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De kom från norr, från söder, från öster 
och från väster. Från alla håll och kanter 
strömmade de till - Saab-entusiaster i 
den fasta förvissningen att påverka GM-
ledningen att rädda Saab genom att sälja 
istället för att lägga ner.
Trollhättan är ju ”The City of Saab” eller 

ska vi säga ”The Capitol of Saab”. Trots 
att denna gigantiska massmanifestation 
genomfördes på ett 30-tal platser runt 
jordens alla hörn så var det till Trollhättan i hem-
landet Sverige som de flesta kom för att delta i den 
enorma karavan som blev följden av den massiva 
uppslutningen. Många kom både från Danmark 
och Norge till Trollhättan.
Arrangörerna som till en början räknade med 

att det kanske skulle komma femhundra bilar till 
Trollhättan fick snabbt dubbla den beräkningen. 
Men inte ens det räkna. det kom ytterligare dub-
belt så många och runt 2500 bilar uppskattades till 
slut vara med i karavanen som sträckte sig hela 
vägen från Saabs museum i ena ändan av stan till 
industriområdet Stallbacka i andra änden. Det är 
en sträcka på  7 km. När de första bilarna anlände 
till Saabs huvudport så hade de sista bilarna i 
karavanen knappt ens hunnit starta.
Det var en allsköns blandning av Saabar från 

tvåtaktare till de senaste modellerna som deltog 
i det mobila protesttåget. Aldrig har så mycket 
Saab varit i rullning samtidigt på samma plats 
med ett gemensamt mål. 
En sådan uppbackning har väl aldrig Saab haft 

någonsin tidigare. Och inget annat bilmärke hel-
ler. Det visar att Saab-ägare är ett speciellt folk 
som slåss för sitt märke och visar att man heller 

   SAVE SAAB Manifestation SAVE SAAB   

Glimtar från de tre arrangemangen i Sverige
VI börjar med Trollhättan som av 

naturliga skäl drog mest folk såväl från 
Sverige som från kringliggande länder

Till höger ser vi trängsel utanför muséet i 
Trollhättan inför avfärd mot Saab:s fabrik. 

Foto Helen Holgersson

Nedan ser vi sannolikt helgens mest fotograferade 
Saab 95-or vid SAAB:s museum.

Foto Helen Holgersson

Ovan: Saab:s chefsingenjör Magnus Roland talar 
tillsammans med Per Eklund och Peter Bäckström 
utanför Saab:s huvudentrè

Foto Martin Bergstrand
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inte ger upp så lätt som GM kanske trodde.
Det dröjde ju heller inte mer än några dagar då 

GM backade och följde de skyltar som fanns med 
i demonstrationen ”Save Saab” och ”Sell Saab”.
Om det berodde på den massiva manifestationen 
eller från andra påtryckare får ju vara osagt men 
GM-ledningen måste säkert ha blivit förvånade 
och tagit intryck av händelsen.
Claes Robertsson, som ärt ordförande i den ar-

rangerande Turbo-klubben, sa i en kommentar till 
Göteborgs-Tidningen::
-  Vi har gjort vad vi har kunnat. Nu är det bara 

att hoppas och med lite tur ska det gå i hamn.

Även i Holland var det stor uppvisning av 
Saabar. I Soesterberg samlades flera hundratals 
Saab-vänner och visade sitt stöd med krav på att 
Saab ska räddas och inte läggas ner. 
Det fanns en gång en kampanj med knappmärket 

”Rör inte min kompis”. 
Nu säger vi ”Rör inte Saab”.                                                                                          

Christer Gebo

Omslagsfoto: Saabkaravan i Trollhättan.
Foto Helen Holgersson
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Ovan: Saab Turbo Club:s ordf Clas Robertsson
Nedan: Danska Saabklubben manifesterar.

Foto Helen Holgersson

I samband med samtidiga såväl nationella som 
internationella manifestationer till stöd för att 
sälja och därmed rädda SAAB från avveckling 
träffades Norrländska Saabentusiaster/ägare 
hos Carsteds bil Ford/Saab vid Greenzone på 
Ersboda,Umeå söndagen den 17 Januari

Trots ett snögloppigt och mulet väder, slöt ett 
drygt tjugotal deltagare upp. Vi fick dessutom 
besök av såväl SVT Västerbottensnytt som de 
lokala tidningarna.

Norrlandssektionen

Uppsamling utanför Ford Carsteds i Umeå.
Foto Rune Danielsson

Nedan t v: Några aktiva i umeågänget har samlats 
för manifestation för Saab.

Nedan t h. Johnny Andersson blir här intervjuad 
av SV t: reporter Lennart Johansson

Foto Anders Johansson
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   SAVE SAAB Manifestation SAVE SAAB   

Stockholm
Med ett totalt deltagarantal om drygt 70 

fordon och ett 100-tal personer hamnade 
Stockholmsmanifestationen på andra plats vad 
gäller deltagarantal i Sverige. 
Uppsamling på bilden ovan gjordes på IKEA:s 

parkering och sedan gick färden via GM Nordens 
kontor till riksdagshuset och slottet. 
Efter kortegeåkandet genom Stockholm gavs 

tillfälle till nya kontakter mellan framför de Saa-
bentusiaster som vi kanske inte ser så ofta på våra 
vanliga träffar och sammankomster.

Text o Foto Alexander Brämberg

Undertecknad informerar inför kortegen.

En av de få tvåtaktare som vågat sig ut i samband 
med manifestationerna.

Kortegen på väg in mot centrala Stocholm
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Efterlysningar från 
Saabklubbens styrelse

Klubben söker några medlemmar som kan hjälpa till 
med ordermottagning av  beställningar via webshopen.

För att kunna få en viktig länk i vår reservdelsförsörjning att fungera, så behöver vi ett antal personer 
som kan hjälpa till med ordermottagning från webshopen. 

Uppgiften går i stort ut på att ta emot beställningen från webshopen samt kontrollera giltigt 
medlemsskap och verifiera att betalning skett innan gods skickas. Hela förfarandet sker integrerat i 
vårt ekonomisystem Visma och kan skötas från en internetuppkopplad PC med inloggning. 

Personer med datorvana och tillgång till egen dator samt sinne för ordning och reda önskas. Du kom-
mer att ingå i en grupp medarbetare som delar på arbetsuppgiften under ledning av en samordnare för 
att arbetsbelastningen per individ inte ska bli för stor.

Klubben söker en reservdelssamordnare

Vi behöver en person som kan hålla samman de externa kontakterna med våra leverantörer samt de 
interna med vårt lager, vår webshop och ev. nytillverkningsprojekt.

Arbetet kan beskrivas som en form av projektledning av reservdelsgruppen för att synkronisera 
funktionerna inom reservdelshanteringen. Reservdelssamordnaren fungerar även som en kontaktyta 
mot styrelsen. Reservdelsgruppen kommer att ha egen budget och prioriteringsordning av nytillverkn-
ing. Reservdelssamordnaren i fråga behöver ej i egen person arbeta med de enskilda projekten, utan 
huvuduppgiften är följa upp att arbetet går framåt och är samstämmigt.

Du bör kunna ta initiativ under eget ansvar, ha en grundläggande förståelse för ekonomi och känna 
att medlemsnyttan är i fokus. God samarbetsvilja är nödvändigt. Ledaregenskaper är ett plus!

Klubben söker löpande intresserade medlemmar för 
nytillverkningsprojekt inom reservdelar.

Vi söker Dig som har ideer och kontakter vilka kan vara till nytta för framtagande av nya reservdelar, 
men också Dig som vill hjälpa till att ro befintliga projekt i hamn.

Du kan välja att arbeta med både små och lite större projekt, allt efter egen förmåga. Arbetet leds av 
reservdelssamordnaren. Det är viktigt att Du känner att medlemsnyttan är i fokus.
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Plastomslag
Ända sedan tidernas begynnelse - eller i vart 

fall så länge redaktören minns - så har Bakru-
tan skickats ut i kuvert. 
Under de senaste åren har tidningen legat i 

kuvert från GM. Redan när förra numret skulle 
skickas ut så uppstod frågan vad det skulle stå på 
kuverten när GM lämnar Saab. Tiden var då för 
kort innan tidningen skulle tryckas och skickas ut 
så det bestämdes att även nr 4.2009 skulle ligga 
i GM-kuvert. 

Frågan var sedan om klubben skulle trycka upp 
kuvert med den egna logon för den fortsatta dis-
tributionen av tidningen.
Vid styrelsens sammanträde i slutet av januari 

bestämdes det att tidningen i fortsättningen istället 
ska slås om med plast. 
Kuvert är nu en otidsenlig form varför Bakrutan 

följer med i den utvecklingen. Andra tidningar 

som till exempel Volvo-klubbarna och Skaraborgs 
Motorveteraner har sedan ett tag ”plastat in” sina 
tidningar.

En annan fråga som hängde ihop med plastin-
slagningen var om det skulle sättas en adresse-
tikett på plastomslagets framsida eller längst upp 
i ett vitt fält på tidningens baksida.
Redaktionen fann det mer praktisk med namn 

och adress på själva tidningen. 

Ett skäl till det är att många ibland efterfrågar sitt 
eget medlemsnummer och det kommer då att an-
ges i adressfältet på tidningen så det är bara att ta 
fram ett tidigare nummer och se efter. Plastomslag 
med etiketter slänger man ju bort och det kan vålla 
besvär när man veta ha sitt medlemsnummer.
Vi hoppas att medlemmarna uppskattar den här 

nymodigheten.
Redaktionen

Förklaring
På sidorna 36-41  publicerar vi en mycket int-

ressant reseskildring av Magnus Rosvall om en 
resa genom sju länder. Den artikeln skulle ha varit 
med i Bakrutan för ett helt år sedan men kuvertet 
med skivan som kom till redaktören försvann i 
julkortsposten 2008 oöppnad.

Först inför julkortsskrivandet 2009 tog redak-
tören fram tidigare års julkort så att alla som då 
hade skickat en julhälsning till redaktören skulle 
få ett kort nästa jul - alltså 2009.

Döm om redaktörens förvåning när skivan från 
Magnus Rosvall dök upp i högen. 

Skickade omedelbart ett e-mail till Magnus, som 
måste ha undrat varför den inte hade publicerats 
på så lång tid, och förklarade den pinsamma 
fadäsen med julkortsinblandningen och lovade 
publicering i Bakrutans nästa nummer.
Så nu vet ni. 

Saab-klubben kanske borde skaffa en sekreter-
are till redaktören eller så får redaktören, som är 
singel, göra det själv i sinom tid.
Och det är inte Anders Johansson utan den 

andre redaktören, som är förste redaktören, som 
ska lastas.

Christer Gebo

Är Du intresserad av att hjälpa till? 
Ta kontakt med Matthias Roswall, Valberedningen på tel 0143-13922 eller PM via forumet på 

Anslagstavlan.

Dessa uppdrag är i nuläget av ideell karaktär. Från styrelsens sida råder full vetskap om att reservdels-
försäljningen i framtiden kan växa i omfattning, och därmed kräva mer tidskrävande insatser. Därför 
diskuteras just nu, om viss typ av ersättning för dessa uppdrag kan komma att utgå.

Styrelsen och Valberedningen
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I samband med vinterns stora Saabaktivitet, 
Save Saab Convoy i Trollhättan den 17 januari 
hade ett par klubbkamrater och undertecknad 
tillfälle att köra den nya 9-5:an. En tidigare 
kollega arbetar inom Saabs utveckling och 
då han erbjöd en provtur var det inte läge att 
tacka nej. Vi som hade förmånen att ratta nya 
9-5 var Anders Dackemyr, Niclas Söderberg 
och Patrik Henriksson samt undertecknad. 

För att skoja till det lite berättade jag inte om 
den stundande provkörningen förrän vi var 
nästan framme i Trollhättan. Så upprymdheten 
var påtaglig då vi rullade in i Trollhättan i Anders 
9-3 SportCombi. 

Då konvojen och manifestationen var klar, var 
det med illa dold förtjusning och stora förväntnin-
gar som vi tog oss an ”uppgiften”. Vi fick prova 
en diesel i Vectorutförande och detta var ett av 

mycket få exemplar som går som provbil hos 
anställda och av betydligt senare utförande än de 
svartvitrutiga som journalisterna fått provköra. 
Dieseln knattrade lite då bilen var kall och man 
stod utanför, men inuti var det väldigt lite som 
tydde på en diesel, förutom ett sagolikt vrid på 
cirka 380Nm med overboostfunktion. Effekten 
ligger på 160hk och karaktären var som en pigg 
bensinare. Det är ett formidabelt benutrymme 
både fram och bak, men med tre fullvuxna 
karlar det lite trångt i baksätet på bredden. Var 
man bara två i baksätet satt man kungligt.  
 
Ett intuitivt och tydligt infotainment- och kon-
trollsystem hade koncentrerats till den stora 
displayen tillika navigatorn i mittkonsollen. 
Avdelningen med reglage nederst på panelen 
hade döpts till ”Leonardo” eftersom den till 

Tur med provtur i nya Saab 9-5!

Instrumentbrunnarna hämtar inspiration från 
Saab 99
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Bilen har en förtroendeingivande spak och 
knappkänsla med bland annat gummerade knap-
par på ratten. Men jag hoppas att man gör en 
något mer Saabish ratt. Nu har den stora likheter 
med Insignians.

Med det instegspris vi fick höra, och som jag 
inte kommer att avslöja här, tillsammans med 
de egenskaper vi upplevde kommer detta med 
all säkerhet att bli en riktigt svår utmanare 
i klassen. Med denna modell tror jag att det 
finns mycket bra utsikter till att tjäna pengar 
som sedan kan investeras i produktutveckling 
och nya modeller som Saab så väl behöver. 

Bra jobbat Saab!! 
Text och Foto  Martin Bergstrand

sin utformning påminde om Leonardo Da 
Vincis klassiska målning ”Den vitruvianske 
mannen” som visar människans proportioner. 
 
Jag var inte helt förtjust i att man som en kon-
sekvens av att man har ett ”centralinstrument” 
i hastighetsmätarbrunnen valt att bara visa has-
tighetsmätarnålens yttersta del. Jag vill helst se 
hela nålen för tydligare avläsning. Men i central-
in strumentet kunde man förutom flera olika 
menyer välja en elektronisk hastighetsmätarrulle. 
Centralinstrumentet finns i dels en grön färgad 
version, dels en flerfärgad version. 

9-5:an kvalar in på 5 meter sånär som på någon 
centimeter, men karossens utformning gör att 
den ser ut att vara mindre. På vägen kändes den 
närmast liten och framförallt mycket smidig. Vi 
fann oss alla snabbt tillrätta i körningen av bilen. 
Chassiet var tight och responsivt, men inte stötigt. 
Då vi var långt över maxhastigheten för svenska 
vägar upplevdes hastigheten till runt 90kmh. 
Hasightesmätaren blir allt viktigare i dagens bilar.
 

”Vår” bil hade sexväxlad manuell låda och som 
alternativ finns en sexväxlad automatlåda. Bilen 
hade Sportchassie, men det moddiga väglaget 
medgav inte alltför hård körning. Däremot fick 
antispinn och stabilitetssystemet visa vad det gick 
för, inte minst på toppen av Hunneberg. 
Bilen hade många elektroniska system som 

gör livet lättare för föraren . Några få exempel: 
Aktiv parkeringshjälp som scannade lediga park-
eringsfickor av rätt storlek under 30km/h och 
som därefter hjälpte till med parkeringsanvisn-
ingar.  Lane change warning avståndssensorer 
fram och bak kombinerat med adaptiv farthål-

En nöjd artikelförfattare. 
Foto Anders Dackemyr

lare. Köranvisningar från 
GPS:en gavs förutom på 
navigatorn även i indikatorn 
i hastighetsmätaren. Head 
up display, HUD, finns som 
tillval, men denna bil hade 
inte HUD. Strålkastarna 
följer rattens rörelser och 
är dels hastighets beroende, 
dels väderberoende, men 
påverkas dessutom av om-
givande trafik.

Ser ut att gå fort redan från stillastående
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Norrlandssektionens årsmöte 2010 hölls i år liksom de senaste två åren på Cafe Koppen i Kram-
fors söndagen den 31 januari och lockade runt ett femtontal medlemmar till ett par timmars 
givande planering av det kommande årets aktiviteter. 

En i stort sett ny styrelse valdes med Tomas Ramsell, Burträsk, som ordförande och med honom 
William Gidlund, Umeå, som sekreterare och Johnny Andersson, Sävar, till kassör. Därtill har 
vi Lennart Wilhelmsson och förre ordf Jonas Leklem som ledamöter. Dessutom stöttar Magnus 
Thorsell Sundsvall, Mikael Hagenvald Kramfors och Martin Stenlund Arjeplog, som lokala kontakt-
män. Här finns utrymme för fler kontaktmän i bl.a. i Norrbotten 

Vi kommer också i år att lägga fokus på ett antal sommarträffar där vi ska närvara med klubchop 
och åtminstone ett par ansvariga från vår styrelse.
#   22 Maj  Springmeets Östersund                       
#  12 Juni Sverigerundan Östersund
#   3 Juli  Weels nat Norr Noliafältet Umeå
#   17 Juli  Ramsele Veteranfordonsdagar                           
#   25 Juli STCS träff i Gävle
#   Mitten av augusti Motormuseets dag i Vännäs
Därtill kommer ett antal träffar som vilka vi är inbjudna till av andra klubbar. Samtliga datum är i 

dagsläget preliminära och för vidare info hänvisas till vår hemsida och till Bakrutan nr 2 -2010. 

Information och diskussion fördes om såväl framtida reservdelshantering som framtiden för vår 
klubbtidning Bakrutan.
Rekommendation till Svenska Saabklubben årsmöte:

Årsmötets samlade åsikt blev i huvusak att det viktiga vad gäller reservdelshanteringen  är att den 
EJ säljs ut till någon extern entreprenör med eget vinstintresse. Detta kan bli förödande för framtida 
tillgängliggörande av delar som ej kan generera vinst.En bolagisering av verksamheten i någon form 
är sannolikt nödvändig för att kunna hantera den allt större mängden delar på ett rationellt sätt, både 
ekonomiskt och fysiskt.
Bakrutan skall även i fortsättningen ges ut som papperstidning. Efter ett eget val kan medlemmar 

ges möjlighet att endast få tidningen som nedladdningsbar PDF med en sänkning av medlemsavgif-
ten. Flertalet av våra medlemmar kan dock ej ta del av dessa PDF:er, och då tidningen kanske är det 
enda som dessa medlemmar ser av klubben så vi en stor risk att klubben kommer att tappa medlem-
mar om förslaget att endast medlemmar som väljer detta och betalar extra ska få papperstidning.

Till sist vill den nya styrelsen rikta ett stort tack till de gamla styrelsemedlemmarna Anders Johans-
son, Jörgen Nyberg och Rune Danielsson som under drygt tio år troget drivit på vår Saabklubb-
sverksamhet i Norrland och nu kliver åt sidan för nya friska krafter och idéer. 
Vi vill också tacka Jonas Leklem och Bengt Åke Orell som under de senaste två åren ställt upp som 

ordförande respektive kassör för Norrlandssektionen samt till Mikael Hagenvald  och Maurits Falk 
som stod för det praktiska runt årsmötet.

Styrelsen Norrlandssektionen 

Årsmötet 2010
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“Reservdelsfrågan löses snarast!”  
Bästa medlem! 

Vi vet att många frågetecken och funderingar finns rörande försäljningsstoppet  av de 
reservdelar, som Svenska Saabklubben tillhandahåller och avser sälja till medlemmar, 
oavsett saabmodell. 

Vi vill först och främst påtala och utlova, att stoppet är tillfälligt, och vi avser att få 
igång försäljningen snarast. Orsakerna är flera. Den främsta är att Saabklubben inte har 
lyckats få fram personer som kan arbeta med orderhantering och leverans. För att kunna 
ersätta dessa personer på ett rimligt sätt undersöker styrelsen nya organisationsformer 
för Saabklubben. Det är därför vi påbörjat en diskussion om att bilda bolag. Dessutom 
har nya skatteregler införts vid årsskiftet som bland annat berör försäljning inom ideella 
föreningar. Styrelsen håller just nu som bäst på att arbeta på hur vi ska anpassa vår 
försäljning efter dessa. Ett led i detta arbete är att ni medlemmar ombetts komma med 
synunkter i frågan, vilket formulerades i förra ledaren. 

Efter att erforderliga beslut tagits i frågan av styrelse och årstämman 20 mars 2010 
avser vi att försäljningen skall vara igång igen under våren 2010.

Bjärsjölagård och Ljungbyholm 27 januari 2010

För styrelsen i Svenska Saabklubben 

Mats Abelson        Hans Willebrand 
ordförande            sekreterare”

Liten påminnelse och info om
 era bidrag till tidningen.

Under det senaste året har det som de flesta 
sett, kommit ett större antal artiklar och annat 
material till vår tidning och det tackar vi på 
redaktionen för och hoppas på att det kom-
mande året ska bli ännu bättre.
Fortsätt i samma stil !!

Tänk på ett par saker då ni skickar material till 
tidningen. Texter skriver ni i valfritt program och 
bifogar i mejl till redaktionen men infoga inte 
bilder i textfilen då dessa bilder sedan blir svåra 
att hantera till en bra tryckkvalitet. Bilder tar vi 

helst i orginal direkt från kameran då all form av 
förminskning eller komprimering tar kvalitet från 
bilden och det kan sluta med att bilden blir oan-
vändbar. En bild som ser bra ut på er dataskärm 
kan för fullgod tryckkvalitet bli frimärksstor. Ett 
enkelt mått för en användbar färgbild är att den 
bör vara större än 1  Mb i Jpeg format.

Sammanfattningsvis så bör alltså  text och bilder 
bifogas mejl i separata dokument och bilderna bör 
vara större än 1 Mb.

Redaktionen
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Ordföranden 
har ordet
Käre medlem! Med åttio mil i kroppen efter 

den stora manifestationen till stöd för Saab i 
Trollhättan vill jag citera husguden Alf Hen-
riksson:

Januari

Olust står målad i dragen.
Man håller sig lätt för skratt.
Piggnar man till frampå dagen
så är det redan natt.

Fast när du läser detta är det redan mars och det 
har gått ett år sedan det årsmöte där jag med viss 
bävan lät mig väljas till ny ordförande för Sven-
ska Saabklubben. Detta år har varit lärorikt och 
slitsamt. Det har tvingat mig att ta ställning till 
hur man förhåller sig till tusentals medlemmars 
förväntningar och föreställningar. Det har också 
tvingat mig att prioritera och förtydliga uppdraget 
för mig själv och i förlängningen även för dig.

Under året har jag och resten av styrelsen be-
hövt tampas med stora, strategiska frågor. Det 
har förstås gällt reservdelsförsörjningen, ett av 
grundsyftena med föreningen. Arbetet med lös-
ningen av hur vi ska kunna tillförsäkra dig och 
de andra medlemmarna tillgång på även ganska 
ovanliga reservdelar har lett till att vi fått ifrå-
gasätta hela Saabklubbens uppbyggnad. Det har 
i sin tur betytt att styrelsen tvingats sätta igång 
beslutsprocesser där vi bara kunnat spekulera om 
utgången. 

Ideellt arbete

Att arbeta ideellt innebär oavlönat slit där belö-
ningen har ett högre syfte. Vid sällsynta tillfällen 
når enskilda medlemmars uttryck för tacksamhet 
fram och då intensifierar man ansträngningarna. 
Men oftast innebär ideellt arbete sena kvällar 
eller alltför korta helger där nära och kära bara i 
undantagsfall kan ta del av arbetet. 

Jag är chef i offentlig sektor. En arbetsvecka kan 
tidsmässigt uppgå till en och en halv gång det 
som är lagstadgat. Det betyder att den tid jag då 
kan avsätta till idellt arbete är strikt begränsat till 
några timmar på helgerna. Trots det kan trycket 
från medlemmar vara högt. Kravet på resultat eller 
besked kan inte mötas i den omfattning som utåt 
sett kan uppfattas som rimligt. Tillfällena när jag 
glömmer att arbetet med Saabklubben ska vara 
en hobby, ett tidsfördriv, något jag gör för mitt 
och andras nöjes skull har varit många. Samtidigt 
finner jag i kontakten med engagerade människor 
som brinner för Saab mycket energi och glädje. 

2010 kommer att vara ett märkesår. Vi får svar på 
om de ansträngningar som gjorts för att omforma 
Saabklubben till en modern förening kommer 
att bära frukt. Jag hoppas att du vill vara med på 
den resan. Många människors insatser kommer 
att behövas, både i stort och i det omärkliga. 
Viktiga beslut om vår förenings fortsatta fögderi 
kommer att tas på årsmötet. Jag hoppas att vi ses 
i Trollhättan i mars!

Mats Abelson, ordförande
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Internationell Saabträff igen + Toppolaträff.
(Så var det dags för ny reseskildring. Till er 

som inte gillar sådana är det bara att sluta läsa 
här, så slipper ni sura uppstötningar).
  
Denna gången riktas motorhuvarna mot söder 

för slutlig destination Belgien/Holland. Först 
Toppolaträff i Belgien och sedan Internationell 
Saabträff i Holland men dessförinnan en aptit-
retare i Danmark.
 
För några år sedan hjälpte jag en belgare vid 

namn Wim De Spiegeleer att kommunicera med 
en svensk säljare av en 96:a. Oftast skedde kor-
respondensen  via nätet men någon enstaka gång 
per telefon. Vi ”fann varandra” och fortsatte hålla 
kontakten. Det visade sig att Wim även hade en 
Toppola så mycket av vårt pratande handlade om 
dessa. Någon gång slank det ur Wim att vi borde 
hålla en Internationell Toppolaträff….och varför 
inte? I Belgien tyckte Wim…..i samband med 
Internationella Saabträffen i Holland tyckte jag. 
Själv var jag inte så begeistrad i att åka till Hol-

land mest beroende på den trista transportsträckan 
Tyskland ( erfarenhet från Belgiska träffen med en 
Sonett ) men med Toppolaträff i anslutning blev 
det genast mer intressant. Jag lyckades ragga upp 
fyra andra svenska Toppolaekipage . I min bil fick 
jag denna gången en dansk codriver. ) 

                                                     
Whisky-allergiker 

Fredagen den 31 juli kom Ulrica och Anders 
kända från  förra årets intträff till mig i Gryttinge. 
På lördagen drog vi till Danmark och Roskilde 

där det skulle hålla en gemensam Saabträff med 
de danska Saabklubbarna. Samarbetet mellan 
klubbarna går långsamt men säkert framåt, grattis 
! Vi tog in på stadens campingplats. 
Efter att ha installerat oss knallade vi ner till 

entre’n där det låg en restaurang men vi vände 
när vi såg prislistan på maten. Det visade sig vara 
ett rätt exklusivt matställe och passade inte våra 
börsar utan det blev till att tulla på vår nödproviant 
så särdeles kulinariskt blev det inte den kvällen. 
Inte nog med det. Anders tror han är allergisk mot 
whisky. Kan man vara det ??? 

                                                        
Samling på torget 

På söndagsmorgonen körde vi in till ett soligt 
men blåsigt Roskilde och dess  Hestetorg. Vi var 
nästan först på plats men efter hand kom fler och 
fler bilar och till sist var torget fyllt med Saabar 
från 93 till 9-3 turbo-X och det är alltid lika roligt 
att träffa dessa glada positiva danska vänner. 
Även Toppolorna började rulla in, Ola och Bet-

tan från Klöve Hallar, Lars Svensson med fru från 
Skånes-Fagerhult, som inte skulle till Belgien, och 
till sist Jan och Eva Nilsson från Bjärnum - denna 
gången i en 9000 med en Toppola ovanpå !!! 
Att Toppolorna var ett uppskattat inslag hörde 

vi både under och efter träffen då Danmark inte 
är så begåvade med dessa ekipage. 
Det finns sådana, åtminstone två på Ford Sierror, 

så fem stycken på en och samma plats var rekord.  

                                                        
Senväg 

Min codriver Dan Jensen slöt också upp och 

Fyra toppola på rad vid Roskilde saabträff Kirstine och Jans svenskinspirerade hus
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efter att ha slitit och dragit i honom for vi vidare 
mot Belgien. Eftersom vi hade lite bråttom  beslöt 
vi oss för att gena och inte köra över Lilla Bält-
bron utan ta färjan från Fyn till Als för att sedan 
komma fram till Flensburg. Men ni känner alla 
till uttrycket ”genväg är senväg” och det passade 
bra in här. Vi missade färjan med fem minuter och 
sedan fick vi vänta i tre timmar !!!! 
Bortsett från tiden var det inget problem - vi 

hade ju kök så vi gjorde kaffe och åt lite kakor 
och smörgåsar.  Till kvällen nådde vi så nästan till 
Flensburg, en camping letades upp och begreppet 
knaperstekt korv fick en ny innebörd den kvällen 
efter Jans handhavanden vid grillen ! 

                                                        
Första Mötet  

En ny dag med strålande sol grydde och vi 
fortsatte söderut. Vi skulle vara i Belgien till 
kvällen. Resan genom Tyskland och Holland var 
totalt odramatisk. Det var först när vi närmade oss 
resans mål, staden Aalst, till vänster om Bryssel, 
som det krånglade till sig  för Jan och Eva. Visa 
av erfarenhet hade vi alla skaffat oss GPS:er och 
med en sådan kan det väl aldrig gå fel, trodde vi,  
men ack så fel vi hade. I en avfart utanför Brys-
sel försvann Jan och Eva medan vi andra tog en 
annan väg. 
Inne i Aalst stannade vi till vid en mack och 

tänkte vänta på dom, mobiltelefoner anlitades 
men inget svar. Vi väntade och väntade. Själv 
ringde jag till Wim och berättade om situationen. 
Det visade sig att vi var ca 2 km från Toppol-
acampen i Efligemdreef.Wim kom till oss. Att 
möta varandra för första gången var  speciellt 

glädjande. 

                                                    
Fårskocken samlad

Vi fortsatte med Wim som konvojledare och si 
där vid vägkanten stod Jan och Eva. Alla fåren 
var åter samlade och strax anlände vi till Wims 
lantegendom - en lite stuga med stor vildvuxen 
tomt. Vi blev furstligt mottagna. Ankomsten vide-
ofilmades, det fotograferades och vinkades och 
det fanns  Saabbanderoller och flaggor överallt.
Wims fru Marianne stod redan vid  ett jättestort 

stekfat och hade lagat belgisk paella ( med fisk 
istället för nötkött ). Wim hade inköpt ett ölförråd 
i klass med en svensk kvartersbutiks. 
Ytterligare en svensk Toppola hade anlänt och 

detta var Jan Landebro med sin fru Barbro från 
Oskarshamn. Dessa hade rest mycket själva med 
sin Toppola men detta var en ny positiv erfarenhet 
för dom. 
Ett annat Toppolaekipage hade också anlänt. 

Det var belgaren Jan Maarten med fru Christa 
och sedan var också redaktören för en belgisk 
Saabklubb med sin dotter där. 
Mycket prat blev det denna kväll då vi alla var 

nyfikna på varandra. Vi blev sittande långt inpå 
småtimmarna under det stora partytältet .                                                          

Autoworlds:s enda Saab

Mazda med huspåbyggnad vid Autoworld:s 
bilmuseum
  Låne-Saabar 
Följande dag hade Wim och Marianne planerat 

lite aktiviteter.I lånade Saabar från den lokale 
Saabförsäljaren körde vi in till Bryssel i strålande 
solsken och besökte ett bilmuseum som heter 
Autoworld och var beläget i en fantastisk gam-
mal byggnad. 
Vi spekulerade i vad den använts till tidigare. 

Budet gick mot tågstation och hade Bryssel legat 
vid vattnet hade jag gissat på varvshall men det 
visade sig att det var en gammal mässbyggnad 
då foton från bilutställningar satt på någon vägg 
- förmodligen tagna på 30-talet . En Saab fanns i 
den digra samlingen.  
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Choklad i långa banor 
Efter att ätit lunch begav vi oss  till en stad/by för 

att göra ett studiebesök på en av Belgiens ledande 
chokladfabriker Callebout. Säkerhetsföreskrift-
erna där framställer flygbolagens dito som rena 
skämtet : Av med alla smycken, klockor, armband, 
på med vita rockar och vitt hårskydd (vi såg alla 
mycket lustiga ut). Sedan fick vi decinficera våra 
händer och en elektrisk skoborstarmaskin bors-
tade våra skor men i detta fallet borstades dom 
undertill. Sedan tilldelades vi alla ett headset och 
en guide. 
Därefter fick vi komma in i fabriken. Av den 

information vi fick förstår jag bättre varför viss 
choklader är dyrare än glass i öknen. Lite smak-
prover fick vi också med oss hem, mums.
På kvällen blev det ny trevlig samvaro med 

behaglig värme i partypaviljongen och Marianne 
hade gjort en fantastiskt god BBQ. 

                                                       
Himmelriket  

Våra dagar var fullbokade så nästa dag skulle vi 
bege oss till Brügge - en väldigt romantisk (jag 
hade ingen att vara romantisk med ) och pittoresk 
stad. Precis när vi kört ut från Toppolacampen 
kommer en ny Toppola i form av Mattias Börger 
från Tyskland med sin far.
Vi blev guidade runt staden och fick oss en 

ordentlig promenad och kamrorna gick varma.
På eftermiddagen besökte vi en ölaffär . Jag är 

själv en stor ölälskare ( whiskyälskare trodde ni 
!!!) och har druckit åtskilliga ölsorter, flera hundra 
olika märken. Det syns på min mage. Nu kändes 
det som jag kom till himmelriket. 
Lokalen var inte stor men 800 belgiska ölsorter 

rymdes här från golv till tak utan att överdriva 
och 200 holländska också.  
I källaren fanns en pub och där nere höll en 

bryggare ett föredrag om ”sin öl” Slaapmutske 
och vi fick provsmaka olika typer av just denna 
öl. Ett bevis på att Dany, bryggaren, är på rätt väg 
bevisas av att han fick en guldmedaj för sitt öl 
på en internationel ölmässa i Danmark i höstas. 

                                                         
Afrikansk afton 

Tillbaka till campen kom det en fotograf med en 
paramotor med flygskärm d.v.s. en motoriserad 
flygstol med fallskärm. 
Dom körde iväg igen och en timme senare kom 

han flygande över oss och tog åtskilliga bilder 
från skyn. 
På kvällen blev det afrikansk gryta, Wim, in-

spirerad av sin syster i Sydafrika, hade kommit 
över ett antal trebenta gjutjärnsgrytor och dom 
ställdes i öppen eld (så benen glödde)  varvid 
ingredienserna hälldes i. Gott blev det som bara 
den . Själv bidrog jag med en afrikansk sång till 
denna afrikanska afton. 

                                                         
Wankel-Mazda 

Torsdagen blev lite lugnare. Vi skulle leverera 
de lånade Saabarna tillbaka till säljaren, men 
först skulle vi besöka Saabimportören för Hol-
land, Belgien och Luxemburg och beskåda hans 
privata lilla bilmuseum. Museet bestod inte bara 
av Saabar och sådana har vi sett i parti och minut. 
Själv fastnade jag för en Mazda som gjorts i 8 (?) 
exemplar, med Wankelmotor.
 
När bilarna var levererade till återförsäljningen 

bar det av till Toppolacampen och skönt slappande 
på eftermiddagen i det varma solskenet. Kvällen 
fulländades med mexikansk mat. 

                                                        
Topponauter 

Detta var sista aftonen för Toppolaträffen så 
nästa morgon packade vi ihop våra grejor ( inte så 
mycket att packa för oss Topponauter) och hjälpte 
Wim och Marianne att röja campen. 
 
Sedan körde vi i något så när karavan till Holland 

och dess internationella träff utanför Doesburg vid 
Ijsselmeerstrand. Resan dit var totalt odramatisk 
men desto värre blev det när vi skulle checka in 

Anders har tagit kommandot i ölaffären
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på campingen. En enda person  skulle reda ut al-
las önskemål på campingplatsen. Kön blev längre 
och längre i paritet med irritationen som växte. 
Till slut klarades begreppen upp och vi fick alla 
våra platser efter lite ståhej. Tyvärr utspritt, men 
det gjorde inte så mycket. 

                                                       
Födelsedagsbarn 

Invigningen av träffen hölls  och sedan var det 
mat ( go mad å möen mad å mad i rättan tid )
Och efter det var det dags för träffens kupp. 

Anders fyllde år men det visste inte han att vi 
visste så efter att ha lånat en mikrofon blev An-
ders kallad fram, besjungen och hurrad av alla 
mötesdeltagarna. 
Sedan var det dags att mingla. Givetvis är det 

flest människor från värdnationen som deltar men 
det är i mångt och mycket samma klick av folk 
som dyker upp år från år av olika nationaliteter 
förstås med undantag.
Kvällen avslutades med gemensam sittning 

utanför en av Toppolorna. 

                                                       
Saab-regalia 

Lördagen var fylld med aktiviteter, Eva, Jan 
och jag valde att köra till en av Hollands största 
campingvaruhus i Winterwijk nära tyska gränsen. 
Stort som IKEA fast i tre våningar. I dessa länder 
är campingindustrin något helt annat än i Sverige. 
Givetvis hoppades vi att vi skulle hitta några saker 

som man absolut inte kan vara utan i en Toppola 
vilket vi också gjorde.  
På tillbakavägen stannade vi till hos en Saab-

samlare som dels hade gamla Saabar men även 
en stor del Saabregalia, modellbilar, planscher, 
kläder, askkoppar, nyckelringar, pennor glas, 
muggar och mycket, mycket mer.

Marianne och Wim på Holländska träffen.

 Under dagen var det uppställning av de bilar 
som ville slåss om titlarna, Best in Show m.m. 
vilket även fortsatte på söndagen. Själv röstar 
jag aldrig då jag omöjligt kan  välja ut en som är 

finare än andra.   
                  Saab-vin 
På kvällen var det buffe´ och för mig var det den 

bästa mat som serverats på de intträffar jag varit 
på. Vi fick även en flaska vin med en Saabetikett 
på. Tyvärr var det bara dom som registrerat sig 
som bilägare som fick en flaska. I de flest fall 
åker det familjer på träffen, men frun betalar lika 
mycket som sin man och mitt fall där Dan följde 
med som också betalade lika mycket fick ingen 
flaska. Så vill ni ha alla gåvor på en träff ska ni 
anmäla er som bilägare.
Tilläggas bör att flaskan fick inte öppnas vid 

buffe´n utan skulle tas med hem. 

                                                        
Blont bombnedslag 

En av kvällens överraskningar var att servitris-
erna och servitörerna var väldigt välsjungande 
och underhöll oss hela kvällen. Ett kvinnlig ser-
vitris (blont bombnedslag )  hamnade i knäet på 
några av oss, ingen nämnd ingen glömd, till deras 
oförställda glädje och våra andras  avundsjuka. 
Sedan bjöds det upp till dans men då hade jag 

redan dragit mig till campingen och satt och drack 
whisky med min engelske vän och granne. Men 
av de bilder jag sett i efterhand hade hela Top-
polagänget  svettigt kul på dansgolvet!!!  Efter 
väl utförrättat värv anslöt dom sig till oss på 
campingen. 

            Spreds för vinden 
Följande dag var uppbrottsdag,  men innan dess 

avverkades  reservdelsmarknaden. För oss sven-
skar var det mesta för dyrt men själv fyndade jag 
lite grejor till rätt pris. Anders och Ulrica förs-
vann snabbt mot ”Norrland”. Jan och Eva gjorde 
likadant fast dom bara skulle till Skåne. Själv 
drog Dan och jag mot Danmark och Görlöse utan 
försinkande färjeförbindelser och på så liknande 
sätt spreds alla Toppolaekipage  för vinden. 
 
Hollandsträffen var fin men vi var alla rörande 

eniga om att Toppolaträffen  i Belgien var bland 
det bästa vi varit på . 
Tack Wim och Marianne !!!!                                                                                                                                             

                                             Text o Foto ULF STENSON 
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Kort och gott om TOPPOLA
Toppola är en mycket praktisk liten “låda” 

som man snabbt vänjer/fäster sig vid.
Totalt byggdes 300 st Toppola.
De delas in i Toppola “1” samt Toppola “2”.

Toppola “1” är den vanligaste och den byggdes 
det flest av.
De flesta byggdes till SAAB 99/og900 (ca 235 

st).
Ett antal byggdes till Ford Sierra samt Scorpio 

(ca 50 st, de flesta till Sierran). Ford-Toppolan 
gick nästan alla på export utomlands.
De till SAAB og900 och Ford var av alltså av 

Toppola “1”-modell.

Utöver detta byggdes de även till SAAB 900/9-3, 
9000cc samt pickup-bilar. Dessa var av Toppola 
“2”-modell.
På Toppola 2, som ser lite annorlunda ut, (rakare 

sidor samt högre front) tog man hjälp av “fly-
gdelen på gamla SAAB” för att få bättre aerody-
namik. Dessa är väldigt ovanliga.
Hur många Toppola “2” det finns till 900/9-3 

och 9000 kan man inte riktigt säga eftersom de 
flesta är delbara och har en s.k. damask som är 
utbytbar. Dessa kan ha ändrats från att passa till 
900/9-3 till att passa 9000.

Antalet Toppola “2” som ursprungligen 
tillverkades till 900/9-3 ligger runt 3-4 st.
Till 9000cc tillverkades 4 st Toppola “2” och till 

og900 tillverkades 3 st Toppola “2”.

Utöver dessa tillverkades ca 5 st Toppola “2” 
till pickuper.
Totalt tillvekades 285 st exemplar av Toppola 

“1” och ca 15 st exemplar av Toppola “2”.

Det kommer ut ca 2-4 st gamla Toppola “1”-or 
på Blocket varje år. De säljs väldigt fort. Det 
verkar som om de som fått tag på ett exemplar 
gärna behåller den.

Toppola var i början ett bygge med enkel inredn-
ing men blev med tiden mer och mer “lyxig” och 
välutrustad. 
De byggdes från och med 1984 i tre olika ver-

soner:
* Sport (utan vintervärme eller kök)

Toppola personbilsritning

Toppola 2 här monterad på en 99 CC och en Ford 
Sierra.
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* Continental (med kök men utan 
vintervärme)
* Scandinavia som både hade kök 

och vintervärme.

Sommartid är det en trevlig 
reskamrat då man kan hålla normala 
hastigheter vid motorvägskörning, 
och avgifter vid broar och färjor 
är samma som om man körde en 
vanlig bil. 
Vill man utöka utrymmet monterar 

man på ett förtält då man parkerar. I 
detta läge får man en sov-avdelning, 
en köks-avdelning samt ett större 
utrymme att sitta i och exempelvis 
äta m.m.
Det går alldeles utmärkt att bo i 

dessa under vintern.
Toppolan används med fördel vin-

tertid som värmestuga för barnen då 
man är ute och åker pulka, skridskor 
m.m.
Koka korv i “köket” är även det 

uppskattat då det är kallt ute i pulka-
backarna.

Avslutningsvis kan man konstatera 
att Toppolan är en praktisk “beroen-
deframkallande” påbyggnad som 
inte lämnar någon oberörd. När man 
parkerar samlas folk runtom och har 
frågor och åsikter. Man får inte vara 
rädd för att prata med folk om man 

Toppola 1 monterad på en OG 900.

äger en Toppola.
Speciellt barn blir förtjusta 

i Toppolan då det upplevs 
som att sova i en koja. Jag 
och barnen flyttar ut i Top-
polan i maj och flyttar in i 
huset igen framåt oktober. 
Mestadels står då bilen park-
erad på garageuppfarten 
under den perioden. Dock 
på helger och semestrar åker 
vi alltid på utflykt och sover 
vid någon sjö eller liknande.

Text o Foto 
Bernt Tornefjell 
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- Hitta en 35 år gammal Saab i det här skicket 
gör man bara en gång i livet.
Den som säger det är Stefan Jonsson i Classic 

Motor nr 1. Han letade efter en bra kaross till 
ett rallybygge och hittade en 96:a från 1974 
som bara hade gått 11.000 mil och endast haft 
två ägare tidigare. Den fanns i Storuman. I 
tidningen berättar han om fyndet och sin reno-
vering som han kallar för en “social renover-
ing” eftersom det var ett gäng som renoverade 
Saab:en en kväll i veckan och samtidigt hade 
kul tillsammans.
 
Tidningen Klassiker har som vanligt mycket 

om Saab och det beror ju närmast på att en av 
tidningens medarbetare, Claes Johansson, är en 
Saab-tok som bland annat äger husbils-tvåan. 
Men han har också en röd 92:a från 1955 som 
han fick ta över från sin pappa som haft den sedan 
1989 då den hittades “nertrampad” i en lada under 
ett nerrasat tak. Så det var ingen vacker sak som 
fick bändas loss med spett innan den kunde forslas 
hem. Priset för vraket var 1 krona.
Claes Johansson berättar i tidningen att den över-

lämnades till hans far med en röd rosett på dennes 
födelsedag. Vraket blev i samma ögonblick ett 
projekt istället för ett vrak. Och ett år senare skulle 
projektet vara en pärla.
 

    Skogsvrak 
Claes Johansson har också med ett sex sidor 

långt reportage och många foton från husbils-

1:ans bärgning till en återup-
pväckt husbil på Saab 92. Det 
är en skildring från alla första 
stund på den påträffades som 
ett skogsvrak i Dalarna och 
med en markägare som hade varit nära att tutta 
eld på den för att bli av med den.
För den som inte tidigare har följt alla etapper 

om räddningsaktionen och återuppståndelsen så 
är det en lämplig läsning. I detalj berättar Claes 
om renoveringsarbetet som en “första klassens 
grupparbete”. På en bildserie om tjugo foton kan 
man följa hur renoveringen framskreds. Mer in-
formativt kan det inte bli.
 
En förening bildades för husbilens återställande 

och schemalagda arbetshelger upprättades och ett 
intensivt renoveringsarbete följde tills den blev 
klar och godkänd på bilbesiktningen. 
 
I somras förra året var den ute på ett ärevarv 

runt om i landet innan den ställdes in på ett nytt 
museum i Optand utanför Östersund som är 
92h:s nya hemort efter att en gång ha blivit till i 
Ramsele. Men där ska den inte stå uppställd för 
tid och evighet utan meningen är att den ska ut 
på vägarna och luftas så förmodligen dyker den 
upp på en och annan träff i sommar. 

 Ung gubb-Saab 
I samma tidning som husbilsreportaget berättar 

Gustaf Sjöholm om sitt Saab-förvärv - en riktig 
gubb-Saab, nämligen en 900i sedan med fyra 

dörrar, 1987, och med det gub-
bigaste av allt - en automatlåda! 
Det trots att han enligt tidningen 
Klassiker knappt har fått fjun på 
överläppen. Säkert överdrivet men 
i alla fall. Han är ingen gubbe än 
på väldigt många år fastän bilen 
har han redan.
 
Och trots att bilen är till åren 

kommen så är den i ett absolut 
nyskick. Fattas bara annat när det 
inte står mer än 2.600 mil på mä-
taren - en pensionärsbil som bara 

Omslagsbild till Klassikers väggalmanacka 2010

Pressrutan
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har använts till mataffären och kyrkan.
- Lockelsen var det obefintliga miltalet, skriver 

Gustav Sjöholm i tidningen. 
 
Han har inget emot att kallas för Saab-romantiker 

eller insnöad nostalgiker.
 
Trots att det som sagt är en riktig gubb-bil så kör 

inte Stefan gubbigt:
- Jag tvekar inte att kasta ut den i vänsterfilen och 

köra om dagens semi-Saabprodukter.
 

     Vita väggar 
Den som lämnar in sin bil för renovering hos 

en annan tar en genväg utan passion. Det anser 
Anders Källquist i Tving utanför Karlskrona. Han 
vet vad han talar om för ett 25-tal Saab:ar har han 
skruvat på. Egentligen skulle han bli raggare och 
hade en Opel Kapitän 57:a men han blev påverkad 
av sin pappa som hade en 93:a från 1957 och som 
hans bror tävlade med. När han som 17-åring fick 
93:an så blev han frälst på Saab och han har under 
åren skaffat sig en liten samling 2-taktare och 

V4:or - alla är mer eller mindre trimmade. Mest 
vurmar han för 2-taktarna. Nu fyllda 60 kan han 
se tillbaka till en omfattande tävlingsverksamhet 
där det bara gick fortare.
- När björkarna såg ut som vita väggar blev 

jag rädd och lade av, berättar han för Tidningen 
Nostalgia som i nr 2 gjort ett reportage på An-
ders Källquists Saab:ar, bl a en riktig Sport från 
tävlingsavdelningen, förstärkt och utan isolering. 
Den första 93:an har kan kvar nu trimmad till 

65 hkr.
Han gillar 2-taktsljudet:
- Ljudet från en trimmad 2-taktare är otroligt, 

tycker han.
 
Han har kört sönder och lagat Saab:ar i samma 

takt och hittat de svaga punkterna:
- Känsligaste delen på en 2-taktare är vevlagren 

och på V4:an är det bakelitdrevet till balansaxeln 
men det finns ståldrev som håller, säger han till 
Nostalgia. 

   Saab-kaka 
Anders har två specialiteter utöver det van-



20 21

liga, nämligen en bäddbar bakdel till en skrotad 
95-kombi som släp och som han hänger på sin 
egen Saab 95:a samt en annan godsak och läck-
erhet, nämligen Saab-kaka som han bakar varje 
lördag i en navkapsel. Kakan pryds med ett Saab-
emblem i choklad.
Då är man en äkta Saab-fantast. Han tycker att 

det är konstigt att inte denna ur-svenska produkt 
som Saab är har fler anhängare.
 

    Sport utan rally  
Uno Persson i Tidaholm är en flitig bidragsgivare 

med material till Bakrutan. I senaste numret av 
Motorveteranen nr 5.09 ståtar han tillsammans 
med sin vita Saab Sport 1965. Han äger en av de 
477 sportar som såldes det året. Många av dessa 
tog slut efter alla hårda rallytävlingar så det finns 
inte många kvar av dem. 
Unos bil har klarat sig undan eftersom den aldrig 

har använts tävlingar. 
Förste ägaren var Alvar Spjuth i Vänersborg som 

då var mekaniker åt Erik Carlsson på taket. Den 
blev stående i 35 år innan den kom i bruk igen 
efter en renovering.
 

 Underdog 
Turbulensen kring Saabs vara eller inte vara och 

särskilt efter GM:s chockbesked strax före jul att 
lägga ner Saab fick en och annan dagstidning att 
skriva om Saabs historik med bilder på gamla 
modeller. 
Innan GM:s beslut kom publicerade Svenska 

Dagbladet fyra helsidor 29 november en berät-
telse om som man säger “en svensk underdog 
med egensinnig själ som vi känner oss hemma 
i”. I artikeln berättar Klassiker-redaktören Claes 
Johansson varför han valde Saab när han bara 
“fyllt moppe”:
- Det jag föll för var designen.
Det var en 92B från 1959 med 33 futtiga 

hästkrafter.
 
Medan Saab blev en familjebil i Sverige betrak-

tades den som en sportig bil i England som då 
var Saabs största exportmarknad. Det var Erik 
Carlssons framgångar som gav Saab en sportig 
image i aristokratins hemland.
 

  Förluster betydelselösa 
SvD frågar sig också hur Saab har kunnat över-

leva så länge som den har gjort trots förluster i 
stort sett varje år med några få undantag. 
Hur mycket Saab har gått med förlust har ingen 

kunnat sätta fingret på men det rör sig enligt SvD 
om många miljarder.
Så länge Wallenberg ägde Saab och ingick som 

en personbilsdivision tog man förlusterna med 
ett överseende. 
 
Ekonomer påstår att Saab-koncernen kvittade de 

stora vinsterna från flygplanstillverkningen med 
förlusterna för personbilsdivisionen och på så 
sätt minskade skatten för koncernen. Det gjorde 
alltså inte så mycket att Saab drogs med förluster. 
 

Saxat ur Västerbottens-Kuriren Jan 2010
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  GM släckte ljuset 
Så kom 99:an och inte långt därefter slogs Saab 

ihop med Scania-Vabis och blev Saab-Scania. 
Det blev istället lastbilstillverkningen i Södertälje 
som skulle stötta Saab istället för flygdivisionen 
i Linköping. På så sätt kom lastbilarnas turbo i 
modifierat skick att hamna i Saab. Turbon blev 
ett ekonomiskt lyft för Saab för en tid. När sedan 
9000 kom så tog Saab steget in i finare kretsar 
och blev för dyr som familjebil i det svenska 
folkhemmet.
1990 kom GM in i bilden:
- Exakt där slocknar ljuset i blicken hos många 

entusiaster, konstaterar SvD.                

                        Saab-konvoj 
Manifestationen för att rädda Saab söndagen 

den 17 januari istället för en nerläggning fick stor 
uppmärksamhet i media.
 
I Göteborgs-Tidningen den 18 januari berättar 

Turboklubbens ordförande Claes Robertsson att 
arrangörerna hade räknat tusen bilar men det 
2.500 Saab:ar från alla håll och kanter till muséet 
för att köra genom Trollhättan till fabriken.
- Aldrig förut har så många bilar och människor 

manifesterat för Saab.
 
Claes Robertsson körde med sin 9.3 som första 

bil i konvojen med massor med trollhättebor som 

hejade på utmed färdvägen.                                                                    
                Kombi-kritik 
I Nostalgia nr 2 har Sven Johansson i Göteborg 

skrivit en insändare som är illusrerad med en Saab 

92A som tankas vid en Caltex-tapp. Han tycker 
att 92:an var den bästa bil som Saab någonsin 
har gjort:
- Första modellen var nog den mest lyckade - en 

perfekt bil för sin tid, fantastisk aerodynamik, 
robust konstruktion, enkel, ändamålsenligt och 
framhjulsdriven.
 
Sven Johansson påpekar också att tvärställd mo-

tor som 92:an hade då har alla moderna bilar nu. 
Men Sven Johansson har mycket kritik mot 

Saab för att man hängde kvar vid tvåtaktsmotorn 
alldeles för länge.
- Minns att Saab-ledningen under lång tid vä-

grade att acceptera något annat. Man skulle känna 
igen en Saab, sas det, skriver han i insändaren och 
menare att det är något som har legat Saab i fatet 
ännu på senare är:
- Saab har inte affat att en ny Saab ska se ny ut 

och inte som modellen innan. Varje ny Saab har 
varit alltför lik den gamla. 
Sven Johansson är också kritisk till att kombin 

försvann efter 95:am:
- Plötsligt så fick den köpgruppen välja ett an-

nat märke. 

Men lite rätt har Saab i alla fall gjort enligt 
Sven Johansson som i det sammanhanget lyfter 
fram turbon och cabben men han anser inte att 
det räcker.
 
Presskomentarar om Spykers köp av Saab åter-

finns i särskild artikel.
 

                                           CHRISTER GEBO

Saxat ur Västerbottens-Kuriren Jan 2010
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Frälsaren kom!
Jesus kom ridande in i Jerusalem på en åsna 

och folket kantade gatorna jublande. Precis 
så kändes det när Saabs nye ägare Spykers 
vd Victor Muller kom till Saabs bilmuseum 
dagen efter offentliggörandet på Café Opera 
i Stockholm. Han togs emot som Frälsaren. 
Löpande bandet på Saab hade stoppats för att 
alla skulle kunna bevittna hans ankomst. När 
han steg upp på den tillfälliga scenen utanför 
muséet tillsammans med Saab-vd:n Jan Åke 
Jonsson fick de jubel och applåder. 
Det var glädje i Trollhättan denna dag i slutet 

av januari sedan hela stan levt i en olidlig spän-
ning under nästan ett helt år. Stan har fått uppleva 
hopp och förtröstan men också tröstlöshet och 
grusade förhoppningar. Ju längre tiden gick ju 
värre blev det.
Därför var det som om proppen gick ur när 

tillkännagivandet kom från Spiker att man köpt 
Saab efter mycket segdragna förhandlingar.
Efter scenframträdandet skockades journalister 

och andra runt honom som folket i Jerusalem 
skockades runt Jesus.
 

    SAABLA SKÖNT 
Det var en lång och osäker resa som till slut 

hade nått sitt mål. Tidningarna var förstås fulla 
med reportage, analyser och kommentarar om 
Saab-affären som till slut gick i lås.
- Saabla skönt, utropade Aftonbladet på förstasi-

dan med ett foto där Saabs vd Jan Åke Jonsson 
och Spykers vd Victor Muller skakar hand bredvid 
varsin bil med underrubriken “Saab räddades efter 
hemlig affär med ryska miljardärer.
På ett uppslag i tidningen uppmanar tidningens 

motorjournalist Robert Collin:
- Ratta Saab rätt, Spyker!
Mitt i glädjeyran och uppkorkade champag-

neflaskor ställer Robert Collin frågor om Saabs 
framtid:
- Vad kan Spyker som Wallenberg och GM inte 

kunde och varför ser Spyker en framtid för Saab 
när Wallenberg och GM inte kunde det?
Collin erkänner att han varit tveksam till Spyker 

och att han först befarade att Spyker var lyck-
sökare som ville slakta Saab och sedan sticka 
med pengarna.

- Idag vet jag varken ut eller in. Spyker kan 
fortfarande vara skojare. Och de kan vara verkliga 
entusiaster som vill rädda Saab åt framtiden.
Robert Collin påpekar också att EIB-lånet på 

fyra miljarder inte ska gå till löpande utgifter utan 
för att utveckla en miljövänlig teknik. Det behövs 
enligt honom fem miljarder att få Saab på fötter 
innan man kan kamma in några vinstpengar.
- Men varken Wallenberg eller GM lyckades ta 

död på Saab. Har vi tur lyckas inte Spyker heller, 
slutar Robert Collin sin krönika i Aftonbladet.
Även tidningens proffstyckare Lena Melin är 

tverksam i sina kommentarer:
- Spyker är ingen idealisk ägare, skriver hon och 

pekar på att Spyker bara byggt 300 bilar och gick 
med 250 miljoner i förlust 2008.
- Osäkerheten kring Saabs framtid består tills 

företaget bevisat motsatsen.
- Entusiasm och behård tro ingår aldrig i ekono-

miska kalkyler.
 

  INGEN TÉBJUDNING 
Också Göteborgs-Tidningens politiske kom-

mentator Åke Lundgren är försiktigt optimistisk:
- Spyker har uppenbarligen tillräckligt med 

kapital för att köpa Saab av GM men klarar de 
utvecklingen av Saab?, undrar han.
Samtidigt hyllar han alla Saab-entusiaster som 

protesterat runt om i världen mot att Saab skulle 
läggas ner:
- Det var svårare att lägga ner Saab än vad GM 

trodde. GM lade ner Saturn,Oldsmobile och Pon-
tiac samt sålde Hummer utan att någon reagerade. 
Men att lägga ner Saab var ingen tébjudning för 
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Saab har ett mycket stort stöd ute i världen där 
karavaner rullade och protesrter hördes.
- Ett mycket försiktigt grattis och ett öppen-

hjärtligt “hoppas det håller”, skriver Åke Lund-
gren i GT. 

                    KÖP NY SAAB 
Entusiasternas betydelse tar även ledarsklribent-

en Jimmy Fredriksson upp i sina kommentarer:
- Tänk om alla Saabentusiaster över hela världen 

som jublar över att GM har sålt Saab och gett fab-
riken en chans till, tänk om alla de bestämde sig 
för att ställa sin gamla Saab i garaget och köpe en 
ny Saab-Spyker. Det skulle bli en rejäl grundplåt 
till omstarten. 

     RÄDDAR SPYKER  
Saablar, vad skönt! utropar också Metro på sin 

förstasida med ett foto på champagneskålande 
Saab-firare. 
- Trollhättan kan i alla fall tillfälligt andas ut, 

konstaterar tidningen. 
I en analys  antyder Laura Romanillos på Metro 

i Holland att det kanske är Saab som är räddnin-
gen för Spyker. Så sent som 2007 omgärdades av 
rykten om en nära förestående konkurs.
- Ryktet om Spykers förestående död har förs-

vunnit i och med köpet av Saab, konstaterar hon 
i Metro.
Det har varit gott om metaforer i kvällspressen. 

Ebba von Essen skriver till exempel i Aftonbladet 
att det var en märklig dag i Trollhättan:
- En sorts kollektiv förlossning efter 14 månaders 

krystande. Det blev en baby till slut. Eller snarare 
två. De blänker bredvid varandra högt uppe på 
tribunen invid scenen - en Saab och en Spyker. 
Ett konditori i Trollhättan hängde på festligheter-

na och lät baka ett 60-tal bröllopstårtor övertäckta 
med gul marzipan dekorerade med en Saab och 
en Spyker. 

   SKULDBERG 
Andreas Cervenka granskar i Nyhetsbrevet E24 

på nätet Spykers ekonomi och noterar att före-
taget har byggt upp ett stort skuldberg under tio 
års förluster:
- Victor Muller vet hur det är att rädda sig undan 

ruinens brant. Det har han gjort förr. Spykers his-
torik är ett snigelspår av förluster och stä`ndigt nya 
finansiärer.Men den här gången spelar han ett hö-
gre spel än någonsin, skriver Andreas Cervenka.
 

 UTPRESSNING 
I STV:s nyhetspanel var var Saab naturligtvis 

på tapeten:
- Saab är åtminstone räddat till valet, sa DN:s 

ledarskribent Peter Wolodaski och hävdade att 
Saab-affären räddar centerpartiet och ger Maud 
Olofsson en fjäder i hatten efter att ha varit rejält 
tilltufsad efter sina uttalanden t ex att Saab bygger 
fel bilar och hellre borde tillverka vindkraftverk.
Förre landshövdingen och moderaten Anders 

Björck befarade att regeringen kan utsättas för 
en utpressning längre fram med krav på mer 
pengar och hot att annars lägger man ner Saab i 
Trollhättan.
Man var överens om att Spykers köp av Saab i 

alla fall ger regeringen andrum över valet i höst. 
 

   INTE SISTA ORDET 
För egen del tycker jag att det hade varit bättre 

om Koenigsegg Group hade köpt Saab. Då hade 
Saab haft sin huvudman i Sverige med norska 
intressen. Det hade känts angenämare - det kan 
inte frångås. Christian von Koenigsegg är själv en 
bilbyggare och vet vad som krävs. Victor Muller 
är jurist och finansman och ingen bilentreprenör. 
Undrar fortfarande vilket som var det verkliga 

skälet till deras avhopp. Att det skulle bero på 
en alltför segdragen byråkratisk procedur med 
regeringen och EIB-lånet låter inte troligt när man 
var så nära målet. Det låter bara som svepskäl.
Victor Muller har fått låna pengar för att kunna 

lösa ut den ryske intressenten som GM inte ville 
ha med som köpare men han vägrar att säga från 
vem han har fått låna pengarna. 
På något sätt luktar det dubbelspel. 
Att ett litet förtlustföretag tar över ett stort för-

lustföretag känns inte bra.
När GM tog över Saab jublade trollhätteborna 

över att världens då största bilföretag med enorma 
resurser tog över det lilla förlustbolaget i Troll-
hättan.
Nu jublar samma människor över att ett av 

världens minsta och också förlusttyngt företag 
tar över Saab.
Sista ordet är säkert inte sagt om “the Saab 

Saga”.
Men som Aftonbladet noterar:
- Faran är över för stunden”.

                                           CHRISTER GEBO
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Sällan har det väl funnits en sådan relevans i 
citatet av Mark Twain:
- Ryktet om min död är betydligt överdrivet.
Saab har under årens lopp varit uträknat gång 

efter gång. Ödesdagarna har varit många. Alla 
trodde att hoppet var ute för Saab när Christian 
von Koenigsegg plötsligt hoppade av när man 
trodde att Saab var i hamn med ny ägare. 
En ödesdag var när GM:s styrelse i Detroit skulle 

besluta vad man skulle göra med Saab.
 
Den kvällen ska sällan glömmas. Det var död-

styst i hela Trollhättan. Knappt en bil ens på 
gatorna. I huset där jag bor var det lika tyst. Hela 
stan var som försatt i koma och man befarade det 
värsta, nämligen att GM skulle lägga ner Saab när 
man misslyckats med att sälja till Koenigsegg.
 
Men Saab fick en månads respit till årets slut. 

Trollhättan kunde andas ut för ett ögonblick. 
Spyker hade lagt nytt bud och nu stod förhopp-
ningen till det lilla holländska sportbilsföretaget. 
Anställda såg en strimma ljus i mörkret längst bort 
i tunneln till ett nytt liv på andra sidan.
 
Hoppet dog över en natt när GM överraskande 

meddelade strax före jul att Saab ska läggas ner. 
 Det blev ingen ljus jul för alla berörda. Mörka 

moln lade sig över Trollhättan och lade sordin 
över julstämningen. 
 
Men inte bara trollhättebor och anställda slokade 

utan det gjorde Saab-entusiaster över inte bara 
hela Sverige utan på många håll i världen. Rik-
tigt mörkt och hopplöst såg det ut när Saab fick 
en likvidator som skulle få till uppgift att sköta 
nerläggningen av Saab.
 
Spyker återkom med ännu ett bud och GM 

både lade ner och förhandlade om försäljning 
samtidigt. 
Ett tag anklagade Trollhättans framträdande 

kommunalråd GM för att bedriva psykisk terror 
mot företagets anställda.
 
2009 övergick i 2010 och GM hade förlängt 

respiten ytterligare på en obestämd tid. Ingen 

visste något och allt svävade 
i ovisshet. Trollhättan höll 
andan.
 
Men det gjorde inte de 

tusentals entusiaster som 

genomförde en omfattande manifestation i ett 
stort demonstrationtåg med enbart Saab:ar. Det 
blev en höjdpunkt i de protester som anställda 
tidigare hade genomfört. 
 
Manifestationen är unik i sitt slag och visar 

vilken enorm uppskattning Saab har hos sina 
beundrare. Man visade att Saab-andan lever!
 
Det var ingen rolig syn när man på löpsedlar 

kunde se ett Metro ropa ut “SLUTET” med stora 
bokstäver. Men än värre var det att se Svenska 
Dagbladets löpsedel utormad som en dödsannons 
med Saab 92:a under korset med texten “Sagan 
Saab tog slut den 18 december 2009”.
Det var som sagt ingen munter jul som anställda 

på Saab gick till mötes.

Redaktör`n har ordet
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 Men ryktet om Saabs död visade sig vara likt 
Mark Twain betydligt överdrivet. 
Om Saab dödförklarades den 18 december 2009 

så får väl tisdagen den 26 januari 2010 anses som 
Saabs uppståndelse från de döda.
 
Denna januaridag blev en glädjens dag för alla i 

Trollhättan och det jublades i “stugorna”. 
Saab har liksom katten många liv. Nio liv sägs det 

ju. Hur många liv Saab har genomgått under årens 
lopp ska väl vara osagt men det är åtminstone 
några av dem är väl förbrukade vid det här laget.
 
Saab föddes som Svenska Aeroplan AB år 1937 

och fortsatte sina liv med nya namn som Saab-
Scania, Saab Automobile och nu återuppstånden 
som Saab Spyker Automobile.
 
Man kan inte låta bli att fundera över vad Saab 

skulle stå för om man förstatligat Saab som den 
politiska oppositionen med Mona Sahlin i spetsen 
krävde när GM ville sälja företaget. 
Statens Automobil AktieBolag skulle kunnat 

vara passande.
 

Saab har genomgått åtskilliga kriser i sitt liv och 
den senaste har varit den värsta och många var 
de som trodde att Saab låg på sitt yttersta men 
“gamlingen” repade sig på den yttersta dagen 
och reste sig igen.
 
Saab behöver ett par rejäla vitamindoser nu för 

att gå vidare. Nya 9.5:an är en av dem. 
 
Kanske behöver företaget bantas för att bli livs-

dugligare. Det återstår att se men den akuta krisen 
är i alla fall över för tillfället och det är bara att 
glädjas över att dödsdomen har upphävts.
 
Det är många som applåderar men det finns 

också de som höjer ett varningens finger.
Visst kan man undra hur ett litet förlustbrin-

gande företag som Spyker ska kunna rädda ett i 
dess ögon stort företag med ännu större förluster 
som Saab har i sin ryggsäck. Men det lär ju fin-
nas starka kapitalister (miljardärer) som backar 
upp affären. 
 
Om det är det kortsiktiga riskkapitalister eller 

långsiktiga investerare lär framtiden utvisa. 
Spyker har ju i alla fall varit väldigt ivrig att 

köpa Saab sedan alla andra spekulanter hoppat av. 
 
Mitt i glädjeruset finns det skeptiker till affären. 

Farhågor restes redan samma kväll som affären 
offentliggjordes att Spyker kan komma att flytta 
tillverkningen till Antwerpen där Opel-tillverk-
ningen är nerläggningshotad.
 
Fiat-chefen som var en av påstådda intressenter 

i början av försäljningsprocessen tror inte alls på 
att Spyker blir en hållbar ägare till Saab.
 
Om man ska kalla dem för kraxande olyckskor-

par eller insiktsfulla realister återstår att se. 
 
Det kan komma ett bakslag men den dagen den 

sorgen. Nu kan vi alla fall glädjas över att Saab 
har räddats undan sotdöden i GM:s regi så att 
klubbens årsmöte blir en glädjens stund och inte 
en sorgens möte med hängande huvuden och 
gravöl på borden.
 

                                               CHRISTER GEBO
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Det handlar mycket om nya Saabar i me-
dia just nu, men hur fungerar det egentli-
gen att köra en gammelSaab till vardags? 
Detta har diskuterats i en intressant tråd.

Saab 95 V4 som bruksbil?? 
Postat av: Christian Haugsöen 

Hej hallå!

Jag har länge varit sugen på att köpa en V4 
av något slag, nu på senare tid har suget efter 
en 95’a blivit näst intill olidligt! Saken är den 
att jag har bara möjlighet att ha en bil så den 
bilen jag har måste fungera som en vardagsbil. 

Jag pendlar ofta mellan Karlstad och Skara 
vilket gör en enkel resa på ca 16 mil. Hur ser 
bränsleekonomin ut på denna eminenta vagn? 
Ni som har en, är det mer en “plocka ut i 

solskenet”-bil eller skall 900’an bytas ut mot 
något mycket häftigare?

Tacksam för svar 

Postat av: Chakka 

Mina otrimmade 96:or har som regel dragit 
0,65-0,85 på långkörningar, vilket en 16-mil-
sresa får anses vara. Den enda 95:a jag ägt 
låg ganska stadigt på 0,8 (plus en liter olja var 
tjugonde mil...), så du borde kunna klara dig 
ganska lindrigt undan. Däremot är 95 oktan 
egentligen inte rekommenderat för V4:or. 
Jag vet att det finns många som kör med det 
ändå, men Saab själva rekommenderade minst 
97 oktan. Shells 99-oktaniga bensin gjorde 
underverk för min bil, men den kostar ju lite 
mer. Dessutom tillkommer kostnaden (som väl 
egentligen är försumbar) för blyersättnings-
medel, om du inte vill konvertera topparna.

Ska du köra mycket med en 95:a, skulle 
jag dessutom rekommendera en lätt sänkn-
ing (minst) av bilen, plus gärna lite styvare 

Aktuellt från Saabklubbens hemsida

På Saabklubbens forum har livet sin gilla gång med intressanta diskussioner. Det största som 
hänt sedan sist är att vi fått två nya moderatorer, Mårten Strandmoe och Anton “Lustgasen” 
Björklund. De kommer att hjälpa till med modereringen av forumet och bidra till att vår vir-
tuella Saabträff kommer att fungera ännu bättre framöver.
Som webbmaster uppskattar jag mycket att det finns Saabentusiaster som vill hjälpa till idéellt, 

utan moderatorer inget forum. Du kanske själv är intresserad av att hjälpa till? Nya moderatorer 
är alltid välkomna, men vi är även tacksamma för hjälp med annat webbrelaterat. Du kanske vill 
hjälpa till att utveckla hemsidan, eller har en bra idé om hur sidan kan förbättras? Hör gärna 
av dig på webmaster@saabklubben.com i så fall!

/Patrik Hermansson, webbmaster.

fjädring och/eller krängningshämmare bak. 
Min 95:a kändes otäckt svajig med gamla 
orginalfjädrar, trots teleskopdämparkonverter-
ing bak och skapligt fräscha dämpare runtom. 
Lite fler hästkrafter skadar inte heller, men då 
blir förstås bränsleekonomin lidande -- min 
1740 96:a drog aldrig under litern oavsett hur 
försiktigt jag körde. 

Postat av: Christian Haugsöen 
Tack för ditt svar Chakka

Att bilen är lite slö är inget problem, jag har 
inte bråttom  grin  . Stabiliteten däremot låter 
lite mer oroande. Jag har visserligen inte tum-
men mitt i handen men jag som svetsar ungefär 
lika bra som jag flyger (inte alls). Eller går det 
att lösa med gammalt hederligt skruvande? 

Postat av: saabisti 

Ni som har en, är det mer en “plocka ut i 
solskenet”-bil eller... 

Just tvärtom! Ju värre väder, kallare och 
halare desto bättre känner man sig till mods i 
en 95:a med goda köregenskaper och värme 
som räcker.

Har som andra bil en 95 ‘76 som jag satt 
ned lite pengar på så att underräde och mo-
torn fungerar. Bilen kostade 15000 SEK och 
byte av diverse slitdelar, motorgenomgång 
rostlagning och rostskydd sammanlagt lika 
mycket. Slutresultatet är en bil som jag kan 
lita på vars driftkostnader förutom bränsle är 
mycket låga och värdeminskning har förbytts 
till värdeökning. En bil som man dessutom kan 
förstå att reparera om det skulle behövas. Som 
extra bonus alla glada miner runt omkring mig 
i trafiken.

PS. Mamma får köra med Mondeon jag håller 
mig till 95:an

Aktuellt från ”saabklubben.nu”
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Postat av: Mattias Edeslätt 

Jag har en 95:a jag fått i vinter, som numera 
efter 9 års stillestånd är tillbaka på vägen som 
bruksvagn igen. Men precis som den troligtvis 
fått av tidigare ägare så får den nu öm om-
vårdnad och mycket kärlek för att inte snabbt 
förfalla till en enlädig rostburk. För rostar gärna, 
det gör alla gamla bilar, oavsett märke. 

Bor i marklägenhet med egen uppfart så att 
handtvätta den kan jag göra när väder tillåter. 
För andra tillfällen så spolas den ofta av i Volvos 
moderna “självtvätt”. Dock enbart noggrann 
avsplolning av bil, hjulhus och underrede då 
jag personligen inte vill använda deras grusiga 
borstar på lacken. Denna kombinationen anser 
jag är väldigt bra. Det optimala är om man 
har en riktigt tvätthall på macken i närheten, 
så man oavsett väderlek och mörker kan stå 
inomhus utan mössa och jacka för att spola av/
handtvätta bilen.

Men att köra gammal bil till vardags kräver 
att man är lite tokig eller en såkallad entusiast. 
Har blivit lite pillande med diverse, dels för att 
bilen har stått länge och det tar ett tag innan 
man letat reda på alla fel på en helt ny bil i 
sitt ägande av äldre modell. Jag har lärt mig 
att inte dra handbromsen efter man sköljt av 
bilen när det är kallt ute. Armarna eller vajern 
hade frusit. Men släppte med ett par knyck 
med kopplingen.

Värmen? ja, jag är beredd att hålla med min 
mor efter köptet.Ska du åka omkring och frysa? 
undrade hon. Hennes far ägde en 95:a -72 som 
vi övertog när han dog, så hon talar efter egna 
erfarenheter. Hon har inte helt rätt, men inte fel 
heller. Jag har brukat olika modeller av Volvo på 
vintern tidigare, ifrån amazon, 140-serien och 
uppåt och inget kan slå värmen i en gammal 
volvo. Närmast en bastu. I Saaben, ja, där blir 
ju varmt, nåja, en 96:a är säkert mycket trevli-
gare med mindre cupé. Man plockar gärna inte 
av sig jackan och mössan. Jag har dessutom 
gärna raggsockar och ändå känner jag att jag 
kan vara kall om fötterna. Men nu har vi haft 
riktigt kallt en längre period.
Nu har jag en -69, det är väldigt tänkbart att 

de senare modellerna har bättre värme. Kol-
lar man på på årsmodellsskillnader så får de 
benvärmare bak och bättre luftutblås någon 
gång på 70-talet.

Men den 900T CC -80 jag ägde som förstabil, 
den hade en konstant frusen/immig ruta på 
bakluckan på vintern. Men värmen kunde man 
inte klaga på i den iallafall.
Ett fårskinn till sätet är även att föredra, blir 

lätt kallt om baken annars.
Frusna dörrlås och dörrlister hör också vintern 

till med gamla bilar trots idogt rundsmörjande 
av låsdetaljer. Men oftast inte värre än att en 
tändare i beredskap i fickan löser problemet. 

Dörrlister brukar funka med lite milt våld och 
känsla för att de ska lossna.

Man bör även ha ett intresse eller vilja lära 
sig att meka. Verktyg och verkstadshandbok 
underlättar. Även bilskruvare i bekantskap-
skretsen för de jobb man gärna inte ligger ute 
på backen och utför, speciellt denna bistra 
årstid. Jag håller dessutom på att skaffa mig 
en rullande nödutrustning som jag har lig-
gande i bilen. Innan man känner bilen och kan 
lite på den så bör alltid nödreparationer kunna 
utföras vid vägen. Varselväst, pannlampa, 
startkablar, en enkel uppsättning verktyg och 
buntband kommar man långt med. Samt lite 
olja, spolarvätska och glykol. Behållaren till 
spolarvätskan är inte direkt stor så beroende 
på väglag kan påfyllning ofta få ske.
Vanlig service bör man behärska som just-

ering av ventiler, brytare, tändning, stift och 
naturligtvis olja och filter. Byte av bromsde-
taljer bör man även själv kunna utföra och 
speciellt rundsmörning av dessa bör ske en 
till två gånger om året för att hålla funktionen 
på topp.
Kunskapen av detta eller är det kanske viljan 

är i det närmaste obefintlig på en verkstad i 
dagen läge.
Men de är enkla bilar att skruva med och 

åtkomsten är ganska god runtom i motorrum-
met.

Har du fru och barn eller funderar på att skaffa 
något av det så se till att skaffa en bil med 
rullbälten. Jag har rullbälten fram och funderar 
på att skaffa och göra fäsen till det bak där 
det endast finns tvåpunktsbälten som går över 
axeln. ifrån -75 är det standard både fram och 
bak. Dessutom flyttas reservhjulet bak i skuffen 
så det inte längre tar plats på golvet för bak-
sätespassagerarna. Barnstolar är ett ständigt 
problem när man kör med gamla bilar. Kvin-
nfolk, ja, det beror på deras nivå av bekväm-
lighet, sällan gillar gamla bilar som bruksbilar 
men immiga rutor och sämre bekvämligheter 
än i en “ny och modern” bil erbjuder som tyst 
förarmiljö i motorvägsfart, servostyrning mm. 
Har märkt att de ofta skräms av rattväxel och 
frihjul om de tillhör den yngre generationen, 
dvs kvinnor av årsmodell -70 eller nyare.

Bränsleförbrukningen har för min del legat 
runt litern, mätt upp 1.06 över ett flertal tan-
kningar, men sista tanken visade 0.96 efter 
justering av brytare. Då är det kallt ute nu 
med snö och is och byte av alla tänddetaljer 
förutom stiften är inte utförda. Justering av 
tändning och förgasare ska också göras, så 
jag räknar med att kunna få ner förbrukningen 
till någonstans runt 0.8 vid blandand körning. 
Enligt verkstadshandbok ska de kunna gå så 
billigt som på 0.7 vid blandad körning. Jag har i 
nuläget fått tanka i intervaller om ca 30-35 mil. 
Tänk på att du ska ha blyersättning att slå i vid 
varje tankning. Jag kör dessutom på V-power 
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för att enligt min uppfattning så gör gamla bilar 
bättre på 99 oktan. 98 oktan är svårt att hitta 
idag pga detta byts ut till E85 på alla mackar 
och 95 oktan upplever jag att motorerna går 
sämre och även drar mer bränsle.
Har du mycket motorväg i din pendling? Det 

är inte bilens rätta element, mycket motorvarv 
och högt ljud i cupén.

Blev en lång utläggning detta. Men detta är 
lite om mina egna erfarenheter av att köra med 
äldre bilar som bruksbilar. 

Mattias. tack så jättemycket för ditt utförliga 
och givande svar. 

Postat av: Christian Haugsöen

Min mentala hälsa kan nog ifrågasättas och 
epitetet tokig känns ganska passande. Gam-
mal bil är gammal bil, det är jag beredd på. 
Kontinuerligt underhåll och mer arbete än med 
en ny bil är en del av charmen! Vintern ja, kan 
säga det att min 900 -90 är inget mästerverk 
när det kommer till vinterhalvåret! Jag är inte 
särskilt frusen av mig, men som du nämner tror 
jag att det kommer krävas stora mått övertaln-
ing och fjäsk för att få damen att gå med på 
detta byte (någon som vet vart man kan köpa 
en billig häst?).
Jag är absolut inte rädd för att skruva, snarare 

tvärt om. Är det fortfarande möjligt att få tag 
på reservdelar eller har de trillat ur lager så att 
“gravplundring” blivit enda alternativet? 

Jag funderar fortfarande över stabilitetsfrågan 
som dryftades tidigare, är detta ett problem 
som flera upplever. Kan tillägga att bagageu-
trymmet kommer användas till hundtransport, 
så det kommer vara konstant “lastat”. 

Postat av: emul 

Med modifiering till vanliga dämpare och rejäla 
fjädrar bör det inte vara problem. Testat min 
95:a duktigt överlastad med min modifiering 
med vanliga gamla fjädrar, det var acceptabelt 
trots lasten. Nya hårdare fjädrar borde göra 
underverk!

Ta en titt på min garagetsida om du undrar 
över min modifiering. Finns länk härunder! 

Postat av: Mattias Edeslätt 

Väghållningen är inte alls dålig. Problemet 
är att 95:ans bakvagn inte har normala stöd-
dämpare. Men de som sitter kan man fylla på 
olja i. Det är klart, det är ingen asfaltracer. Men 
man lunkar gärna fram i en hastighet på max 
90 km/h med dessa bilar. Dessa hastigheter 
var dessutom toppfarten när dessa bilar kon-
struerades, så väghållningen är inte av mod-
ernt snitt. Men i gamla bilar blir hastigheten 
oviktig och själva resan blir målet. De både 

smala och höga däcken ger heller inga under 
av kurvtagningsteknik. Men den är som en 
bergsget på vintervägar med dubbade 165:or. 
Ett antagligen vanligare problem är att få tag 
på däck av 155/165/175 profil i 15” storlek. 
Alla firmor kan inte fixa det i dagens läge. 

Visst är det otroligt med charm att köra en 
äldre bil på vintern. De har så mycket mer 
personlighet och körglädje än en “modernare” 
bil, dvs ifrån 80 och nyare.

Reservdelar anser jag inte vara ett problem. 
Det mesta går att få tag på över disk hos din 
reservdelsbutik, även om det inte finns hemma 
på lager. Även biltema har kvar lite delar på 
sina hyllor. Sen finns det specialfirmor och 
reservdelsmarknader där man kan hitta det 
mesta, både nytt och begagnat. Klubben sägs 
ha ett fint utbud, men det ligger på is för till-
fället och är inte tillgängligt för försäljning. 
Även rabatt hos lite olika leverantörer får man 
genom klubben. Likplundring är inte det lät-
taste i dagen läge då det mesta är pressat på 
skrotarna pga EU-direktiv och inflödet av dessa 
modeller är ytterst begränsat.

själv har jag handlat på mekonomen, meca, 
www.veteranshop.se 

Postat av: Christian Haugsöen 

Köptarmen vrålar av begär för tillfället, men 
är en 96 kanske att föredra? Huvudanledningen 
till att jag tänkte på en 95’a var möjligheten 
till hundbur! 

Postat av: Mattias Edeslätt 

Utbudet av 96:or är ju betydligt större. Men en 
95:a är så mycket mer praktisk och charmig. 
Speciellt om man som du har hundar.

Kom att tänka på att man bör ha intresse 
av att under sommaren slipa och laga rost el-
ler begynnande rost på bilen både under och 
ovanpå. Har sett många fina bilar som gått 
rostdöden till mötes på under två år, från fina 
bilar till bilar utom all räddning inför nästa 
besiktning. Men de har oftast inte heller fått 
se varken tvättsvamp eller service under den 
tiden av sina ägare. 

Postat av: Fredrik 

Skulle gärna väla återkomma till både 95:s 
värme och stabilitet: Med vintertermostat och 
(original  smile  ) vinterskydd på grillen så blir 
det verkligen varmt i bilen; jacka mössa och 
handskar åker av efter några km. Håller helt 
med Emul stabiliteten är det inget problem med 
i fall stötdämparna är i skick, flere nya småbilar 
är mycket känsligare för både spår på vägen 
och sidovind. Naturligtvis kan du inte jämföra 
den med 9000:s förnämliga väg egenskaper. 



30

Och till slut “Viljan är stor, men plånboken 
tunn.” jag skulle nog säga att dethär talar tungt 
för just en 95a. 

Postat av: Christian Haugsöen 

Min mor har en clio årsmodell 20någonting 
som känns som om den skall trilla av vägen 
vid minsta vindpust! 
Ja jag har spenderat morgonen här med att 

söka reservdelar på diverse hemsidor tex: 
Bildelsbasen . Och vad det verkar så går det 
att komma över mycket delar till vettiga priser. 
Nu är det bara den eviga konflikten mellan 

hjärta och hjärna som skall strida klart (hjär-
tat är i klar ledning och hjärnan får bra argu-
ment i denna tråd). Jag funderar på om jag 
borde ta och lära mig svetsa ordentligt innan 
jag köper mig ett objekt (för ett objekt är vad 
den tunna plånboken medger). Klarar man sig 
med hemma-lärning eller krävs det utbildning 
skulle ni tro?

Lutar dock kraftigt åt ett inköp till våren 

Postat av: William 

är alltid ett lotteri med bilar :P V4ornas fördel 
är väl att de är ganska ärliga med felen och i 
grunden är det bra bruksbilar. men nu såhär 
30+ år senare får man ju vara beredd på att 
byta nån packning här och där och andra delar 
som inte vill vara med längre.

min egen erfarenhet från min V4 är att den 
sällan sviker, men kan behöva lite underhåll 
under året ändå. så ett garage är bra som 
man kan pilla med lite löpande underhåll på 
helgerna. man kan ju visserligen bara tuta och 
köra och låta den förfalla, men hur bra samvete 
ger det. 

PS delar har inte varit nåt problem hittils, 
soppapump och generator har jag hittat nytt 
liksom servicedelar och vanliga slitdelar. andra 
saker, även karossdelar, har jag hittat i bra 
skick genom köpesdelen här på forumet eller 
lokala skroten för nån smågrej.

hur många här inne har utbildning för sin 
svets? 
min V4 var min utbildning och anledning för 

svetsköp. men det sägs finnas sånna utan rost 
att köpa om man hellre vill det :P 

Postat av: Mattias Edeslätt 

Att svetsa är inte speciellt svårt. Men allt 
beror ju om man har utrustning och bra plats 
att vara på. Ute går med flusstråd, men det är 
inte optimalt.

Förarbete är A och O. Kapa bort allt rostigt, 
slipa rent, klipp till och svetsa helst, kant i kant 

eller i bästa fall med minimalt överlapp. Kall-
galva, karosserikitt på skarven och underreds-
massa. Att svetsa i karossen är lite svårare. 
Viktigt att tänka på att aldrig byta mer plåt 
än nödvändigt. Det mesta av en ekonomibit 
behövs oftast inte. Svetsa små avsnitt, låt det 
kallna, svetsa en liten bit på andra sidan av 
lagningen, låt det kallna osv.. så slår sig plåten 
oftast inte.
Investera i riktigt plåt, minst 0.8mm helt 

1mm tjocklek. Inte vanlig svartplåt som rostar 
bara man tittar på den. Köp elförsinkad, inte 
giftigt och funkar fint att svetsa på utan giftiga 
gaser eller kör med rostfritt. Funkar hur bra 
som helst, men är väldigt hårt plåt att arbeta 
med. Jag brukar bocka plåt med en bra tång, 
smedhammare och en bra träbit för lämpliga 
vinklar eller en bra sten mm som man hittar. 
Funkar i avsaknad av plåtbock.

De har en väldigt tacksam bottendel att svetsa 
på. Inga balkar eller annat att ta hänsyn till.

Håller med ovanstående om att moderna 
småbilar har betydligt sämre vägengenskaper 
än en 95/96

Angående värmen, så kan jag tänka mig att 
en 95:a ifrån -71 och nyare har betydligt bät-
tre värme med separata ställbara luftutblås, 
värmekanaler till baksätet och ifrån -72 elup-
pvärmda säten fram.

Finns det kylarskydd som passar till den 
nyare grillen, dvs ifrån -69? Kanske man skulle 
försöka skaffa det. Kör med pappskiva framför 
större delen av grillen nu. 

Postat av: Mogens 

Hej!
Saab 95 V4 er en fantastisk bil - også i hverda-

gen.
Jeg har haft min i snart to år både som brugs-

bil og hobbykøretøj.
Mine to største bekymringer er sikkerheden 

og så som det tidligere er nævnt undervognen 
bagtil. 
Angående det sidste, så vil jeg gerne spørge, 

hvis man vil have fastere fjedre - er der så 
andre Saab-fjedre, man kan bytte med, eller 
måste man kape?
Noget af det bedste er fleksibiliteten og rum-

meligheden.
Har netop fået tag på et originalt - enormt 

stort takräcke, der jo må laste 100 kg.
Og - nå ja - har man kørt rundt i København 

en dag, så savner man lidt servostyring.

Hvis I vl se lidt billeder, så her hemtrevligt 
vardagsrum.
http://picasaweb.google.com/MogensBH/

Saa...feat=directlink
Mogens, København 
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Postat av: nailhead 

Hej allihop hittade detta trevliga forum idag.
Lånar tråden lite i o med att volvon pajja 

häromdagen o nu e de akut o köpa annan bil 
o hittade då en v4 79a men jag är helt grön på 
saab så lite info vore grymt! har läst igenom 
tråden o fått veta mkt men tänker mer på 
vanliga fel på den årsm, vad man ska titta på 
när man kollar på den, och om det är nå o ha 
o åka 3-15 mil om dan till jobbet i??
Intrevjuade min kära morfar idag o han sa att 

de va en av de bästa bilar han haft o mormor 
sörjde i 10 år efter de gjort sig av med den.
gäller det även på den att den ska köras på 

99okt med bly??
Kommer nog fler frågor under kvällen om jag 

får svar.
hade /Matte 

Postat av: Mattias Edeslätt 

Fina bilar. Du kan läsa lite här om de 
olika årsmodellerna; årsmodellsskillnader 
96:an (http://www.saabklubben.se/?q=sv/
node/466).
Säkert både god värme och komfort i dessa 

och visst är de bra vinterbilar med goda vä-
gengenskaper.

I övrigt gäller det som nämnts tidigare, ska 
den inte förfalla snabbt vid brukskörning året 
runt, främst om det finns salt på vägarna krävs 
regelbunden avspolning/tvätt och förebyg-
gande slipning och lagning av rost på somma-
ren. Annars går de snabbt ner till rostburkar, 
precis som alla gamla bilar. Viss baskunskap 
för att meka krävs för att utföra normal service 
och underhåll på bilen själv.

En sådan bil som är i ordning med tänddelar 
och förgasare bör dra ca 0.7 l/mil. Angående 
bränslet så verkar de flesta här på forumet 
vara överens om att de går bäst på 98 oktan 
alternativt 99 oktan v-power. Blyersättning är 
ett krav om topparna inte är konverterade. 

Postat av: nailhead 

Okej är det nå som skall kollas mer än nå an-
nat eller bara vanlig rundsmörjning då o då? 

Postat av: Mattias Edeslätt 

Inget speciellt. Vanlig service var 1000:e mil, 
olja, filter, ventiljustering, brytare, tändning. 
Luftfilter och tändstift vid behov, men brukar 
väl ligga i intervallen 2-3000 mil. Översyn av 
bromsar brukar vara bra vid vid vår och höst. 

Postat av: nailhead 

aja okej. Inte ofta man ser de här bilarna rulla 
året runt därfar man e lite skeptisk o aldrig titta 
åt saab tidigare men efter mitt samtal med 

mor o hennes far så fick jag mej en funderare! 
övertyga mej gärna! 

Postat av: Per/Haninge 

Jag ägde en 95:a .77:a & -78:a, och det går 
nästan inte en dag utan att jag saknar en 95:a.
Syverän att lasta i, och framför allt på med 

95:a räcket.
Det enda som kunde knäcka 95:an med att 

lasta mer var ett släpp, körde byggtimmer på 
taket så bilen nästan välte  smile 
Stabil med friska dämpare, få problem, dessu-

tom så är det inte många kvar så bara grejen 
att skaffa en för att rädda dom från skroten är 
argument nog. 

Postat av: nailhead 

ok. ja skulle kanske kunna bli en sådan. kravet 
är att den startar varje morgon! 

Postat av: Mattias Edeslätt 

Sök på Saab V4; 96 och 95 på garaget.org så 
blir ni övertygade om ni är tveksamma. 

Postat av: Molte 

95/96 V4 rekomendras starkt som bruksbil! 

Jag snittar 0.7-0,9 l/milen beroende på hur 
tung foten är. Kan till och med krypa under 
0,7 l/milen.
Jag tankar V-Power 99 okt och blyersättning.

Motorprestandan räcker till. Det är inga 
raketer vi pratar om här visserligen. 80-120 
på högsta växel klaras av på ca 15 sekunder 
så oftast är det inga problem att ta sig om i 
trafiken.

Väghållningen ska man inte klaga på med 
tanke på hur många år bilarna har på nacken. 
Lite väl mjukt chassie för min smak men det 
finns billiga trix att ta till. 
Kan inte tala så mycket för 95 i det här fallet 

då jag inte har kört spec mycket med dem, 
men 96.an kan hålla betydligt modernare och 
starkare bilar bakom sig när vägen börjar 
svänga. Har en kompis som kör Porsche 911 
(964 3,6) som klämde ur sig en gång vi varit 
uppe på Söderåsen på de kurviga skogsvägarna 
”Det är faktiskt ganska svårt att köra ifrån dig 
här”. Nog hade Porschen kunnat pysa iväg som 
en blixt från v4.an..men ändån.

Som många andra säger. Ju sämre väder 
desstu bättre blir de. Tar sig fram fint i snö 
och värmen är mer än god. Iallafall i de senare 
årsmodellerna. Jag skulle påstå att man kan 
köra igenom en vargavinter i bara mässingen 
utan att huttra. 

När det gäller rost och andra punkter att titta 
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på så ligger det en fin guid här på sidan. Stöt-
dämparinfästningen bak är ett vanligt ställe 
som rosten kommer på. Även i hjulhusen fram 
ner mot golver till motorutrymmet.

När det gäller service så är det 1000 mil som 
rekomenderas mellan intervallen. Finns en del 
disskusioner här på sidan om vilka oljor som 
rekomenderas. Själv säger jag Quaker State 
till både motor och växellåda.
När det gäller delar så finns de mesta man 

behöver för underhåll på Mekonomen.
Ska det vara några dåliga sidor med dem så 

skulle det vara tungstyrt vid fickparkering.
Krocksäkerheten är lite för låg för att vara 

bruksbil enligt mig.

Akta er för det är lätt att fastna när man skaf-
fat en. I våg familj har vi haft minst en saab 
96 sedan 1969 med undantag på 7 år men nu 
har jag tagit över stafettpinnen så ordningen 
är återställd.

Postat av: nailhead 

Håller med... var länge sedan jag känner en 
sådan glädje över att både köra och skruva 
med en bil som med min 95:a. Sist var nog 
när jag brukade min sista Volvo 140 året runt, 
vilket måste bli för snart 7 år sedan. Man kör bil 
med ett stort leende, kör gärna en extra runda 
eller kollar oljan en extra gång och man kän-
ner i ryggraden att bilen mår bra. Man känner 
vartenda knarr i karossen eller varenda tvek-
samhet vid acceleration och man vet skillnad 
om det kommer något nytt ljud eller miss som 
inte brukar vara där.

Postat av: JoSo 

Verkligen bra och konstruktiva inlägg i den 
här tråden! Jag har egentligen bara en grej 
att tillägga och det är att det hade varit skönt 
med en 5:e växel så man får ner motorvarvet 
på landsväg/motorväg. Det är väl egentligen 
inga problem att köra V4 på motorväg men 
längre sträckor blir det lite tradigt och det är 
inte alltid det finns småvägar som passar som 
alternativ... 

Postat av: Mattias Edeslätt 

Visst är det så, men det är det har vi också 
försökt säga, kanske lite mellan raderna. Någon 
motorvägsracer eller för den delen optimal för 
stora breda 90-vägar är den inte. För att vara 
det hade det krävts en 5:e växel, precis om du 
skriver. Både för att hålla ner förbrukning och 
varvtal och motorljud i bilen. Man får både höja 
rösten och stereon när man passerar 90 km/h

Långkörningar är inget problem, de är 
bekväma, men de kommer bäst till sin rätt på 
småvägar, gärna med lite kurvor och krön eller 
att man lunkar fram i 80-90 km/h på de större 

vägarna. Det är ingen bil för den stressade... 

Postat av: Sus 

Jag är helt såld på Saab 95.
Vi bodde tidigare uppe i Norrbotten och då 

köpte jag alla jag kunde hitta. När vi sedan 
flyttade söderut så fick bilarna följa med.

En del kördes ner 140 mil för egen maskin och 
några togs ner på släp av min förstående man. 
Ingen av dessa långresor var något problem, 
trots att flera av bilarna inte körts på flera år 
och dessutom var fullastade med däck, reserv-
motorer och andra reservdelar. Jag tycker inte 
att de är svajiga, om bara stötdämparna är OK.

Våra nya grannar gjorde stora ögon när vår 
tomt sakta fylldes med Saab 95:or i olika färger 
och årsmodeller. 
Som mest var det 11 stycken.
Till och med lokaltidningen kom förbi och 

gjorde ett reportage. 

Bättre vinterbil finns inte. Startar i sträng kyla, 
bara man har färsk vinterolja. Bäst är om man 
har manuell choke. Värmen klarar -30 grader 
lätt, bara man täcker en del av kylaren och har 
vintertermostat.
Med rejäla dubbdäck tar man sig fram där 

andra bilar kör fast.
Bränsleförbrukningen är låg, kring 0,8 l/mil.

Vi har även gjort flera långfärder ner genom 
Europa sommartid med orenoverade 95:or utan 
några som helst problem. Inga konstiga spe-
cialverktyg behöver man ta med i packningen.
Med stjärnmejsel, skruvmejsel och skiftnyckel 

kommer man långt 
Båda sidorutorna nervevade och 95 km/tim 

ger en perfekt temperatur när man susar fram 
på Autobahn och det är +30 ute. 
Det enda som de här bilarna inte gillar i vär-

men är köer. Då får man stänga av motorn 
annars kokar de lätt.

Blev tyvärr tvungen att sälja av ganska många 
bilar eftersom jag märkte att klimatet här nere 
inte är bra för att ha bilar stående. 
I Norrbotten kan en bil stå utomhus i flera år 

utan att det händer så mycket. 
Har dock kvar några 95:or + en massa re-

servdelar för framtiden.

Jag tycker själv att jag gjort lite av en kul-
turgärning som tog hand om alla dessa bilar 
som annars säkert varit bortskrotade nu. 
De 95:or som jag har sålt har alla fått bra 

hem med nya ägare som insett att Saab 95 är 
den ultimata bilen.

Så skaffa en Saab 95 som bruksbil. Bättre 
finns inte.
Mvh
Susanne
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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

Saxat ur Västerbottens-Kuriren Jan 2010
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MAX & VILLE SAABMEKANIKER
 SOM UPPLYSER.

Detta är tänkt som en ny inriktning i Bakru-
tan, lite tekniska tips från tiden då det begav 
sig. Vilka är då dessa två figurer?
Ni som kanske har ett förflutet som anställd 

vid någon av SAAB:s verkstadsanläggningar 
känner förmodligen till dom. 

På 70-talet och en bit in på 80-talet hade man en 
verkstadsskola som baserades på ljud-och bild-
band, detta skötte den sk hemmainstruktören om.
Max & Ville var de två teckande mekanikerna 

som presenterade de olika avsnitten på dessa 
utbildningar.

Tanken nu var att låta dom presentera en del av 
de SI ( service information) som man skickade ut 
till verkstäderna ( och gör så än idag).
SI är precis vad det betyder, även på 60-och 

70-talen fanns det fel och brister, givetvis även 
förbättringar som man kom på under rullande 
produktion som skulle ändras löpande på bilarna, 
ofta i samband med ett ordinarie verkstadsbesök.

Många av dessa bilar lever ju kvar som hobby 
fordon och det kan ju vara kul att veta vilka fel 
och brister som fanns på den tiden. Man kan ju 
även se om ens egen bil har blivit ”uppgraderad”. 

Det finns både små enkla SI och de som avhand-
lar ett par sidor. Vår redaktör och utrymmet i tid-
ningen avgör på vilken nivå vi kan hålla framöver. 
Jag tänkte även visa lite ang alla modeller som jag 
har tillgång till, dvs 93-900, om intresse finns så 
kan ju även tidiga 9000 vara av intresse.

Först ut tänkte jag att ett SI med betäckningen ” 
2-8-325 med distr till 1.2.4.5 och är daterad febr 
1965” Detta gäller modell 95 och 96 av 1965 
årsmodell.

För att kunna följa detta med lite mer kunskap 
och vad jag brukar kalla ”värdelöst vetande” skall 
ni få en förklaring vad dessa koder betyder.

2= kapitlet i verkstadshandboken, i detta fall 

”motor”
8= anger ordningsnummret i kapitlet, i detta 

fall nr 8
325= detta anger vilket SI i ordningen man 

skickat ut, avser alla grupper.

Nästa siffergrupp avser vilken distribution man 
skulle ha,

1= Internt inom SAAB/ANA
2= Återförsäljare, Sverige
3= Diverse personer, Sverige
4= Endast generalagent export
5= Återförsäljare export

Hoppas att detta kan göra det hela mer intres-
sant för er.

Överst på nästa sida ser ni det första SI:et i 
denna serie
Detta var ju egentligen inget nytt för de av oss 

som har bilar med vaccumpump, frågan är hur 
många som blev åtgärdade? Det känns ialla fall 
som om detta problem fortfarande finns kvar.

Vi spänner bågen extra hårt denna första gång 
och försöker få med ytterliggare ett SI.
Jag väljer då ett som är märkt  ” 2-11-1040, distr 

1.2.4.5 och är daterat dec 1969.”

Detta rör SAAB 99  ang packningar till gren-
röret. Lite tvetydig info, utan packningen skall 
man få en förbättring, har man dock problem 
med läckage så råder punkt 1 dvs återmontera 
packningen för att vara säker att slippa läckage!
Detta får vara allt för denna gång, hör gärna av 

er med synpunkter och kanske önskemål på tips, 
finns dom så försöker jag plocka fram dem.

Ett sista tips på vägen, använd endast SAAB 
original reservdelar, i den mån det går att få tag på.

MVH
MAX & VILLE 

Vid tangenterna Michael Rasmussen
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Med V4:an genom sju länder
Det började med att pappa sa att det hade 

varit roligt att köra ner till Gibraltar sund. 
Då sa jag på skoj att jag följer med om vi tar 
V4:an. Svaret blev att det vore synd att slita 
på den och att den säkert inte skulle tycka om 
påfrestningarna av att köra så långt på så kort 
tid. Mitt skämt blev till ett vad. Nu jäklar skulle 
det visas vad V4:an gick för. Kommentarer 
från andra löd ”Går det?” eller ”Nä nu skojar 
du allt?”. Jag kände mig ännu mer triggad, 
varför skulle man inte kunna köra långt med 
bilen 2008 när man kunde göra det för 30 år 
sedan? Pappa hängde snart på idén. Bilen hade 
ju ändå inte gått mer än 10 000 mil så det skulle 
säkert gå bra, lät det nu.

Han började göra resvägar ner till Gibraltar men 
till slut nöjde vi oss med att följa Nederländernas, 
Belgiens och Frankrikes norra kust och sedan 
precis svänga in i Spanien och köra tillbaka via 
Medelhavet och därefter köra genom Schweiz, 
Tyskland och Danmark på vägen hem.

Vi startade resan på tisdag morgon den 24 juli. 
Vi hann inte komma längre än till färjeläget i 
Helsingborg förrän vi fick vår första hälsning från 
några i en liten lastbil. Direkt på båten och 30 
minuter senare var vi utomlands. När vi närmade 
oss Köpenhamn så blev det köer på motorvägen 

och värmen fick sättas på lite. Denna dagen körde 
vi vidare genom Tyskland och in i Holland till 
en liten stad ute på landet med ca 1500 invånare. 
Den ligger lite norr om Groningen. Frun på det 
lilla hotellet rekommenderade oss att stanna ända 
till fredagen för då skulle det spelas musik på 
gatorna och hela staden skulle livas upp. Inget 
som lockade oss, vi hade betydligt högre planer. 
Under dagen hade ett oljud börjat höras från 

höger framhjul när man svängde lite höger så där-
för plockade vi av hjulet och tittade lite närmare. 
Inga glapp eller något upptäcktes, däremot var 
bromsbeläggen oroande tunna. På vänster sida 
var de som nya. Konstigt med tanke på att bilen 
inte drar snett när man bromsar. Vi bestämde oss 
i alla fall för att fortsätta en bit västerut så vi fick 
se lite mer av Nederländerna och sedan fortsätta 
in i Belgien. Därefter skulle vi köra rakt söderut 
och stanna nere vid Medelhavet så skulle mamma 
skicka ner nya bromsbelägg till oss. Då skulle inte 
resan bli förstörd.

På morgonen efter frukosten som vi för övrigt 
blev besvikna över fortsatte vi köra. Vi tog vägen 
över Afslujtdijk (lättare att skriva än att uttala), 
den stora fördämningen mot öppna havet. Tyvärr 
kunde vi knappt se de Västfrisiska öarna för det 
var disigt denna morgon.

Pappa och 96.an på vägen över Afslujtdijk
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Pappa sköter kartan och jag styr. Det blir bäst så, 
han lotsar mig genom ringvägen runt Amsterdam 
och sedan styr vi mot Bryssel. Hungern börjar 
påminna sig och vi kör in i staden. Något som 
skulle bli ett stort företag. Efter mycket letande 
hittade vi ett ställe att göra av med bilen på. På 
andra sidan gatan låg ett McDonalds som vi gick 
in på. Lagom trötta och svettiga beställde vi varsin 
meny och åt. Nu skulle vi ut ur denna stad. Sky-
ltarna som skulle leda oss utåt upphörde efter ett 
tag. Jag vet inte hur många gånger vi körde upp 
och ner längs en gata och letade skyltar eller hur 
många varv vi körde runt en stor park. Till slut 
hittade vi vägen ut. Vi kom så klart i köer inne 
i staden. Värmen fick sättas på, värmepaketet 
i 96:orna går inte av för hackor. Man kan köra 
genom en vargavinter i bara kalsongerna. Men 
när temperaturen visar närmare 30 grader ute så 
är det svettigt nog ändå. Vi fick beröm för bilen i 
kön alla fall. Det var en tröst i värmen. 

Bromsproblem
När vi kommer ut ur staden kör vi söder ut förbi 

Antwerpen och in i Frankrike. Efter ett tag tänds 
bromsvarningslampan. Vi stannar och undersöker 
men hittar inget annat än vårt tunna belägg som 

fortfarande är gott och väl godkänt. Vi linkar oss 
vidare med stor försiktighet och testar bromsarna 
med jämna mellanrum. Vi kommer ner till Reims 
i alla fall och tar in på  Best Western Hotel de la 
Paix. Priset är därefter, men det tycker vi att vi 
förtjänar. Jag hade packat med ”stora gör-det-
själv -boken” och börjar läsa om bromsarna. Det 
finns visst en sprint som kan hoppa in nere vid 
pedalerna som sedan tänder lampan. Man kan 
dra ut den och testa att bromsa, tänds lampan inte 
igen så är bromsarna okej. Den kan visst hoppa 
in vid häftiga inbromsningar och så. Vi bestäm-
mer oss för att testa det nästa morgon. Nu ska vi 
ut och äta alla fall. Från hotellfönstret kan vi se 
katedralen  som jag får en snygg nattbild på. Vi 
studerar katedralen noga följande morgon..

Efter att ha dragit ut sprinten så hoppar den inte 
in igen och vi känner oss lättade och fortsätter 
söderut. Vi kommer ner till Montelimar och be-
stämmer oss för att hitta ett hotell. Hemma fyllde 
jag upp den sista biten i spolarvätskebehållaren 
för att den skulle klara värmen. Då upptäckte jag 
ett litet litet hål. När jag nu fyllde upp den nästan 
kokande behållaren så började vattnet forsa ut. 
Dumsmarta SAAB, tänkte jag. Smart med up-
pvärmd spolarvätska på vintern men det funkar 
inget vidare i 40 graders värme. Det är nog många 
som har smält ner en och annan behållare. Det blir 
knappast bättre av grövre avgasrör. Väl hemma 
ser jag dessutom att behållaren är fel monterad.

Senare på kvällen går vi till restaurangen bredvid 
hotellet och beställer mat. Jag ska ha entrecôte 
och pappa lamm. Två stora filéer får jag, så stora 
att de hade räckt till en hel familj. Pappa får fyra 
lite mindre. Mätta går vi och lägger oss.

Efter frukost börjar vi köra igen. Motorväg hela 
vägen ner till Frejus och St.Raphaël där vi ska 
stanna. Vi hittar ett hotell efter lite letande och 
bokar in oss för sex nätter. 

Nu ber vi  mamma skicka ner de nya 
bromsbeläggen hon har skaffat till oss. Hotellet 
ligger längs med strandboulevarden så vi har fin 
utsikt ut över Medelhavet och har AC på rummet 
vilket är en nödvändighet om man ska kunna sova. 
45 grader är högsta temperaturen jag noterade 
och det är aldrig under 40° på dagarna och aldrig 

Katedralen i Reims där de franska kungarna 
krönts
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under 25° på kvällarna. 
Vi har fått instruktioner om hur vi ska parkera 

eftersom det är marknader i staden. När vi är ute 
och går ser vi hela tiden hur Police municipale 
lyfter iväg bilar som står fel. De kommer med 
flakbil med kran, drar två stora remmar under 
bilen och lyfter upp dem på flaket. Det hela går 
vingligt och man undrar om de inte ska vingla 
in bilen de lyfter i flaket eller förstöra något an-
nat på den. Vi väljer att parkera på gatan bakom 
hotellet för säkerhets skull. Det kommer ut en 
liten kille och frågar “Herrn, vad är det för bil?” 
Pappa svarar att det är en svensk bil som heter 
Saab. Några sekunder senare kommer pojken 
tillbaka med en flicka och säger “Det är en fin bil 
som heter Saab”.

Vi går ner på stranden och ligger där ett tag men 
när vi kommer upp på hotellrummet konstaterar 
vi att solen inte har tagit så hårt på oss. Följande 
dag går vi ner igen. Denna gång är solen inte 
lika snäll. Med brända ryggar går vi hem. Det 
blir till att läsa Henning Mankells Kinesen, den 
avklarades på två dagar.

Bilen bortforslad!
En kväll får vi stanna framför posten och när 

vi kommer på morgonen för att ta bilen så är det 
marknad på parkeringen. Vi går tillbaka till ho-
tellet och frågar var Police municipale ligger för 
de har forslat bort vår bil. Mannen i receptionen 

ger oss ett leende som får en att ana att Police 
municipale inte är så populära. Han förklarar 
också att staden inte vill sätta upp skyltar om 
parkeringsförbuden. Vi får instruktioner om hur 
vi ska ta oss till uppställningsplatsen och går dit. 
På vägen möter vi en tant som ser att vi går med 
karta. Hon stannar oss och frågar vart vi ska och 
sen undrar hon vilket språk vi vill ha hjälp på. In-
get man är van vid i Frankrike. Trevliga är de men 
de pratar helst inget annat än franska. Väl framme 
får pappa sköta snacket. Det är han av oss som 
kan franska. Polisen ber oss hämta försäkrings-
papperna i bilen och jag går ut och letar medan 
pappa fortsätter prata. Hinner inte mer än komma 
ut genom dörrarna och gå mot bilen förrän en 
polis utstöter läten som ”ÖH!! UH!!”. Jag vänder 
mig om och anar att det är mig han försöker få 
kontakt med. Han säger något på franska och jag 
svarar på engelska att jag inte förstår franska. 
Han fortsätter på franska och jag säger åter igen 
att jag inte förstår franska. Jag ber honom prata 
engelska men det hjälper inte. Jag vänder mig 
istället om och går mot bilen irriterad över att 
inte ens polisen kan prata engelska. Polisen följer 
raskt efter mig och ställer sig att stirra på mig när 
jag låser upp dörren på bilen och hoppar in och 
letar efter papperna. Sen säger han bara ”OK” 
och går sin väg. Notan landade på 96 euro och 
en räkning på ytterligare 35 skulle komma hem. 
Mannen i hotellreceptionen sa att den kunde vi 
strunta i att betala för de skulle ändå inte kräva 
oss på den. Den har ännu inte kommit nu över en 

Utsikten från balkongen på hotellet.



38 39

på båtarna. Många av dem är stora som de nya 
sundsbussarna som går mellan Helsingborg och 
Helsingör. De är inga småbåtar precis.
På vägen tillbaka till hotellet kör vi upp till en 

gammal by som heter St Paul, en by där många 
konstnärer har bott. När vi ska köra därifrån vä-
grar bilen att starta. Startmotorn snurrar som bara 
den som vanligt men det hjälper inte. Vi plockar 
av luftrenaren och det fullkomligt forsar ner 
bensin i insuget. Lite stressad av att få problem 
uppe i en uråldrig by i bergen tänker jag bara ”Tur 
jag har assistans på bilen”. Pappa kommer med 
förslaget att putta ner den för backen, i med tvåan 
och efter 50 meter börjar den tända. Stannar och 
väntar på att pappa ska springa ifatt. Plutt plutt 
säger den. Svårt att hålla den igång men glada ger 
vi full gas och kör därifrån. Nu går den som den 
ska igen. Kanske lufttrycket och värmen på de 
höga höjderna som spelade oss ett spratt.

Våra bromsbelägg har ännu inte kommit så vi 
bokar en natt till. Vi kollar i datorn nere i recep-
tionen efter vårt kollinummer men paketet går 
inte att spåra via fransk post. Den svenska posten 
uppger att det har kommit till utrikesterminalen 
i Frankrike. Vi har inte tid att stanna längre så 
vi ger oss av. Hotellet lovar att ringa oss så fort 
beläggen kommer. De har inte ringt än efter mer 
än en vecka efter att vi lämnat hotellet så beläggen 
är nog bortslarvade.

Franska alperna
På vägen mot Sverige kör vi genom de franska 

alperna på slingriga vägar. Vi tittar in i en liten 
by och tar en matbit. Byn är verkligen gammal 
och har en 2000 -årig historia.
Vi kör vidare på de slingriga bergsvägarna som 

aldrig tycks ta slut men vackert är det. Efter några 
mil får jag en lastbil med släp bakom mig. Jag 
tänker att det är bäst att stå på lite. Jag vill inte 
ha honom stressandes i baken. Kör för allt vad 
man vågar på de slingriga vägarna men han kom-
mer närmare ändå. Skrattretande. Här kör jag en 
relativt pigg bil med bra vägegenskaper och kan 
inte hålla jämnt tempo med en lastbil med släp. 
Stannar och släpper förbi honom. Minuten senare 
flyger han om en annan bil framför oss. Han hade 
troligen kört där mer än en gång. Vi kör vidare 
och kommer upp på höga höjder, bilen är trött som 
bara den. När det går nerför lägger jag i fyran men 
bilen sackar. Jag ger full gas nerför backen men 
bilen ökar knappt farten. När vi kommer längre 
ner så går den som vanligt igen. Vi passerade en 
skylt som pekade till Europas högsta väg men den 
hoppade vi över. Dumt att slita mer än nödvändigt 
på vårt belägg även om det vore något att ha på 
meritlistan att man kört på Europas högsta väg.

Stuttgart är ett mål eftersom vi vill se Mercedes 
nya museum och på väg dit stannar vi i Annecy 
som är en fin stad. Vi sover i gamla stan intill ett 

Casinot i Monte Carlo

vecka senare. När vi 
fått bilen kör vi och 
kollar på en arena 
som romarna har 
byggt. Staden vi bor 
i har Julius Caesar 
grundat.

En annan dag kör 
vi till Monaco och 
kollar på Monte 
Carlo och casinot. 
Staden har verkli-
gen en intressant 
uppbyggnad där 
den ligger i back-
arna. Sen går vi ner 
i hamnen och tittar 
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torg. Från fönstret på hotellet har vi fin utsikt. Vi 
går ut och äter och då ser vi ett annat hotell som 
ser betydligt finare ut för bara en struntsumma 
mer. På kvällen larmar de ute på torget så vi har 
svårt att somna och tidigt på morgonen kommer 
renhållningsarbetarna och väsnas. Vi äter vår fru-
kost och går och tittar ut över sjön . Sedan kör vi 
vidare. Vi kör in i Schweiz och får betala trehun-
dra kronor för att få köra på deras vägar. Mycket 
bättre system än i Frankrike där man får stanna 
titt som tätt i tullar och betala på motorvägarna. Vi 
kör längs med Genèvesjön men det är lite disigt 
så utsikten kunde ha varit bättre. Sen kommer vi 
utmed två andra stora sjöar också innan vi stannar 
i Basel. Rhen flyter igenom här och vi ser några 
människor som badar i den starka strömmen. Vi 
äter på McDonalds för andra gången på resan. Vi 
betalar med euro och får schweizerfranc tillbaka. 
Vi undrar om vi blivit lurade men konstaterar att 
det nog bara var fruktansvärt dyrt. Åttio kronor 
för var sin meny är inte billigt precis.

Mercedesmusét
Sen fortsätter vi mot Stuttgart. Vi stannar i en 

förort som heter Möhringen och sover där. På ho-
tellet förklarar de att vi inte får köra in i Stuttgart 
med 96.an för de har miljözoner. Staden ligger 

som i en gryta så avgaserna kommer inte därifrån. 
Vi åker U-bahn och S-bahn in till museet. Åtta 
våningar med Mercedes och Tysklands historia. 
Det tog ett bra tag att gå igenom allt. Byggnaden 
i sig själv är imponerande med sin futuristiska 
design.

Klockan blev väl närmare fem innan vi började 
köra igen. Vi tar oss uppför och nerför i Kassel-
backarna. Många av backarna har åtta procents 
stigning. Vi blev omkörde flera gånger men det 
var i nerförsbackarna. När det gick uppför kom 
vi i vänsterfilen i 110-115 km/h och körde om 
många moderna bilar och när det gick nerför blev 
vi omkörda. 96:an imponerar med sin styrka. I den 
värsta backen nerför finns det en nödutväg ifall 
bilen skulle skena. Filen längst till höger är en 
sådan som avslutas med en liten uppförsbacke och 
ett litet buskage. Kan liknas vid en backhoppn-
ingsbacke. Det värsta är att efter buskaget så fanns 
det en dal så hade man kommit i hög fart så hade 
man hoppat rakt ut i dalen och ända räddningen 
hade varit fallskärm.

Vi stannar i utkanten av Göttingen och sover 
där. Morgonen därpå kör vi till Autostadt. Det 
är Volkswagen som byggt upp ett område där 
de presenterar koncernens märken. Tyvärr hade 
deras museum stängt men vi kunde trösta oss med 

Vi har här kommit till de franska alperna.

Mercedes nya museum.
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att vi fick gratis parkering, vi såg att andra fick 
betala. Det var kanske för vi kom med finbilen 
som de var snälla mot oss. Fast museet inte hade 
öppet så fick vi ändå se mycket annat intressant 
av deras historia. De visar även upp bilar som de 
tycker är milstolpar i bilens historia. Tyvärr har 
de ingen SAAB med där. En 92:a kunde de väl ha 
haft med eftersom den har tvärställd motor och lite 
annat modernt för den tiden. Istället presenterar 
de en hundkoja.
Nu har bromsarna börjat väsnas mer än lovligt 

men de tar fortfarande som de ska. Efter Autostadt 
tankar vi och börjar på hemresan. Der regnar lite 
men upphör ganska snabbt. Vi kör mot Hamburg 
och sen mot Puttgarden. Hela tiden har vi ett regn-

väder framför oss men 
vi hinner aldrig ikapp 
det som tur är. I Putt-
garden handlar vi på 
Bordershop, sen kör vi 
ombord. Vi hinner inte 
mer än att gå upp för 
trapporna så går båten. 
Femtio minuter senare 
kör vi av och stannar 
på Statoil för att tan-
ka men de har stängt 
fast den nästan ligger 
inne på färjeläget. En 
dansk stannar och för-
bannar macken. Han 
säger”Men det kan 
man förstå. Vi är i 
Danmark nu”. Vi kör 
vidare och hittar en 
annan mack. Sen är 
det full fart hemåt. 
Vi ser hur det blixtrar 
i horisonten. När vi 
kommer upp till Hels-
ingör hinner vi precis 
köra på båten innan 
den seglar. På alla fyra 
färjeturerna har vi inte 
fått vänta mer än fem 
minuter så vi har haft 
flytet med oss.

Skönt att snart vara hemma.
Tjugo minuter senare kör vi av färjan. Här hittar 

bilen själv då den varit inne på området många 
gånger och tittat på snabbare bilar som kör i ham-
nen på helgerna. Ytterligare tjugo minuter senare 
kör vi in på uppfarten och packar in lite och går 
och lägger oss. Klockan är nu halv ett på natten.

Vi har varit iväg i ganska så exakt två veckor 
och kört 504,2 mil. Vi har tankat 379,19 liter 
bensin och haft en snittförbrukning genom resan 
på 0,752 l/milen. Det får man vara nöjd med när 
man tänker på alla backar och städer vi tagit oss 
igenom.

Text och foto 
Magnus Rosvall
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Välkommen till
SAAB TRÄFF

KARLSKRONA 24/4 2010
Vi samlas på Bilexpo Saab kl 10.00 
som ligger på Gullbernavägen 16.

Mer info kan läsas på saabklub-
bens hemsida. 

Vi hälsar alla med en Saab 
välkomna oavsett vilken Saab du 

har!

LÖRDAGEN 22 MAJ KL. 10.00

CA. 10 KM SÖDER OM LANDSKRONA 
PILAT FRÅN STORA VÄGEN VÄG 110.

GAMLA OCH NYA DELAR TILL GAMLA OCH NYA SAABAR SAMT  
TILLBEHÖR OCH KURIOSA SOM BERÖR FORDONSHOBBYN.

INGEN UPPSTÄLLNINGSKOSTNAD
FÖRSÄLJNING KAFFE, SMÖRGÅS, MM

FÖR NÄRMARE UPPLYSNING, KARTA MM:
http://skane.saabklubben.nu/

KRISTER WIGREN 046-776016        BENGT ÅKESSON 0415-40222

VÄLKOMNA TILL SAXTORP!
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SAAB-träff
20-22 augusti 2010

Plats: Berbybanan i Vendel, Uppland

Prel. Program
Fredag 20 aug  Campingen öppnar kl 15.00

Lördag 21 aug  Banåkning/rallyslinga, Utflykt och Föredrag.
    Gemensam middag med underhållning

Söndag 22 aug  Marknad, Banåkning Bergbybanan, Workshop, Dragkamp
    Peoples choice/prisutdelning och avslutning.

Serveringen håller öppet hela helgen.

För mer information
Tel. Kurt Trohlin 070-582 90 10, Lars-Åke Karlsson 070-915 24 99

www.saabklubben.se
www.filmsmk.se

Välkommen till höstens SAAB-träff i Uppland

Välkommen till vårens SAAB-marknad 
8 maj 2010

Plats: Bergbybanan i Vendel, Uppland

Det är ingen förhandsbokning till marknadsplatsen.
När du kommer till Bergbybanan finns möjlighet till enklare förtäring från 
fredag 7 maj kväll kl 18.00. Campingen öppnar kl 17.00.

På lördag morgon anvisas du som försäljare en plats på marknadsplatsen. 
Insläpp från kl 8.00. Marknaden öppnar lördag 8 maj kl 9.00. 
Priset för en plats: 100 kr. 

Notera att all försäljning av dryck och förtäring är förbehållen arrangören.

Övriga upplysningar om marknaden 
Tel: Kurt Trohlin 070-582 90 10, Lars-Åke Karlsson 070-915 24 99
www.saabklubben.se
www.filmsmk.se

Välkommen till vårens SAAB-marknad i Uppland
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Köp & Sälj
Säljes

Till SAAB 93:, Div delar som för-
gasare med insug,komplett generator/
vattenpump, startmotor, svänghjul + 
tryckplatta, termostathus, komplett 
fördelare, rostfritt sprutskydd hö bak, 
fönstervev samt öppningshandtag, två 
kylarskydd med endast två fjädrar dock 
i röd galon.  Ge ett bud!
Magnus Olofsson, Älvängen, 0708-555 

309

SAAB 99-71, mörkröd, avställd sedan 
83, kvar i registret, garagerad hela 
tiden, lite rost.
Pris: 2.000:- eller bud. Finns i Göte-

borgstrakten.
Johan Wikström, 0736-63 65 72,  jo-

han.morgan@telia.com

SAAB V4-75B, renobjekt, ganska kom-
plett bil med extra motor + låda, huv, 
front och framskärmar. Finns i regis-
tret men avställd ett antal år.
Lars Bringfelt, 011-400 14 70

INTERNATIONELLT TOPPOLAMÖTE Nr 2
18-23 MAJ

I GRYTTINGE , SKÅNE
Program :

För mer detaljerat program se www.toppola.com

All mat och dryck som förtärs i Gryttinge betalas till självkostnadspris.
Kan/vill ni inte delta alla dagar, meddela  vilka, senast 1 Maj.

Vi ser gärna att icketopplaägare kommer och hälsar på oss om kvällarna, ring bara i 
förväg och tala om det för mig !

Kontakt Ulf Stensson/Bernt Tornefjäll
sonettscape@telia.com

0413 722 24

18 Maj : Ankomst.
19 Maj : Utflykt till Söderåsen.
20 Maj : Saabrelaterad utflykt till Malmö och sedan längs
              sydkusten för övernattning på campingplats.
21 Maj: 2 studiebesök.
22 Maj : Saabklubbens marknad, Toppolarelaterade besök och
              föredrag av Peter Malmberg.
23 Maj : Träffen avslutas !

Kom ihåg att skicka in underlag till red. eller hemsida
 om kommande sommars träffar!
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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

 Pratbubblan slopad! 
Det har inte blivit någon “pratbubble”-

tävling i det här numret. 

Anledningen är enkel. Det kom inte in ett enda 
förslag till pratbubbla i förra numret. Redaktören 
tolkar det som att den här formen av tävlingar är 
mättad. Eller är det en tillfällig formsvacka hos 
Bakrutans läsare. Det kan ju också vara så att 
julgröten fick läsarna att bli så mätta att det inte 
blev någon ork kvar att fundera ut något fyndigt 
att fylla pratbubblan med.

Oavsett orsaken så verkar det inte meningsfullt 
med ett nytt foto med en tom pratbubbla i det här 
numret. Kanske återkommer redaktionen med 
en annan tävling i kommande nummer eller så 
gör vi ett uppehåll och återkommer med en prat-
bubbletävling i kommande nummer.

Redaktionen
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Nya Medlemmar -Jan 2010 Välkomna !
ALVGRIM GUNNAR STRANDVÄGEN 31 386 31 FÄRJESTADEN

AMLIEN ODD ARNE STROM N-2850 LENA  NORGE

ANDERSEN PEDER MEDSKOGSVÄGEN 3 693 73 SVARTÅ

ANDERSSON ANNCHRISTIN FAMILJEMEDLEM 3690

ANDERSSON CHRISTER SKEPPARVÄGEN 4 451 43 UDDEVALLA

ANDERSSON GÖTE SANDBÄCKSVÄGEN 62 542 34 MARIESTAD

ANDRYD STEFAN LILLA HARRIE BOSTÄLLE 244 91 KÄVLINGE

ARTURSSON RICKARD EMILS GATA 18 242 35 HÖRBY

BACKLUND JOHNNY LÅNGGATAN 1 C 911 30 VÄNNÄS

BERG MAGNUS GRUVVÄGEN 4 562 40 TABERG

BORGVALL DAN KALKBACKSVÄGEN 34 795 70 VIKARBYN

BRANDER-ANDERSSON PIA ODENSALA V RICKEBY 195 92 MÄRSTA

BRUUN HENRIETTA FAMILJEMEDLEM 3840

CARLSSON JAN-ERIK ASPÖGATAN 3 257 31 RYDEBÄCK

CARLSSON MÅRTEN VRANARP 34 272 93 TOMMARP

DERIN FOLKE MELLANSJ 189 840 64 KÖLARNE

EDESLÄTT MATTIAS TEKNIKERGATAN 2 B 275 38 SJÖBO

ERIKSSON INGEMAR BJÖRKGATAN 9 643 33 VINGÅKER

ESPGÅRD PER-MAGNUS ÄSPINGEGÅRDEN 241 94 ESLÖV

FREDLUND MATS-OVE MARGARETAGATAN 11 313 33 OSKARSTRÖM

GERHARDSSON HÅKAN SKOLVÄGEN 8 610 41 RINGARUM

GOTTFRIDSSON MARIANNE VENESTADS BYGATA 18-17 291 92 KRISTIANSTAD

HALLGREN STIG KROKUSVÄGEN 6 464 95 DALSKOG

JESPERSSON MATS-OLA BÅTMAN ENGELS VÄG 2 622 61 VISBY

JOHANNESSON CLAES RÖDJANSVÄG 20 560 27 TENHULT

JOHANSSON LENNART     * FASANSTIGEN 7 545 34 TÖREBODA

JOHANSSON TORBJÖRN  ' SKÄRINGSBOLSVÄGEN 6 681 51 KRISTINEHAMN

JOURNATH MAGNUS SKEDEVI TORPA 605 643 94 VINGÅKER

JÄRVIK JACK SURBRUNNSGATAN 54 113 48 STOCKHOLM

JÖNSSON RICHARD BOARPSVÄGEN 28 266 75 HJÄRNARP

KARKERA RAJ 3 COLLEGE ROAD RINGWOOD BH 24 1NU HAMPSHIRE  ENGLAND

KARLSSON ANDREAS SÖDERHULT ROSENHÄLL 590 78 VRETA KLOSTER

KARLSSON CHRISTER HALLERUM PL 529 A 373 00 JÄMJÖ

KASSFELDT ELISABET GERINGSGATAN 5 945 31 NORRFJÄRDEN

LAWENIUS ALBERT VÄNDSTENSVÄGEN 13 433 30 PARTILLE

LIND JAN-ERIK PJÄSBACKEN 12 174 58 SUNDBYBERG

LINDBERG MOSSFELDT KARL JOHAN LUNNARP 1633 273 96 TOMELILLA

LINDBLAD GUNILLA PILBÅGEVÄGEN 11 374 51 ASARUM

LUNDGREN MARINA FAMILJEMEDLEM 3242

LUNDQVIST JAN  * SLITE SNAUSARVE 454 623 43 HAVDHEM

LÖVSTRAND JOHAN DAGMARSVÄG 4 611 50 NYKÖPING

MELIN KLAS GÖRAN TALLÅSVÄGEN 10 141 71 SEGELTORP

MURO DI GIULIO BERLAARSRAAT 14 B-2500 LIER BELGIEN

MÄSAK ANTON FAMILJEMEDEL 2219

NILSSON MIKAEL   * KUSKGATAN 7 212 35 MALMÖ

ONDRASEK MARTIN SÄTERVÄGEN 1 865 92 ALNÖ

OTTOSSON INGEMAR VISBYVÄGEN 5 857 31 SUNDSVALL

PATRING HANS-GÖRAN MARGARETAVÄGEN 3 725 91 VÄSTERÅS

PERSSON MIKAEL GEIJERSGATAN 16 B 652 18 KARLSTAD

PETERSSON RONEY SÅGARHEM 28 590 28 BORENSBERG

RALPH SANDRA TJÄRBYVÄGEN 12 312 35 LAHOLM

RÅDH LARS FÅLLNÄSGATAN 58 122 48 ENSKEDE

SJÖSTRÖM JONAS TEGNERGATAN 4 113 58 STOCKHOLM

TOMALA SYLVIA NARVAVÄGEN 12 115 22 STOCKHOLM

VERLAAN J F LOUISE CHRISTINESTRAAT 7 NL-4132 VIANEN  HOLLAND

VIRTOFT EVA BÄRSTA KULLATORP 17 734 93 KOLBÄCK

WALLINDER ULF UTANSKOG 122 870 53 DOCKSTA

WIRSEN LISBETH KARL X GUSTAVS GATA 66 254 40 HELSINGBORG

ZANDER VIKTOR KOMMUNGATAN 3 A 572 51 OSKARSHAMN

ÖSTLUND GUSTAV KRONDIKESVÄGEN 58 C 831 47 ÖSTERSUND
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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 

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  

Saabdeltagande vid 
nostalgiträffen i Vårgårda. 

Lördagen den 12/6 2010 är det en särskild upp-
ställningsplats bokad för besökande Saabbilar i 
samband med nostalgiträffen.
För mer info: ring Johnny tel 0513 - 12345.

Söderturen i 80-talsanda
Lördagen den 12/6 kl.11.00 anordnas denna 

Saabträff i södra Stockholm på trevliga SAAB-
vägar. En träff i all enkelhet som träffarna var på 
80-talet. En träff för alla SAAB-entusiaster.
För anmälan och information kontakta:
Anders Dahl 070-681 97 28
Erik Randa 070-314 37 41
John Jonasson 076-772 23 28

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: 2010-01 
Lösenord: ”savesaab”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Christer Gebo

Ordförande
Mats Abelsson
Centrumgatan 35
275 95 SJÖBO
0415-310810
chairman@saab-
klubben.com

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@...

Vice ordf.
Marcus Karlsson
Vendelsövägen 60
136 67 Vendelsö
010-5050280
vordf@...

Sekreterare
Göran Sahlén
Trallbo, Vreta
 parkväg 12
755 91 Uppsala 
Tel: 018-36 04 57
vsekr@...

Tidningsredaktion o webbsida infomaster:

Reservdelar:

48

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@...

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:
Patrik Hermansson
Tomtevägen 9 A
468 30 Vargön
Tel 0521 - 623 26
webmaster@...

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@...



50

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@...
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Följande medarbetare i detta 
nummer får en trisslott som 
tack för bidragen till Bakrutan. 
Några får en dubbellott.
 
Helen Holgersson
Martin Bergstrand
Rune Danielsson
Alexander Brämberg
Ulf Stenson

Bernt Tornefjer
Michael Rasmussen
Magnus Roswall
Bengt Åke Orell

Trisslotter

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

Norrland:
Tomas Ramsell
Kamvägen 27
837 31 BOTSMARK
Tel 0914-555 67
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Soile Wernemyr visar sin akvarellutställning
Konstnären Soile Wernemyr från Stenung-

sund kunde inte värja sig mot radions rappor-
tering om Saab Automobile. Temat på hennes 
utställning blev Saabar.
Det huvudet är fullt av, måste man måla, säger 

Soile Wernemyr. Därför blev den utställning av 
akvareller hon planerade i Trollhättan en utställn-
ing med Saabar på bilderna.
– Det kryllade av Saabar där uppe och då måste 

det ut, det gick inte att hejda, säger hon.
Soile Wernemyr säger att hon känt sig som en 

del av samhället, när hon målat sina Saabar.
– De pratar ju så mycket om tankens kraft och här 

har jag gått och tänkt goda tankar hela tiden: bästa 
lösningen nu, bästa lösningen vill jag ha fram!
Nu är hon glad, Soile Wernemyr, för det var 

Spykers köp av Saab, som var bästa lösningen i 
hennes “goda tankar”. Och i hennes målningar ser 
man tydligt processen från Koenigseggs avhopp 
i höstas och nedläggningsbeskedet i december.
– Det är mycket grått och svart och orosmoln, 

men ändå en lekfullhet i bilderna, som att “fasen, 
det ska nog gå”, säger Soile Wernemyr.
Hon har hunnit måla några akvareller sedan 

beskedet om Spykers köp av Saab kom. Det är 
ljusa bilder i glada färger, bilder av förhoppning, 
säger Soile Wernemyr.
– De är inte riktigt färdiga för dem får Spyker 

ta över och designa!
(Från Radio Väst:s hemsida.)
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Min SAAB 99 Turbo1978
I början av maj 1978 såg jag min första 

-99Turbo. Jag var ute på husvagnssemester 
med hustru och den snart ettårige sonen. Vi var 
på hemfärd genom Sverige efter att ha vänt i 
Skåne. Vår dragbil var en 99:a LE av -72 års 
modell och vi rullade i sakta mak genom landet. 
I trakten av Gävle gjorde vi ett fikastopp och 
det var då jag såg den magiska svarta Turbon.  
Kunde inte släppa blicken från denna förtäckta 
racer och det var en av resans stora behållning. 
Allra bäst var ju att resa med en ett-årig son 
som dessutom trivdes bra med resan. Stanna 
kunde vi ju göra var  vi ville när matbehovet 
trängde på.
Några veckor senare träffade jag en nära bekant 

som bodde och arbetade i Östersund. Han var 
lika intresserad av SAAB-bilar som jag var och 
vi brukade alltid ha något i bilväg att snacka om. 
Han var som regel  ”stadd i kassa” och brukade 
därför byta bil varje år. Nu hade han bytt bort sin 
svarta 99 EMS mot en svart 99 Turbo och den var 
helt ny när vi träffades. Jag tycks minnas att bilen 
rullat 100 mil. 

Gepard
Givetvis granskade jag den svarta , världs-

berömda, omtalade ”Geparden” från Trollhättan. 
Den var snygg, tuff och i det närmaste ouppnåelig. 
Vi resonerade kom fram till att jag  vid bästa 
tillfälle skulle få  provköra bilen. Vi skiljdes från 
varandra med mina ord – ”jag köper den när du 
byter nästa år”.
Provkörning blev det och det enda jag minns 

var den oerhörda accelerationen och trycket mot 
ryggen. Dessutom blev jag något av fartblind. 
Bilen verkade ju inte gå 150 när mätaren pekade 
på ”kvart över tre”.
Någon gång i augusti månad samma år ringer 

telefonen och, det är min ”Turbobekanting” från 
stan (Östersund). Hej, säger han och, snabbt 
därefter –Ska du köpa min Turbo? Va, ska du sälja 
den redan? Ja, jag behöver pengar till en lägenhet. 
Utan att fråga vad han skulle ha för bilen så hade 

jag svarat – Ja, ja självklart. 
Nu kom nästa fundering – Hade jag pengar? 

Ett kort samtal till banken och mina ekonomiska 
bekymmer var lösta på ”2 röda”. 

Nytt samtal.  När kan jag hämta bilen? - I mor-
gon, om det passar! 
Sagt och gjort. Nästa dag stod den där på garage-

uppfarten. Svart, blank och tuff. Den enda som 
fanns i länet! Nu blev det svårt att sova några da-
gar men när helgen kom så skulle ”racern ” rastas. 
Jag kände alla blickar och roterande huvuden när 

jag kom och var helst jag parkerade så kom det 
nyfikna för att studera undret. SAAB hade helt 
uppenbart lyckats skapa en ikon.  
Ute på vägen såg man – backspegeln, gång på 

gång bilar som  nästan körde in i bagaget för 
att genast köra om och därefter börja krypköra. 
När jag då försiktigt ökade farten för att kör att 
köra om var det som om dessa fått eld i baken. 
Farten ökade från 110 och uppåt men som regel 
var det stopp vid 160km/h. Då puffade man bara 
till på plattan i Turbon och försvann i fjärran. 
Viiilkeeeen känsla!!
Detta beteende var inte något tillfälligt utan i 

allra högsta grad vardagligt. Ständigt skulle bilen 
testas för att se om det var ”krut” i den eller om 
det var en ”vedbodtrimmad” svart SAAB.
Så småningom ledsnade man på detta körsätt 

och bilen fick rulla som familjebil i normal lunk. 
Det hände dock av och till att någon av ynglin-

garna tyckte det gick sakta och yppade orden; 
- Farsan , floor it. Floor it eller också kunde 

det vara ”Pjäxan i Pannrummet”. De gillade att 
bilen hade resurser. 
Hösten 1978 besökte jag en god vän som bodde 

strax utanför Oslo.  Hans fru och jag besökte en 
mataffär körandes Turbon för att göra helginköp. 
När vi kom ut från affären så noterade vi en 
folksamling som stod packade runt något. Detta 
något var min Turbo och vi fick försiktigt be att 
få komma fram till bilen. Frågorna hopade sig. 
Vad kostar den? Hur fort går den? Hur många 
hästar? Osv.
Det mesta av tiden framöver gick i familjelunk 

men av och till provade man resurserna under 
huven men bilen var i stort sett som vilken bil 
som helst – kändes det som. 
I mitten av -80 talet blev jag av en närabekant 

erbjuden att köpa en 900Turbo när leasingtiden 
var ute och det bestämdes att jag skulle köpa den 
silverfärgade -86:an strax före jul 1988. Förbere-
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delser gjordes för att sälja 99 Turbon och jag blev 
bara erbjuden 7000: -. Den summan var ju bara 
vad en uppsättning däck kostade, så jag beslutade 
att ställa undan bilen. I 4 år stod den i ett garage 
och mätaren stod på ca: 16000mil. När jag plock-
ade fram bilen igen startade den snällt och villigt. 
Nu ångrade jag inte att jag behållit Turbon och 
den kändes fantastisk att köra igen. 

Första träffen
1995 reste jag till Trollhättan på min första 

SAAB-träff och det var då jag förstod att jag hade 
en unik bil. Hann inte mer än parkera utanför 
SAAB-fabriken förrän första spekulanten dök 
upp och sedan hade jag fullt upp att värja mig 
från köpare.
Har varit på flera SAAB- träffar och en händelse 

minns jag extra. Jag skulle tvätta bilen inför up-
pvisningsdagen och körde till OK i Vänersborg. 
Ut från macken kom en yngling på 25-30 år 
utrusande och formligen vrålade. – Jag får tårar i 
ögonen när jag ser din 99 Turbo.  – Är den reno-
verad? - Nej, allt är original.   – Även turbon? – Ja.   
Får jag provsitta? – Givetvis.  –Oj, oj, oj!
Jag skrev ovan om min gode vän från Norge. 

Nu minns jag en händelse som var ganska skoj.
Vi hade tillsammans kört rally i Umeå m/o under 

studietiden där. SAAB V4 var det som gällde och 
Björn – som han heter, var den store förartalan-
gen. Jag mekade, dubbade däck och var lite av 
allt i allo. Bilen var numera en  BMW2002 t ii 

Alpina. Ett Krut-åk som han hade haft ungefär 
ett år. Bilen var svenskregisterad så han vågade 
nästan inte köra den i Norge. 
Nu bjöd han in till accelerationstest och vi skulle 

köra på E75 – nuvarande E14 mitt i natten. Sagt 
och gjort. Vid ettiden på natten stod vi beredda 
med rusande motorer. BMW:n stackmed sin 
tätstegade låda iväg som ett spjut och SAAB:n 
sin vana trogen, sen i starten. Upp till 50 var jag 
efter men när mätaren pekade på 70 var jag nästan 
ikapp och vid 90 passerade jag den orangefärgade 
Bayraren och försvann i fjärran.  Jag trodde inte 
själv att SAAB:n var så pass snabb och när vi 
testade med rullande start så var SAAB:n i stort 
sett lika snabb.
Nu för tiden rullar inte Turbon så mycket. På 

träffar och möten samt lite sommarmotion. Bilen 
har rullat 19000 mil och allt är original. Inte ens 
turboaggregatet är bytt. Waste-gaten fastnar lite så 
till sommaren 2010 ska jag försöka åtgärda detta.
Nu funderar jag väl mer om bilen ska säljas 

eller inte. Kanske till vårt bilmuseum i Hoting 
eller någon som bjuder mer än de 7000:- som 
erbjöds 1988.
Få bilar har gett mig så mycket körglädje som 

denna 99Turbo och jag tycker bara att det är 
V4:orna som ger mer körkänsla när man får ta 
dom ut på en grusväg eller en riktigt hal isväg. 
Då känner man i svanskotan var ytterkanten på 
vänster framhjul befinner sig. Det är känsla det.

Hälsningar från medlem 2382 // B-Å Orrell i Åre
Text och foto Bengt Åke Orrell

En 78-turbo i hemtam fjällmiljö
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   SAVE SAAB Manifestation SAVE SAAB   

Bakgrundsbilder
Då detta nummer av Bakrutan har gått i lite av Safe Saab anda så kan det väl till sist vara 

lämpligt att tipsa om en hemsida på nätet som heter http://www.classiccarprint.com/saab.html
Här finns en ett urval snygga bakgrundsbilder gjorda av Roy Chui med eller utan almanacka mm öppen 

för fri nedladdning så länge det ej sker för kommersiellt bruk. Jag har lagt några exempel här nedan.
Anders Johansson
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Omslag baksidan: 
Saabkaravan i Trollhättan.

Foto Helen Holgersson

Det är alltid trevligt när det 
kommer julhälsningar till Sven-
ska Saabklubben. I år - eller 
rättare sagt förra året - var det 
emelleri lite tunnsått med julhäl-
sningar jämfört med tidigare år. 
Det finns försås en naturlig 

förklaring till det. Lagom till jul 
- den 17 december - meddelade 
GM-ledningen i Detroit mycket 
överraskande trots att man ett par 
veckor tidigare gett Saab respit 
året ut, att Saab skulle läggas ner. 
Det lade förstås sordin på den 
kommande julglädjen och dess 
förberedelser. 
Det kom  i alla fall en hälsning 

med bild från Martin Bergstrand, 
som aldrig ger upp hoppet om 
Saab med en fyndig registre-
ringsskylt om att Saab lever.
Finska Saabklubben gör heller 

inte det och muntrade upp oss mitt 
i mörkret med en hälsning.
Nytt för året var en hälsning långt 

bortifrån, nämligen Sydamerika 
och den uruguyanska Saab-klub-
ben. Gå gärna in på deras hemsida. 
Den är mycket intressant.
Vi tackar så här sent omsider för 

hälningarna.
                                                                                                                         

Christer Gebo

Julhälsningar




