A 
Ordförande Svenska Saabklubben 

Jag personligen tankar 98 oktan i både två-
taktaren och i min Saab 99. Detta för att jag 
var med om ett liknande senario som du be-
skriver ovan, då på min Saab 99. Bilen ryckte 
och hackade sig, orolig tomgång samt att bilen 
eftertände (vred av nyckel för att stänga av 
men motorn fortsatte att gå, blev till att göra 
kärringstop för att den skulle stanna). Har alltid 
i blyersättning när jag tankar 99an. Vet inte 
om det gör någon skillnad men känner att det 
kan ju inte skada.

Sedan dess har jag tankat enbart 98 oktan och 
sådana problem har ej visat sig igen. Tankar 
på OKQ8 och de har fortfarande 98 oktan i 
sortimentet. Har även sett att vissa av deras 
pumpar har 96 oktan.
Lars Söderlund 

Du får köra till Örkelljunga o tanka för här har 
vi 98 oktan på våra mackar. det är ju inte så 
långt för att få bra bränsle.
/soulmannen

Jag märker skillnad på både min 900T och 9-3 
2.0T om jag använder Shells V-Power.

Det finns blyad flygbensin på 100 oktan (AV-
GAS 100 LL), men man kan knappast dra nytta 
av det bättre knackmotståndet i vanliga sug-
motorer. I en överladdad motor med mer eller 
mindre adaptiva motorstyrsystem (APC och 
dess efterföljare osv) är det en helt annan sak
Martin

Minst sagt märkliga symptom. men jag har 
svårt att tro att det är soppan som är boven?,
kan det vara nån liten tjuvluftsläcka? Nu har 

jag visserligen en lite mindre instängd 96a, 
men när den nått full motortemp/oljetemp 
efter ca 20min i 100km/h och man inte längre 
vill röra ventilkåporna av värmen så går den 
fortfarande normalt på tomgång med vanlig 
95 oktan.

Men bilen har dummat sig några gånger, och 
mest störande har det varit pga att jag haft tju-
vluft på två ställen senaste åren, i insugspac-
kningen vilket förstörde tomgången helt. när 
motorn blivit varm och choken tryckts in helt 
var den omöjlig. samt det andra som var en 
trasig vakuumslang till fördelaren som skapade 
ryckig gång vid jämn gas, detta påverkade dock 
inte tomgången.
/William
 
Vad gäller Fomocon så hade jag problem för 

något år sedan med att bränslet ville koka i 
förgasaren. Kanske en förbättrad version av 
förgasarfotspackningen skulle lösa det hela. 
Kan vara att modernt bränsle fordrar en kallare 
förgasare för att fungera. Nytt bränsle är mer 
anpassat för insprut.
/Retic

Jag led av hög avgastemp runt 90-110 km/h 
på min trimmade kortnos med långnosmotor. 
upp emot 650 grader stadigt i den farten. Jag 
funderade en hel del över detta. Som standard 
sitter lågfartsmunstycke stl 55 på en original 
-66a trippel. Efter trimningen monterade jag 
stl 60 och körde så tills jag installerade av-
gastempmätare.
Jag har i flera omgångar bestyckat om för-

gasarna, alltså bytt huvudmunstyckena i olika 
steg från 130/145/130 som jag monterade 
efter trimningen till 140/152,5/140 som sitter 
där idag. 152,5 ska bytas till 155 eftersom 
tändstiftet skvallrar att det är lite magert.
Olika kombinationer emulsionsmunstycken 

har provats men jag har nu landat på 200 på 
samtliga, jag tror dock 210 skulle vara per-
fekt eftersom den idag går över i fyrtakt vid 
5500 varv men jag behåller 200 tills vidare, 
om temperaturen sjunker så kommer nog fyr-
takten att upphöra eftersom luftens densitet 
ökar. Min effekttopp låg ju vid bromsningen på 
4500 varv ungefär så jag tjänar ändå inget på 
att dra högre, jag har ju bara standard lager 
i veven också.

Vid bromsningen ifjol märktes en tydlig ef-
fektdipp vid 3200-3700 varv, sen tog det sig 
igen tills effekten tvärdök vid ca 4600 varv.

Att effekten tvärdök vid 4600 begriper jag 
eftersom jag sen dess bestyckat upp ca 16% på 
ettan och trean och ca 11% på 2an och motorn 
går nu betydligt bättre. Ett byte på 2an till 155 
kommer att ge totalt ca 14% så där nöjer jag 
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mig tills vidare.

Effektdippen i mellanregistret var jag mer 
fundersam över, till slut fick jag en ide och bytte 
lågfarten till 65 på samtliga.... jag fick en ny 
bil, avgastempen sjönk med mer än 50 grader 
vid 100 km/h och ligger nu sällan på mer än 
600 grader, ca 580 på fullgas. Den drar också 
väldigt mycket bättre genom hela registret.

Jag drog mig till minnes att lågfartsbränslet 
serveras genom 3 hål ovan gasspjället så låg-
farten är med en bra bit upp i registret.

Man glömmer lätt lågfartsmunstyckenas be-
tydelse. Testa med att bestycka upp lågfarten 
något på era förgasare om ni har problem, det 
fungerade för mig.

Stefan W 
 
Jag skojade bara om det med flygbensin!

Men jag är ganska övertygad om att bränslet 
har blivit sämre.
Min og900 Cab 1992 har också börjat gå sämre 

med soppa från Statoil här i Perstorp. Tjuvs-
topp har börjat inträffa liksom motorfrånfall vid 
gaspådrag.

Man byggde om här för en tid sedan för att 
ersätta 98 oktan med E85. Vad hände då med 
tankarna?

/Sten-Arvid Larsson
 
Hej Stefan!

Jag har ju haft många tvåtaktare. Den senaste 
var “Miss Piggy”.
Med dessa har jag alltid bemästrat alla 

bränsle/tändningsprobelm. Det har gått gan-
ska enkelt att se på stift och brytare. “Det var 
enklare förr”.
Men nu när man står här med två kinkande 

V4:or som har gråa stift och inte vill gå på låg-
varv blir jag lite ställd!
De vill som sagt gå fint och snällt så länge 

de inte blir för varma. Men när de blir varma 
trilskas de. Pumpar man in friskt bränsle (accar 
många gånger) så “snällar” de till sig.
Vad tusan har man tillfört soppan i år?
Tre bilar kan inte plötsligt få samma problem 

utan gemensam orsak!

/Sten-Arvid Larsson 

Blyersättning eller inte????
Kontaktade Saab angående detta.
De menade att min 1984 saab 900 GL inte 

behövde detta.
Bakgrund till min undran är att bilarna som 

skeppades till USA, hade katalysator, dvs: gick 

på blyfritt bränsle.
Om min bil hade varit en USA bil så hade den 

haft samma motor.
Alltså borde den vara specad för att klara 

blyfritt utan tillsatser. Annars knäcker man 
katalysatorn.
Jag märker att motorn går renare utan bly-

ersättningen.
Förut rök den ganska mycket (doseringen var 

rätt), men nu efteråt så ryker den enbart vid 
start, & vid varm motor nästan inte alls.
Tankar 95 oktan & motorn eftertänder inte, 

efter att jag ställt ner tomgången till rätt nivå.
Märker dock att tomgången är marginellt 

högre vid varm motor än vid halvvarm motor.
Med andra ord så kan man undra om blyersät-

tningen verkligen behövs.
Kolla upp med SAAB vad som gäller för era 

respektive bilar.
Det blir lite billigare milkostnad påsåvis.
Att tanka blir inte så omständligt.
Personligen börjar jag tro att detta med bly-

ersättning är en bluff.
Det är däremot möjligt att det krävs på bilar 

före 1976, då katalysator inte var lagkrav i 
USA. (eller åtminstone i Californien)
Vad jag menar är , att kan bilarna där från 

förr, gå på blyfritt, så kan väl våra det också.
/Daniel Eliasson

Innan 1984 ska Saabarna ha ersättning om 
jag inte minns fel, men det kanske funkar utan 
också, men vad jag förstått är inte ventilsätena 
anpassade för blyfritt.
/William
 
Vad det gäller blyfri bensin på 900 1984, sen-

are häften av 84 års modell var klar för blyfritt, 
tidiga bilar skall ha blyersättning.
/Michael Rasmussen
 
Hur är det isåfall med ventilsätesanpassnin-

gen för USA bilarna.
De gick trots allt på blyfritt i USA från 1976.
Nyfiken
/Daniel Eliasson

16:e december 1983 är min bil i bruk första 
gången.
/Daniel Eliasson
 
prova med en träkloss mellan förgasare o 

insug då blir ni av med problemet med att 
bensinen förångas, funkar kanon. vet andra 
som har haft detta problemet som har ökat på 
höjden mellan förgasaren o insug o då blivit av 
med problemen.
/soulmannen
 
Hej Sten- Arvid. Jag vet inte om man kan se 

på stiften om lågfarten är för mager, högfarten 
däremot. Lågfarten är mer känsla. Fast jag 
kan ha fel där och vi har ju alla olika metoder 
och det är ju kanske tur det, annars skulle ju 
inget utvecklas.
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Det låter som sagt som om bränslet förångas 
vid lägre temperatur än tidigare, typ ånglås. 
Har dom ökat spritinblandningen?

Jag har inte märkt nåt med bränslet här uppe 
ännu. Det kommer väl hit också snart.
/Stefan W

Då jag kollade upp om blyersättning för min 
bubbla från 1967 fick jag lära mig att ventil-
sätena var i “hårdmetall” (vad det nu egentli-
gen betyder) på 1500 motorn som sitter i och 
att blyersättning för den skull inte behövdes. 
Detta gällde i princip alla bilar från sent 60-tal 
och framåt (v4:or). För andra delar med bensin 
kontakt kunde blyersättning med fördel använ-
das. Å andra sidan kan blyersättningen göra att 
beläggningar bildas. [allt detta är återgivning 
av vad som sagts till mig och kan mycket väl 
vara galet]

Sammanfattningen av samtal med massor av 
personer var att valet är fritt. Det flesta verkar 
använda blyersättning i ren slentrian medan 
det samtidigt finns många som skippar den.

Hoppas någon kan bekräfta eller bestrida 
detta.

/Magnus i Uppsala
 
Om Sten-Arvids erfarenheter delas av fler 

entusiaster, anser jag att det är dags att Saab-
klubben närmar sig MHRF.
Om det är sämre bensinkvaliteter hos vissa 

bolag som Sten-Arvid befarar, kan det vara 
läge att göra en oberoende undersökning av 
bensinen. 2001 lät MHRF göra en undersökn-
ing av blyersättningsmedel och den återgavs 
i Bakrutan mfl klubbtidningar. Dessförinnan 
måste det förstås uteslutas att det är knutet 
till några enskilda mackar.

DeTomaso-klubben har en kortversion av rap-
porten i sitt webbarkiv
/Martin
 
Bra Martin!

Jag uppmanar därför er på forumet att med-
dela era erfarenheter och åsikter om bränsle-
kvalitet.
Det kan ju inte vara en slump att alla våra tre 

gammelbilar plötsligt går sämre!
OK; vi har gått över från 98 till 95 pga att 

Statoil ersätter 98 med E85.
Är det så stor skillnad på 98 och 95 frågar 

jag mig igen.
Tyvärr har jag nu ca 40 liter 95 i min Sonett. 

Får väl försöka slanga ut soppan och hälla i min 
9-3 ´05; den går ju på det mesta :)
Får sedan leta upp en pump i grannskapet 

som har 98 och testa igen!
/Sten-Arvid Larsson

topparna som satt på min V4a när jag köpte 
den var helt slut, vet inte om det berodde på av-
saknad av ersättningsmedel från förra ägarens 
sida, eller annan misskötsel. Avgasventilerna 
hade ätit sig in i godset och alla ventilstyrningar 
var kluck-glappiga, motorn gått 9500mil doh 
(snacka om effektökning när jag bytt till fräscha 
begagnade toppar som släppte ut avgaser som 
de skulle igen :D)
Personligen vågar jag inte chansa med att 

vara utan ersättningsmedlet, använde det i 
min 99 -84 förut också. Är ju ingen big deal.
PS Min far är aktiv i OK i Övik och där hade 

de haft problem med vattenintränging i en tank 
via nån avluftning vilket hade skapat drift-
störningar hos vissa bilar, så det kan ju hända 
vadsomhelst nästan......

/William
 
Jag tipsade Sten Arvid om Tri Pack , har haft 

inblandning av detta ca 2år på mina bilar 2T 
och V4, några problem med bensinen har inte 
jag haft under denna tid.Min 92a reagerade
mycket positivt på denna inblandning även 

V4an som fick
betydligt bättre co halt enligt bilprovningen.

Motorjournalisten
Bengt Salstöm som också före sin allt för tidiga 

bortgång var MHK i Skånes allt i allo gjorde 
ingående studie på Tri Pack.
Det är ingen större kostnad att testa detta vid 

nästa tankning.
/Gert Ingemar.
 
En fråga. Är det någon skillnad på om man kör 

på 98 oktan eller 95 + blyersättning?
Vas ska man ha till en V4 årsmodell 75?
/Tomas88

Kikade runt lite på nätet och ex.vis Statoil 
blandar inte i etanol i bensinen på 98 oktan 
medan det verkar som om alla bolagen gör 
det i den 95 oktaniga soppan. Tydligen är 15% 
etanol ingen ovanlighet.
/Jonas F
 
Jag har provat att använda Tri pack på min V4.
Fick ganska direkt en förbättring av motorka-

raktären, gick mjukare och jämnare utan några 
som hällst ryck oavsett vilken bränsle kvalitet.
Men dock gick ventilspelen ner sig otroligt fort 

(ca 100mil), viket jag inte fått någon annan 
gång när jag kört på annan blyersättning.

Kör nu istället på 98 och traditionell ersättning 
med samma resultat på motorgång som vid Tri 
pack användandet, men utan att ventilspelet 
ändrar sig.

Motorn i bilen är en 1700 med 7,3kam och 
weber 32/36.
//Björn

Jag kör Shell V -power i 900 T-16, 99 turbon 
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och Porsche 944 turbon, SAAB sporten går på 
95 oktan. Använder inga tillsatser, t-16 är en 
87:a och klar för blyfritt, 99:an är toppen kon-
verterad för blyfritt och 944:an klar för blyfritt.

Har inga problem överhuvudtaget, sönernas 
911:or går på V-power, inga problem.

/Michael Rasmussen
 
Hej Sten-Arvid!

Jag var uppe i Osby förra veckan med V4.an. 
Hade 99 oktan V-Power i tanken på vägen upp. 
Tankade 95 oktan på Statoil inne i Perstorp 
när jag körde hem eftersom de saknar 98a. 
Jag märkt dock ingen skillnad. Min motor hade 
rätt temperatur efter den långa turen. Inget 
konstigt på vägen hem till Åstorp. Märkte in-
get konstigt idag heller när jag kört en runda. 
Verken kall som varm på tomgång.
Dock åker jag med Weber 36/36 DCD med 

tjockt mellanlägg men kan inte komma ihåg 
att jag hade några problem med 95 oktan de 
få gångerna jag tankade det i min Solex 32/32 
TDID utan mellanlägg.
Jag kör med blyersättning kommer inte ihåg 

vilket märke men tror den säljs på Statoil.

Har för mig att saab rekommenderar över 95 
oktan till v4.orna?

MVH Magnus
 
Hällde i en halv flaska karburatorskydd och 

tankade Shells V-power.
Nu går Sonetten som en klocka igen! Tankade 

även upp min 900 EP Cab med Ferrarisoppan. 
Jag tycker mig märka att även den går bättre 
nu!
Vad tusan var det i Statoils soppa den dagen 

jag tankade? (Just efter ombyggnaden till E85?)

“Bensin idag är inte vad bensin var igår!” Nu 
vet vi inte vad det är för “sörja” man späder 
på med!

Nåväl; ska besiktiga Kermit (Sonetten) på 
onsdag. Får se vad man säger om utsläppen!
Återkommer!
Sten-Arvid Larsson

Har även här fått känslan att gammbilarna går 
mycket bättre på vpower99 än andra soppor.
Gäller både insprutarn från 74 och den från 82. 

Framför allt så upplever jag att de går mjukare 
över hela registret.
Körde 75 mil på 95 från ok i torsdags med en 

bil som efter en paus (efter 55mil ca)nästan 
inte ville starta och hade skum tomgång. Igår 
fick den vpower 99 och inga mer problem finns 
(efter ca ytterligare 50mil). Går mjukare och 
har jämn tomgång och inga startproblem.

Min personliga känsla är att mina bilar går 

sämre på ok(95), lite bättre på statoil(95) men 
bäst på vpower 99.

Kanske inte går att jämföra men det är ju 
skillnad.
/LE2,0 Thomas
  
V4:an ska ju ha minst 97 oktan enligt Saab. 

Hur stor skillnad det egentligen gör med 95 
oktan vet jag inte, har ännu inte provat att 
tanka mer än nån liter av det som nödlösning. 
I och med att fler och fler mackar överger 98 
oktan, har jag tagit för vana att låta Shell stå 
för bensinen i V4:an numera, sjävklart då deras 
99 oktan V-power. Och visst går bilen fint på 
den bensinen, men om det skulle vara bättre 
än den 98-oktaniga soppa som Hydro tidigare 
försåg mig med låter jag vara osagt.

Jag har kört samma sorts blyersättning sedan 
den “röda” bensinen försvann. Har ironiskt nog 
aldrig lärt mig vad den heter, men det är en 
lite lustig med en separat doseringstank högst 
upp. Har kört åtskilliga tusen mil med det och 
aldrig haft problem med ventilspelet. Nåja, har 
åtminstone aldrig haft problem med att det har 
minskat.
/Chakka

Hall-Miba blyersättning säljs hos flera ÅF. Kan 
det vara den du tänker på?
/Martin

Japp, stämmer precis. www.hall-miba.se
Inte så konstigt att jag aldrig lärt mig namnet, 

de låter ju inte precis företagsloggan ta över 
etiketten.
/Chakka
 
Jag vet inte om det är likadant i Sverige, Men 

i Australien är bensin kvaliteten väldigt ojämn. 
Viggens B235R motor verkar vara väldigt käns-
lig. Ibland får jag fantastisk bränsle ekonomi 
och hjul spinn på trean. Och ibland drar den 
väldigt mycket soppa och är slö. (Om man kan 
kalla Viggen slö) Jag trodde först att det var 
kallt väder och overboost som gjorde att den 
var så kvick. Men efter att ha kört bilen över 
ett år nu så är jag säker på att det är bensin 
kvalitet.
Här har det varit avslöjat att bensinen blivit 

blandat med annat av mellanhänder.
/aussielars
 
Besiktigade idag UA.
Fick skruva lite på förgasaren inför be-

siktningsmannen för att få ner CO; hamnade 
på 1,8 (max 4,5). Justerade upp lite när jag 
kom hem.....
Nu går den bra :)

/Sten-Arvid Larsson
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Pressrutan
I Automobilhistoriska klubbens medlemstidnin-

gen Bulletin kåserar Åke Wallin om motorljud 
från sin första moppe till den Bentley som han 
ägde i 25 år. Moppeljudet tyckte han som ung var 
”himmelskt härlig”. Den välbalanserade Bent-
leyns motorljud upplevt han som ”smekande”. 
När motorljud är på tal så kan naturligtvis inte 
puttrandet från en 2-takts-Saab lämnas därhän. 
Det gör inte Åke Wallin heller. 
- När Saab så kom med sin 2-taktare, djungel-

trumman, trodde jag de hade fått fnatt i Troll-
hättan eller gjort bilen bara för den afrikanska 
marknaden, skriver han i sitt kåseri och fortsätter:
- Mina öron ville nu ha ljud från ordentliga bilar 

- som inte lät som en lättviktare.
Åke Wallins svärson har ritat en 92:a som illus-

tration till sitt kåseri på en Saab 92.

Stig Blomqvist porträtteras i Automobil nr 5 
under rubriken ”Mäster Blomqvist” från det att 
han gjorde sin debut i rally med en tvåtakts Saab 
Sport. Året var 1964 och debuten skedde på borta-
plan på slingriga grusvägar i värmlandsskogarna. 
Redan året därpå blev han sponsrad av Saabs 
tävlingsavdelning i Trollhättan. 1970 blev han 
heltidsanställd av Saab och den investeringen 
blev lönsam med snabba framgångar för både 
Stig och Saab V4. Ford-motorn hade trimmats till 
160 hkr. Han höll sig kvar hos Saab men när den 
framhjulsdrivna 99:an inte hade så mycket att ge 
på rallyvägarna tog det slut och Stig började tävla 
med den fyrhjulsdrivna Audi Quattron.
Till Automobil säger Stig:
- Om Saab redan då hade gett sig i kast med att 

utveckla en egen fyrhjulsdrift så hade det kanske 
sett annorlunda ut för Saab idag.
Stig kom också att köra Ford Escort och än idag 

kör han historiskt rally. Han har en verkstad i 
Örebro för rallybilar.

         Drömkåk
Tidningen Klassiker är som vanligt - eller i vart 

fall väldigt ofta - en tidning med en hel del om  
Saab. Nummer 5 pryds dessutom på omslaget av 
Saabs husbils-tvåa som  har genomgått en om-
fattande renovering under hösten/vintern 2008/09. 
Den har också fått tillbaka sin gamla färg, näm-

ligen klarröd istället för den 
fulgröna och handmålade 
färgen som den hade förut. 
På hela sju sidor med många 
foton redovisas renoveringen 
plus en helsida om husbils-

Och så har man slopad fönstret på husbilsdörren 
då det inte fanns något från början. Värmen har 
också förbättrats.

                                               
Omöjlige Julle

I Klassiker nr 6 kan man följa en spännande 
skildring om hur Julle Olofsson tog sig an ett 
92-projekt från ax till limpa utan ambitioner att 
renovera till originalskick och den blev därefter 
- häftig på Julle-vis. 
Julle är en man som inte backar för det omöjliga. 

Det är knappt ens att det omöjliga tar längre tid 
för honom. Han är nämligen omöjlig själv med 
att få till det.  

   Design-stöld
Classic Motor nr 7 ägnar hela fem sidor åt Son-

etten 1:an och hur den tillkom. Bland annat så 
avslöjas att formgivningen var en ren stöld beträf-

ettans väg till ett nytt liv.
”Drömkåken” kallar tidningen den till nyskick 

renoverade husbils-tvåan - ett jobb som har utförts 
av Anders Johannesson som är son till självaste 
husbilsbyggaren Torsten i Ramsele 1965. 
Husbilen har inte enbart renoverats till sitt urs-

prungliga skick. Den har dessutom gjorts om till 
vissa delar. 
I numret innan - 4.09 - rapporterar husbilens 

ägare och tidningens reporter Claes Johansson 
att framramskonstruktion ändrats så att det i 
framtiden blir lättare att genomföra motorbyte.
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fande sidolinjens design som kom från Maserati 
och luftintaget i fronten från den amerikanska 
flygplanet Mustang. 
Under projekteringstiden gick den som bekant 

under namnet Saab 94. Att namnet Sonett skulle 
ha tillkommit genom att Sixten Sason  utbrustit 
”Så nätt den är” avfärdar tidningen  med att Sa-
son redan på 1940-talet ville kalla Saab 92 för 
just Sonett. 
Planer fanns att tillverka 2.000 Saab Sonett 

Super Sport som den heter med alla modellbetec-
kningarna men de ändrade tävlingsreglerna gjorde 
att Saab lade ner projektet och det blev endast sex 
exemplar gjorda. Sedan dess har Lars Hansson i 
Trollhättan byggt en egen replica av Sonett 1:an.

                                                 
Palme-Saab

Såg av en tillfällighet i tidningen Riksettan nr 
2.08 ett stort foto på Olof Palme och Tage Er-
lander från den tid då Erlander var statsminister 
och Palme konsultativt statsråd åt honom. Det 
intressanta med fotot är att de sitter i Palmes bil 
- en tidig Saab 95 från 1960 - den utan signalring 
på ratten. Bilen verkar vara nystartad för chok-
ereglaget står utdragen.
 

     Polsk renovering
Ånnaboda-träffen har genom åren vuxit sig till 

ett stort och festligt arrangemang. I år firade man 
dessutom 25-årsjubileum. Classic Motor har i nr 8 
ett stort reportage om årets jubileumsträff. Redan 
på tidningens första omslagssida finns en bild på 
Dick Ström när han sitter under den uppfällda 
bakluckan på sin Saab 95:a. Samma foto finns 
inne i tidningen då Dicks 95:a står parkerad intill 
en gul Sonett II:a. Dick hade strax innan träffen 
fått tillbaka sin bil efter en totalrenovering i Polen.

    1:a pris
Annars tar Sibylla Gustafsson och Lars Björk 

mest uppmärksamhet med sin 96:a kortnos från 
1961 på tre bilder i tidningen. De drar alltid up-
pmärksamhet till sig då de är klädda tidsenligt 
och fika med campingbord med muggar från det 
tidiga 60-talet och förstås den klassiskt flätade 
TV-kannan. 
Men på Ånnaboda räckte inte ens det utan de 

övernattade dessutom i ett ryggåstält från den 
tiden det begav sig fastän nattemperaturen kröp 

ner mot nollstrecket på termometern.
Allt detta samtidigt gjorde så starkt intryck på ju-

ryn att de fick förstapriset i Concours de Charme.  

 Ryssresa
Klassikers reporterteam PO Tidholm och Claes 

Johansson har gjort en snabbresa till Viborg i 
Ryssland. Staden har tidigare tillhört Finland men 
hamnade i Sovjetunionen när Karelen införlivades 
med Sovjet efter andra världskriget. Staden var en 
blomstrande stad men förföll under Sovjettiden. 
Paret Tidholm/Johansson besökte staden i en 

Saab 96 från 1980 - alltså en av de sista 96:orna. 
Artikeln beskriver på ett levande sätt hur de fick 
göra flera försök med papper, handlingar och 
stämplar innan de släpptes innanför gränsen 
ungefär på samma sätt som Ulf Stenson beskrev 
resan till Lettland vid förra årets internationella 
träff där med ett fruktansvärt byråkratkrångel. 
Även vid utresan igen fick de fylla i ett 10-tal 
obegripliga ryska blanketter.
 96:an väckte i alla fall  stor uppmärksamhet men 

de beundrar den inte utan skrattar åt den.  
Vägarna till Viborg var förstås inte de bästa och 

lika förfallna som staden.
Saabens rätt så spänstiga stötdämpare slog i bot-

ten på potthålsvägarna. 
De slutar artikeln med ett berättigat konstat-

erande med tanke på de dåliga vägarna:
- Nästa gång åker vi i en Lada Niva.

   Ragnar såld
I samma tidning, Klassiker nr 7, berättar Claes 

Johansson att han har sålt sin orangefärgare 96:a 
från 1975 som han kallade för Ragnar efter bilens 
förre ägare. Han hittade den i en villaträdgård i 
Huddinge där den stått i 10-talet år och samlat på 
sig mossa. Väl hemkommen med den visade det 
sig till slut att det var mycket att göra på den varför 
han sålde den när en man från Kumla ringde och 
erbjöd sig att köpa den. 
För pengarna söker Claes Johansson nu efter 

en förarstol till husbils 2:an men det ska vara en 
originalstol från Saab Sport eller Monte Carlo.
- Den nuvarande stolen är ett tortyrinstrument, 

konstaterar han.

”Blixtsnabbt svenskt kulturarv”. Så beskriver 
tidningen Bilsport nr 16 Saab 9000 cc/cd under 
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vinjetten ”Samlartips”.  
- Aero i CC- eller CD-utförande är en riktigt 

ovanlig krabat med hög status i märkeskretsar, 
konstaterar tidningens medarbetare Fredrik Lund 
och fortsätter:
- Men det är i regel bara Saabtokar som känner 

till den.
Bilen var en dyrgrip redan när den kom ut 1991 

och betingade då ett pris om 304.000 kronor - 
väldigt mycket pengar även idag för en bil. Så 
det är lätt att förstå att det bara såldes 75 stycken 
bilar av den sällsynta modellen i Sverige under 
de två år den var i produktion 1991-92. Alla är 
91:or. Sällsyntaste Aeron är 9000 CD.

   DN-bubbel 
Det är inte enbart Bakrutan som har Pratbub-

beltävlingar. Det har Dagens Nyheter också 
emellanåt. 
Till skillnad från Bakrutan så kommer sällan 

eller nästan aldrig Saab på tapeten i DN:s bub-
blor men häromveckan så skedde det i alla fall. 
Det var i samband med att det blev offentligt att 
ett köpavtal (visserligen fullt med reservationer) 
offentliggjordes med Koenigsegg Group som 
tilltänkt köpare. 
Saab Automobiles vd Jan Åke Jonsson och 

Christian von Koenigsegg skakar hand med en 
Saab konceptbil mellan sig. 
Vad säger Christian till Jan Åke, undrade DN 

och fick ett antal svar på den frågan.
Magnus Lindberg i Årsta utanför Stockholm 

liknar det vid en vanlig bilaffär mellan säljare 
och köpare:
- Okej, vi säger väl tjugofemtusen men då får 

du skicka med rattmuff och vinterdäck, säger 
Christian.
Ytterligare några andra bidrag nämns i DN den 

26 augusti men det vinnande förslaget till pratbub-
bla kom från Kristian Naudins i Täby som med sitt 
förslag enligt DN avslöjar ett hav av uppdämda 
aggressioner under den välpolerade ytan mellan 
de båda männen:
- Ge tillbaka peruken, din djävel.
Med det uttalandet har Kristian Naudins “på ett 

djupt igenkännande sätt lyckats fånga ett hittills 
okänt drama inom landets ekonomiska höjdars-
fär”, motiverar DN sitt val av pristagare.

                  Gröna trollet 
Classic Motor har i nr 9 två artiklar om Saab - 

både V4:an och 99:an. 96:an är en av de sista som 
tillverkades som 1980-års modell. Bilen är som 
ny hyar enbart gått 9.500 mil. Sanfrid Granberg, 
som var den förste ägaren, uppges ha skött bilen 
mer än ha n har kört den. Den är grönmetallic 
och tidningen kallar den för “Gubben Granbergs 
sköna gröna troll” fastän den inte har tillverkats 
i Trollhättan för de sista 96:orna gjordes som 
bekant i Finland.
Granberg hade bilen i 20 år och ägs nu av Björn 

Almerud i Växjö. Eftersom han driver en bilvård-
skedja så kan Saaben räkna med att få en fortsatt 
lika god vård som hos “gubben Granberg”.

 

Bredaxlad svensk 
Classic Motor uppmärksammar också 

40-årsjubilerande 99:an med en presen-
tation och en historik under vinjhetten 
“Månadens 69:a”.  Tidningen tror att 
skälet till att 99:an aldrig tillverkades 
även som en kombi var att 99:an kunde 
lasta lika mycket med nerfällt baksäte 
som 95:an.
I baksätet på en 96:a kunde tre personer 

med nöd och näppe klämma in sig med 
ett skohorn men i den bredaxlade 99:an 
kunde tre vuxna sitta obehindrat. Red-
dan första året såldes det 20.000 stycken 
99:or och intog snabbt femte platsen i 
försäljningsstatistiken. Fram till 1984 



48

tillverkades den i 590.000 exemplar. Det är något 
mer än de 547 221 tillverkade 96:or fram till 1980.
 

 Modell 69:a 
99.an har lagom till 40-årsjubiléet kommit ut 

som modelllbil hos Neo för 595 kronor. Den up-
pges vara lätt som en fjäder men var gör det när 
den står på modellhyllan. Classic Motor rekom-
menderar den till alla “Trollhättediggare”.
Har Saab någon framtid? frågar sig Göran Am-

bell, chefredaktör för Nostalgia, i nummer 4.
Han ger inget svar men lovordar SAAB för att 

som en liten bilfabrik snabbt kan ställa om sig 
utan långa beslutsvägar. Han tycker också att GM 
har tagit bort Saabs särart och särskilt för att man 
stoppade Pelle Gillbrands framtidsmotor med 
variabel kompression.
- Nu brinner det i knutarna om Saab ska kunna 

räddas, konstaterar Ambell.
 
I samma nummer har tidningen ett fem sidor 

långt reportage om Kjell Magnusson i Åstorp 
och han röda 99:a från 1969 - alltså en av de allra 
första och som han själv har haft sedan 1974. 
Kjells 40-åring har gått 31.000 mil men är efter 
renovering i nyskick. När han köpte stod det 5.000 
mil på mätaren. Kjell tycker att det har varit en 
bra och problemfri bruksbil men nu använder han 
den bara under sommarens bilträffar. Förra som-
maren fick han hederspriset av Motorhistoriska 
klubben i Skåne för att han bevarat ett “modernt 
stycke svensk kultur”.
 
Tidningen gör också en ordentlig tillbakablick 

på hur beslutet togs 1964 angående projektet 
Gudmund kom det kom att kallas och som sedan 
blev Saab 99. 
De första 99:orna hade ju Triumphs 1,7 liters 

motor som senare borrades upp till 1,85 liter innan 
2-liters Södertäljemotorn togs fram. 
Det fanns också tankar på att utvecka en 3,2 lit-

ers V8-motor för Saab vilket skulle ha inneburit 
en upphöjning eller bula på motorhuven för att 
ge plats för förgasare och luftrenare men det blev 
istället Turbon och som ju var ett riktigt lyckokast 
för Saab.  

  Uppsala-monster
Sist i Pressrutan ska en värsting-Saab presente-

ras. Den publicerades redan i Nostalgia nr 12.08 
men tidningen föll mellan stolarna (försvann i 
redaktörens tidningshögar).
I Saabs museum finns ett monster som mu-

seichefen Peter Bäckström låter starta endast 
vid mycket högtidliga tillfällen. Har själv bara 
upplevt Monstrets enorma realjud en enda gång.
Men det finns ett monster till och det är i Uppsa-

la. Museimonstret är en 93:a med dubbla tvåtakt-
smotorer. Uppsala-monstret är en 96:a långnos 
med en 1.000 kubik snöskotermotor som man har 
lyckats få 200 hkr ur men till ett ljud som kräver 
öronskydd. Motorn toppar då på 10.000 varv/mi-
nuten så det är lätt att förstå att ljudet är med det 
med det slitna uttrycket ”öronbedövande”. För att 
kraften i motorn ska kunna utnyttjas så har man 
byggt om växellådan med tolv drev. 
Det är den erfarne rallytrimmaren Ebbe Hansson 

och hans son Mikael som har byggt om motorn 
och fått i den i långnosen. De använder den i back-
tävlingar och gör en handfull uppvisningar per år.

                                                         Christer Gebo
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Redaktör`n har ordet
Många av oss är väl inte överdrivet intresse-

rade av nya Saab. Vi är väl en hel del också som 
inte ens har Saab som bruksbil utan endast 
som entusiastfordon. Därför ska väl inte så 
mycket ordas om Saab Automobiles nya ägare 
men vi är naturligtvis nöjda över att företaget 
kan få en framtid - ett tag till i alla fall. 
Dagen efter offentliggörandet att Koenigsegg 

Group var köpare så hade lokalradion en 
omröstning på frågan ”Kan du tänka dig att 
köpa en Saab nu när företaget ser ut att få en 
ny ägare. 53 procent svarade att de kunde det 
medan det var otänkbart för 47 procent av de 
som röstade.
När detta skrivs (20 augusti) är det ju fort-

farande mycket osäkert hur det går med Saab i 
framtiden. Tre miljarder saknas i finansieringen 
utöver de nästan fem miljarder som den tilltänkta 
ägargruppen vill ha i lån av den europeiska inves-
teringsbanken om nu regeringen vill gå i borgen 
för lånet med skattebetalarnas pengar. Saab är 
ännu inte räddat. Den tilltänkta ägargruppen har 
inte ens enda miljard utan enbart 750 miljoner 
vad som framkommit i dagspressen. Så mycket 
pengar saknas.

Det blev ju en Saab-festival i sommar också 
fastän Saab av naturliga skäl inte kunde vara 
med och arrangera några festligheter. Nu blev 
det tyvärr en mycket blöt tillställning som inte 
ens arrangörerna kunde rå på. Det viktiga är i alla 
fall att de finns krafter i Saabklubben, Turbo- och 
Sonettklubben som med hjälp av trollhättesektio-
nen med Roland Widarson som ordförande ändå 
kan genomföra en riksträff med eller utan Saab 
Automobile. 

                      Förövning
Det kanske får anses som en förövning för i 

framtiden vet vi ju inte alls hur det som sagt går 
med Saab och om eventuellt nya ägare är intresse-
rade av att vara med och arrangera Saab-festivaler 
så vi kanske får vänja oss vid att själva stå för 
arrangemanget. 
Det behöver ju heller inte vara några omfattande 

program utan det viktiga är att Saab-folk från hela 
landet får möjlighet att träffas och umgås under 
några dagar.

Tidningens båda redaktörer, 
undertecknad och Anders Jo-
hansson, träffades för första 
gången. Det är ju runt 100 
mil mellan oss så det blir ju 
nätet och telefonledningarna 
som varit kontaktvägar under den tid som vi har 
samarbetet om att göra den här tidningen för 
klubbens medlemmar.
Att åka mellan Trollhättan och Umeå tar 12 

timmar och det är inget som man gör över en 
natt - eller rättare sagt är det precis kanske vad 
man gör om man inte väljer dagtidsresa, vilket 
ju är att föredra.

       Tjockare
Det har på klubbens hemsida diskuterats inne-

hållet i Bakrutan och omslagsbilderna.
Vi börjar med tidningens innehåll. Det är in-

gen tidning av redaktörerna för medlemmarna i 
Saab-klubben utan det är en tidning av medlem-
marna för medlemmarna. Bakrutan är heller ingen 
kommersiell tidning som finansieras med annon-
sintäkter och prenumerationsavgifter. Tidningen 
har heller inga anställda medarbetare utan två 
ideellt arbetande redaktörer. Det skiljer en kom-
mersiell tidning från en klubbtidning. Innehållet i 
tidningen  blir vad medlemmarna gör den till. Vi 
två som är redaktörer sammanställer tidningen. 

Bakrutan har i stort sett blivit dubbelt så in-
nehållsrik som för några år sedan. Innehållet har 
ingen speciellt inriktning på modeller. Allt från 
reseskildringar i Saab:ar som träffreportage pub-
liceras. Dock saknas garagereportage men det får 
vara upp till var och en som renoverar sin Saab att 
själv skriva om det. Klubben har inte råd att låta 
redaktörerna åka omkring med reseersättning för 
att besöka medlemmar som renoverar sina bilar. 
Var och en får skicka in sina egna berättelser.

Under det två år som jag har varit redaktör för 
tidningen har tillströmningen av reportage ökat 
kraftigt och det har alltså medfört allt tjockare 
tidningar. Innehållet ska också variera. Här 
finns medlemmar med olika Saab-intressen. 
Alla renoverar inte utan har köpt färdigrenoverat 
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och saknar tekniskt intresse utan har skaffat en 
gammel-Saab av känslomässiga skäl.

         Generationsskifte
För många är Saab en tvåtaktsbil. För andra är 

det V4:or och för yngre medlemmar är det 99/900 
och 9000. Klubben genomgår väl ett generations-
skifte med allt färre 2-taksmedlemmar och alltfler 
9000-entusiaster. Det kommer naturligtvis att 
förändra tidningens modell-innehåll på sikt men 
än så länge är det 92/93/95- och 96:or som dom-
inerar innehållet. 
Ute bland allmänheten väcker inte en 9000 någon 

större uppmärksamhet. Inte 900 heller. Snygga 
99:or tilldrar sig däremot ett visst intresse. 
Det är inte en 9000 som folk vänder sig om 

efter. Men kommer det en puttrande och rykande 
2-taktare så ler folk och pekar uppmuntrande och 
ihågkommande.
Det finns ju olika uppfattningar om när Saab 

slutar att vara en Saab. Aldrig säger en del. 900 
säger många. 9000 kanske några men alla är nog 
överens om att 9.3 och 9.5 är lång ifrån några 
entusiast-Saab:ar. Men en gång i en framtid blir 
väl de också entusiastfordon. 

 Lyxbil
Saab är ju numera stöpt i samma form som alla 

andra bilar. Saab sticker inte ut längre och är säk-
ert en anledning till att det har gått dåligt för Saab 
under en hel del år. Saab-andan har försvunnit. 
Nya Saab:ar är nog heller inte ”värd varje krona” 
som förr i tiden.
Oerhört många beklagar också att Saab inte 

längre är en folkbil som alla har råd med utan 
blev en ”premium”-bil för samhällets besuttna 
och högavlönade tjänstebilsfolk.
Men med Christian Koenigsegg vid rodret så 

kommer Saab att bli en ännu lyxigare bil av vad 
som har framkommit i media.

 Veteranbilar allt yngre
Veteranbilar handlar ju om nostalgi och nos-

talgi har att göra med gamla tider - alltså vad vi 
minns från förr i tiden. För oss som har nått upp 
till gubbåldern
(ska vi säga 50 och däröver) så är 2-taktare nos-

talgi och i viss mån V4:or. Men för ”ungdomar” 
under femtio bast är det 99- och 900 som är 
gammelbilar.
När vi gamlingar med tiden dör ut så modern-

iseras också  nostalgin. 
För mig är inte T-Ford, 20- eller 30-talsbilar nos-

talgi för de var redan borta när jag var barn. Men 
2-taktare har jag själv haft ett par stycken som 
nya och det är självfallet där som min nostalgi 

Appropå SAAB - Koenigsegg VK den 17 Juli 2009
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börjar. 70-talisternas nostalgi börjar ju senare och 
därmed blir veteranbilarna allt yngre för deras del. 

Själv har jag en 92:a från 1950 - alltså en 92A. 
För mig är 92B med baklucka och större bakruta 
alldeles för modern….

 Levande omslagsbilder
Vad gäller omslagsbilder så är redaktörernas 

ambition att det ska vara reportagefoton i första 
hand och bilder på Saab:ar i andra hand. Det 
kan vara kul med detaljfoton på våra bilar men 
är inte särskilt ”levande” bilder. Och det är det 
senare som vi har ambitionen att lyfta fram som 
omslagsfoton. 

Vi hade förra gången Erik Carlssons 80-års-
firande som omslagsfoton och i det här numret har 
vi ju bilder från Midnattssolsrallyt. Vi har också 
en ambition att första och andra omslagsbilden 
ska hänga ihop men det kommer vi heller inte 
alltid att kunna leva upp till. 
Kan vi fortsätta med färska reportagefoton som 

omslagsbilder så gör vi det men det kommer 
att variera. I nästa nummer kommer vi att ha en 
vinterbild som omslagsfoto.

Ni ska vara glada för att redaktören övergav sin 
första tanke vid tillträdet som redaktör för Bakru-
tan, nämligen att första omslagsfotot på tidningen 
alltid skulle vara just en bakruta med den lilla 
92A-gluggen i första numret och sedan fortsätta 
med modell efter modell tidning för tidning. Med 
fyra nummer per år så hade det väl tagit ett par 
decennier att komma till bakrutan för 9000-tusen. 
Och det skulle ju alltid vara en omslagsbild som 
alla kunde förutse. Hur kul hade det varait?

Från det ena till det andra som man säger när 
man vill byta samtalsämne så har det ju varit en 
hel del träffar i sommar som vanligt. Manuss-
toppet för den här tidningen var ju 15 augusti 
så det är ju förståeligt att det inte har kommit 
bidrag till tidningen från alla träffarna med Saab-
medverkan. Men till årets sista tidning i december 
så räknar vi båda redaktörer med att många ska 
ha fattat pennan - eller satt sig vid tangentbordet 
- och plitat ner ett reportage från träffarna. Och 
var inte blyga utan skriv gärna om er egen bil och 
ert egna träffdeltagande. Tänk på att det är ni som 
medlemmar som ger tidningen sitt innehåll.

                                       CHRISTER GEBO  
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Evenemang
Dom flesta av årets träffar är nu avverkade vid det här laget. Det har varit ett händel-
serikt år på träffsidan med Saabens dagar här i Sverige och med den internationella 
träffen i Holland som årets höjdpunkter. På dom lokala sektionerna så har aktivite-
ten också varit hög med många trevliga träffar. Tack för en trevlig sommar!
Tomas Gustafsson Klubbmästare

Lokala träffsamordnare 
Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare

Uppsala och Up-
pland
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

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

Gästrikland
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Norrlandssektio-
nen
Jonas Leklem
070 - 318 56 26

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 

Månadsträff på UVS klubblokal onsdagen den 7 
Oktober 2007 Inbjudna BMW sektion Nord
Månadsträff på UVS klubblokal onsdagen den 11 

Noveber 2007 Förb. för årsmötet mm. 
Mer info om sektionens verksamhet på: http://

www.saabklubben.se/norrland  

Veteranmarknader
Classic motormarknad i Örebro
Lördagen den 31 oktober

Köpes

SAAB 900 årsmodell 1979 - 1980. Det 
kan vara precis vilken modell som helst, 
det primära är årsmodellen.
Kontakta Kenneth Drake 070 593 67 20 

Mejl: surabaron@hotmail.com

Till Sonett II V4  -68 önskas:
Bakruta, grill, hastighetsmätare km.
 Arne Höglund.
Tel. 0520-75126,  0708-370384 

Till SAAB 900 cab-88: Windblocker/
vindstoppare av nät att montera bakom 
framstolarna + lasthållare för monter-
ing på bakluckan.
Bo Allebrand, 0730-254064, 013-55091 

hem, 013-4747521 arb

Till SAAB Sport-65: Kolv 72mm, 1st el-
ler flera, överös mig med prisförslag 
och objekt.
Yngve Ekberg, 08-774 28 85 kväll,    

yngve.ekberg@seb.se

Fler annonser återfinns på sid 57!
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Har du köpt eller sålt en Saab på sistone?
Vad trevligt! Men tänkte du på att uppdatera 

medlemsmatrikeln?

Saabklubbens nuvarande medlemsmatrikel 
är med stor sannolikhet inaktuell! I och med 
publicerandet av nya Bakrutan kommer den 
nuvarande medlemsmatrikeln att publiceras på 
medlemssidorna på Anslagstavlan. Eftersom 
medlemsmatrikeln inte är personnummerbaserad 
finns inget att erinra utifrån PUL, personuppgift-
slagen, om publiceringen För att kontrollera de 
uppgifter klubben har om dig, gör så här:

• Med hjälp av de nya inloggningsuppgifterna 
i Bakrutan 03/09 går du in på medlemssidorna.
• Läs vad som står om dig själv och inte minst 

vilka bilar du enligt medlemsregistret är ägare till.
• Upptäcker du felaktigheter mejlar du rättelser 

till Mats Carlsson på epost ekonomi@saabklub-
ben.com så snart som möjligt.

Saknar du dator eller datorvana? Ta fram en påse 
bullar ur frysen och knata över till grannen. Ring 
barnbarnen och muta dem med lakritsbåtar. Gå till 

biblioteket och låna en medborgardator.

När vi anser att tillräcklig tid förflutit för att alla 
ska ha haft möjlighet att kontrollera matrikeln 
kommer den att publiceras i form av en pdf-fil 
på medlemssidorna Där kan du skriva ut den 
efter behag. Vill du ha en färdig utskrift tar du 
kontakt med webmaster Patrik Hermansson som 
skickar en kopia mot utskrifts- och portokostnad. 
Matrikeln kommer sedan att fortlöpande (= någon 
gång per år) att uppdateras på hemsidan.

På det här viset uppnår vi två saker. Dels sparar 
vi pengar genom att inte skicka ut en produkt som 
kanske inte stämmer ens när den är nytryckt. Det 
handlar om många sköna kronor som kan använ-
das till att till exempel ta fram nya reservdelar. 
Dessutom spar vi miljön genom att inte förbruka 
papper och energi. Det är viktigt för en motoror-
ganisation som annars lätt kan hamna i skottglug-
gen för värnare av miljövärden.

Mats Abelson, ordförande

Tidningsklipp från 1956 då Erik Carlsson gör debut med Saab 93
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Klubbsh  pen

Paraplyer    70:- kr
Äldre Bakrutor   10:- kr

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

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

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

Materialförvaltare/Håkan Larsson

Vi har nu kommit en bit på väg i arbetet med vårt nya 
klubbshopssortiment 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

 
Rabatt på övernattning på Scandic Hotels
Se MHRF hemsida för mer information. w w w .
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

Lackombud och färgrecept för SAAB:s äldre 
bilar

JÄRBO FÄRG OCH LACK
0290 - 71188
http://www.jarbofargochlack.se/index.html

 Trisslotter 2:09 

Trisslotter skickas ut två gånger om året så 
nedanstående bidragsgivare kan räkna med att få 
en lott lagom till jul. Lotter för nr 1 och 2 kommer 
snart att skickas ut (när red. har fått tummen ur):
 
Bengt Åkesson
Sibylla Gustafsson och Lasse Björk ihop
Ulf G Andersson
Martin Bergstrand
Ulf Stenson
Fredrik (TT) Pettersson
Lennart Vilhelmsson
Anders Lövmark
Sune Strömberg
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Svenska Saabklubben 
Box 1786 
111 97  Stockholm
www.saabklubben.se 
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: 2009-03 
Lösenord: ”koenigsegg”
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

VAKANT

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@...

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

Ledamot

VAKANT

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@...

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

Telefontider reservdelar Tors-
dagar 19,00 - 21,30

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

Säljes
SAAB 96-80, blå rostfri 

jämtlandsbil.
Martin Eriksson, 070-

662 50 79

Till SAAB 92-55: Start-
motor + generator, helt 
ok skick.
rolf.roos@home.se

Skänkes
Takräcke till äldre SAAB, 

troligtvis till 96:an. 
Skänkes mot fraktkostnad.
Mvh Janne.patrik@paheco.
nu  eller 38jj38@telia.
com   (inget telnr i an-
nonsen, reds komm.)
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En historia om en Saab 99 turborenovering som 
har sin början för många år sedan.                                                                                                                               

Målet med denna renovering  är att få till en 
originalbil med vissa förändringar som ligger 
i linje för årsmodellen. Modellen var främst 
avsedd för marknaden i Tyskland, Holland, 
och Schweiz,  så endast 300  fordon blev kvar 
i Sverige.

del var alldelens för dyra i förhållande till skick 
och/eller att de  var de sönderkörda av gasglada 
ägare, så dök det upp en acasiagrön 99 turbo -79 
sedan på nätet. Jag ringde ägaren till denna bil  
som inte såg så illa ut och bestämde en tid för en 
närmare titt, ringde sen en kompis som är bra på 

Historik
Inledningsvis en liten bak-

g rundsh i s t o r i a  om va r fö r 
det blev en Saab 99 Turbo.                                                          
Det hela utspelades sommaren 
1977 i ett litet samhälle i Nor-
rlands inland där den lokala bi-
laffären som fanns då på något 
konstigt vis hade lyckas fixa en 
svart Saab 99 Turbo när den skulle 
lanseras på den svenska markna
den.                                                                                                                                  
De t t a  va r  de t  hä f t i ga s t e 

man kunde tänka sig då, det 
d ä r  m e d  t u r b o  o c h  h ä f t -
iga fälgar som då gällde och inget annat.                                                                                                                                        
Hur som helst så åkte jag, mina bröder och yt-
terligare några nyfikna, de fyra milen för att se på 
underverket och i det lilla samhälle där den skulle 
finnas letade vi oss fram till bilaffären och mycket 
riktigt så står den där. Med stora ögon så synades 
Saab 99 turbon och det dröjde inte länge förän för-
sta provkörningen var i full gång och det var då jag 
bestämde mig för att en sådan ska jag ha en dag.                                                                                                                                             
Vad det beror på det vet inte jag fortfarande.                                                                

Köpet                                                                                      
 Efter att ha kört Saab 96 -61 i 15 år med 

renoveringstiden inräknad så tyckte jag att 
det var dags att förverkliga denna dröm.                                                                                                                             
Med en förhandlingsrunda med frun i huset om 
förnyelse i vagnparken vilket tog några år att ro 
det i land så var det nu bara att skrida tillverket.                                                                                      
Jag hade under tiden kollat hur marknaden såg 
ut med Saab 99 turbobilar och fick en känsla av 
att det var läge att köpa en sådan bil då för det 
börjades bli alltmer intresse för denna modell. 

Efter en tids sökande i de vanligaste forumen 
bland  objekt i varierande skick och pris, en 

Saab turbobilar och bad honom följa med som 
sakkunnig i ämnet. Efter översyn och då priset 
var rätt i förhållande till skicket så det blev affär 
och några dagar senare så bar det av med bil och 
släp för hämtning av objektet.
                                                                                                                                                             

“Det var bara att sätta in ett nytt batteri så 
då skulle den starta” sa den tidigare ägar
en.                                                                                                                                                              
Jag var ganska tveksam att den skulle 

göra det med tanke hur länge den har stå
tt.                                                                                                                                                        
Under tiden jag pratade med dåvarande ägaren 

så dök frun i huset upp och jag fick kommentaren 
att äntligen blev det en bil mindre på gården.                                                                                                                       
Efter transport hem till kompisen som har en bra 
verkstad med lyft så kunde Saaben synas mer 
ingående, och den var bättre än väntat men det 
fanns en del att göra. För att göra en provstart 
så sattes det  i  ett batteri och fylldes lite  bensin 
och den drog runt runt men inget hände och efter 
en stunds felsökande visade det sig att det var 
bränslepumpen som hade sagt upp sig. Som tur 
var så hade kompisen en på lager så vi monterade 

99-Turbon hämtades hem en fuktig och snögloppig 
novemberhelg 2007 .
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den den och då startade bilen som om den bara 
hade stått sedan kvällen innan. 

Renoveringen
Det mesta verkade fungera i bilen så det 

finns klart hopp om att få den på vägen igen.                                                                                                                                  
Så en ny transport med släp hem till mitt garage 
och här kunde renoveringen starta efter närmare 
genomgång av bilen Jag  började med att rensa 
ut all extramonterad utrustning som inte hörde 
hemma i bilen, däribland en annat massa kabel 
som gick kors och tvärs och det blev många meter 
som åkte ut. Hela inredningen demonterade då et 
bland annat var det fel färg på stolarna. Var får 
man tag i stolar i rätt färg månntro? 
Med mycket vånda så blev det napp till slut efter 

ca ett år sökande, Jag fick möjlighet att  köpa 
nästan nya stolar som har stått i ett lager i många 
år, och ett stort tack till min granne,( för övrigt 
hängiven Volvoägar!) som fixade transporten i sin 
husvagn när han var på väg hem från sin semester.
 Någon tidigare ägare hade oturligt nog  tagit bort 

skyddet för ventilationen som sitter på insidan av c-
stolpen och som hindrar vatten rinna in i bilen. Det-
ta visade sig bli en bra  grogrund till framtida rost.                                                                                                                                  
Skärmkanterna hade mer eller mindre byggts upp 
med spackel och här blev till skära bort och svetsa 
in ny plåt och här fick även en del andra rosthål 
ny plåt.  Dörrarna var så kraftigt rostangripna så 
dessa byttes till ett par bättre begagnade  liksom 
också motorhuven blev utbytt ut till en bättre.                                                                                                                                          
  Nu var det dags att se till motorrummet som 

fick en storstädning, blästring och 
lackering av vissa delar  och här 
byttes också bland annat kylare, 
kylfläkt turbo och avgassystem.          
Tills sist monterades nya lampor 
runt om och rutor byttes i förekom-
mande fall mot nya gröntonade.                                                                                                                                 
Innertacket hade naturligtvis 
ramlat men dessa är inte all-
för  svåra  a t t  få  fason på .                                                                                                                                              
  Stolarna plockades isär för 
rengörning och byte av  fjädrar 
och sittduk varpå även baksätet 
plockades isär för rengörning.                                                                                                              
Instrumenteringen var sönderskru-
vad men komplett så det var bara 

att återställa till originalskick, samtidigt som jag 
passade på att dra nytt kablage till bilstereo och 
nya dolda högtalare.         

Delar                                                                                                                  
Vid ett av de otaliga besöken hos lokala 

bilskroten inhandlades en del småplock för 
renoveringen av bland annat en hatthyllekläd-
sen.                                                                                                                                                          
Flera besök hos Saab återförsäljaren på orten 

som hjälpte till att skaffa fram en del originaldelar 
som egentligen har utgått ur sortimentet och här 
är det dags att framföra ett stort TACK för hjälp
en.                                                                                                                                                                                                                                                             
Så blev det läge för nya stötdämpare, nya 

bromsok och renoverad bakaxeln som sam-
tidigt ny färg innan den monteras tillbaka.                                                                                                                             
Bränsletanken fick en del nya originaldelar 
som bränslepump med fäste, även ny färg 
målades på när tanken är ändå  demonter-
ats.                                                                                                                                                            
En uppsättning original tillbehörs fäl-

gar med ti l lhörande nya centrumkåpor 
och bultar som har blästrats och lack-
ats.                                                                                                                                                       
När det här är publicerat har Saab 99 turbon fått 

besöka lackeraren för ny lack och resultatet blev 
över förväntan bra.                                                                                                                                            
Till sist vill jag passa på att tacka alla som har 

bidragit med delar och goda råd under resans gång.                                                                                                                                            
  Jag ska återkommer om hur slutresultat blev i  
ett framtida reportage                          

Text och bild Rune Danielsson

Vi provkörde bilen efter hämtning och konstaterade att 
det mesta fungerade över förväntan.
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Midnattssolsrallyt 2009
Den sedan några år återuppståndna Midn-

attssolsrallyt för klassiska bilar har blivit allt 
populärare och fulltecknas redan innan an-
mälningstiden går ut. På rallyvägarna finns allt 
från  unga tjejer i veteranbilar i originalskick 
och erfarna rallyproffs i sina tävlingsutrus-
tade bilar. En del har med sig sina söner som 
kartläsare.

Det är alltså en allsköns blandning med delta-
gare. För att särskilja proffsen från amatörerna så 
finns två klasser - en fortkörarklass där tiondelar 
av sekunder räknas. Så finns det en regularity-
klass där medelhastigheten ska vara så nära 50 
km/tim som möjligt och det är inte alltid så lätt. 
I vart fall inte på den beryktade Kabelvägen 
utanför Trollhättan där kurvor i tät följd gjorde 
det omöjligt att hålla 50 km.
Men Midnattssolsrallyt är inte var det en gång 

var. Nu blir det kortare och kortare och är inte i 
närheten av någon midnattssol. I år knappt ens i 
närheten av sommarsol då regn och blåst följde 
i rallyts spår.

När Midnattssolrallyt var ett riktigt rally så var 
sträckan runt 250 mil med start från olika platser 
i landet. Målet var alltid Kiruna. De fyra år som 
midnattssolsrallyt pågått är betydligt kortare. 
Första gången var Östersund målet med sedan 
blev det Stockholm, förra året Karlstad och i år 
Karlskoga med start i Jönköping. 
Så något ”riktigt” rally är det väl inte längre. 

Filmen rallybrudar som hade premiär i oktober 
förra året har säkert inspirerat en hel del till att 
hänga på i svängarna och anmäla sig. I regulari-
tyklassen är det mer en lek än det blodiga allvar 
som fartåkarna visar upp med sina sekundstrider 
i jakten efter bra placeringar.

Saab är en av de vanligaste bilarna i Klassiska 
Midnattssolsrallyt och blåröken står härliga till 
när tvåtaktarna rusar upp motorn om det så är 
på de krokiga vägarna eller in i etappmålen till 
publikens förtjusning. Det är något visst när 
djungeltrummorna kommer och publiken ler alltid 
så igenkännande över tider som en gång varit och 
som nu har blivit nostalgi. 
Under det riktiga midnattssolsrallyt under åren 

1950-1964 vann Saab tre gånger, nämligen 159 

med paret Erik Carlsson/Mario Pavoni i Saab 93 
B och åren 1960 och 1961 av bröderna Skogh 
(Carl-Magnus och Rolf ) med Saab 96. Däremot 
har Saab inte vunnit klassiska rallyt.

Andra vanliga märken är Porsche, Opel, Amazon 
och Cortina men även ytterligheter som Skoda 
och Mercedes 450 SLC med automatlåda. 

Klassiska Midnattssolsrallyt har blivit en år-
lig höjdpunkt för folk med en kombination av 
rally- och veteranbilsintresse och för de gamla 
proffsen är det naturligtvis kul att uppleva sina 
storhetstider på vägarna med mycket grussprutt 
i kurvorna. Rallyfolket står oftast ute på vägarna 
medan veteranbilsfolket trängs vid etappmålen.

Saabens Dagar i Trollhättan 17-19 juli kryd-
dades av att Midnattssolsrallyt hade etappmål 
utanför Saab-muséet med nattuppehåll och start 
morgonen därpå. 

Vid målgången stod rallylegenden Erik Carls-
son och delade ut boken om sig själv ”Mr Saab” 
till alla deltagare. Alla stannade och tog glatt 
emot den utom Porsche-ekipaget med Mikael 
Persbrandt som körde förbi en häpen Erik. 
Förklaringen var kanske att under dagen hade 
skådespelaren fått bryta rallyt och det var väl inte 
så kul i bilen.

I år kom 1981-års modeller med i det Klassiska 
Midnattssolssrallyt vilket innebar att fyrhju-
lsdrivna Audi Quattro fanns med på startlistan. 
Det visade sig också att Quattron var oslagbar 
från start till mål under de tre rallydagarna med 
Stig Blomquist i Ford Escort på andra plats.
i Regularityklassen segrade paret Per du Hane/

Oddvar Moland i Björn Waldegårds gamla Por-
sche 911. Valter Olofsson och Hans Sylwan tog 
hand om andraplatsen i sin 99:a EMS. 
Första Saab:en i mål var Esko Junitilla som ham-

nade först på plats 29. Såväl Gunnar Fredriksson 
som Christer Steen och Erik Uppsäll fick bryta 
rallyt innan  de kommit i mål i Karlskoga. 
Christer Steen kom på åttonde plats förra året 

och Erik Uppsäll blev fyra 2008.
                                                            Text Christer Gebo

Foto Christer Gebo
 Anders Johansson o  Peter Eriksson
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Sture Svensson med kartl 
Ingvar Pettersson Historic 
Saab 96 V4 1968

Håkan Gustavsson 
och Conny Hellström 
i klass Historic Rally 
med en V4 -69

Mäster Erik Carlsson 
signerar böcker till 
deltagarna vid etappmålet.
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Startnr 238 Walter Olofsson 
med kartläsare Hans Sylvan 
till vänster i bilden, åker klass 
regularity.

Starnr 9 Emelie Olsson 
och kartis Viktora 
Arnesson från Likenäs 
kör klass Historic med 
en Sport -65.
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Starnr 13 Stefan Segerljung 
och Thomas Rathsman från 
Vallentuna åker klass Historic

Startnr 55, Kurt Nensen 
från Gnesta kör V4 i klass 
Historic

Sista sidan: Christer Steen 
o Leif Fredriksson från 
Svärdsjö MK forsar fram 
under midnattsolsrallyt 2009
              Foto: Peter Eriksson

Till sist har vi Mats  
Wassberg o Kjell Skoog 
från Säffle i klass Historic




