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Saab Skånia 2009 - en 
kavalkad av evenemang

Årets evenemang började i feb-
ruari med studiebesök hos bil-
byggaren Leif Tuvfesson för att 
titta på hans prisbelönta byggen. 
I februari fick vi även ställa upp 
för press och TV som ville göra 
reportage med anledning av 
Saab Automibiles försäljning. Vi 
var några stycken som fick våra 
30 sekunder i TV-rutan.

Ovan Tidningsreportage hemma hos Irene och Kenneth

I mars var vi ett tiotal medlemmar 
på besök på Haldex i Landskrona. 
Haldex bygger bland annat fyrhju-
lsdriften till Saab.
Våren började visa sig lite smått 

och i april och vi var inbjudna till  
Joe´s Garage i Furulund där Jag-
uarklubben har sin hemvist. Olika 
bilar jämfört med våra Saabar men 
samma entusiasm.

Till vänster Vi bjöds på Saab Skåniatårta hos Bil o Traktor i Hörby
Nedan Några av klubbens bilar hos Bil o Traktor

I april hade klubben också en träff 
på Bil & Traktor i Hörby och vi fick 
både lekamlig och musikalisk  spis. 
Många besökare vandrade runt och 

Husbilen “Lillebror” på besök vid 
Saxtorps Saabmarknad

Omslagsfoton: Renoveringsobjekt i kall 
väntan på bättre tider 

Foto A Johansson
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tittade på våra bilar.
I maj var det en del med-

lemmar som tog en tur till 
Visingsö för att utforska 
denna ö. Vi arrangerade även 
Saabmarknad i Saxtorp där 
vi fick ett celebert besök av 
husbilen “Lillebror”.

Motorhistoriska klubbens 
“Gröna träffen” på Trol-
lenäs är en årligen återkom-
mande träff där Saabarna 
är i majoritet. Nu var våren 
kommen med ett soligt och 
varmt väder.

Under sommarens täv-
lande i Skåne deltog en 
del klubbmedlemmar som 
tävlande och publik och då 
speciellt på Historisk racing. 
Trevliga tävlingar med mån-
ga fina bilar och deltagare.

Det skulle ju varit Saabfes-

och Saabmuseet ställde upp så det 
blev en trevlig tillställning i blötan. 
Midnattssolsrallyt hade etappup-
pehåll i anslutning till museet och 
detta gjorde ju inte det hela sämre.

I juli var det åter dags med Thulin-
träffen på Citadellet i Landskrona. 
Vi hade tema Jubilarer med 95, 99 
och 900 denna gång och fick ihop 
en skaplig utställning.

Saab Skånias sommarrally i au-
gusti startade från Saabhandlaren 
i Eslöv och med målgång hemma Ovan: Ibland går det illa!

Nedan: N000 cupen på Ring Knutstorp

Ovan t h: Några av 
de många 900:or på 
Saabfestivalen.
T h: Saab Skånias plats på 
Citadellet.

tival 2009 men Saab 
tyckte att det kanske inte 
var riktigt läge för detta. 
Saabklubbarna i Sverige 
arrangerade i stället Saa-
bens dagar i Trollhättan 
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hos Lisa och Dan som var de som arrangerade 
det hela. Deltagarna körde en trevlig runda med 
diverse överraskningar bland annat poliskontroll.

I september var det åter dags att bege sig till 
Trollenäs och höstens “Gula träffen”. Lite mer 
höstlikt väder men en trevlig träff med många 
Saabar på plats.
Saabarna tävlar inte bara på bana utan även i 

skogen.  I september arrangerade SMK Hörby 
sin anrika TV-svängen och där deltog en hel del 
veteraner.
I oktober ordnade Ulf S en träff på Autoseum 

i Simrishamn där det finns både Saabar på fyra 
hjul och i luften.

Under året har klubben haft sina månadsträffar 
på Bialitt (andra torsdagen i månaden) med Saab-
snack, bild och filmvisning och allmänt hygge 
som dansken säger. Vi har också varit med på 
veckoträffar i Löddeköpinge och på Frostavallen 
och under sommaren är det fullt upp med even-
emang nästan varje dag.
Nu ser vi framåt mot årets höjdpunkt, julabordet 

på Bialitt! Du vet väl att en skåning blir bara “svitt 
nor han eder“!

Välkommen in på vår hemsida: http://skane.
saabklubben.nu och titta på bilder kolla när vi 
har nästa evenemang eller leta bland länkarna.

Text o Foto Bengt Åkesson
Ordf Saab Skåniasektionen

Service under TV-svängen Nedan: Frostavallen i juli

Nedan: Löddeköpinge i juli Höger: Bialitt i augusti
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Glimtar från Saabs 
tävlingsavdelning

Berättade av Bengt Erik (B E) Ström + publicerade bakgrundfakta
Någon mil väster om Trollhättan, har den 

legendariske motortrimmaren Bengt Erik 
Ström sin verkstad. Bengt Erik finner fort-
farande glädje i motorarbete och har under 
åren trimmat och renoverat tävlingsmotorer 
för otaliga Saabåkare och säkert också för 
ägare bla av Volvobilar, även om det på sin 
tid kanske var lite hemligt. Bengt Erik är en 
mycket vänlig man, med gott minne som vid 
några tillfällen då vi träffats berättat om åren 
på tävlingsavdelningen, vilket jag nu skall 
försöka återge lite av.

Tävlingsavdelningen
Saabs tävlingsavdelning växte 

fram från Utprovningsavdelnin-
gen på 50-talet och i början på 
60-talet blev det en egen avdeln-
ing. Chef  i början var John Åhs 
som 1962 ersattes av Bo Hellberg 
och 1964 fick avdelningen en 
biträdande tävlingchef, i from 
av Bo Svanér. Hellberg började 
organisera avdelningen med 
verkmästare, motoringenjör, ett 
tiotal mekaniker + rally och is/
racingförare. Fabriksförarnas 
bilar både i skogen och på bana 
sköttes helt av tävlingsavdelnin-
gen. Sedan fanns det ett antal duk-
tiga chaufförer som fick hjälp av 
tävlingsavdelningen i from av att 
låna motorer och andra fick köpa 
utrustning till förmånliga priser.
Saabs tävlingavdelning blev på 

sin tid känd som en av världens 
bäst organiserade rallystall med 
oerhört duktiga mekaniker. 
Avdelningen på Saab hade nog 
en mycket liten budget jämfört 
med tex Ford och BMC, men 
resultaten lät tala om sig och 
erfarenheterna från tävlingsverk-

samheten  kunde snabbt omsättas i förbättringar 
på produktionsbilarna.
Bengt Erik började på motorlabbet på Saabfab-

riken 1957 och blev efter några år utlånad till 
tävlingsverksamheten, som då var lokaliserad i 
nära anslutning till tekniska avdelningen. 1964 
flyttades tävlingsavdelningen till ett 3-våningshus 
på Hyvlaregatan på Tingvalla nära centrum i 
Trollhättan, där den låg kvar till nedläggningen 
1980. 1977 slutade B E på tävlingsavdelning och 
Tävlingsavdelningen på Hyvlaregatan, från 
Motorsporten idag 1973
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som givetvis alltid uppstod i en tävlingsverk-
samhet.
Motoringenjör mellan 1963 och omkring 1968 

var Nils-Gunnar Svensson, som sedan fortsatte 
på utvecklingsavdelningen med emisionsprovn-
ing och certifiering. Nils Gunnar har för övrigt på 
fritiden bl a renoverat en  Husqvarnas TT-cykel 
från 30-talet på uppdrag av Husqvarna museet. 
Omkring 1967 förstärktes avdelningen med Brage 
Sundström, motoringenjör och bl a känd som Vol-
voåkare i grupp 5 med Amazon. Astrid Marklund 
var avdelningens sekreterare och verkmästare 
Paul Broman.
Nästan varje man på tävlingsavdelningen hade 

ett specialområde hemma i verkstaden.
På motorsidan arbetade B E och Rolf Ebefors, 

den sistnämde kan man fortfarande träffa på som 
extra hjälpare på Saab-muséet. Omkring 1963 
började också Sigvard Johansson, välkänd som 
fabriksförare i Saabs banbilar och med en stor 
”uppfinnar talang”. Sigge var en av hjärnorna 
bakom ett 4-hjulsdriftsystem, som Saab inte ville 
köpa utan, det hamnade hos Haldex i Halmstad 
och sitter idag i Volkswagens 4-hjulsdrivna mod-
eller. På  70-talet fick motoravdelningen hjälp av 
Jan Ivansson,  sedemera mångårig chef på Saab 
ANA i Trollhättan.
På bilsidan arbetade  Kurt Flyrén, Gert Olofsson, 

Torbjörn Trollby, Tore Johansson, Sven Wennerlo, 
Sven ”Sölebo” Olsson, Pelle Rudh ( som  efter 
åren på tävlingsavd, chef på Saab-muséet), Rag-
nar Smith, Bent ” Malin” Melin (blev rikskändis 
då han fick hoppa in som förare i Safarirallyt 
1971, då Tom Trana blivit sjuk, Malin kom på 
18:e plats totalt av 33 bilar i mål)
Lille Bengt Thörnqvist  kallades mannen som 

byggde vevaxlarna till tävlingsbilarna. Under V4 
tiden fick Ragnar Smith o sedan Ingvar Welen, 
som ett väsentligt sidouppdrag att bygga och 
renovera växellådor. Då man studerar tävling-
sprogram från sent 50-tal och tidigt 60-tal, från 
trakterna kring Trollhättan som Dalslandsloppet 
och gräsbanetävlingarna på flygfältet hittar man 
namnen på flertalet av tävlingsavdelningen me-
kaniker, som privata tävlingsförare.

Servicebilar
Tävlingsavdelningen använde röda Saab 95or 

som var specialpreparerade. Fram för allt lyck-
ade man stuva in en otroligt mängd reservdelar 
och verktyg. Man byggde servicebilarna så lika 
tävlingsbilarna som möjligt  för att kunna utnyttja 
dessa som mobila reservdelslager. Det var mycket 
viktigt på 60-talet då man hade skadeprickar i 
rallytävlingar. Ett exempel som berättas från 
Monte Carlo rallyt då servicebilen fick ”låna ut” 
en skärm till Erik Carlssons bil. Problemet var att 
den nya skärmen var tämligen ren och  tävlings-
bilen var smutsig. Man hade inget vatten, men 
väl lite bensin kvar och det fick duga för att tvätta 
vinnarbilen! Ett mycket bra exempel på dessa 
unika bilar är den replika som Ingvar Lindberg i 
Hässleholm har byggt. 
Servicebilarna var utrustade med ”avlagda” täv-

lingsmotorer för att orka bära sin last och för att 
mekanikerna skulle hinna till nästa serviceplats 
före tävlingsbilarna. B E berättar att V4:orna hade 
Weber 40DFI  dubbelförgasare och motorerna gav 
i detta utförande ca 130 hkr. Vid ett tillfälle minns 
Ström hur han i några långa uppförsbackar i sam-
band med  Smålandrallyt körde ifrån de privata 
tävlingsbilarna av det egna märket!

Bengt Erik tar en paus i verkstaden 
och berättar minnen från 
tävlingsavdelningen

fortsatte som mo-
tortrimmare och 
motorrenoverare 
i sin egen firma 
Ströms Trimserv-
ice
Personalstaben 

var mycket kon-
stant under 60- 
och 70-talet, enl. 
B E, ” ett gäng 
envisa gubbbar”.  
Tävlingsmekan-
iker var ju inget 
7-4- jobb utan 
man fick arbeta 
tills uppgiften var 
klar och det gäll-
de också att vara 
noggrann  och 
”finurlig” för att 
lösa de problem, 

2-takts motorerna
Man filade både rallymotorer, banmotorer och 

långloppsmotorer ungefär lika, möjligen ”höll 
man igen ” lite på avgasporten på en långloppsmo-
tor, för att hålla nere maxvarvet.  Enligt B E  går 



8

det aldrig efter ett filningsarbete att förutsäga 
hur bra en motor blir eller ej, trots att man gör 
på samma sätt gång efter gång. Det är först då 
motorn körs i bromsbänken som verkligheten 
kommer fram. En tävlingsmotor kördes alltid in 
10 timmar i bromsbänken, sedan började man 
belasta och bestycka motorn. Då B E bygger en 
motor hemma i verkstaden ger han rådet att en ny 
motor skall köras in 100 mil med mycket försiktig 
belastning i början och lite mer på slutet. Man 
hade inte så sofistikerade mätmetoder på den tiden 
utan motortrimmaren märkte om motorn behövde 
ha större munstycke för att ge mer effekt, sedan 
bestyckade man ner med hjälp av att studera tänd-
stiften och man eftersträvade en chokladbrun färg 
på isolatorn, den fick absolut inte vara vit, vilket 
tydde på för lite bränsle. 
Har man inte tillgång till bromsbänk får man 

köra bilen  på ett konstant varvatal (5000 rpm) ca 
1 km, stänga av motorn utan att släppa gasen, tar 
ur och granskar tändstiftens färg.  Rent allmänt 
kördes 2-takts motorerna med mycket bränsle för 
att hjälpa till att kyla motorn. Man använde 4% 
oljeinblandning, i början på 60-talet Esso olja, 
sedan BP, som enligt B E fungerade mycket bättre.  
I bromsbänken varvade man inte över 7500 rpm
Tändningen justerades genom att man ställde 

motorn på 5000 rpm i bromsbänken och  sedan 
vred på fördelaren tills man på bromsvågen kunde 
se när den gav bäst effekt. Då man sedan kontrol-
lerade förtändningen med mätklocka o lampa 
brukade värdet vara 2,7-2,8 mm F.Ö.D. Tävling-
savd. använde ofta de sk. Jönköpingspumpar 
på Sportmotorerna eftersom dessa var ställbara. 
Hade man en motor med Åssa pump blandade 
man i ca 1% olja i bensinen.

På banbilen startade man motorn på tändstift 
med värmetal ca 225 och på startplattan bytte 
sedan mekanikern till de hårda tävlingsstiften med 
värmetal 300. Rallymotorerna gick regelmässigt 
med Champion UK 16W tändstift.
Kylning  menade B E inte var något problem. På 

rallymotorerna använde man en 4-bladig fläkt och 
hade med sig en 6-bladig i servicebilen i fall det 
skulle bli en närmast tropisk värme. Banbilarna 
gick med en balanserad 2-bladig fläkt.

Man använde Bendix red top bensinpumpar, 
eftersom dessa gav ett lite lägre tryck än blue 
top, men enl. B E var Bendix pumpen ”kroniskt 
” opålitlig så man kopplade ihop två pumpar via 
en Y- koppling till trippelförgasaren. Tack vare Y-
kopplingen kunde en ”hackande ” pump få hjälp 
av sin medbroder  för att hållas igång. 
Efter varje tävling togs motorerna isär och 

kontrollerades och då speciellt balanseringen på 
vevaxeln. Vid ett tillfälle i samband med SM- 
tävling i Karlskoga märket Erik Carlsson hur 
motoreffekten avtog vid 2:a träningspasset, då 
mekanikerna sedan kontrollerade tändpunkten 
på alla cylindrar var den kraftigt förskjuten på en 
cylinder, vilket betydde att vevaxeln hade vridit 
sig. Efter denna episod  låste man vevskivorna 
med en svetspunkt.
Det råd man kunde läsa om i trimningsanvis-

ningen dvs. att man skulle plana blocket 4 mm o 
toppen 2 mm, verkade inte som man levde efter 
själva på tävlingsavdelningen, utan man höjde 
kompressionen genom att plana topplocket.
På 96-orna använde man inte det kraftigt lättade 

svänghjulet som  man kan se på en 750 cc motor 
på Saabmuseet. Man uppfattade att det inte gav 
så mycket, men gjorde gången mer ojämn.

”97-hästarn”
En vecka före SM tävlingen i Karlskoga 1966 

berättar B E att efter att man plockat fram en 
motor till förstföraren Gösta Karlsson skulle man 
finna en åt Sigge. Problemet var att den motor 
som var tillgänglig bara gav lite drygt 80 hkr. 
Detta skall jämföras med en bra banmotor som 
skulle 86-87 hkr. Sigge tillfrågades om man inte 
skulle göra en ny motor, men svarade  ” jag vill 
inte ha ett hastverk”. Då gick B E till chefen Nils 
Gunnar Svensson och beskrev situationen. Man 
visste ju att Saaben även med en bra motor hade 

Långnosmotoer med 3 Solex Porscheförgasre, från 
Illustrerad Motorsport nr 8 1968
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stora svårigheter att hänga med BMC Cooper och 
Fiat Abarth 1000. För Nils Gunnar var svaret  till 
B E enkelt ” klart att vi måste göra en ny motor, 
du har fria händer!”
Normalt hade man en filningsmodell på täv-

lingsavd som man alltid jobbade  efter, men 
denna gången ändrade B E på överdelen av 
överströmningsporten och  gjorde en brantare 
nederdel. Vidare lade han ett kolvspel på 8/100 
mot normalt 12-15/100. Under tiden som B E 
filade hjälpte Kenneth Johansson till med övriga 
motorkomponenter. På långnos motorn var inte 
Lancia förgasaren klassad utan man var hän-
visade till standard insugsrör och använde tre 
enkel Solex förgasare (från Porsche 911) enligt 
överströmningsprincip med flotörhusen på golvet 
i motorrummet.

Eftersom det var ont om tid hann man bara köra 
in motorn 8 tim innan man började belasta den 
i bromsbänken. Man såg snabbt att den behövde 
större munstycken och efter ombestyckning 
körde man ”första repan” och mätaren stannade 
på 88 hkr och motorbyggarna var riktigt nöjda.  
Strax efteråt kom Nils Gunnar in i provrummet 

Saaben fortare än någonsin. Sigge hade varvtider 
som var väsentligt bättre än Boo Brasta och Olof 
Wijk´s Abarth och även Sputnik Källströms 
hundkoja.  Konkurrenterna Källström o Brasta  
frågade B E gång på gång i depån: Vilken motor 
har Sigge idag?
På andra träningspasset började Sigge höra 

missljud från växellådan. Åter i depån ”slängde 
vi ur motor och låda” berättar B E och Sigge for 
till Saabs fabriksanläggning i Kristinehamn dit 
man hade snabbinkallat växellådsexperter som på 
några timmar renoverade lådan. Åter i Karlskoga 
monterades aggregatet på lördagskvällen. 

På söndag startade Wijk´s Abarth bäst men i 
Tröskurvan körde Sputnik om. Redan på rakan 
mot Velodromen körde Wijk och Sigge om 
Sputnik . Mitt i Velodromen skiftade ledningen 
till Sigges fördel och sedan var Saaben i ledning 
till den rutiga flaggan  Olof Wijk blev diskad och 
i resultatlistan var Sigge  4 sekunder före Boo 
Brasta, med Källström på 3:e plats.
Enligt tillförlitliga uppgifter finns 97 hkr´s  mo-

torn kvar i samma skick än idag. B E kunde vidare 
förtälja att han gjorde en exakt likadan motor till 

och undrade hur det gick. ”Vi 
körde en ny repa” och hör och 
häpnad motorn gav 97 hkr”.  
Det var den starkaste  2-takt-
smotor som NÅGONSIN byg-
gts på Saabstävlingsavdelning 
! Strax efter kom Sigge in  i 
provrummet och fick höra att 
”hastverket” gav 97 hkr, Sigge 
fullkomligt ”dansade på väg-
garna”.
Det var bråttom och Sigge 

monterade motorn i bilen.
På lördagsträningen gick 

Referenser:
Samtal med Bengt Erik 

Ström Trollhättan
Månzon Rune, 1983: Ral-

lysportens historia
Tunberg Anders:, 1979: 

Från tvåtakt till turbo

Text Ulf G. Andersson 

Personalen på Saabstävlingsavdelning  Rally i 
bild nr 3 1970

En unik bild lånad från Hans Beijnoff, från Velodromloppet maj 1966. Sigvard Johansson  med 97hästars Saaben leder 
före Källströms hundkoja och Wiiks Abarth.

Sigge som gav 96 hkr 
och som sedan användes 
i en formelbil som Sigge 
tävlade med i England 
och Danmark
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Från vrak till finbil
Bilen har en brokig bakgrund med ett flertal 

ägare fram till jag fick tag i den i början av 
70-talet.
Under 70 - talet körde jag ett antal rallytävlingar 

med den och om jag minns rätt körde jag sista 
tävlingen med den 1978. Efter sitt rallyliv blev 
bilen stående ett antal år varefter den var på väg 
till skroten men det var så mycket snö den vintern 
så det verkade besvärligt att komma iväg. Hur 
som helst, bilen blev kvar ett tag till och så fick 
jag för mig att jag ville spara den tills jag blev 
pensionär och fick tid att jobba med den.
Nu fick den stå under tak ca 10 år och sedan i 

garage ytterligare ca 10 -12 år tålmodigt väntande 
i nästan 30 år på sitt nästa liv. Den togs ur drift 
78 och registrerades igen 2008.

monteringen för att få färg runt alla kanter.
När den lackerade karossen kom hem började 

den roligaste delen av renoveringen, att montera 
alla nyrenoverade ytbehandlade/lackerade delar. 
Nu kunde man ju jobba utan att smutsa ned sig 
och resultatet blev strålande.
I maj 2008 var det så dags för besiktning och 

det var bilprovningen i Karlskoga som fick äran 
att godkänna SAAB Sporten, naturligtvis utan 
problem.

Vraket på väg in för demontering

En bit in på 2006 startade renoveringen med att 
allt plockades ned till sista skruv och granskades. 
En del dög att renovera och en hel del behövde 
bytas ut men eftersom jag hade samlat på mig 
två bilar till att plocka delar från gick det att få 
ihop en hel bil.
Motor och växellåda helrenoverades varefter 

ett omfattande svetsjobb genomfördes. Se-
dan följde renovering av bromsar, nya broms 
och bränsleledningar, nya skärmar, nytt krom, 
ekonomiplåt i dörrarna, mycket slipning, juster-
ing riktning och spackling av alla delar och så 
naturligtvis mer slipning igen. 
I slutet av 2007 var det då äntligen dags för 

lackering. Alla delar lackerades var för sig innan 

Nu börjar det roliga med montering på en färdiglackad 
kaross och en bänk med färdigrenoverade komponenter.

Hos bilprovningen i Karlskoga.
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Under maj – augusti har bilen varit på några 
utställningar och lockat många intresserade 
åskådare och höjdaren av utställningar var Inter-
nationella SAAB träffen i Riga Lettland.
Vi var med på hela arrangemanget med en or-

ganiserad rundtur i Lettland, visning av bilarna på 
flera platser, besök på Rigas motormuseum (där 
det inte fanns en enda SAAB) och så själva träffen 
norr om Riga. SAAB träffen blev också ett kvitto 
på att vi lyckats ganska bra med renoveringen, vi 
fick nämligen 3:e pris i SAAB Beauty Contest 
för SAAB TT och V4. Totalt körde vi drygt 1500 
km med gammelsaaben och allt flöt friktionsfritt 
bortsett från att startmotorn krånglade. Det fanns 
dock alltid hjälpsamma människor som gav oss 
en knuff vid behov och det behövs ju inte mycket 
för att starta en tvåtaktare.

Våra vänner i Latvian SAAB club skall ha all 
heder av detta fantastiska arrangemang och för 
det sätt de tog hand om oss. De var på hugget hela 
tiden och bara fixade allt på ett utomordentligt 
sätt. Det blir ett tufft jobb för andra SAAB klub-
bar att överglänsa detta.

Under 2009 har en del inredningsdetaljer 
förbättrats och bilen har varit med på ett antal 
utställningar/ träffar däribland också SAABENS 
DAG i Trollhättan. En ”gammelbil” blir ju aldrig 
helt färdig. Det finns alltid saker att förbättra och 
något att fixa eller bara vårda men det är ju en 
del av tjusningen.

Text o foto
Arne Andersén

Färdig bil efter timmar i verkstan

Montering i full gång Bild från INT-SAAB i Lettland 2008. Det blev alltid 
folksamling kring bilen var vi än stannade
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”SAABekipage” tog hem 
charmpris på Ånnaboda

Ånnaboda är en väletablerad och stor vet-
eranbilsträff med 25 år på nacken. I år var 
den förlagd till 6-7 juni. 6 juni passade i år 
extra bra eftersom MHRF slog ett slag på 
trumman för vår bilhobby den 6 juni.
Och nog var det bilar som visade upp sig 

på Ånnaboda. Det kom ca 1000 bilar och 
motorcyklar/mopeder. 
Vädrets makter var inte på sitt allra bästa 

humör, ty det kom några riktigt rejäla reg-
nskurar. 
Det mesta var nog som vanligt: Camp-

ingveteranerna hade sitt sedvanliga årsmöte, 
en del klubbar ställde ut sina klubb-bilar, 
Classic motor hade ett intressant föredrag 
om vespan SVALAN. När man sett sig mätt 
på alla fina bilar, kunde man gå en sväng på 
marknaden. Där var det sedvanliga utbudet 
av bilprylar (från rostiga oigenkännliga 
delar till nytt i originalförpackning), nostal-
giprylar till vår bilhobby och en del vanliga 
“loppisprylar”.
Själv hittade jag bland annat två nya rost-

fria avgasrör till min SAAB.
Den här helgen är Lasse Lindström ett 

givet inslag. En bilspeaker (som även kan 
flygplan) som pratar nästan oavbrutet i två 
dagar om i stort sett alla bilar och modeller 
han ser i Ånnaboda. 
(Hur kan han hålla isär allt ?)
På lördagkvällen var det musikunder-

hållning från 50-,60- och 70-talet i restau-
rangtältet (och ville man fanns där både mat 
och dryck)

Båda bilderna: 60-tals stil på bil,utrustning och deltagare.

Vi åkte dit i min gamla SAAB 96 från 1961, en 
standard 2-takt med lite nostalgiprylar. Monterad 
barnstol, Ce-Ge Hammarlunds hjälm, nickehun-
den osv. Den  hade vi för övrigt som rallybil i 
regularityklassen i  Midnattssolsrallyt 2008 och 
2009.
 
Vi hade dukat upp med diverse attrialjer från 

60-talet. Ett “Turisttält” från ABC-fabriken från 
sent 50-tal med gamla Trelleborgsluftmadrasser 

och gamla sovsäckar. Det går fortfarande utmärkt 
att sova i det, även om det var lite kulet under den 
här helgen. Det verkar vara bra impregnering på 
den tiden för tältet blev inte blött. 
Vi sitter vid det gamla Origo-bordet, lyssnar på 

den gamla AGA-radion, häller upp kaffet ur den 
flätade termosen i plastmuggarna tillhörande den 
gamla campingväskan. Klädda i kläder från den 
tiden. 
(Ja, vi använder allt vårt “skådebröd” vi har med 
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oss, funkar lika bra idag som på 60-talet.) 
På Lördagen var det Concourse de Charm. Vi 

brukar inte ställa upp där, men gjorde ett försök 
i år. Det gav god skörd..
Vi vann bilklassen och det var oväntat men 

jätteroligt. 

Båda bilderna: 60-tals stil på bil,utrustning och deltagare.

Bernt Grahn vann 2-hjulingklassen med en DKW, trea 
kom Sune och Lillian Pettersson med en PV, vann gjorde 
Sibylla Gustafsson och Lasse Björk med en SAAB 96 och 
två kom Per-Eric och Margareta Eriksson med en Lea 
Francis.

Text o Foto 
Sibylla Gustafsson

Saabklubben på Backamo 2010
Backamo Classic motor är en trevlig bilut-

ställning som vi besökt de senaste åren. Här 
satsar arrangörerna på bredd i bilmodeller 
Vi brukar se allt från T-Fordar till i princip 
nyregistrerade sportbilar. Ställs ut gör även 
mopeder, motor och annat kul. I samband 
med bilutställningen arrangeras även en 
hantverksmässa, så det finns något för alla att 
titta på och det brukar komma en hel del folk.

Ett populärt inslag är även olika bilklubbar som 
visar upp sig. Min lilla dröm är att Saabklubben 
finns på plats år 2010. Som nämndes ovan är bred-
den i bilmodeller viktig, så tänk om vi kunde ställa 
upp hela Saabs historia? Provbil No 4 brukar dyka 
upp, så det vore en bra start. Sedan en 92a, en 
93 och en 95a. 96TT med Saabo står jag för, sen 
95/96 V4a och så vidare. Även nyare häftigare 
bilar är välkomna, så en 9000 Talladega, en stylad 
NG900 med mera vore kul. Klubbhusvagnen och 

en klubbflagga är givetvis välkommet.
Kanske Peter B kan komma med något från 

museet?
Utställningen håller på i två dagar, 3-4 juli. Mest 

bilar och folk brukar komma på lördagen, så den 
dagen vore att föredra. Det kostar inget att ställa 
ut, tvärtom bjuds på mat & fika. Det som krävs är 
en anmälan, men jag har kontakt med arrangör-
erna så det kan jag ordna.

Så, får vi ihop en komplett tidslinje?

Läs mer om utställningen på http://www.
bastadclassicmotor.se och anmäl ditt intresse 
på http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads.
php?ubb=showflat&Number=117088

/Patrik Hermansson
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En blöt helg….!
Vännäs motomuseum bjöd in till Motormu-

seéts dag den 9 augusti och vi var naturligtvis 
inte sena att haka på detta sedan tidigare 
erkänt fina arrangemang med olika märkesk-
lubbar för en gemensam dag med olika aktiv-
iteter i museet samt loppmarknad, fika och 
matservering.

Med tanke på förra  sommarens t räff 
så fanns det det stora förväntningar och  
förutsättningar att det bli en kanondag.                                                                                                                                        
Men när man vaknar på morgonen så slår regnet 
mot fönstret så man funderar på om man ska 
dra täcket över huvudet och fortsätta att sova en 
stund till men det är bara att kliva upp och fixa 
fika och åka iväg. Första mellanlandning blev 
hos en kompis och bilbyte till en mera lämplig 
Saab 900 Turbo i kanonskick och sen bar det av 
till Vännäs i hällregnet.

10-talet bilar
Väl framme så ställde  vi upp bilarna med ett 

partytält i mellan och inte nog att det regnar utan 
här blåser det också, så vi blev tvungna att knyta 
fast tältet i bilarna så det inte skulle blåsa bort. 
Efter en stund så kom det flera Saabar i olika 

modeller från Saab 93 till 900 turbo och ca 10 
bilar kom  vilket får anses som en bra uppslutning 
med tanke på vädret. 
Östgöta Saabklubbs sekreterare Lars Hellberg 

dök upp som träffens längst ifrån kommande gäst 
men befanns ha fuskat lite då han har ett som-
marställe inte allför långt i från Vännäs.                                                                                                                  
En del nya kontakter knöts med andra 

märkesklubbar för kommande verksamheter                                                                                                                                     
och några  nya medlemmar värvades. Så smånin-
gom tvingade vädret de flesta att söka skydd 
inne på muséet. Efter en rundvandring i den fina 
utställnigshallen med mängder med bilar, helikop-
trar och flygplan från försvaret och en massa andra 
saker med motor/flyg-anknytning så är till och med 
toan värd ett besök  även om man inte behöver det.                                                                                                                                             
Det hanns också med en spontan samling 
bakom en stor flygmotor och diskussioner 

En glad östgöte i regnet vid Vännäs motormuseum, Lars 
Hellberg Östgöta Saabklubb.

Arbetet går vidare med renovering av musets Saab 92:a

om det som har hänt det gångna året och nya 
idéer för nästa sommars verksamheter förslo
gs.                                                                                                                                            

Raserat tält
Väl ute på utställningsområdet, en stund senare, 

så står partytältet på trekvart och det blåser utav 
bara den, ett ben har nästan gått av! Panik! Rädda 
tältet! Efter en snabb nedmontering i hällregnet så 
konstaterades att vi alla blev attans så blöta och 
nu gav vi liksom det stora flertalet av det övriga 
besökarna upp och åkte hem.

Till sist vill jag tacka Leif Johansson på motor-
museet och  alla som kom till Vännäs  för utan er 
så hade det inte blivit någon träff men jag ska ta 
ett allvarligt samtal med vädergudarna så kanske 
vi får bättre väder till nästa gång.
Gå in på  på muséets hemsida för fler bilder och 

info: www.vannasmotormuseum.cjb.net   och vi 
har även lite ytterligare bilder på vår sektions 
hemsida.Vi hörs!

Text Rune Danielsson Foto Anders Johansson
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Reslusten och nyfikenheten av att hitta fler 
roliga, övergivna, rostiga, eller glänsande 
fordon tog överhanden, varpå vi hittade på 
ett par halvtaskiga anledningar att resa nor-
röver. Igen.

Så runt kl 9 en försommarmorgon 2009  bar 
det iväg från Umeå med påhängd trailer bakom 
Antons 9000.

Ånäset
Några mil norr om Umeå finns ett samhälle som 

heter heter Ånäset och där hade Ted  fått nys om 
en gratis-V4. Förväntningarna var lågt ställda på 
skicket, men eftersom vi ändå åkte förbi kunde 
det vara värt att kasta ett getöga eller två på den.
Skicket var nog aningen bättre än någon av oss 

två kunnat gissa. Vad sägs om en nästintill rostfri 
Beige -75a med heta options som hör och häpna:

Jalusi
Vinge på bakluckan
Telefon med sifferskiva
Fårskinnsöverdragsklädsel med tillhörande 

rattmuff
2 St Hella X-ljus
Diverse annat skrot och en motor som förtillfäl-

let inte ville starta

När vi inspekterat bilen och insett att bilen var 
väl värd ett fortsatt liv så fortsatte vi vår resa.

Bland glänsande vildkatter 
och skottskadade päronhalvor

Så småningom hamnade vi i  Piteå och då var det 
hög tid för att stoppa något i de kurrande magarna 
och ett besök hos Antons morfar satt lägligt. Där 
blev vi bjudna på pizza och trevligt sällskap. An-
tons morfar Folke berättade bl.a. en rolig historia 
om deras 99-a som de åkte runt med under tidigt 
sjuttiotal. Bilen i fråga hade något problem med 
backen och gick därför inte att backa med. När 
Antons mor hade lånat bilen en kväll och skulle 
parkera bilen tänkte hon inte på att backen inte 
funkade utan körde som vanligt ner bilen i ga-
raget. I och med att garaget låg under huset och 
var ett källargarage där man kör ner bilen, blev 
det lite svårt att få upp bilen. Detta resulterade i 
att bilen fick bogseras upp.
Att Saabintresset ligger i blodet råder det väl 

ingen tvekan om, trots de tidiga negativa erfaren-
heter föll ändå valet av första Saab modell på 99 
för Anton. Och även han har haft en del motgångar 
med sina 99-or men å andra sidan är detta en del 
av vår fantastiska hobby.

Skottskadad V4 i Kopparnäs
Efter detta stopp fortsatte vi resan och hamnade 

någon mil norr om Piteå närmare bestämt Kop-
parnäs för att titta på en V4-67 som vi fått korn 
på via en annons.

Portarna slogs upp och vi blev lika tagna som 
vanligt av att se klassisk Saab torna upp sig där 
inne i dunklet. Bilens historik var väldigt spän-
nande och ägaren berättade många roliga anek-
doter om bilen som han använt som firmabil i 
många år. Ägaren är byasmed och har varit det 
väldigt länge Han berättade att han kört smidda 
stegar på taket. Bilen är lite vässad hävdar ägaren 
och vid full last (ca 20 fullstora stegar) på taket 
marschade han i 140. Sanningshalten i detta vet 
vi ej, men det låter onekligen som en syn. 

Bilen var skottskadad redan vid inköpet Den 
hade ett flertal skottskador genom karossen, men 
dessa var inte direkt dödande som tur var utan 
bilen gick att återuppliva. Detta skedde med nål 
och (svets)tråd.

Ett V4-projekt i Ånäset som var ovanligt välrustad och 
rostfri.
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Han och hans son hade varit å festat på hotell 
Bodensia i Boden och de hade hamnat i slagsmål, 
polis var tillkallad och för att undvika länsman 
smiddes planer på en bra färdväg. Först tänkte 
dem ta småvägarna tillbaka till Kopparnäs, men 
vid närmare eftertanke så tänkte nog länsman 
samma sak. Varvid E4-an nyttjades. Då de kört en 
bit längs E4-an såg de några timmerstockar som 
verkade användbara som ved, så de slängde upp 
dessa på takräcket och fortsatte söderut. Ägaren 
och förararen avslöjade att han varit på lyset vid 
tillfället och när han kom fram till sin gård hade 
en traktor skottat upp en stor snöhög. I sitt mentalt 
labila tillstånd fick han impulsen att ta sats mot 
snöhögen och se hur långt upp han kunde komma. 
Det släta underredet på Saaben gjorde att det blev 
en pulkeffekt och resultatet blev runt 2½ meter. 
De fick bokstavligen klättra ut ur bilen och till-
kalla bärgare i form av traktor. De behövde inte 
betala bärgningen mot att de berättade hur bilen 
hamnade på snöhögen.

Nåväl. Bilen var i ett buskigt bruksskick och 
inte nödvändigtvis jätterostig men nog fanns det 
jobb alltid. Trots ett bra batteri och flera tecken 
på liv ville han inte riktigt vakna men det var inte 
långt borta. 

Ingen av oss kände oss särskilt sugna på att ta 
över denna trotjänare. Om någon i klubben är det 
så kan vi förmedla kontakt. Bilen är i ett häftigt 
patinerat skick!

Fler V-4 or !
Färden gick vidare mot vår fina lada för av-

lastning. När vi kommit dit så lastade vi av 99-
an och allt gick finnemang. Vi hade fått starka 
förmaningar om att inte komma den helgen på 
grund av att det bara skulle vara lera framför 
ladan, vilket var helt fel till våran förnöjsamhet.

Vi knattrade vidare från ladan tillbaka mot 
Boden för att hämta en omgång fälgar som Anton 
skulle köpa.
Plötsligt skriker Anton till och pekar på en in-

disk gul V4a.Ted stod på bromsen och vi var ju 
självklart hungriga på att titta närmare på denna 
brandgula pärla.
Vi ringde på och frågade om bilen var till salu. 

Ägararinnan bodde i Stockholm. Vid senare 
kontakt med henne visade sig att bilen inte var 
till salu.  

Jakten fortsatte på att hitta något lämpligt ral-
lybilsprojekt att ta med hem till Umeå på den 
tomma trailern och som tidigare konstaterats är 
rostfria 70-tals bilar en dussinvara här i Norrland. 
På väg till fälgsäljaren så var det Teds tur att ropa 

till och blev lite skakig i ratten. “Kolla bakom 
uthuset! Där står en långnos!” När vi passerade 
gården såg Anton ännu en V4. I med backen och 
ut och kolla!
Två stycken 67or till !

Några kilometer längre bort bodde ägaren till 
fälgarna och vi frågade om han visste vem som 
ägde de där V4orna som var där borta(eftersom 
ingen i huset var hemma där v4orna stod) och 
lustigt nog var ägaren på besök hos fälg-ägaren 
och han frågade om någon var till salu. Men där 
gick vi bet. Igen.. Attans..

Siktet var inställt på Luleå men det tog inte lång 
tid innan vi snappade upp ännu en rolig bil. Denna 
gång en härlig 5-D -79a 900 GLS dessutom.
Efter detta lilla stopp tänkte Ted att man kunde 

kolla om en 92a fanns kvar där han sett den stå 
för några år sedan. Den verkade då borta för vi 
hittade ingenting.

Bagagerumslisten var dålig och detta resulterade till att 
avgaser drogs in i kupen. Detta problem hade den listige 
ägaren komma tillrätta med, dock INTE genom att byta 
list, utan i stället svetsa ett förlängning på avgassystemet 
så att avgaserna gick upp ovanför bagaget. 
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Luleå
Vi slängde in våra tillhörigheter på ett vandrar-

hem. Sen vidare till en gammal kompis till Ted. 
På vägen dit hittade vi ytterligare en fin V4 som 
var i bruk - denna gång i en himmelsblå kulör. 
Denne man är i samma hobby men har flera 

märken på sin lyra.
Han håller på att renovera framför allt Jaguarer 

för kunds räkning och har startat en liten firma 
och har även några anställda varav en är en son 
till honom. Som ni ser kan hobbyn leda till seriös 
sysselsättning. Ägaren har dessutom ett heltids-
jobb på sidan om.

Efter detta besök så slank några pilsner ner och 
ändrade siktet från Jaguarer till att spana in Pu-
mor. Efter en trevlig halvmils promenad tillbaka 
till vandrarhemmet så kramade vi kuddarna.

Dagen därpå började med en halvmils promenad 
tillbaks till staden och bilen. Men ingen fyllekörn-
ing nu om ni trodde det, utan vi tillbringade några 

timmar i goda vänners lag och avslutade med en 
god lunch till en fin utsikt över norra hamnen i 
Luleå.
Innan färden hem påbörjades med tomt släp - ty-

värr, så besökte vi ännu en av Teds gamla vänner 
som jobbat som Saabmekaniker på 70-talet och 
Saabhobbymekaniker efter det har nu sadlat om 
och renoverar numera båtar. Han har hållit på att 
renovera en gammal plastsegelbåt. Även här krävs 
mycket hantverkskunnande och tålamod. Anton 
tyckte det var väldigt trevligt att se. Inne i lokalen 
stod sju stycken präktiga båtar i varierande skick, 
storlek och modell. Så det finns ju många grenar 
av våran stora hobby.

Färden hem gick bara fint och innan vi hade 
kommit hem hade vi fått ännu en V4-67 på linsen, 
aningen använt skick, men ändå en 67a.
Jakten på den Heliga Graalen fortsätter. Kan den 

finnas där borta månne..?

Text och foto Anton ”Lustgasen” Björklund.

DET STARTADE FÖR 50 ÅR SEDAN
Det var 11 januari 1980 som den sista 96:an, 

aquamarinblå med brun inredning (finsk 
spec), lämnade bandet på fabriken. I samma 
veva var Erik Carlsson och hämtade den V4 
som har högst tillverkningsnummer (svensk 
spec) och i dag kan beskådas på museet i Troll-
hättan. Bilen med brun inredning köptes efter 
några år tillbaka av fabriken och kan numera 
beskådas på fabriksmuséet i Nystad. 21 fram-
gångsrika år med modellen hade lagt grunden 
för fortsatt biltillverkning. Nästan alla, inklu-
sive våra ungdomar, har en relation till SAAB 
96 som blev en bilmodell som satte Sverige på 
hjul, känd, hatad eller älskad av alla.

Är du en av dem som har en -80 stående, reno-
verad, orenoverad eller i behov av renovering?
Det blir perfekt om du får bilen körbar på egna 

hjul eller trailer till den 6 juni på bilsportens dag. 
Det finns ju en hel del jubbar kvar, många av dem 
under renovering. Det gjordes många intressanta 
bilar hos SAAB 1980. En av dem är en 900 EMS 
som finns på det privata museet i Bjärnum där 
SAAB Skånia har en av sommarens träffar. Nor-
rifrån lär en superfin och sällsynt 99T med 5 speed 

och sollucka dyka upp. Undrar var Prins Bertils 
900 turbo från -80 finns? 

SAAB Skånia kommer under vintern  att planera 
för  sektionens träffar 2010. På 80-träffen träffen 
6 juni på bilsportens dag blir det 30-års kalas el-
ler ska vi kanske ha 50-årskalas? Strunt samma, 
bara det blir fest.

Text o foto: Jan Nilsson SAAB Skånia

Kom som du är!
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Första bilderna på nya Saab 9-5
Nu har Saab släppt de första bilderna på nya 

9-5. Designen beskrivs som skandinavisk med 
inspiration från konceptbilen Aero-X och en 
välvd vindruta som för tankarna till en flyg-
planscockpit

Frankfurt i september. Saab säger själva att det 
tekniskt sett är tidernas mest avancerade Saab, 
vilket i sig inte är oväntat när det gäller en ny 

har en 2,8-liters turbo-V6:a på 300 hästkrafter 
och 400 newtonmeter och den finns enbart med 
Saab XWD. Saab XWD är marknadens mest 
avancerade fyrhjulsdriftssystem, signerat svenska 
Haldex, med en elektroniskt styrd differential i 
bakaxeln. Den förbättrar både framkomlighet och 
vägegenskaper genom att skicka kraften till det 
eller de hjul där den gör mest nytta.

TT

toppmodell. Teknik, design och förarplat-
sergonomi är de tre viktiga bitarna som man 
marknadsför bilen med tillsammans med en 
bra kompromiss mellan storlek och miljövän-
lighet. Bilen är stor och klarar inte att klassas 
som miljöbil mer än i etanolversionen.
Designen beskrivs som skandinavisk med 

inspiration från konceptbilen Aero-X och en 
välvd vindruta som för tankarna till en flyg-
planscockpit. Man erbjuder också en flygp-
lansinspirerad head-up display (Pilot HUD) 
som projicerar de viktigaste instrumenten 
på vindrutan. På motorsidan har man valt 
att ha en överladdad 1,6-liters bensinmotor i 
instegsmodellen. Man väljer alltså Volkswa-
gens väg med liten cylindervolym för lägre 
förbrukning.
Vid lanseringen finns två fyrcylindriga alter-

nativ: en 2,0-liters turbodiesel med ett koldi-
oxidutsläpp på 139 gram per kilometer samt 
en 2,0-liters bensinturbomotor som utvecklar 
220 hästkrafter. Toppversionen av nya 9-5 
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I förra numret hade två katter hoppat upp i 
den öppna motorhuven. Den ena sitter och ser 
oberörd ut. Den andra går runt och tittar ner 
i motorn. Vad säger han (eller om det är en 
hon) för visst kan katter prata med varandra.

En hel del förslag hade kommit in till Bakrutan 
när det var deadline för tidningen. 
 
Den enväldige juryn (redaktören) har valt ut den 

roligaste och fyndigaste pratbubblan. 
Det blev Uno Persson i Tidaholm som kom med 

det vinnande förslaget:
 

- Tyckte jag hörde kattalysatorn eller var 
det tigern i tanken.
 
Ni som är äldre (som redaktören) kommer ju 

ihåg Essos reklam på 60-talet om att släppa in 
en tiger i tanken. Unos förslag förenar gammal 
bensinnostalgi med mer modernare uttryck som 
katalysator.
 
Men Gunnar Andersson var snubblande nära att 

vinna med sitt förslag:
- Oj, den har ju ingen kattalysator! 

Även Roger Backlund spann på katt-temat:
- Visst spinner den som en katt, men jäklar var 

skum den ser ut.
 
Jan Larsson i Höör tar fasta på att det är en V4 

under huven:
- Hej, kisen. Har du sett! En halv V8.
 
Jesper Yvell är inne på miljötemat:
- Sätt dig här du också, jag vet inte hur det funkar, 

men husse säger att kat(t)alysatorn
på bilen är bra ur miljösynpunkt. 
  
Hedersomnämnande får också Åke Jonsson i 

Kinna:
- Kurre, vet du var tändspolen sitter.
 
Så är det dags att sätta fantasin i rörelse igen. En 

dansk 96:a har stoppats av polisen på en skånsk 
väg. Vad har polisen att säga till Saab-föraren?
 
Förslag tas emot fram till manusstoppet för 

Bakrutan nr 1/2010.
 
Vinnaren får en trisslott.

Pratbubblan
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Aktuellt från ”saabklubben.nu”
Det är inte bara bilar och andra färdmedel 

som diskuteras på Saabklubbens forum, här 
förekommer även en del intressanta diskus-
sioner om vad klubben ska arbeta med, vilka 
bilmodeller som ska inkludera och inte minst 
innehållet på hemsidan och i tidningen. Det 
finns många olika åsikter om detta, och det 
får väl ses som positivt att medlemmarna är 
så engagerade i frågan.

På grund av denna tråds omfattning har de mest 
relevanta inläggen valts ut av webbmaster

Omslagen bakrutan
Postat av: wern
När skall vi få se en så här stilig framsida-
lite tjjjjatigt med alla 2-taktare jämt och 

ständigt!!!!

Postat av: Mats A
Re: omslagen bakrutan - 2009-08-12 17:46:09
Med enbart ett indirekt inflytande på den redak-

tionella processen vågar jag påstå att det är en 
lågoddsare att hävda att omslaget torde bära en 
viss jubileumsprägel.

Och jag hoppas att det inte bara är omslaget som 
ska intressera utan även innehållet. Och om vi 
medlemmar vill läsa om alla Saab-modeller, ja 
då får vi sätta oss vid skrivpulpeten och författa 
bidrag till h:r redaktören Gebo.

Postat av: 99T 30years
Hur kom “jubileum” in i bilden?
Jag tolkar det som att trådskaparen endast var 

ute efter det illustrerade i inlägget?

Med risk för ett mindre eller större ordkrig, 
tänker jag ändå nämna:

kanske inte det smidigaste ordalaget från 
“Werns” sida-
men det finns en poäng om att det har varit och 

ÄR en ganska inkörd & konservativ dominans
av de modeller som gjordes innan Projekt 

“Gudmund”-
Både vad gäller artiklar & omslag till Bakrutan.
Klubben skulle behöva LYFTA fram 70-80 

talarna
99/900/9000 mera, det kommer bredda intresset 

om än mer.                                                    /JN

Postat av: Patrik Hermansson
Re: omslagen bakrutan - 2009-08-12 22:16:15
Ja alla är välkomna att hjälpa till, både Christer 

och Anders (våra redaktörer) tar med glädje emot 
bidrag. Artiklar är välkomna, och jag tror absolut 
inte de har något emot snygga Saab-bilder heller. 
Samma sak gäller för övrigt mig själv, all hjälp 
med hemsidan (material, inscannade PDF:er, 
påpekande om fel med mera) mottages med 
tacksamhet.
Vi gör ju hemsida/klubbtidning för medlem-

marna, och innehållet ska vara intressant för så 
många som möjligt. Och klubben är dess medlem-
mar, det blir vad vi alla gör det till.

Edit: Ett litet tillägg.
Wern - Prova att skicka några snygga bilder på 

nyare Saabar till redaktörerna och kräv att få se 
dem som omslag?

Givetvis ska även de nyare Saabarna lyftas fram, 
särskilt relevant tycker jag klubbnykomlingen 
9000 känns nu. Och det fanns text om 9000 i se-
naste Bakrutan, men visst vore det kul om någon 
ville skriva en riktig artikel också?

Postat av: Stefan W
Sant. Är det tjatigt med vissa bidrag så bidra 

själv med material så är problemet löst.

Postat av: martin valentin
Jamen, två av årets jubilarer (tre om man räknar 

halva årtionden) är ju betydligt senare än Gud-
mund. Dessa torde väl pryda såväl omslag som 
innehåll - om vi bidrar!

Postat av: Mats A
Vi tjatar på: Bakrutan blir vad vi medlemmar 

gör den till. Skriv ett bidrag!

Postat av: Turbocab
En allmän fråga: Om man vill skriva en artikel 

och maila in, vem kontaktar man? PM gärna.
Postat av: Anders J



2020 21

Hej och TACK för era synpunkter!

Vi tar åt oss dessa efter bästa förmåga men vad 
gäller omslaget så har dessa i viss mån speglat 
innehållet i respektive tidning. Här ser vi också att 
de flesta artiklar och bildmaterial vi får rör Saab 
92 -- 96. Under den tid jag jobbat med tidningen 
så har i stort sett allt inskickat material publicer-
ats så jag vill BEKRÄFTA OCH POÄNGTERA 
det som tidigare skrivits i denna tråd, att det är 
ni som läsare och deltagare i olika aktiviteter 
som bestämmer vad som publiceras genom att ni 
skickar oss era artiklar.

Stort eller smått spelar ingen roll! Tänk bara på 
att bilderna ni skickar ska vara av god kvalitet ( 
inga webbilder), framför allt om dom ska platsa 
som omslagsbild.

Vad gäller innehållet i artiklarna så finns det lika 
många åsikter som det finns medlemmar men 
personligen så ser jag upplevelsen runt Saabrelat-
erade aktiviteter som en viktig del. Detta oavsett 
om aktiviteten sker i verkstan eller ute på en resa.

Dra igång skrivverksamheten nu då höstmörkret 
faller och skicka resultaten till såväl webb som 
tidningsredaktörer!

Postat av: Stefan
sen om man ref till cabmange här ovan och nån 

till som är relativt ny medlem så förstår jag inte 
att man redan nu har en åsikt om att det är dåligt 
med material till nyare bilar? Går man inte med 
i en förening med ett brinnande intresse för att 
föra gemenskapen framåt eller sitter man och 
väntar på att den där “nån annan” ska dra igång 
med pukor och trumpeter? Om alla dessa nyare 
medlemmar har den inställningen så förstår jag 
att det blir tunnsått..........

[Ett antal bortklippta inlägg, ett sidospår om 
klubbens inriktning]

Postat av: Jean-François

Hej, är bilen på omslaget till Holland min och 
jag är mycket stolt hehehe När det gäller dina 
komplexa jämfört med Holland Club, oroa dig 
inte, i Frankrike finns det ingen klubb också or-

ganiseras. Om det är någon tröst. Och 9000 är så 
impopulär här. Bra för dem som är intresserade : 
de kostar riktigt billiga

Postat av: J.Leklem
Som ordförande för Sveriges största lokalsek-

tion, norrland (Gävle och norr ut) är det min (och 
alla andra lokalsektioners ordförandes) uppgift 
att tillgodo se ALLA Saab entusiaster intressen. 
MEN när det gäller ursprungs frågan hur vida 
det inte är några 900-9000 bilder på framsidan 
av våran klubbtidning handlar det om att ni som 
brinner för dessa modeller helt enkelt måste förse 
Christer och Anders med material för tidningen 
ang. dessa modeller.

Tyvärr har det blivit en spricka mellan ”gamla” 
och nya Saab modeller i Sverige, här i Östersund 
träffas 900-9000 gänget på ett fik en viss kväll i 
veckan, medan vi som kör tvåtakt och V4or träf-
fas med lokala veteranbilsföreningen på onsdagar 
fast vi brinner för samma märke, kan tänka mig 
att detta även händer i andra städer än hos oss.

Det vi i Saabklubben är dåliga på är att sluta 
upp på det träffar som sker i våra avlånga land, 
helt oberoende av modell, som Julle skrev var det 
EN V4 i Gävle men en massa 900-9000 medan 
när vi var i Ramsele var vi tolv TT och V4 men 
inte en enda 900-9000. Tror att folk (ägare) tror 
att här är jag inte välkommen, för det blir bara 
massa TT/V4 eller för det blir bara massa ”tryck 
& pys” 99-900-9000.

Nog finns det plats för oss alla på veteranbilsträf-
far och entusiastträffar, det viktigaste är väl att vi 
sluter upp bakom vårat Saabintresse?

Sen kan man helt enkelt inte tycka om all Saab-
modeller som gjorts under alla dessa 59 år av 
Saabtillverkadebilar, är väl själv en av få om inte 
ensam om att tycka om Saab-Lancia 600 wink

Så kom igen nu ni som brinner för tre och fyr-
siffriga Saabmodellbeteckningar bomba Christer 
och Anders med info och reportage så får vi ”en-
kelspåriga” TT och V4 ägare får läsa om era bilar.

Mvh Jonas Leklem
Ordförand SSK Norrland
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Postat av: 99T 30years
MEN när det gäller ursprungs frågan hur vida 

det inte är några 900-9000 bilder på framsidan 
av våran klubbtidning handlar det om att ni som 
brinner för dessa modeller helt enkelt måste förse 
Christer och Anders med material för tidningen 
ang. dessa modeller.

Red. är nu försedd med omslagsmatrial för hela 
2010-gjort av undertecknad, & baserat på 99/900.
Återstår att se vad red. kommer att använda...

b) de äldre modellerna i Nr2
c) 9000 i Nr 3 osv.

En JÄMN fördelning där ingen modell tar MER 
plats än de andra...
Postat av: emul
Förresten! Cabmange, du kanske skulle bli mod-

ellombudsman för 9k?! Du veta allt värt att veta 
och lite till! applause Eller Rodder76? Fast jag 
tyckte mig förstå att Cabmange vann detaljkun-
skapsdiskussionen i Trollis..eller har jag fel?

Postat av: Anders Dahl
Jag tycker att det skulle vara tråkigt att ha olika 

nummer av bakrutan för olika modeller.
Det är väl bättre att det finns något för alla i 

varje nummer.
Postat av: 900 Classic Cabriole
99T 30-years skrev:
“Red. är nu försedd med omslagsmatrial för 

hela 2010-
gjort av undertecknad, & baserat på 99/900.”

Anders Dahl svarade:
“Jag tycker att det skulle vara tråkigt att ha olika 

nummer av bakrutan för olika modeller.
Det är väl bättre att det finns något för alla i 

varje nummer.”
----------------------------------------------------
Nu var det just omslagsmaterial det hela hand-

lade om, ej innehållet, vad jag förstår.

I övrigt tycker jag att det är bra att alternera 
omslagsbilder på olika SAAB-modeller såtillvida 
att det inte redan finns en anknytning mellan in-
nehållet i tidningen och bilderna på omslaget (ex. 
Erik Carlssons 80-årsdag m.fl).
Jag har insett att det finns många duktiga fo-

tografer inom SAAB-kretsen som vi borde ta till 
vara på och försöka få att skicka in fler bilder och 
förslag, oavsett bilmodell.
Jag själv tycker att det är trevligt att Bakrutan 

idag har en bra blandning av diverse träffbilder 
samt bilhistorier och reseberättelser. Olika dagar 
intresserar det ena mig mer, andra dagar de andra 
delarna.
Dessutom visar den här diskussionen/tråden att 

Bakrutan verkligen betyder något för oss alla. 
Tänk om alla varit likgiltiga inför vårt klubb-blad?

Postat av: emul
Det har ju tyvärr alltid varit så att “nyare” inte 

accepterats. Som någon nämnde tidigare var 
V4:or knappt välkomna förr!
Själv är jag mest märkesförtjust även om vissa 

modeller inte tilltalar mig så mycket. 99:or är för 
tillfället inte min grej, på det sättet att jag inte är 
sugen på att köpa någon just nu. Däremot uppskat-
tar jag dem på träffar. En ljust bebisblå 4-vxl 900 
GL från -84 däremot, det vore nåt..

Trevligt att du skickat in schysst omslagsmate-
rial, omväxling förnöjer i mina ögon. Hoppas de 
blandar bra!
..och nu ska jag iväg och köpa ny liten ruta till 

höger bakdörr på min 9000 som någon behagade 
att slå sönder tidigt imorse. För övrigt en bil som 
inte åker vinter längre, min träffar-som-är-lite-
längre-bort-bil!

Postat av: 99T 30years
Mitt förslag var/är f.ö att man kör “bland-

principen”
a) T.ex 99/900 L - GL - GLs - EMS - GLE - 

Turbo, etc i Nr1
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Kommentarer till den diskussion som har förekommit på hemsidan om 
Bakrutans innehåll i allmänhet och omslagsbildet i synnerhet:

Vi båda redaktörer - Anders Johansson och un-
dertecknad - har självklart inga andra ambitioner 
än att tidningen ska ha ett varierat och omfång-
srikt Saab-relaterat innehåll. Vi anser inte heller 
att vi har misslyckats med den ambitionen. Men 
det är som alltid svårt att göra alla till lags. 

En förklaring till att det kan ha blivit mer om 
tvåtaktare och V4:or är att dessa modeller är äldre 
och förmodligen har också flertalet av medlem-
marna dessa modeller. 9000-modellen är ju en 
senkommen veteranmodell och det är naturligt 
att den heller inte har fått så stort utrymme i 
tidningen.

En annan förklaring till en möjlig övervikt av 
äldre modeller är att dess ägare är aktivare med 
att skicka in bidrag till tidningen från träffar och 
egna resor. 

Så ni som kritiserar tidningen för bristande in-
nehåll av senare modeller bör istället använda 
tangentbordet till att skriva artiklar till oss redak-
törer om era bilar. 

Redaktörerna för Volvo-medlemmar har det lät-
tare eftersom det bland annat finns en Pv-tidning, 
en Amazon-tidning och en P 1800-tidning. Man 
behöver alltså inte blanda och ge utan har egna 
tidningar för sina modeller utan inblandn-
ing av varandra. 

Bakrutan ska ju omfatta hela registret från 92A 
till 9000 och det gör det svårare att få en allsidig 
blanding av innehållet i Bakrutan.

Vad gäller omslagsbilder så är min uppfattning 
att det inte ska vara “broschyrfoton” utan report-
agebilder som det också har varit för det mesta 
sedan jag fick förtroendet att vara redaktör för 
Bakrutan. 
Skälet till den inställningen från min sida är att 

jag har en mångårig bakgrund som nyhetsjournal-
ist och har det i blodet att det ska vara foton från 
aktuella händelser. 

När jag valdes hade jag tänkt att varje nummer 
skulle ha en bakruta som första omslagsbild 
från ur-Saaben och sedan i kronologisk ordning 
modell för modell genom åren. 
Vid Saab-festivalen 2007 fotade jag bakrutor 

för att ha alla omslagsbilder klara men övergav 
tanken redan vid det första “egna” numret, näm-
ligen nr 2/2007. Det har varit några detaljbilder 
som omslagsfoton men ambitionen har varit att 
ha aktualitetsbilder. 

En annan ambition har också varit att första och 
sista omslagbilden ska hänga ihop på så sätt att 
det ska vara från samma händelse.

                                                                                                                                                      
      CHRISTER GEBO

Bakrutans redakörer föredrar i första hand aktuella 
foton som omslagbilder till tidningen. 
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Ordföranden 
har ordet
När detta skrives sitter jag och ser ut genom 

fönstret i arbetsrummet här hemma. Råkorna 
yr över ett nyplöjt betfält som sotflagor. Den 
skånska hösten förnekar sig inte. Den första 
höststormen har fällt träd och singlat takpan-
nor omkring sig. Vi hukar oss och säkrar all 
löst utomhus. 

Men även i Saabklubben blåser det snålt. Vi står 
som förening inför stora beslut som kräver många 
medlemmars åsikt. Ju fler det är som sätter sig 
in i dessa frågor desto bättre. Beslut måste fattas 
på årsmötet. Jag försöker i den följande texten 
att beskriva de två frågorna med dess för- och 
nackdelar.

Saabklubben - ideell eller 
ekonomisk förening?

För det första handlar det om själva Saabklub-
bens organisation. Idag är Saabklubben en ideell 
förening. Som sådan är den inte momsredovisn-
ingsskyldig och föreningen ska agera endast för 
medlemmarnas bästa utan vinstintresse. Det gör 
att ett av Saabklubbens grundsyften, nämligen 
att underlätta reservdelsförsörjningen för med-
lemmarna, skapar problem som vi inte kan lösa i 
den nuvarande organisationen. Vi behöver skapa 
vinster för att kunna investera i produktion av 
reservdelar och tillbehör. Det handlar dels om ren 
nytillverkning av delar, dels om inköp och lagring 
av de verktyg som behövs för tillverkning. Denna 
tillverkning sker i små serier till hög kostnad. En 
privat entreprenör skulle troligen inte investera i 
verktyg för tillverkning av så små serier. 

Som det är nu har vi haft ett antal medlemmar 
som arbetat hårt med att organisera reservdels-
försörjningen, till både vad gäller de äldre saab-
modellerna och Saabar av yngre modell. Förutom 
försäljning av reservdelar genom webbshopen 
handlar det också om att skapa kontakter med 
olika entreprenörer, ta till vara reservdelslager 
hos Saabhandlare som avvecklar och att rädda 

tillverkningsverktyg och –matriser för allt ifrån 
golvplåtar till tändstiftshattar och rutlister. Dessu-
tom dyker det med jämna mellanrum upp ön-
skemål om att tillverka nya detaljer. Ett exempel 
är innertakstyg som börjat bli en bristvara. Som 
Saabklubben är organiserad idag kan vi inte med 
de regler som gäller för en ideell förening ersätta 
dessa hårt arbetande medlemmar på det sätt som 
är rimligt. Idag kan vi endast ersätta reseutlägg 
mot uppvisande av resehandling eller med ett 
icke skattepliktigt belopp för egen bil. Detta gör 
att motivationen att lägga ned den tid som krävs 
för att till exempel hålla kontakter med tillverkare 
och speditiörer inte kan upprätthållas. Det går helt 
enkelt inte att hålla igång reservdelsförsörjningen 
effektivt på ideell basis. Vi saknar människor som 
vill lägga fritid i den omfattning som det krävs 
för att få verksamheten att fungera. Som jag ser 
det finns det två vägar att gå. 

Alternativen
Antingen bör Saabklubben förvandlas till någon 

form av ekonomisk förening. Då kan Saabklubben 
avlöna reservdelsansvariga för att sköta såväl ny-
produktion som reservdelsförsäljning. Saabklub-
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ben anställer alltså personer istället för som idag 
behöva lita till medlemmars självuppoffrande 
engagemang. Detta innebär att Saabklubben kan 
fortsätta att köpa och låta tillverka fler verktyg 
och matriser, fortsätta att hyra lager för lagring 
och utveckla webbshopen. Skulle Saabklubben 
omvandlas till ekonomisk förening förvandlas 
medlemsavgiften till en insats som förvaras i före-
ningen likt ett aktiekapital. Därmed får föreningen 
ett rörelsekapital för investeringar. På nätet läser 
jag att en förening med över 200 anställda ska ha 
en VD istället för ordförande. Dithän är det väl 
långt men jag gissar att Saabklubben skulle kunna 
anställa två, tre personer på halvtid för att sköta 
reservdelsförsörjningen. 

Ett annat alternativ är mer drastiskt. Saabklubben 
säljer ut verktyg, matriser och lager till en extern 
entreprenör som tar över den kommersiella verk-
samheten som den beskrivs ovan. En etablerad 
reservdelsentreprenör tar över hela ansvaret 
för produktion och distribution av reservdelar 
och tar betalt för det arbete man lägger ned på 
nyproduktion,  lagerhållning etc. Saabklubbens 
syfte blir därmed att ordna träffar, sälja t-tröjor 
och kaffemuggar, bevaka veteranbilens förutsät-
tningar genom MHRF och bli en intresseförening 
i ordets ursprungliga bemärkelse. Fördelen är här 
att Saabklubben kan stå kvar som ideell fören-
ing i sin enkla form. Nackdelen är förstås att vi 
avhändar oss möjligheten att påverka produktio-
nen av reservdelar. Tillgången blir underkastad 
kommersiella villkor och det är troligt att endast 
de delar som är möjliga att sälja med förtjänst 
som kommer att tillverkas. Det är ju så att en Saab 
93 eller 95 som är färdigrenoverad kommer inte 
att behöva fler reservdelar under sin återstående 
livstid, annat än rena slitdelar.

Båda lösningarna har för- och nackdelar. Det 
viktigaste är att inse att vi inte längre kan vara 
kvar som ideell förening med den stora omsät-
tning och den affärsverksamhet som sker idag i 
föreningen. Den ideella föreningen är helt enkelt 
inte rätt form. De två alternativen har båda sina 
för- och nackdelar och de är inte jämbördiga.

Bakrutan - papper och
 pdf parallellt

Så till en annan fråga av lika stor vikt men som 
inte är lika dramatisk. Det handlar om medlem-
stidningen Bakrutan. Tryck och porto av fyra 
nummer av Bakrutan kostar idag totalt ca 350 000 
kr per år. Hittills har Saab Automobile genom en 
gammal överenskommelse betalat portokostnaden 
som enskilt svarar för 150 000 kr. Så är inte längre 
fallet. Inför möjligheten (eller risken) att behöva 
stå denna kostnad själv behöver Saabklubbens 
medlemmar hitta nya lösningar för distributionen 
av Bakrutan. En idé som jag hämtat från fack-
föreningsrörelsen är ett system där de medlemmar 
som önskar få Bakrutan i pappersform betalar en 
viss medlemsavgift. Den medlem som nöjer sig 
med att få tidningen digitalt som en pdf-fil via 
epost eller hemsidan betalar en lägre årsavgift. 
Skillnaden i medlemsavgift skulle då motsvara 
tryck och porto av tidningens pappersupplaga. I 
pengar handlar det inte om stora pengar, kanske 
50 kr, men det är en ren gissning. Frågan är om det 
finns ett tillräckligt stort intresse hos tillräckligt 
många medlemmar av att få tidningen enbart i 
digital form. Det vet vi inte idag, men det finns 
gott om gissningar. 

Stora beslut att ta på årsmötet
Inför 2010 behöver vi alltså höja medlemsavgif-

ten med det utrymme styrelsen fått av årsmötet 
2009. Inför 2011 ska styrelsen undersöka vilket 
intresse det finns hos medlemmarna att utnyttja 
digitala media för spridningen av Bakrutan. Det 
är du som medlem som avgör dessa frågor! 

Här har vi alltså två stora frågor som du som 
medlem behöver ta ställning till. Beslut tas på 
årsmötet. Diskutera gärna frågorna på Anslagstav-
lan eller ute i sektionerna. Väg för- och nackdelar 
i båda frågorna, prata med andra saabister -men 
bilda dig en uppfattning och ha en åsikt! Saab-
klubben står, framför allt i fråga om framtida 
reservdelsförsörjning, inför ett vägval av sällan 
tidigare betydelse. Fundera, så ses vi på årsmötet.

Mats Abelson, ordförande i Svenska Saabklubben.

Ytterligare information om reservdelshanteringen finns att läsa på sidan 47!
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 Fikaträffar på Millners
 Så fort andan faller på så har vi ordnat ett 

par spontana fika träffar. Vi håller då till på 
Millners i Tibro.
 Till Millners är alla välkommna oavsett vilken 

bil eller mc modell man har. Här har man skôj 
med alla.
 Vi brukar ringa eller maila runt till folk med 

Saabar. Bilderna är från tidig april. Det 
fanns lite snö fortfarande.
 
 Det är jag (Fredrik), mina två små un-

gar, Stina och Linus, Simon och Emelie.
 Emelie hade dagen till ära utstyrsel 

och frisyr från förr, passande hennes 
2takts - Evy.
 Jag har med mej min silver V4:a - 

Alice.
 Simon brukar komma i något som 

rullar, antingen en 2t eller V4:a eller 

något, som i detta fallet, är lånat 
 av Emelie - Eben.
 
 Här slinker det ner en pajbit eller en brunis 

(brownie) och vi tjatar om bilar, träffar som bör 
besökas och  allt annat som behöver divideras.
 Efter fikat avslutar vi träffen med ett par varv 

Emelie med tidsenlig klädsel och frisyr
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på det lokala ströget mellan de två rondellerna.
 
 Självklart är alla hjärtligt välkomna att delta på 

fikat i Tibro och vi syns 2010.
 Vill man veta mer går det bra att kontakta någon 

i Tibro gänget.
                                                                                                            

Tibro Gänget 
Text och Foto Fredrik Pettersson. 

Ovan: Alice i dubbel upplaga
Höger: En av deltagarna under kvällscruisingen

Utdrag från prislista underhållsarbeten 1963 
Insänd av Uno Persson
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Solen strålade från molnfri himmel på 
Söndagsmorgonen.

Saabträff på Bergbanan i 
Vendel 21-23/8

När det började med ärtsoppa med fläsk som 
välkomstmiddag och avslutades med tårta på 
fredag kväll var succén given - det hoppades 
i varje fall jag. Det visade sig vara en bra 
kombination och deltagarna började droppa 
in vid femton-tiden och ställde iordning sina 
Saabo-husvagnar, tält och utlånade rum.

Efter en kväll i klubbhuset och många glada 
skratt och konversationer så kom då regnet vi 
fem-tiden på lördagmorgon (suck) och förstörde 
marknaden lite grand men uppfinningsrikedomen 
var stor och en mindre improviserad marknad 
kördes på uteserveringen under en tältduk. När 
sedan lunchen var inmundigad så var det dags för 
en tur till Lövsta Öletsvänner som gick via Öster-
bybruk med tankstopp och beundrande bruksbor.

kvällens middag och samtidigt kom trubaduren 
igång med en repertoar som var med beröm god-
känt från samtliga håll. Det samlades till och med 
in “flis för längre spelning på nattkröken” (Tack 
Tommy Mattsson) så vi kunde njuta av lite mer 
musik, dans, allsång och kareoke.Sen var det 

När vi kom till Lövstabruk blev vi väl mot-
tagna och fick en visning av bryggeriet och 
efterföljande provsmakning (en liten smutt, 
för vi körde ju),stort TACK för det till Anders 
Holmstedt. Efter en lyckad återfärd så var 
det då dags för den nyinstiftade dragkampen 
mellan Films MK och Svenska Saabklub-
ben. Efter att båda lagen kämpat väl stod 
Films MK som segrare och fick sin första 
inteckning i det nyuppsatta priset. När efter-
middagsminglet lagt sig vid åttatiden intogs 

nattsudd med järngänget som tog vid. 

Vid åttatiden på söndagsmorgonen 
var det dags för frukost och några 
trötta ögon såg man inte (eller?) och 
eftersom test/prov av banan blev in-
ställd på lördagen pga regn så körde 
vi på söndagen istället då vattnet hade 

SAAB-flaggan var som sig bör på plats när 
deltagarna anlände.

Stämningen steg fort när solen tittade fram.
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sjunkit undan nästan helt. Ett test/prov som 
var mycket uppskattat då alla som ville kunde 
köra i sitt eget tempo. Dagen avslutades med 
prisutdelning och tacktal (stort tack för alla 
lovord, det gör att det känns kul att arrangera).

Och pristagarna blev 
Ian Studley från Hastings, England (long 

distans) Saab 95
Peoples choice standard: Mikael Karlsson 

Saab 96 V4
Peoples choice ombyggd: Bertil Karlsson 

Saab 96 2-takt sport

Jag vill rikta ett stort TACK till alla som 
gjorde det möjligt att anordna denna träff 
och givetvis sponsorerna som Micke Hans-
son (peoples choice priserna), Mats Blomkvist 
(GK-bageriet, bröd), Lena Wennman (ärtsoppa, 
källarfranska och tårta), Bibbi och familjen Sekelj 
(för ert jobb och utlåning av dragkampsrepet).
 

Text o Foto Kurt Trohlin
Nedan: Totalt 5st. SAABO-husvagnar deltog på träffen.

Nedan t.v.: Träffens pristagare samlade på bild.

Ovan: People’s Choice priset på plats i baksätet i Mikael 
Karlssons fina V4 -78.

Ovan:Jim Hägerström, lovande Folkracejunior, 
luftade en vass 900 Turbo runt banan.

Till h: Lars-Åke Karlsson på väg ut på banan med sin 
fina 96:a från 62.
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Pressrutan
När Mats Levander i Helsingborg skulle 

skjutsa hem sin dotter Julia i ett studentåk i 
våras så tänkte han sig en tvåsitsig sportbil. 
Han bor själv i Windsdor i England. Men 
någon sådan bil kunde han inte få fatt på så 
det blev en “nödlösning”. Nödlösningen hette 
Saab 900 cabriolet  - en fyrsitsig 97:a.
Men dottern var inte missnöjd utan tyckte att det 

var häftigt att åka hem i en taklös (obs ej taktlös) 
bil. Pappa sägs inte älska Saab:en men han medger 
att den betyder mycket. Den gröna cabben har 
nu gått över 24.000 mil, enligt artikel i Svenska 

Dagbladet 10 oktober.    
                                                                      
              Rullande bastu
En Saab-entusiast utöver det vanliga är Magnus 

Björk. Han har ett 20-tal Saabar och bland dem 
en rullande bastu. Det är en 900 från 1980 som 
han har inrett med ett gasdrivet bastuaggregat och 
klädd på insidan med furupanel. Det tog honom  
tre veckor att göra om den till mobil bastu. Saabs 

personaltidning 7dagar pub-
licerade en artikel vecka 21 
förra året om den ovanliga 
skapelsen.

                                                                      

Bullig Saab  
Det finns riktigt bulliga bilar. Så finns det bilar 

som lästas ut som en skomakare gjorde med för 
små skor för att passa tjocka fötter. Det kan man 
göra med bilar också. Jon Sundelin har gjort det. 
Han är ägare till Norrlands fetaste gatbil. Han 
vann slutstriden på Noliamässan i Umeå i början 
av augusti efter fyra kvalificeringsuttagningar, 
nämligen motormässan i Östersund, ”En dag på 
strippen”  i Piteå, en kvaltävling i Sundsvall och 
till sist även motorveckan i Lycksele.
Hans bil, en Saab 96, tog hem första priset. Han 

vann enligt Bilsport nr 18 för ett avancerat och 
omfattande plåtarbete. Tidningen har i nr 5 pre-
senterat hans bil utförligt. Fords V4 har bytts ut 

mot en Ford V6:a.                                                                                                  
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           Bilgeniet 
Christian von Koenigsegg har ju varit en se-

riefigur under en stor del av året sedan det blev 
känt att han bildat en grupp storfinansiärer som 
vill ta hand om Saab. Det var bara ett fåtal riktigt 
sportbilsintresserade som ens kände till hans ex-
istens innan han gav sig ut på banan. Sedan blev 
han ett namn på allas läppar. 
Men vem är han egentligen och vad har han för 

bakgrund? Flera motortidningar har presenterat 
honom i stora reportage som till exempel Bilsport. 
I nummer 20 kallar man honom för bilgeniet. 

Han började som många ynglingar med att trimma 
mopeder.
Bilsport ger en koncentrerad historia, som star-

tade i Olofsström och fortsatte  i Margretetorp 
för att sedan flytta till Ängelholm där man efter 
en brand i den första  industrilokalen fick erbju-
dande av kommunen om att flytta in i en nerlagd 
flyghangar med en tillhörande landningsbana för 
biltester. Christian von Koenigsegg är väl vad 
man kan säga den verklige entreprenören som 
haft idéer med både framgångar och motgångar 
och nu står inför sitt livs utmaning. Han är van 
vid att jaga finansiärer. Det gjorde 
han redan 1994 som 22-åringen då 
han började i Olofström. Men med 
Saab handlar det om så mycket 
oerhört mer pengar.

sport nr 19.
Även om Saab kommer att bli en ännu exklusi-

vare bil med Koenigsegg i fronten så sägar han 
också att ur-Saabkunden är viktigt vilket kan tyda 
på att även en mindre folk-Saab kan finnas med 
i de framtida planerna.
Christan von Koenigsegg är heller inte främ-

mande för att Saab återupptar en rallyverksamhet 
igen om några år.

92 blir 9.2
Tidningen Bilsport har redan på´omslagssidan 

till nr 23 en skiss på hur nästa lill-Saab kan 
komma att se ut. Det är en Saab i retroutförande 
med påtagliga likheter med 92-96:an men med i 
en modern design. 
På insidorna har man ett uppslag under rubrken 

“Tillbaka till framtiden” om hur en ny lill-Saab 
skulle kunna se ut med flygplanskvalitet. 
Man vill att Saab tar steget tillbaka till sina 

folkhemsrötter med en mindre modell med en 
avsmalnande akter. 
Saab måste få till en nystart, konstaterar tidnin-

gen. Att nya 9.5 är klar räcker inte, anser man. 
Den Saab som Bilsport rekommen-

derar har en tre-cylindrig motor på 
1500 kubik med en tjänstevikt på 950 
kilo och bränskeförbrukning 5,9 liter 
per 100 km i blandad körning. Man 
föreslår också rattväxelns återkomst.
- Bygg den Christian von Kenigssegg, 

uppmanar tidningen som också anser 
att Saab ska återuppta rallyverksam-
heten med en ny 9.2:a och erinrar om 
hur Saab redan på 92:ans tid utmärkte 
sig och stärke varumärket för sina 
framgångar i rally med förare som 
Greta Molander, Erik Carlsson, Per 
Eklund och Stig Blomqvist.
- En ny 3-cylindrig motor ihop med 

fyrhjulsdrift och en läcker nyskapad 
Saab 9.2 skulle bli den smällkaramell 
och nystart som Saab så väl behöver. 
motiverar Bilsport.

38-årige Patrik Söderberg hade vän-
tat länge innan fick fatt på rätt objekt, 
en Saab 92:
- Det skulle vara en 92:a med rätt 

grill, delad framruta och delade stöt-

                                                                                
Mirakelmannen 

Christian von Koenigsegg är inte 
bara omslagspojke i Bilsport. Han 
är det även i Auto motor & sport. 
Det unika i det sammanhanget är 
att det är första gången i tidningens 
historia som man har en människa 
som omslagsbild. Där kallas har 
för mirakelmannen. I intervjun i 
tidningen säger han att han vill göra 
Saab roligare att köra.
Om Christian von Koenigsegg får 

Saab så ska han göra den svensk 
igen:
- Saab står för svenskt, unikt, te-

kniskt innovativt och annorlunda.
- Saab ska stå för svensk design, 

svensk teknik, personligt, säkert, 
miljövänligt och sportigt, säger 
han i intervjun i Auto motor & 
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en transportkärra.
- Då blev kompisarna stumma, säger han till 

Klassiker. Michael betraktar händelsen som sitt 
livs fynd.
I sama nummer har Klassiker ett bilduppslag från 

Saabens Dagar i somras. 
- Vädret fick leden att glesna men Saab-andan 

var på topp, konstaterar tidningen.

                                                                     
Husbilsturné

Som om inte dessa båda artiklar var nog så har 
tidningen också ett reportage om husbilstvåans 
turné i sommar-Sverige under rubriken “Hus-
bilen Tour -09”. Omkring 450 mil blev det från 
husbilens födelseort Ramsele i norr till Saxtop i 
söder. Överallt där husbilen dragit fram har den 
väckt intresse och beundran. Det har varit en 
riktigt bejublad eriksgatan utom i Ånnaboda där 
en man gjorde allt för att få den bortkörd. Vid två 
tillfällen, Ramsele och Trollhättan, kunde tvåan 
och ettan stå sida vid sida,

När Patrik kom med sin “nya” 92:a till Saabens 
dagar i Trollhättan i somras var han nervös för vad 
folk med otiginalskick för ögonen skulle tycka om 
hans nya skapelse men han fick enbart lovord och 
vann dessutom Peoples Choiche.

                                                                       
Turgubbe

Tur ska man ha! Det hade Michael Rasmussen i 
Annelöv när han sprang rakt i armarna på en ex-
trautrustad Saab 96 Sport långnos från 1965 och 
som bara hade gått strax över 6.000 mil. Han blev 
stum när säljaren drog av presenningen i garaget 
och undrade om den gick att sälja. 
- Det gällde att spela lagom intresserad, säger 

Michael i tidningen Klassiker som i nr 8 skriver 
om den sagolika händelsen under rubriken “Det 
stora Saabfyndet”.
Michael gav ett bud och höll tyst som en mus om 

sitt fynd till sina kompisar. Efter en vecka ringde 
säljaren mitt i en SAAB-träff och det blev en up-
pgörelse. Några timmar senare lastades fyndet på 

fångare. Ingen 93:a för i den 
har mycket av charmen gått 
förlorad.
Det säger han till tidningen 

Bilsport som i nr 24 pub-
licerar ett stort uppslag om 
hans renovering av den Saab 
92 som han efter nästan 20 års 
letande hittade på Saabklub-
bens forum.   
Han fann ett vrak i Örbyhus 

men so han förvandlade till 
nyskick på bara nio månader. 
Men det var aldrig tal om att 
renovera till originalskick 
utan dem är moderniserad, 
dock är den tvåcylindriga 
2-taktsmotorn kvar men ef-
fekten har ökats från de ur-
spungliga 28 hkr till 40-45 
och med ett nytt avgassystem 
hoppas Patrik får upp effek-
ten till 55. 
Det som exteriört först och 

främst märks är de 18-tum 
kromade fälgarna och inter-
iört de nya skalstolarna från 
Jula.
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Jemtlands Veteranbilsklubb 
hade höstrally i trakterna av 
Östersund i mitten av septem-
ber med ett 60-tal deltagande 
fordon. Ett av dessa var Saab 
92h med en besättning på sex 
man som åkte den nio mil lån-
ga sträcken. Det blev också de 
som tog hem segern med en 
hårsmån efter utslagsfrågor, 
skriver Lars Julle Olofsson i 
Klassiker nr 9. 

                                                                     
Mycket ljud

Classic Motor har i nummer 
10 ett reportage från strippen 
på Barkarby med ett par bilder 
på Bo Lindmans supetrim-
made Le Mans-Saab som 
gjorde succé hos den 2.500 
personer stora publiken.
- Otroligt mycket ljud för 

lite effekt, skriver tidningen 
om Saaben.

“Världens största Saab-
marknad”. Det kallar Classic 
Motor Gistad-marknaden 
för. I år var det 1.500-2.000 
besökare och ett 50-tal säljare 
på marknaden, skriver Rob-
ert Gustavsson i tidningen 
nummer 11. Årets tema var 
Saab 900 från 1979 till 1998. 
Niklas Enanders indiskgula  
och “kombinerade” 92/95 
med mattsvart motorhuv och 
bakskärmar är med på ett foto 
till artikeln.

                                                                     
Gamla foton

I senaste numret av  Rikset-
tan gör man ett upprop till 
läsarna att skicka in gamla 
svartvita foton från gamla tid-
er under vinjetten “Fotoalbum 
från bilismens guldålder”. 
En som har gjort det är 

Lorenz Östering. Han har ett 

Klipp från Östhammars 
Nyheter
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* Provkör och kolla så att växellådan inte sjunger 
eller missljud från motorn.

                                                                  
Film-träff

Films SK genomförde ett Saab-träff i Vendel i 
slutet av augusti.En anledning är att man ledsnat 
på att SAAB-träffar för det mesta arrangeras i 
Västsverige så därför bestämde klubben sig för att 
ordna med en egen träff. Träffen samlade Saab-
folk från en stor del av Mellansverige. På Berg-
bybanan - en rallycrossbana - fick deltagarna testa 
bilarna. Tidningen Östhammars Nyheter skrev ett 
reportage som publiceras i sin helhet  här intill.

                                                                 
Besökvärt

Skaraborgs Motorveteraner ger ut medlem-
stidningen “Motorveteranen” och i senaste 
numret publiceras ett reportage från ett besök 
på Saab-muséet. Med ett dussintals foton har 
man publicerat de mest intressanta modellerna 
i Saabs utveckling från ur-Saaben till 99:an och 
Sonetterna.
- Muséet är väl värt att besöka, inte bara för 

motornördar, konstaterar tidningen.

Kungen i Saaben
“Såld på Saab” är rubriken på Classic Motors 

omslagsbild för nr 12. Det handlar om Hans-Eric 
Larsson i Ulricehamn och hans Saab Sport 1964 
och som bara gått 5.400 mil. Den har som ny gått 
i Lycksele från hösten 1963 till julen året därpå 
då den hamnade i Vallentuna där den var i nästan 
tio år till den kom tillbaka till Norrland (Umeå) 
- osäkert hur länge den var där - för att i alla fall 
2003 komma till Västkusten. 
Där tipsade en kompis Hans-Eric om bilen och 

det tog nästan ett år att bearbeta ägaren innan han 
fick köpa den i februari i år. Det fanns även en 
annan kund på bilen men ägaren befarade att den 
skulle säljas vidare utomlands med god förtjänst 
och det ville inte han  inte vara med om.
- Jag fick slå i näven på att inte sälja bilen, 

berättar Hans-Eric för tidningen och säger att när 
han sitter i de bekväma sportstolarna känner han 
sig  som “Kungen i Saaben” med travestering på 
Magnus Ugglas låt “Kungen i baren”.

                                                                                                                                                         
CHRISTER GEBO   

album med foton som Albert och Hedvig Anders-
son tagit på 1950-talet. På två av de publicerade 
korten finns en Saab 92 A. Det ena fotot är taget 
vid infarten till Halmstad där Hedvig poserar intill 
92:an med en välkomstskylt till Laxastan.  92:an 
var deras första bil och som de av allt att döma 
gjorde en hel del utflykter med. De hade flyttat 
från Värmland till Skaraborg varför 92:an hade 
länsbokstaven R på nummerskylten. Det andra 
fotot är från en utflykt till Uddevalla med varvet 
i bakgrunden. Albert sitter på en vägmur intill 
92:an som har både radioantenn, sökarlykta och 
dimljus som extrautrustning.

                                                                      
Köpguide 

I Nostalgias köpguide nr 4 avhandlas Saab 96 V4 
från det att den kom ut 1967 till den sista model-
len 1980 med de förbättringar och förändringar 
som  gjordes årsmodell för årsmodell. Artikeln 
slutar med rekommendationen att antingen köpa 
den första eller en av de sista 600 bilarna som 
tillverkades.
- Men det ska vara med ljusblå klädsel och inte 

den grå, skriver Peter Haventon.
De med ljusgrå klädsel såldes till Holland och 

anses inte tillhöra den sista jubileumsmodellen. 
En annan jubileumsmodell var den silvermet-

allfärgade som kom ut som en 25-årsjubileums-
modell.
Tidningen tipsar också vad man ska se upp med 

om man är spekulant på en begagnad V4 för att 
hitta rost:
* Öppna bakluckan och inspektera hjulhusens 

överkant
* Lyft på reservhjulet och kolla under
* Lätta på sidoklädseln vid baksätet och kika in 

med ficklampa
* Luft baksätesdynan och kolla golvet
* Kolla under pedalstället
* Kolla sparklådorna särskilt där de går upp 

mot golvet
* Kolla skärmkanter och plåten för stänklap-

parna
* Kolla runt blinkerglasen 
Maskinellt:
*Lossa på generatorn i överkant. Lossa fläk-

tremmen, stick ner handen till hjulet (som ser ut 
att ha ekrar), rucka på hjulet och kolla på så sätt 
balansaxellagret
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Redaktör`n har ordet
Min Chrysler Voyager finns inte längre. Den 

har lämnat det jordiska och försvunnit in i 
en skrotpress och blir väl återuppfödd någon 
gång i en annan skepnad. Kanske blir den en 
Saab. Man kan ju alltid hoppas. 

Men det var inte så att jag själv lämnade in den 
till skroten trots att det borde ha skett för länge 
sedan. Jag höll liv i bilen med någon slags kon-
stgjord andning. Men egentligen var den slut. 
Rosten hade börjat att tära på den och det var 
väl dags att lämna in den tidigare. Besiktningen 
hade dömt ut den. Men jag körde den på övertid 
och hade väl tänkt att låta den få kila vidare. Det 
var bara några dagar kvar till det automatiska 
körförbudet när jag ställde den på min p-plats i 
Solna. Där blev den stående tills p-platsen en dag 
gapade tom. Den var stulen. Det var nästan som 
på beställning. “En välgärning” sa grabben när 
jag berättade om stölden. Kunde själv aldrig tro 
att någon ville ha en halvrostig gammal Chrysler,  
Men det fanns det visst. 
Anmälde stölden för sakens skull till polisen. 

Det dröjde några dagar så hörde de av sig med 
ett besked att bilen hade påträffats vid Stocksunds 
Marina och att jag skulle hämta den omgående. 

                                                                                                     
Saknad ratt

Utrustade mig med reservnycklarna och begav 
mig iväg till marinan. Där stod den. Men det var 
ingen vacker syn och den gick inte att köra. Ratten 
var borta. Det var ju också det värdefullaste med 
bilen - min exklusiva ratt i ädelträ. Den var tänkt 
att följa med från bil till bil livet ut. Och den dag 
jag var för gammal för att köra bil så skulle jag 
hänga upp den på väggen hemma som ett minne. 
Och den dag som  mitt liv var slut så skulle jag ta 
med den och hålla den i handen i kistan.
Ratten var min bästa vän som  jag suttit och 

smekt och kramat i tusentals mil utefter svenska 
och norska vägar. Men nu fanns den inte längre i 
bilen. Riktigt sorgligt.

                                                                                                     
Tomma däck

Sorgligt var det också att se bilen i övrigt. Det 
var som att hitta en kompis nerslagen och mis-

shandlad. Tjuvarna hade inte 
nöjt sig med att montera ur 
ratten. De hade slaktat den på 
det som fanns att ta. Radion 
var förstås borta. Ett stort hål 
gapade i instrumentbrädan 
där den suttit. Startbatteriet 
hade de också plockat med sig. Plattan var tom. 
Verktyg, en fylld oljedunk och annat smått och 
gått var borta ur bilen. Det sista hade de som 
kronan på verket stuckit hål på alla fyra däcken.
Det var inte mycket som var kvar i bilen efter 

deras härjningar. Utom ett par saker, nämligen en 
bilpläd och en kudde. Och det var inte vilken pläd 
eller kudde som helst utan båda med en broderat 
Saab 92 på och som  jag köpt på veteranmarknad. 
Att biltjuvarna inte var några Saab-entusiaster 
precis kan man förstå av detta.  

                                                                                                    
Dyr stöld 

Det är inte gratis att få sin bil stulen. Solna stad 
var snabbt framme och bärgade bort den från 
marinan. Fint båtfolk hade retat sig på att den 
stod där slaktad. Det kom en räkning från kom-
munen på 1.513 kronor ((1.250:- plus ́ moms) för 
borttransporten. Men det var förstås inte nog med 
det. Bilen hade nämligen inte fraktats till skroten 
utan till en kommunal uppsamlingsplats för “om-
händertagna” fordon. Dit hade man vänligen nog 
inbjudit mig att besöka min stulna och slaktade 
bil. Gjorde det och klappade om den och gav den 
min sista hälsning.  
Byråkratin krävde att jag skrev på några pap-

per där jag med min namnteckning bekräftade 
att jag “hämtat ut” min bil fastän ju var omöjlig 
att köra. Hämta ut innebar i praktiken att jag fick 
kontakta en skrotfirma för att komma och hämta 
den på kommunens  uppställningsplats. Bromma 
& Botkyrka Bilskrot kom och hämtade den för 
sin sista färd även om den inte kunde rulla på 
egna hjul utan fick fraktas på ett flak. Den resan 
kostade 500 kronor. 

                                                                                                   
P-bot

Det visade sig efter några veckor att det skulle 
kosta ännu mer. Då kom det nämligen en påmin-
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nelse från parkeringsbolaget om fekparkering vid 
Stocksunds Marina.
En p-vakt hade nämligen varit framme och lap-

pat den slaktade bilen!!! Han/hon hade väl insett 
meningslösheten i att fästa p-boten på vidnrutan 
men byråkratin hade ändå sin gång och det kostade 
alltså ytterligare 300 kronor.
Man kan ju undra hur en p-vakt tänker som lap-

par en bil med platta däck, utan ratt och utslagna 
fönsterrutor. Men de har väl sin kvot att fylla upp 
varje dag och får väl också provision på utfärdade 
p-anmärkningar.

Västerortspolisen har skickat ett brev att man inte 
tänker utreda vem som stulit bilen. Men jag kan 
ansöka om ersättning hos brottsskadefonden för 
personskada, skriver de. Dock inte för en bilskada 
kan man tänka sig fastän min ekonomi har skadats.

                                                                                                   
Samma igen

Och nu undrar väl en och annan:
- Hur går det nu då?
Ja, tack. Jag har köpt en precis likadan Chrysler 

Voyager på Blocket från Fagersta. Den är helt 
befriad från alltför synlig rost. Men den finns där 
under ytan. Tidigare ägare har nämligen målat 
över rosten så den blommar snart upp igen. Men 
man kan inte  begära så mycket för en bil som är 
femton år gammal, har gått 22.000 mil och som 
man bara gett 12.000 kronor för.
Den rullar och det är huvudsaken. Men tjuvarna 

kanske kommer tillbaka till samma p-plats i Solna 
och stjäl den här också. 
Varsågod och ta den då!  Nu har jag i alla fall 

den stöldförsäkrad. Det var inte den gamla utan 
enbart trafikförsäkrad. 

Saab har ingen  bil som passar redaktörenn som 
bruksbil. Det är bara att inse det. En gång var det 
så men när man har vant sig vid att åka sjusitsig 
bil med bara framsätena monterade så blir det 
svårt att att känna vanlig personbll med framsäten 
och baksäten. 
Solstad gjorde en gång en husbil på en Saab 

900. Den skulle det däremot vara intressant att 
ha som året runt-bil i alla väder men den verkar 
vara uppslukad och försvunnen från jordens yta. 

                                                                                            
Saab i Volvo-almanacka

Redaktören har som säkert de flesta känner till 
även en Volvo Duett - dock enbart i halvrenoverat 
skick och knappt ens det men ändå - och  medlem 
i Svenska PV-klubben.                                                            
Det är en klubb som är ungefär fyra gånger så 

stor som Saab-klubben och har därmed betydligt 
större resurser. Bland annat så skickar man ut en 
väggalmanacka till alla medlemmar. Den sätter 
man upp på väggen på nyårsdagen och så smygtit-
tar man inte på kommande månader utan.bläddrar 
fram enbart månad för månad. 
När det var dags att bläddra fram november blev 

det en präktig överraskning. Plötsligt var det en 
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Saab 92 främst på bilden för denna månad. Fotot 
är taget vid Tallevi idrottsplats och i förgrunden 
på parkeringen står cementarbetare Tor Larssons 
92B från 1955. Det hade man inte väntat sig av 
en Volvo-almanacka.
Undra om det blir något liknande foto i nästa års 

almanacka från Pv-klubben?
Den som lever får se, som det heter. 

                                                                                              
Saab-krisen

Kvällen innan Bakrutan ska skickas till tryck-
eriet kommer den för många chockartade nyheten 
att Koenigsegg Group backar ur Saab-affären. 
Många har under hösten satt stora förhoppningar 
kring Christian von Koenigseggs förmånga att 
ge Saab en nytändning. Han har varit på mångas 
läppar och i motorfackpressen har han  hyllats 
som Saabs frälsare och räddare. 
Plötsligt är han ute ur bilden och Saab är tillbaka 

på ruta ett.  
Frågan som medierna nu har ställt är vad som 

händer med Saab. Blir det nya ägare (typ kineser), 
behåller GM Saab som man gjorde i sista stund 
med Opel eller blir det en nerlägggning. När detta 
skrivs finns inga svar men när det läses vet vi 
antagligen svaret. 
Hur som helst så var det synd att Koenigsegg 

inte tog över Saab för han var nog personen som 
kunde ha gett Saab en nytändning och en omstart. 
Saab var en gång en bil som stack ut och skiljde 

sig från mängden. Det gör inte Saab längre utan 
har blivit en bil som alla andra. Saab-andan finns 
inte men Koenigsegg kunde ha gett Saab den åter. 
Vi gammel-Saabvänner som en gång har kört 

2-takt så att det ryker um´et så spelar det ingen 
större roll om Saab finns kvar som ny bil eller inte. 
Våra bilar lever kvar i vilket fall som helst och 
blir riktiga kult-bilar som gamla östtyska Trabant. 

När slutade Saab att vara en “riktig” Saab? Det 
finns det många synpunkter på. Vi gamlingar 
anser att när 2-taktaren försvann och V4:an kom 
så var det inte samma Saab längre.
Andra som är en generation yngre sätter Saabs 

gräns vid 99:orna eller kanske i längsta fall när 
900:ans era var över. Utslätningen börjar när 9000 
föddes ur ett samarbete med Fiat. Sedan kom GM 
och Saab blev en bil i mängden om än inte i så 
stora mängder numera. 
Nya 900 - kallad cyklopen för den stora bakrutan 

- och som lanserades under stort ståhej i Trollhät-
tan blev ju en flopp och syns sällan på gator och 
vägar numera. 
Christian von Koenigsegg hade säkert kunnat 

ändra på Saab utslätning det så att Saab blivit en 
uppstickare igen och inte en bil bland alla andra 
likadana.
Synd att han inte fick chansen.

                                                                                                                                                                                                            
CHRISTER GEBO 

SAAB - Koenigsegg Västerbottens-Kuriren den 26 November 2009
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SAAB 99
1967 kom den ut på vägarna. 
1968 gick den att köpa som 1969-års modell. 
2009 är den en raritet. 
Det handlar om den bredaxlade svensken. 

I slutet av 60-talet hade 96:an blivit hopplöst 
föråldrad. Formerna var desamma som när den 
föddes 1949. Visst var den moderniserad och 
anpassad under alla de gångna åren men tiden 
hade gått ifrån 96:an. Ford-motorn blev en till-
fällig räddningsplanka och gav Saab-teknikerna 
andrum att färdigställa  efterträdaren.  Den hade 
funnits som Gudmund på ritbordet sedan länge 
men än var det inte dags för en offentlig förlösn-
ing. Det var den 2 april på Gudmunds födelsedag 
som projektet sjösattes. Det var i samband med 
att långnosen kom till. Som av en händelse så 
tillkom Paddan i all hemlighet. Det var en  bred-
dad 96:a. Så här i efterhand förstår man att lång-
nosen tillkom för att dölja 99:ans tillblivelse och 
ge plats åt den större motorn i 99-an.

                                                                                          
Sista versen

För den tiden så var det en modern bil som Saab 

Saab 99 var en så stor bilnyhet 1967 att tidningen 
Motorföraren ägnade hela sitt första omslag åt 
nykomligen. Det var två år kvar till försäljningsstarten.
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presenterade. Den var också efterfrågad. Alla in-
såg ju att 96:an sjöng på sista versen. Volvo hade 
övergett den lika gamla PV:n. Även Amazonen 
var på väg ut och Volvo 144 hade kommit. I det 
läget kände sig Saab säkert tvungna att lätta på 
förlåten och visa 99:an i förtid för att visa att man 
fortfarande var med på banan så att kunderna 
skulle vänta med att byta till ett annat märke. 
Samtidigt kunde man genomföra ett så kallat 
bredprov. 
Hundra 99:or sattes i händerna på “vanligt folk” 

som kunde köra den öppet. Det är ju annars först 
när en ny bilmodell släpps ut i handeln som 
barnsjukdomarna upptäcks - fel som testförarna 
av någon anledning missar.
Men innan dess så hade prov genomförts bland 

annat i alpin terräng. 99:an var inget hastverk som 
senare skulle drabba Saab när man alldeles för 
tidigt släppte ut Nya 900 år 1993 - en av Saabs 
värsta floppar och som kom att kallas cyklopen 

för den stora bakrutan. Drivremmen kallades för 
hopprepet till följd av sin  längd.

                                                                                          
Wankel

Vad få vet är att Saab hade långtgående fun-
deringar på att sätta in en wankelmotor i 99:an 
av den typ som NSU hade. Saabs fabriksgranne 
- dåvarande Flygmotor hade nämligen ett wankel-
projekt på gång så det föll sig ganska naturligt att 
Saab sneglade på grannen på Stallbacka  industri-
område i Trollhättan. 
Nu blev det ju inte så utan det blev den engelska 

Triumph-motorn istället - en 87 hästare (SAE). 
Saab-folket tyckte kanske att det var för våghal-
sigt och äventyrligt att gå ifrån den konventionella 
motorn. 

                      Succé
Motorpressen var entusiastisk när den nya Saa-

ben presenterades hösten 1967. “Saab 99 100% 
chans för succé” utropade MHF-tidningen Mo-
torföraren och hade hela första omslagssidan vikt 
för 99:an - då som 1968 års modell. 67:or fanns 
ju bara som  V4:or. 

Den 27 februari 1970 publicerade Trollhättans Tidning 
ett foto med en kort text om  att den den halvmiljonte 
Saaben hade lämnat linan.
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Den miljonte Saaben var en 1976-års CombiCoupé 
som överlämnades “i trafiksäkerhetens tjänst” till NTF. 
Förre Saab-chefen Tryggve Holm överlämnar den till 
dåvarande NTF-chefen C-G Hammarlund utanför Saabs 
huvudkontor i Nyköping. Bilen återbördades 1996 till 
Saab Automobile i Trollhättan.

Den hundratusende 
99:an lämnar 
bandet i Trollhättan 
i april 1972 och tas 
emot av dåvarande 
produktionsdirektören 
Anders Hansson med 
92:ans konstruktör 
Gunnar Ljungström 
vid ratten.  

Omdömet om 
bilen var “hög-
modern, elegant 
men ändå tidlös” 
och man förut-
spådde en “överlägsen succé för bilfabriken i 
Trollhättan”.  
-  Utseendet är alltid en smaksak men vi har 

nog uppfattningen att Saab 99 representerar en 
form som har alla utsikter att stå sig gott långt in 
på 70-talet som både modern och tidlös., skriver 
tidningen. 
Och det får man ju säga nu med facit i handen 

att det hade Motorförarens reporter alldeles rätt i 
eftersom den stod sig ända till mitten av 80-talet! 
1984 tillverkades den sista 99:an även om Saab 90 
fanns från 1985 till 1988 i stort sett med samma 
utförande (fronten var 99 men aktern 900).
Nog var 99:an en lyckad modell - särskilt i 

turbo-utförandet - men är idag svårt att få fatt på 
och mycket efterfrågad.
Det tillverkades sammanlagt under åren fram till 

1984 inte mindre än dryga halvmiljonen exemplar  
- eller för att vara exakt 588.643 stycken Saab 99.
1972 kom den som EMS med den svenska 

2-litersmotorn från Södertälje och endast i 

kopparmetatlic-lack. 1978 kom  Turbon ut som 
en världsnyhet och Saab andades framtidshopp.
Saab har ju förknippats med innovationer som 

man varit först med. Milstolpar i modellhistoriken 
är just strålkastartorkarna 1971  samtidigt med 
den eluppvärmda förarstolen. De kromade met-
allstörfångarna ersattes 1972 med gummistöt-
fångarna och 1974 kom integrerade nackskydd. 
Combi Coupén introducerades 1974 och 1976 
kom den även i 5-dörrarsutförande. 

                                                                                        
Folkrace

Många 99:or har tyvärr gått ett tragiskt öde 
tillmötes som folkrace-bilar på samma sätt som 
30-tals bilar gick förlorade på 50- och 60-talemn 
i de otaliga stock-cartävlingar som genomfördes 
på olika håll i landet.
Det vore kul om alla i klubben som har en 99:a 

från första modellåret hör av sig och skickar foton 
till nästa nummer av Bakrutan. Det finns dessutom 
en särskilt 99-klubb med 187 medlemmar. 
Kanske går det att hitta den först tillverkade och 

ännu bevarade 99:an - bortsett förstås från muséet 
i Trollhättan.

                                                                                                                                                      

                                         CHRISTER GEB0. 



42

En resa i fädernas och Arns fotspår
Under några fina dagar i juli 2009 gjorde vi 

en resa till Västergötland i en (lätt tyrimmad) 
Saab 93B från 1959 - en resa på runt hundra 
mil. Resan startade i Karlskrona och skulle gå 
via Vetlanda, Nässjö och Jönköping och sedan 
vidare upp mot Tidaholm och Falköping. Från 
Jönköping och en liten bit norrut åkte vi utmed 
Vätterns kant vilket var mycket vackert.

Strax innan Fagerhult hördes ett ljud och det 
visade sig vara bulten till ljuddämparen fram 
som vi hade tappat. Vi svängde in till Saab men 
där fanns bara en enda i personalen och som var 
upptagen. Mitt emot Saab låg det en liten verkstad 
där en man var i fullt atbete med att reparera bilar. 
Mannen var Leif Blomberg. Han letade fram en 
begagnad bult och mutter. Han blev dagens rid-
dare.

Vi fortsatte till Valstad prästgård där vi skulle 
bo - en fin prästgård i vacker miljö. En mycket 
trevlig personal tog emot oss och det var ett bil-
ligt boende. 

Sedan fortsatte vi till Tidaholm (även kallad 
Labbås) för att äta. På torget var det just den här 
kvällen en träff med gamla klassiker. Där stod det 
ett 25-tal amerikanska fordon parkerade, en Volvo 
Pv, en Mercedes och en Saab 93 från Blekinge. 
Runt 93:an samlades många med nyfikna ögon.
Därefter besökte vi Suntaks gamla kyrka - en 

underbart vacker liten kyrka uppförd i sandsten, 
Valstads gamla prästgård blev övernattningsplats för 
Anders och Gunillas resa med SAAB 93 i Västergötland.

och känt igen ljudet. Han  hade själv kört 
tävling på 1960-talet med en Saab 96 
och Renault 8 Gordini. Han hänvisade 
till en släktforskare lite längre bort och 
som trodde att Lennart förmdligen var en 
avslägsen släkting till familjen Källquist 
- återigen är det bilen som är orsak till 
nya sammanträffanden.

Åter på väg och nu var det något som 
hördes bakifrån. Det visade sig vara 
punktering. I reservhjulet var det dåligt 
med luft men i närmaste hus fick vi hjälp 
av en tjej. Hon körde däcket till sina 

Punktering är sådant som kan hända på resor.

fantastiskt vackra kalk-  och takmålningar från 
1769. Väl värd att se.

Tillbaka i Valstad skrek och vinkade en man 
på en stege och som arbetade med sitt tak. Han 
hade hört ljudet från Saaben tidigare på dagen. 
Han hade bildelar liggandes kvar på vinden över 
garaget. 

Nästa besök var i Skörtorps kyrka - rund som 
en ost. Kyrkan är från mitten av 1100-talet och 
är en av mycket få rundkyrkor i Norden och den 
enda bevarade i Skara stift. 
När vi kom ut från kyrkan stod en man som 

heter Lennart och tittade på bilen. Han hade hört 
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Vi besökte Skövde och kollade in torghandeln. 
Sedan ett fantastiskt besök i Varnhem, tittade 
på den originella klosterkyrkan och muséet, Vi 
var med på en mycket intressant guidning i den 
vackra klosterkyrkan, ruinerna och örtagården. Vi 
fick se hur det kan ha sett ut vid Sveriges största 
munkkloster någon gång före 1300-talets mitt.
I Varnhem besökte vi även mopedmuséet, som 

är värt ett besök. Många män står säkert kvar en 
extra stund vid någon moped och drömmer sig 
tillbaks till den tid då han var ung. 
Många kvinnor står säkert också kvar och minns 

- “tänk när jag en gång fick åka med där bak”.

Så en visit i Axvalla som även går i Arns fotspår. 
Och så en titt i pansarmuséet. Det är också värt att 
besöka. Ingen kan förstå hur det känns att sitta i 
en pansarvagn men efter att ha sett dem kan man 
försöka att förstå hur det känns. 
På frågan om de frivilligt gick ner i en pan-

sarvagn fick vi svaret:
- Första gången blev det tillfrågade, resten av 

gångerna fick de beordras ner.
Vi såg också Skara domkyrka - mäktig och fin. 

Vi gjorde däremot inget besök vid Gudhems 
kyrkoruin för vädret var dåligt vilket annars hade 
varit väl värt att se.

Falköping passerades och namnet Falköping 
betyder köpingen på falan, där fala är ett gammalt 
namn för betesmark. 
Så var vi framme vid Ålleberg och segelflyget 

där man har en fantastisk utsikt. Vi skulle stannat 
och fikat men tyckte att regn och dis inte var så 
behaglig.

Så kom vi till Åsle Tå där ännu ett slag har stått. 
Här kämpade svenskar, danskar och norrmän mot 
tyskarna och även detta slag förlorade tyskarna. 
En sten är rest till minne av skandinaviska folkets 
seger den 24 februari 1389.

Efter några dagars upplevelse i ett vackert land-
skap med fina gamla väl bevarade byggnader, 
sparade och bevarade gamla maskiner, sett fäder-
nas hus och gårdar, mött släktingar och fått nya 
bekantskaper var vi åter tillbaka i Karlskrona med 
Saab 93:an från 1959 utan någar större bekymmer.

                                                                                                                      
Text o Foto Anders och Gunilla 

Minnesstenen vid Åsle Tå utanför Falköping från 
skandinavernas krig mot tyskar år 1389
föräldrar och pumpade. Som tack ville hon se 
93:an. Hon kände till ett hus där farmor var född 
och förklarade vägen dit.    

Vidare så till min fars föräldrahem Ekedalen 
och vi tittade även på Gestillen. Det finns säkert 
de som hört talas om slaget vid Gestillen. Även 
här har Arns resa gått.

Vi besökte även Kungslena kyrka som också är 
en vacker kyrka. Även här har det stått ett slag - 
slaget vid Lena.

Under nästa dags resa blev det ett antal stopp. 
Vid upprepade tillfällen misstände bilen. Det blev 
till att stanna, öppna skruven till kondesatorn, 
skrapa och banka lite och sedan gick bilen ett 
tag igen. 
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SOMMARSAABAR 2009
Varje gång som Bakrutan är klar att skickas 

till tryckeriet säger jag alltid till Anders Jo-
hansson (red2) att nu tar jag semester från 
allt vad Saab heter en månad. De sista två 
veckorna före deadline så står Saab nästan 
upp i halsen. Men så går det bara ett par dagar 
så dyker Saab upp igen. Saab finns nämligen 
alltid i bakhuvudet. 
Eftersom man jämt är beväpnad med kamera 

så knäpper man Saabar av bara farten när 
man går förbi någon som väcker intresse. 
 
I sommar har det blivit ett 100-tal bilder på 

Saabar. De allra flesta i Stockholm eftersom jag 
tillbringat den mesta tiden där. 
De finns faktiskt rätt så mycket taxi-Saab i in-

nerstan även om Toyota Prius finns i ett stort antal. 
Anledningen till att Saab har fått ett så stort fäste 
bland taxifolket i en storstad som Stockholm beror 
säkert på att Saab Automobile var tidigt ute med 
etanoldrivna miljöbilar och då har man kommit 
undan trängselskatten.
 
Bakrutan publicerar ett litet antal av sommarens 

Saabar. Det blir ett uppslag i nästa nummer också.
 Bild 1.
Det har varit tätt med demonstrationer i sommar 

mot regimen i Iran. Många av Stockholms tax-
ichaufförer kommer från detta land och vid ett av 
demonstrationstillfällena samlades dessa tutandes 
runt obelisken vid Sergels torg med regimkritiska 
dekaler på sina bilar. Många Saabar var med. 
“Ner med diktatorn” var en av de de vanligast 
förekommande dekalerna.   
 Bild 2
Cabrioléer hör sommaren till. Men parkerar man 

i storstan så har man inte sufletten nerfälld. På 

1

2

3

4
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SOMMARSAABAR 2009
en gata i innerstan stod en riktigt fin  900 cabbe 
av den tidiga årgången - en 90:a. Är nog ibnte 
så vanligt med drag på cabrioléer som på detta 
exemplar.
 Bild 3
Ägaren till den här Saab 900:an från 1989 blev 

förmodligen inte särkilt glad när han fick se p-
boten på vindrutan.
 Bild 4
 Undra om inte denna gula 9.5:a från 2008 kan 

platsa om Sveriges finaste Saab-taxi. Men det kan 
kan ju tyckas vara lite överflödit med tre extraljus 
på en bil som mest går i stockholms-trafiken.
 Bild 5 och 6
En dag i augusti deltog jag i en guidad gruppvan-

dring på Skeppsholmen med turister för att se på 
byggnader på ön. Så kom vi till Moderna muséet 
och där stod det en vit 5-dörrars 900 Combi Coupé 
turbo. Den snyggaste modellen som Saab har 
gjort. Den kallades ju också för sjuglasvagnen. 
Men det märkliga med den här bilen var inte 

bara att den stod precis utanför muséets entré 
synlig för alla som gick ut och in den här dagen 
utan för att den var schweizisk-registrerad. Det 
väckte naturligtvis nyfikenhet vem det kunde 
vara som hade den bilen. Men gruppen hastade 
vidare till Skeppsholmens kyrka så det var bara 
att gå med i följet men jag bestämde mig för att 
återvända till Saaben efter det att guidturen var 
avgslutad. Kom tillbaka efter en halvtimma men 
då var Saaben redan borta.
 Bild 7
En cabriolet av den nya parkerad på en innner-

stadsgata.
 Bild 8
En Saab 95 från 1974 kommer körandes på 

Skeppsholmen.
Text o foto Christer Gebo

6

5

7

8
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Med himlen som tak
Aftonbladets Svante Lidén tar oss med på en 

resa från kostigarna i Sollefteå, via Lahore i 
Pakistan till Härkeberga kyrka. 
När livet ställs på sin spets sitter man bäst i en 

knallgul cab med gräsliga fälgar. 
Man kan hitta på hur många långsökta ursäkter 

som helst för att skaffa cab. 
Och dra fram hur många krystade skäl som helst. 
Men inga duger. 
Varken ursäkterna. Eller skälen. 
Fast å andra sidan. 
Vem fan bryr sig? Egentligen. 
För när det verkligen gäller handlar livet bara 

om en sak; att njuta av livet. 
Så länge det går. 
Jag hade förmånen att få sladda omkring i 

en lånad MG på kostigarna runt Sollefteå på 
1950-talet. 
Det var före bilbältenas tid, på den tiden 

rattstängerna gick rakt igenom folk – även om 
de krypkörde när det small. 
Morsan körde. På den tiden var det en mindre 

sensation med en kvinna bakom ratten, åtmin-
stone i min inavlade hembygd där – faktiskt – folk 
fortfarande åkte omkring med häst och vagn. 
Så ett av mina första taklösa bilminnen är mor-

sans blixtrande filmstjärneleende sen hon missade 
det där hölasset i trakten kring Tängstamon. 
Det gav mig en känsla av intensiv närvaro och 

ja, odödlighet. 
Jag har för mig att det satt hö i backspegeln 

också. Men det kan vara en efterkonstruktion. 
Känslan fanns i alla fall kvar. Långt efter att 

begreppet ”odödlig” visat sig vara i allra högsta 
grad dödligt. 
Tiden gick. 
Man liftade runt värden. 
Åkte nercabbat lite varstans. Kommer ihåg 

varenda meter. 
Märkligaste liften var med några amerikanska 

rikemanssöner utanför Lahore i Pakistan. 
Och hon i den gula folkacabben som plockade 

upp mig på skogen mellan Sollefteå och Ö-vik 
efter midsommarhelgen -76... 
50-talscorvetten som vi lånade på Gotland. 
Så där kan man hålla på. 
Så kommer grannen hem med en svart 
cabbad Jaguar. 
– Finns inte dom där med dragkrok? frågar man 

lite töntigt. 
Man tvingas gå förbi den där jävla bilen varje 

dag. 
Och så upptäcker man den andre grannens tak-

lösa fordon. Och den tredjes. 
Plötsligt ser man cabbar överallt. 
Men. Man står emot. 
Stoiskt. 
Så händer det plötsligt grejer. Hemska grejer. 
Jag kommer i vägen för en fästing och blir en av 

de nära 300 svenskar som drabbas av TBE i fjol. 
Det är ingen lek. Jag tror att jag ska dö och bryr 

mig inte. 
När jag börjar vakna till efter några månader har 

mitt liv förändrats. I grunden. 
I våras var det som om jag kände doften av 

vårblommorna för första gången, som om jag 
aldrig hört en näktergal tidigare. Färgerna var 
annorlunda och alla kvinnor så oändligt mycket 
vackrare än förr. 
Soliga dagar såg jag liksom världen genom ett 

technicolorfilter från 1950-talet. 
Snyggt. 
Fick en ögonblicklig ingivelse och drog med 

mig en ung vacker kollega, som jag knappt kände, 
till Motorbörsgaraget bredvid tidningen för att 
kolla in vrålåk. 
Fick syn på två Volvo C70. USA-import, Flori-

NAMN Svante Lidén, 53 år. 

GÖR Reporter på Aftonbladet. 

BOR Centrala Uppsala. Bilhistoria Tog körkort 
sent och har sedan dess kört: VW-Buss, Volvo 
PV, Opel Ascona, Volvo 140, Renault 4L, Volvo 
240 (kvaddades), Volvos 740 (kvaddades också), 
Volvo S80 och nu Saab 900 cab. 
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dakörda. Bra priser. 
– En sån skulle du kunna behöva, sa kollegan. 
Jag instämde. 
Men fegade ur. 
Nämnde saken för en kompis i Uppsala ett par 

dagar senare. 
Han är onkolog och log inte alls åt mina cab-

funderingar. 
I stället spände han ögonen i mig med ett allvar 

som bara en onkolog kan ha och sa: 
– Om du bara så mycket som tänker tanken – 

köp cabben. 
– Men ... 
– Hörru, både du och jag har fått lära oss mer 

än väl vad livet har i beredskap. Och det är inga 
roliga saker. Så köp för helvete bilen. 
– Men ... 
– Du, i bästa fall har du 25 år på dig. I bästa fall. 

Och tänker du verkligen riskera att ligga där – när 
allt har blivit försent – och gräma dig över den här 
missade möjligheten också? Utsätt dig inte för det. 
Så råkar jag köra förbi Motorkompaniet i Söder-

hamn. En fin inrättning med en större friggebod 
som kontor, ett par stolar och ett parasoll utanför 
där försäljarna kan ta igen sig i skuggan och spana 
ut på grusplanen där bilarna står. 
Där får jag syn på Bilen. 
En Saab 900, 2,0. 
8 000 mil. 75 000 spänn. 
Den är ohyggligt knallgul. 

Rent ohyggligt knallgul. 
– Skulle passa bra till hustruns ganska sydländ-

ska färger, tänker jag. 
– Och till hennes solglasögon. 
Jag känner hur altruismen formligen dränker mig 

när den ena anledningen efter den andra till varför 
min älskade Maria skulle passa så bra i just den 
här vagnen sköljer över mig. 
– Fälgarna ser för jävliga ut, säger så plötsligt 

Kjell Lund borta vid parasollen. 
– Du får den för 70. Men då får du fan i mig 

lova att byta fälgarna. Dom där kan du bara inte 
visa dig ute med. 
Hur lång tid det tar att fatta beslutet? Fem 

minuter kanske. 
När jag svänger in för att tanka på hemvägen 

frågar en tönt om ”inte dom där finns med drag-
krok?” 
Sen, efter en av mina många premiärturer – ny-

hetens ständiga behag liksom – stöter jag på min 
granne biskopinnan: 
– Har varit ute med racerbilen? säger hon. 
– Jag tog mig en tur till Härkeberga kyrka och 

tittade på Albertus Pictors målningar. 
– Åh, kyrkan, måste ha varit trevligt. 
– Det blir en andlig upplevelse i dubbel bemär-

kelse när man har himlen till tak, säger jag. 
Ungefär så är det. 
Och jag har fortfarande inte skaffat några nya 

fälgar. 
Men vem tänker på det när jag drar iväg genom 

höstnatten och låter turbon yla mot månen? 
Artikeln publicerad i Aftonbladet  20091029

Text Svante Lidén  Foto  Magnus Liden

Jag vill informera om att jag slutar mitt uppdrag som orderman mm för reservdelslagret för 
92-96or under december månad. Jag har naturligtvis informerat styrelsen/ordföranden långt 
tidigare om detta.
Jag utgår från att styrelsen återkommer när försäljningen startar om igen.
_________________________
Anders A

Styrelsen ser detta som ett tillfälligt avbrott och avser att lösa detta så snart det är möjligt i 
samarbete med reservdelsgruppen.
_________________________
Hans W

Reservdelsinformation
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Dessa klipp är från en artikel 
i Svenska Dagbladen den 10 
Oktober 2009
Insänd av Uno Persson, Tidaholm
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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 4:09 

Ni som väntar på en trisslott kommer inte att 
vänta förgäves även om det kan se hopplöst ut 
med redaktörens senfärdighet på det här om-
rådet. Men till jul så kommer det en trisslott 
till var och en som varit namngivna i den här 
rutan under året. 

Då kommer även följande att få trisslott för 
medverkan i förra numret, nämligen:

Uno Persson
Gunnar Widén
Martin Bergstrand
B-O Nälsén

Joakim Engstrand
Rune Daníelsson
Fredrik Pettersson

Ingemar Jönsson (Pratbubblan)
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Nya Medlemmar -Aug 2009 Välkomna !
ABHOLTE OLIVER GRUNEBERGSSTR 69 D-22763 HAM-

BURG  TYSKLAND

ANDERSSON ANDERS     
*

STOREGÅRDEN 25 
ÖNUM

534 91 VARA

ANDERSSON GUNNAR FRÖJDBERGET KULL-
VÄGEN 100

770 14 NYHAM-
MAR

ANDERSSON HÅKAN GRANELUND 570 15 HOLSBY-
BRUNN

ANDERSSON MARCUS GAGNEFGATAN 27 784 65 BORLÄNGE

ANDERSSON RICKIE MÖRTVÄGEN 1 514 94 SJÖTOFTA

ANDERSSON TOR-
BJÖRN

ARRENDEGATAN 5 H 441 56 ALINGSÅS

ANDERSSON ULF             
’

BJÖRKHEMSVÄGEN 6 448 37 FLODA

BACKLUND ANDERS GESÄLLVÄGEN 25 811 61 SANDVI-
KEN

BARROW DAVID 27 LILAC AVENUE WA86SX WIDNES 
CHESIRE ENG-
LAND

BELL CHRISTIAN ST. OLAVS GATE 9 N-0165 OSLO   
NORGE

BENGTSSON JONSA HERMANSVÄGEN 5 566 34 HÅBO

BENNER PETER BONÄSVÄGEN 25 176 75 JÄRFÄLLA

BERGSTRÖM PETER ALGATAN 1 692 35 KUMLA

BLOMKVIST MATS  * MÖLNDALSBACKEN 4 122 66 ENSKEDE

BRANDAO CANDIDO HOHE LINDE 9 DE-90607 RUCK-
ERSDORF

DALENIUS LARS MÅLSTA 177 864 91 MATFORS

EDVARDSEN KRISTIAN SIGURD BERGS ALLE 
5 A

N-7043 TROND-
HEIM  NORGE

EKLUND CHRITOPHER-
ROBIN

ASPNÄSVÄGEN 14 181 43 LIDINGÖ

ELV JAN-ERIK HARSTIGEN 5 F 587 23 LINKÖPING

ERIKSSON LARS-ERIK VIOLVÄGEN 1 840 40 SVENSTA-
VIK

GUMMESSON CLAES ÄNGSVÄGEN 12 360 40 ROTTNE

HAMMARSTEN JAN-
ERIK

VÄDERKVARNSGATAN 
21 A

753 29 UPPSALA

HEDLUND ROLF S EDVÄGEN 34 792 91 MORA

HEINEMANN ARON FYRVERKSBACKEN 32 112 60 STOCK-
HOLM

HOFMANN HANS-PETER NIBELUNGENRING 146 DE-25337 ELMS-
HORN TYSKLAND

JAGADICS HENRIK BOX 191 240 40 TJÖRNARP

JERTLIND HANS LJUNGVÄGEN 15 341 76 RYSSBY

JOHANNESSON BO TÅSTERUD 260 464 63 BRÅLANDA

JOHANSSON ERIK  * SKOLVÄGEN 1 666 40 SKÅPA-
FORS

JOHANSSON LENNART       
*

KYRKOBYN VINTER-
STAN

670 10 TÖCKS-
FORS

JOHANSSON WIKTOR UGGLEHULT KAJSEBO 
1

360 30 LAMMHULT

JÄMTING MATTIAS OFFNE 904 830 47 TRÅNG-
SVIK

JÄRVELÄINEN JOHN KARLAVAGNSGATAN 8 724 68 VÄSTERÅS

JÖNSSON BENGT YRVÄDERSSTIGEN 118 262 42 ÄNGEL-
HOLM

KAERVA ALI TRANVÄGEN 6 SF-079020 LO-
VIISA  FINLAND

KARLSSON INGVAR   * TORRSKOGS STOMSÄ-
TET 3

666 91 BENGTS-
FORS

KARLSSON JOHNY MARGREVEHULT ÖVRE 571 67 BODAFORS

KARLSSON LENNART      
*

EKSTIGEN 16 731 60 VALSKOG

KARLSSON PETER SCHAKTSVÄGEN 3 260 50 BILLES-
HOLM

KIHLSTRÖM PER BÖRSTILSGATN 4 742 35 ÖSTHAM-
MAR

KJELLIN LENNART TEGELBRUKSGATAN 10 441 56 ALINGSÅS

KRUGER GÖSTA GÖTEBORGSVÄGEN 
203

446 38 ÄLVÄNGEN

LARSSON PER  * MOSSBROHULT 360 10 RYD

LEIFSEN MORTEN FURUVEIEN 5 N-2760 BRANDBU  
NORGE

LINDMAN ANDERS DROTTNINGGATAN 
10 A

F-07900 LOIVSA  
FINLAND

LINDSTRÖM DANIEL ISÅSVÄGEN 1 571 40 NÄSSJÖ

LUNDQUIST STEFAN LÖVÄNGSVÄGEN 20 737 44 FAGERSTA

LUNDQVIST JAN  * SLITE SNAUSARVE 454 623 43 HAVDHEM

LUNDQVIST PETER KULGRÄNDEN 5 B LÄG 
75

226 49 LUND

LÖV HANS BLÅKULLAVÄGEN 1 740 10 ALMUNGE

LÖÖV ANDERAS ISÄLVSVÄGEN 7 722 31 VÄSTERÅS

MAGNESKÖLD INGE-
MAR

FÅGELKÄRRSVÄGEN 1 443 41 GRÅBO

MILTON ANDERS AXTORPSVÄGEN 38 A 903 37 UMEÅ

NILSSON LENNART  * LERTEGELVÄGEN 50 238 30 OXIE

NOOIJ JACOBUS HERRESTAD KLOCKA-
REGÅRDEN 310

592 92 VADSTENA

NYMOEN SVEN VESTLIVEIEN 4 C N-3615 KONGS-
BERG BUSKERUD 
NORG

OLSSON BJÖRN      * MALMÖVÄGEN 11 239 34 SKANÖR

PALM STIG-ERIK HYHEDSVÄGEN  7 820 22 SANDARNE

PÅLSRUD JOSTEIN MELBYVEGEN 3 N-2818 GJÖVIK  
NORGE

RASMUSSEN MATTIAS GRUVGATAN 39 267 37 BJUV

RUNESSON ANDERS BRUNNHUSGATAN 22C 871 32 HÄRNÖ-
SAND

SHETTLES HAROLD 50HILTORP TRAIL SALEM SALEM CT 
06420  USA

SIMONSSON CHRISTER ANNEBERGSVÄGEN 15 826 61 SÖDERALA

SJÖBERG ROLF TÄNGELSBYN BJÖRK-
HAGEN

662 96 SVANSKOG

SJÖSTEDT PER-ARNE GRÅBERGSVÄGEN 8 141 43 HUDDINGE

SPOVE OLLE BRUNNBYGATAN 54 722 23 VÄSTERÅS

STENTÄPP ÅKE TERMINALVÄGEN 2 785 45 BJÖRBO

STRÖM TORSTEN POSTGÅRDEN 1 945 91 NORR-
FJÄRDEN

SÄLLE LARS CHRISTER 44 TEMPLE STREET AU-4151 COOR-
PAROO  QUEENS-
LAND

SÄÄF KRISTER MATSBO LILLESKOG 468 90 VARGÖN

VESTIN TAGE NOTVÄGEN 16 930 90 ARJEPLOG

WIDING DENNIS EKEBY HÄGELSARVE 
312

621 70 VISBY

WIEL VAN DER THOM BREESRAAT 16 NL-7383 BJ VO-
ORST NEDERLÄN-
DERN

WILLIAMSSON STEN VIOLVÄGEN 9 834 31 BRUNFLO

ÖSTMAN MARGARETA GULDNÅLSGATAN 8 723 51 VÄSTERÅS
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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 
Årsmöte i Kramfors den sista Januari, se sep 

kallelse!

Vi är inbjudna till Pizzaträff tillsammans med 
BMW sektion nord på Sundlindska gården i Tav-
elsjö den 13 Mars kl 13.00
Välkomna!

Uppdaterad info om sektionens verksamhet på: 
http://www.saabklubben.se/norrland  

Allmänna 
Veteranbilsrallyn

Umeå Veteranbilssällskap inbuder till en ny 
upplaga av sitt populära vinterrally “ Ka-
lldrage”.
Samling Lördag den 13 Februari kl 08,00 vid 

Nailheads lokal, Spårvägen 6 Västerslätt, Umeå. 
Startavgift 200:- Middag vid målgång 80:- / Person
Betalas på UVS Pg 81 42 80-4 senast 2010-01-29
Ange fordon, årsmodell och antal personer till 

middagen och glöm inte namn och adress på dig 
själv! Frågor besvaras på tfn 090 - 300 94 / 073-
818 49 21.
Välkommna!  / Tävlingskommitén.

Saabträffar & 
Marknader

7-8 Maj Saab-marknad på Bergbybanan i Vendel. 
(Vidare info. kommer)
 
20-22 Aug Saab-träff på Bergbybanan i Vendel. 

(Vidare info. kommer)
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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 2010: 300 kr
Familjemedlem:            100 kr
Postgiro: 476 52 46-6
Användarnamn: 2009-04 
Lösenord: ”vinterbil”
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

Nytt
medlemskort !

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

Medlemskortet gäller så snart 
avgiften för 2010 är betald.

Ni som ej har betalt medlem-
savgiften för 2010 bör omedel-
bart betala denna för att erhålla 
Bakrutan för resten av året.

                                           / / 
Kassören
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Köp & Sälj
Saab  96, årsmodell 1975. 
Bilen är utan rost  och alla be-

siktningar är gjorda utan anmär-
kning. Färg, vackert rödbrun. 
Körd straxt över 13 000 mil, bara 

sommarkörd.Tillbehör:Ny färdigla-
ckad vänster bakskärm. 
Pris: Lämna ett anbud, ej under 

15 000 kr 
8 begagnade sommardäck på orgin-

alfälg 155X15 till SAB 96 (god-
kända)
2 helt nya sommardäck på orgin-

alfälj 155X15 till SAAB 96 
4 begagnade vinterdäck på orgin-

alfälg 155x15 till SAAB 96 (körda 
300 mil)
Säljare: Kontakta Sven Karlsson 

tfn 0142/ 721 01 

SAAB 900 i 16v-89, 5d, svart, 
nybes ua, drag, manuell, 24.000 
mil, rost i dörrar. 
Till SAAB 900: Motorhuv med 2 

gälöppningar, samt blå hö dörr 5 
d . 
Till SAAB V4: Motorhuv samt kom-

plett front till 73. Till SAAB 95: 
bakskärmar hö nya 2st, vä beg 1st, 
fram o baksäte från 75B med brun 
galon o brunt tyg, bagagenät.
Frank Carlsson, Kylvanäs Gam-

melgård, 543 94 Tibro, 0504-21102

SAAB 99-83, vit familjebil, 2 
tidigare ägare, superfin och väl-
skött, ingen rost, besiktigad 
2009, helt original, går mycket 
bra, drag, s + vdäck, nyrekondad.
SAAB 95-75, vit familjebil, 3 ti-

digare ägare.95:an köptes 77 och 
gick mycket bra innan avställn-
ing. Regelbundet underredsbehand-
lad och välskött, drag, omlackad 
högersida efter en skrapskada, s 
+ vdäck.
SAAB 96-72, mossgrön, 7 tidigare 

Säljes

ägare, köptes 88 som bruksbil som 
ägaren har haft mycket roligt med, 
bl a har den medverkat i filmin-
spelningar. Bara sommarkörd sista 
åren och idag kraftigt patinerad 
lack, malätna säten men motorn är 
stark med bra klös, ren vxllåda 
och hyfsat orostig.
SAAB 95-65, vit familjebil, en-

dast 1 tidigare ägare, utbytes-
motor + vxllåda i övrigt är det 
mesta i originalskick. Endast som-
markörd senaste åren och har bl 
a deltagit i Myrbergsrallyt flera 
ggr. Gammal och lite sliten men 
en jättepersonlig bil som vi bara 
säljer om absolut rätt omtänksam 
köpare dyker upp. Sist vi körde 
var den pigg o glad fast bromsarna 
tog dåligt.
Samtliga 4 bilar finns i familjen 

Fredrikssons ägo (pappa, dotter o 
son) och vi säljer våra bilar till 
den /de som vi tror bäst kan sköta 
om dem.
Annika Fredriksson, Norberg, 

0223-26031 säkrast kl 19-20.30

Till SAAB 65-66: 2-taktsmotor 
med vxllåda, startmotor, genera-
tor o förgasare.Pris:2.000:-.
Gert Bågenholm, 031-26 77 80

Till SAAB 96: 4 st diagonal vin-
terdäck med dubb på fälg + 2 diag-
onal sommardäck på fälg. Tillver-
kning av tätning till vattenpump, 
grafit + o-ringar. Pris 300:-/
st. Delad utställningsmotor till 
SAAB 96-64. Gå in på min hemsida: 
http://web.comhem.se/glennspace/
saab.htm. Pris: Ge ett bud.
Stig Ljung, Storgatan 54, 568 32 

Skillingaryd, 070-227 58 75

SAAB 900cc-80 5d Turbo, bra ren.
objekt, 4 friska dörrar medföljer, 
fälgar o däck TRX i bra skick. En-
dast 2 ägare. Pris: 1.000:-.
Gert Sveningsson, 0370-335055, 

070-569 11 03, mail: ulla.gert@
telia.com
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  Svenska
 Saabklubbens årsmöte 2010

Nu är det  dags igen !

Vi träffas på Saabmuseet i Trollhättan.

Lördagen den 20  mars 2010 med början kl 12.

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

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

medlemsnummer! 
Klubben bjuder på fika med macka till alla deltagande medlemmar.  De senaste 

åren har vi fyllt lokalen till bristningsgränsen, vilket betyder att närmare 200 
personer kommit och det hoppas vi att det ska upprepas !

Välkomna!

önskar Styrelsen

Kallelse

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2010 och för att ej missa något nummer av 
Bakrutan och uppdatering av medlemskortet så betala avgiften senast 2009-12-31.

Årsmötet 2009 beslutade att ge styrelsen mandat att höja medlemsavgiften med 50 kronor i 
den händelse att Saab upphör att betala kostnaden för Bakrutans utskick till medlemmarna.

I november meddelade Saab att man i fortsättningen avser att inte längre betala portokost-
nadena varvid styrelsen har beslutat att höja medlemsavgiften till 300 kronor för år 2010

I detta nummer av Bakrutan ligger inbetalningskortet för avgiften 2010.
Skulle ni av någon anledning tappa bort inbetalningskortet går det att använda ett vanlig inbetalning-

skort med angivande av vårt postgironummer.
Givetvis går det att betala över internet .

Glöm ej att ange namn och adress på inbetalningskortet!
Kassören

Kassören informerar !
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KALLELSE till 
 

Årsmöte SSK Norrland Söndagen den 31/1 2010 Kl. 13.00. 
 
Plats: Cafe Koppen, Hällgumsgatan 39, 872 36  KRAMFORS   Tfn 0612-717767 
 

 
VARMT VÄLKOMMNA! 
Styrelsen 
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Hösten 1993 kom jag över en Saab 900 Turbo 
årsmodell 1980 som var i trängande behov av 
renovering då den av föregående ägare, likt 
många turbobilar, hade blivit hårt körd och 
mer tveksamt underhållen. 
Nu var motor och växellåda sönderplockad 

och fördelad på ett antal lådor och karossen 
undanställd bakom ett garage sedan ett par 
år. Jag fick överta bilen för en billig peng 
och målsättningen blev att renovera upp den 
till bruksskick. Då jag tog körkort på tidigt 
80-tal var ju det här en bil som man kunde 
drömma om men inte hade några ekonomiska 
förutsättningar att köpa men nu kunde man 
åtminstone renovera ett exemplar.

Ovanlig SAAB eller ?
Lite fordonsstatistik

På klubbforumet har det under årens lopp dis-
kuterats en del runt hur många fordon som kan fin-
nas kvar och värt att nämna här är att vår medlem 
2719 Martin Falkman i Ystad för något år sedan 
gjorde  lite efterforskningar på äldre 900-or och 
fann att när det gäller gäller citat “ SA1212 ( 3 
dörrars CC Turbo -79) finns det 75 st i registret 
(kan finnas fler om import skett efter -99) och av 
dessa är 70 avställda och 5 påställda. Av dessa 
påställda är det enbart 2 som är besiktigade och 
godkända hos SBP. De fördelar sig på 25 LBLÅ, 
18 MRÖD, 12 SVART, 10 LGRÖN, 4 RÖD, 2 
MGRÅ, 1 LRÖD, 1 GRÅ, 1 LGRÅ samt 1 VIT. 
Bilarna är avställda: 89: 2, 90: 3, 91: 4, 92: 3, 93: 

 Denna renovering drog dock ut på tiden och 
blev så småningom klar 1998 och  blev så lyckad 
att någon längre tids bruksanvändning inte var 
aktuell utan den veteranförsäkrades i stort sett 
på en gång och redan då insåg jag att dessa ti-
diga 900 Turbo med samma B-motor som satt 
i 99-an var rätt sällsynta. Detta faktum kvarstår 
i än högre grad i dag. Under något av de första 
åren på 2000-talet besökte jag en av festivalerna 
i Trollhättan och kunde räkna  turbobilar från 
dessa år på ena handens fingrar. I somras var det 
åter dags för festivalbesök och nu deltog endast 
en (1) grönmetallic bil vars ägare heter  Petter 
Nordblom. Jag hade av olika stjäl  lämnat min 
hemma i Umeå men får ta igen detta på kom-
mande festivaler.

5, 94: 5, 95: 4, 96: 6, 97: 7, 98: 8, 99: 7, 
00: 4, 01: 4, 02: 2, 03: 2, 04: 2, 05: 4, 
06: 1, 07: 2, 08: 1. Sen finns det en del i 
slaskkoden SA0000 och där finns det 8st 
där jag är osäker på 3 om det är 3 eller 
5-dörrars. Iallafall så är alla 8 avställda 
och fördelar sig på 2 LBLÅ, 2 SVART, 
1 GRÖN, 1 BLÅ, 1 RÖD samt 1 VIT. 
Dessa är avställda: 91: 1, 94: 1, 95: 3, 
97: 1, 98: 1 samt 99: 1.

Vidare finns för SA 1209 5-dörrars 900 
Turbo -79  43 stycken kvar, 42 avställda 
och en påställd, dock ej godkänd av 
SBP. Av SA1210 finns det 31 stycken 

kvar, 29 avställda och 2 påställda, en av dessa är 
godkänd hos SBP. I SA0000 finns 8 stycken, 5 
avställda och 3 påställda, 2 av dessa är godkända 
hos SBP. Det är vad jag kan hitta men jag kan 
dock inte se om det importerats eller återinförts i 
registret igen efter 1999. - Men det är nog ganska 
nära sanningen. 
  Vi kan här konstatera att det finns ett antal bilar 

undanställda men tyvärr väldigt få ute i trafik.

Kända bilar
I Umeå finns numera ytterligare ett av dessa for-

don i mycket gott skick, 11 000  mil på mätaren 
och ägare till denna är Anton Björklund som i 
somras inhandlade den från Stockholm.  Den är 
byggd och  modifierad av Olle Sandström till en 
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typisk 80-talslook med spoilers och skärmbred-
dare m.m. Icke lika väl synligt så är den försedd 
med valnötspanel, läderratt, sport och rallyklädsel 
och ytterligare ett flertal modifieringar.

De mest kännetecknande exteriört för dessa 
två första årsmodeller av Saab 900 är att dessa 
har ventilationsöppningar på båda sidorna av 
motorhuven av vilka det vänstra försvann 1981. 
Turbon var dessutom  försedd med Inca- eller 
TRX-fälgar lite beroende på modell.  1980 kom-
pletterades bilen med  5-växlad låda, nya stolar 
och lysen på bakluckan.

Senaste sommarens begivenhet för Saab:s 
Turbo- och cabägare var utan tvekan träffen i 

Det tämligen onödiga vänstra ventilationsgallret 
försvann från 900-ans huv 1981

En respektingivande front att få efter sig under tidigt 
80-tal

Norrköping den 28 juni. Arrangörerna Jonas och 
Bernt hade ordnat en kanonträff med kanonväder 
och efter middagsbesöket på Mauritzbergs slott så 
åkte alla hem med många nya intryck och bekant-
skaper. Såvitt jag förstått så ska någon turbobil 
av de två först årsmodellerna ha varit närvarande 
men på de bilder jag sett har jag tyvärr inte kunnat 
identifiera någon.  

Text o Foto Anders Johansson

En hel färja full med Saab Turbo  på väg till Mauritzbergs slott. Foto Martin Bergstrand
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Ovan:900 Turbo  
1980 som ägs av 
Petter Nordblom 
Göteborg. 

T v Också en 80 års 
modell som ägs av 
artikelförfattaren.

Nedan: Här har vi 
en 79:a Turbo som 
är uppsnyggad på 
typiskt 80-talsvis med 
spoilers, kjolpaket 
och elspeglar mm. 
Ägaren heter Anton 
Björklund
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Helgen vecka 39 hade vi förmånen att få delta 
i invigningen av såväl nya SAAB på Carstedts 
bil i Umeå som Saab:s konceptbil.
Det hela började redan någon vecka innan när 

Pär Wennberg platschef på Carstedts ringde upp 
mej och frågade om vi var intresserade av att ställa 
upp med några ” gammel Saabar ” på invigningen.
Jag svarade givetvis JA eftersom jag såg det som 

en bra grej att få visa våran sektion utåt samt att 
skapa en god kontakt med dom nya Saab åter-
försäljarna i Umeå.
Vi ( jag & Pär ) kom överens om att vi skulle 

träffas över en lunch & planera upplägget.
Arrangemangen började på Torsdag med en V.I.P 

kväll för speciellt inbjudna gäster, så jag placerade 
min bil i hallen ( givetvis på bästa plats , direkt i 
entrén ) för beskådning. 
Man kan nu undra varför vi fick en sådan bra 

plats? jo, svaret var att man skulle mötas av det 
gamla för att komma in i det nya.
Inne i hallen hade man ställt upp dom nya bi-

larna samt konceptbilen som det bara finns en av 
i världen.

Fredag morgon blir jag tillfrågad om jag vill köra 
min 96:a på isen i periodpausen på allsvenska 
hockeymatchen mellan Björklöven och Västerås 
som skulle avgöras samma kväll. Självklart ett 
bra tillfälle att lägga ut lite rökridåer på isladan! 
Arrangören hade  skrivit en presentation av min 
bil som speakern läste under tiden som jag körde 
på isen, och sedan fyllde man på med nya Saabar.

På lördag fick jag sällskap, i entrén på Carstedts,  
av Johnny Andersson med sin gråa 92b -55 .
Jag och Johnny hade fullt upp både lördag & 

söndag med att visa samt att berätta om bilarna, 
och det visade sig finnas ett stort intresse för 
gamla Saabar ( jag tror alla i Umeå har ägt en ).
Avslutningsvis kan summeras att responsen från 

Carstedts Bil samt deras kunder har varit enorm 
denna helg, och det har varit en nyttig och rolig 
helg då man fått lära känna personalen.
Till sist ett stort tack till alla på Carstedts Bil i 

Umeå samt Saabs regionsansvarige Kjell Hallberg 
för en mycket rolig & lyckad helg.

Text o Foto Jörgen Nyberg

Invigning av SAAB Umeå

Saab:s konceptbil 
på besök i Umeå
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Efter ett halvår utan tvåtaktare började det 
suga. Att hitta ett lämpligt objekt är ju inte 
alltid så lätt. Då föddes idén att konvertera min 
V4 -74 med mycket fin inredning och hyfsat 
rostfri kaross.
Alla listhål svetsades igen, lite rostreparation 

och förberedelse för lack gjordes i Jamtlis verk-
stadsmuseum: ÖSTERSUNDS BIL & MOTOR.
Efter lack började inbyggnaden av 2-taktsmo-

torn. En 2 mm plåt svetsades i öppningen för 
oljetråget, högra ljuddämparhålet svetsades igen, 
ganska enkel operation.

Inpassning av främre motorkuddar gjordes med 
motorns underdel monterad i sprängkåpan. Mo-
torn en 66:a, hyfsat osliten. Loppen honades och 
de gamla kolvarna användes.
Trimning enl. Saab:s PM ang. trimning 1240:1 

UKC 17-60 grupp 2. GT-axel och 2” avgassystem 
monterades. 

En USA-fronts grillribbor och lyktsargar inför-
skaffades, Ronalfälgar med 195-däck, nästan lite 
väl breda men med ”skohorn” på höger bakskärm 
lyckades dessa monteras.
Rainer Westerberg, en gammal bekant i rek-

lambranschen, fixade mina märken, istället för 
V4 på bakluckan står nu  /3 som även står på 
hjulkåporna, på framskärmarna Saab snetrea 850 
i samma logo som Saab granturismo 750. 

Lite rallystuk känns inte fel. En ny sport&rally 
läderratt, varvräknare på rattstången. Speedpilot 
och HEUER tidtagarur i handskfacksluckan, de 
Carbon stötdämpare, demontering av stötfån-
garhorn.

PROJEKT SNETREA 850

Ovan tv: Interiörbilder från motorrum och kupé.

Evert Nilsson med “snetrean” på Gammlia i Umeå 
vid en av de sista onsdagsträffarna 2009

Registreringsbesiktning och kontrollbe-
siktning u.a. 

Resultatet blev över förväntan, en rolig bil 
som väcker uppmärksamhet.

Text o foto Evert Larsson




