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1987 en sensommardag svängde underteck-
nad in på personal-parkeringen  i Kallhäll 
några mil norr om Sthlm. Klev ur den svarta 
99t-CC:n i vanlig ordning och gick tvärs över 
parkeringen när jag “sprang på” en svart 
99-sedan bakdel med 900:ans kända typsnitt 
dock här med kombinationen“99 Turbo” 
istället!? Vad i.....jo, jag kände till att England 
hade ett fåtal svarta 99t-sedan på marknaden 
men att någon rullade i Sverige var för mig 
helt okänt. Midje-listerna / sedanens C-stolpe 
/ bakluckan som möttes i ett syndfullt och rått 
Jet-black utförande......undertecknad föll som 
ett ton tegelsten!  
Combi-Coupen har sin givna magi, men faktiskt 

såg detta utförande mer sportigt ut! Vid detta till-
fälle var denna bil bara 7 år gammal och därför 
extra  förförisk med sitt rostfria skick. 23 år har 
gått...och på den tiden skrev man inte upp reg-
nummer på intressanta bilar, först 1992 började 
detta bli en vana. Bilen är idag sannolikt skrotad, 
eller är en av de fyra objekt som finns kvar i reg-
istret.  Intresset/begäret efter just en sådan här bil 
såddes denna  dag, men den verkligt aktiva jakten 
startade 1997 då man var en hårsmån från att bli 
ägare till en svart 99t-80 5-vxl export-modell. 
Under sensommaren 1997 hittades annonsen 
i Gula Tidningen (annonsernas mekka innan 

Blocket) “Saab 99 Turbo 1980 med vatteninjector 
5000:- avställd” 
Slog omgående numret på “hundbenet”(mobil 

ala 90-tal) vilket gick till en bilfirma i Hökarän-
gen och frågade om skick och färg:  “nja, riktigt 
hyfsad men med några bulor och en smälld huv 
plus skärm...färgen? Den är svart”.....Puls...?Jodå, 
väsentligt högre än minuterna innan... Man var vid 
tillfället på jobbet och bad om att få komma vid 
19-tiden för att titta på den (KÖPA  ALLTSÅ!) 
Vid nästa samta två timmar senare gick pulsen upp 
ytterligare..... “Njao, en snubbe från Sundsvall 
ringde precis och ska betala handpening på den”... 
Svordomarna som for genom huvudet och den 
närmsta tiden efter är säkrast att utelämna här...  
Nederlag nummer 1 hade fulbordats...

Tre år senare kom det sig att genom en kontakt 
i Jönköping skulle en 9500-milare finnas söder 
om stan  i det utförande som man blev blåst på i 
Hökarängen/Sthlm 1997. Det var bara ett krux:  
från fronten till A-stolparna fanns bara luft efter en 
“närkontakt” med ett större ekipage på ca 10 ton,  
vilket hade flyttat bilens främre sektion ca en ½ 
meter till höger...Riktning var det inte tal om och 
förmodligen ordentliga skador/sprickor på maskin 
& låda som följd också, därför hade framdelen 
helt sonika kapats bort. Skarvning eller donator-
karross var de alternativ som kvarblev samt att en Nederlag nr ett hade fullbordats
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Rast/vila......i tre 
timmar för att undvika 
Autobahns höga tempo....
på kopplingen alltså. 
Arbeite-bahn passar 
bättre i verkligheten. 
Vägarbetena med 
tillhörande köer avlöste 
varann frenetiskt!

större mängd delar fattades/kommit bort under de 
12 år som den stått sedan kollisionen. 
Nederlag nr 2 hade fullbordats....

In på hösten 2001 fick jag ett samtal från en 
person i Halland/Falkenberg som hade varit i 
kontakt med Peter Bäckström på museet, som 
i sin tur gav denne man mitt telefonnr. ang en 
Acasiagrön 99t-80. Vid den tiden (1999 - 2004) 
var undertecknad ordförande för “The 99 Turbo 
Association”  och personen ville kolla upp vad 
bilen kunde vara värd då ägaren avlidit. Denne 
man hade också varit enda ägaren till bilen! 
Bilen hade värderats till 6000:- av dödsboet med 
mätarställningen...3600mil!!
.......Pulsökning igen! Jag erbjöd min “skatteåter-

bärning” som just kommit, vilken var blyga ca 2 
ggr mer än skamvärderingen  tidigare. Dödsbod-
elägarna tyckte att kombinationen Saab-Turbo 
fantast och 18000kr lät intressant men...Dottern 
till den avlidne bodde i England och hörde av 
sig dagarna efter samtalet och skulle 
promt ha bilen. Inget att göra, dessvärre 
fick jag ca 3 veckor senare ett mail från 
England/London från en herre vid namn 
Alan Courtenay. Han hade precis köpt 
bilen av hon som ärvt den.Visst fick hon 
en ansenlig summa pengar för bilen då 
den var den enda i sitt slag i England där 

 
Nederlag 4,5 & 6 fullbordades 

på Brittisk mark,  men dessa 
var i skick som hade blivit för  
tidsödande och kostsamt (rust 
in the UK) plus  konverteringen 
av V till H-styrning.  “Bilen” till 

höger (lilla bilden) förhandlades det hårt  om med 
samma bekant från Jönköping. men nu år  2009 
där jag erbjöd ett byte med en 99t-CC som  var 
i närmast komplett men nerplockad och en del  
svetsarbete kvar. På den här sedanen fattades  
både: inredningen / maskin / låda / rutor-  tank / 
insprut / stötfångare mm.mm.mm. Dessutom var 
rosten så svår att man bl.a  såg marken genom 
bagaget. Denna bil var  den sista utvägen men 
med ett pris över  12000:- för ett rostigt skal var 
det inte värt  ansträngningen överhuvud taget. 
Nederlag nummer 7 fullbordat....

Miraklet ...infann sig till slut ÄNTLIGEN  i 
November 2009. Denna klenod dök upp på ett 
flertal- annons-forum, men jag fann den på Tyska 
Saab-siten www.saab-cars.de där man först fick 
intrycket att det var en UK-bil men när bilder 
på inredningen synades.....V-styrd!!! Bilen hade 
rullat sparsamt i Schweiz under sin livstid…där 
också salt ÄR förbjudet att använda på vägarna 

80:orna annars har färgerna Cinnabar-red 
el Jet-black- men av infon framgick att 
bilen hade fått gå igenom en omfattande 
reg-besiktning/M.O.T innan den blev 
godkänd (ca 8000:-) så varför försökte 
denne inte ens med att sälja den i Sverige 
först? 
Nederlag nummer 3 hade fullbordats....

Omslag framsidan: Jan Åke 
Jonsson vid årsmötet.
Foto Christer Gebo
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= rostfri! 
130mil genom Europa var en skildring i sig som 

inte får plats här, men den gick utan besvär sånär 
som på byggarbetsplatsen Tyskland. Köer, köer...
skall man ner någon mer gång genom Tyskland 
är det nog nattkörning som gäller?!  Övernattning 
under hemvägen fick till sist bli i Norrköping på 
Pensionatet “Utkiken”(en mkt god bekant & me-
darrangör från B-motor/Cabriolett-träffen 2009 
hyste nu ett rum till en utröttad  Turbo-dåre)......

Bråttom var nu bara
 förnamnet... 
1: Passet OK 
2: Banken OK 
3: Flight SK1555 bokad 
4: Pulsen - - - 
5: Ledigt veckoslut...GO!  

* Ursprungskontroll
* Skrivelse till TS ang regnr. 
* Reg & kontroll-besiktning samt 

vägning 
* Typ-intyg från SAAB * Ändring av 

fordons-data vid SBP.

Väl tillbaka hemma väntade:
För drygt 2000:- fick man det ovanstående 

avklarat då import skett inom EU. Ett stort tack 
till SAAB-avd  “LAGAR  & SÄKERHET” för 
hjälp med intyget till bilen trots att detta skedde 
under den extremt turbulenta tiden i företaget i 
december månad där GM gjorde livet surt för alla 
med Saab-anknytning! Med intyget slapp bilen få 

slask-koden SA0000. SA1135 är den korrekta 
koden för de 5-vxl 99t. Priset för bilen...det är ju  
allmänt känt att i andra EU-länder står Saabarna 
ansenligt mycket högre i pris/värde än i Sverige, 
så likviden ligger också i paritet med marknaden 
där. Förbehåller mig rätten att hålla priset utanför 
artikeln så att spekulationer inte dras igång. En 
större översyn har påbörjats av pärlan, så den bör 

vara i topptrim lagom till Saabfestivalen 2011...  

Hälsningar från:  Medl. 2193 Jonas Nordström

TS(Transportstyrelsen) är något som kan få ett 
stelopererat kassavalv att framstå som en Balle-
rina i jämförelse med dessa fullständigt omedgör-
liga byråkrater!!! Turerna med denna instans blir 
för lång att ta med i denna artikel, men kortfattat: 
glöm allt som har med motorhistoriskt värde att 
göra, tidstypisk inregistrering etc = 0

Text och foto Jonas Nordström
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Klubbtidning för Svenska 
Saabklubbens medlemmar 
och trycks i 2 700 exemplar 
vid  Dahlströms tryckeri i 
Nyköping.

Ansvarig utgivare: Christer 
Gebo. red@saabklubben.com
Annonser: Yngve Ekberg  

08 - 774 28 85

Skriv till Bakrutan!

Skicka in dina reseskild-
ringar, tävlingsbidrag, 

Saabäventyr m m till tid-
ningsredaktören.

(Ej till Saabklubbens box-
adress)

Artiklar till tidningen mejlas 
enklast i valfritt dataformat.
Textfiler och bildfiler skickas 
åtskilda och bilder bör bibe-
hållas som de är från kameran 
för att hålla god tryckkvalitet. 
Grundregel kan vara minst 1 
GB stora!

Saabklubben eller redak-
tionen reserverar sig mot 
felaktigheter i inskickat och 
publicerat material.

Särtryck ur tidningen är 
tillåten under förutsättning att 
källan anges.

Stoppdatum för Bakrutan 
2010

Nr 3 - 2010 22 Augusti

I din brevlåda ca 
4-6 veckor

efter stoppdatum.
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Saabs vd Jan Åke Jonsson utsedd 
till hedersmedlem vid årsmötet

Två nya hedersmedlemmar och två avtackn-
ingar. Det var det mer synbarliga resultatet 
av årsmötet som så många gånger tidigare 
hölls på muséet i Trollhättan med efterföl-
jande marknad på den inhägnade bakgården. 
Och fullsatt var det också som det brukar. De 
160-talet stolarna räckte inte så en del fick delta 
stående i årsmötet. Några hade åkt 75 mil från 
Jämtland för att kunna var med.

Saabs vd Jan Åke Jonsson var hedersgäst vid 
årsmötet och blev också hedersmedlem för all 
framtid i klubben för sina uppoffrande insatser och 
sin otroliga optimism och entusiasm för att rädda 
Saab när GM ville skrota hela företaget.  

erfarenhet som Saab-ägare redan innan hans posi-
tion växte inom företaget. Han är från början en 
datakille och började på Saab-Ana i Nyköping 
för att ta sig an företagets datorer.

I pipeline ligger nu ett gäng nya modeller. Nya 
9.5 är klar och börjar nu att säljas, 9.3X står på 
tur och sedan en ny 9.3. 
Sedan står en mindre Saab högt på Jan Åke 

Jonssons önskelista.

Att han blev hedersmedlem i Svenska Saabklub-

- Det var ingen höjdardag när jag strax 
före jul blev uppringd kvart i sju på 
morgonen, sa Jan Åke Jonsson.
Det var då han fick beskedet från GM 

att Saab skulle läggas ner.
Jan Åke Jonsson berömde Victor 

Muller:
- Han är  en otroligt energisk och en-

tusiastisk affärsman.
Men Saab-chefen berömde också 

Saab-folkets stora entusiasm och upp-
skattar ett nära samarbete med klub-
barna.

  Datorkille från början
Hans första bil var en Saab 96, som 

han köpte på 70-talet, från 1964 med 
en lila instrumentbräda som han målade 
om till grått.
Den bilen slutade med att den bara 

gick att köra på 4:ans växel.
- När jag skulle backa fick jag skjuta 

den bakåt, berättade Jan Åke.

Det blev sedan en 68:a V4 och därefter 
en grön 5-dörrars 99 CombiCoupé. 
Även en Saab 600 - egentligen Lancia 

- har Jan Åke Jonsson rattat som ägare.
Jan Åke Jonsson har alltså en gedigen 

Jan Åke Jonssons hedersmedlemsskap applåderas 
av klubbens ordförande Mats Abelsson och 
årsmötets deltagare.
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ben ser han inte som en plojgrej utan tar 
det helt seriöst och som han verkligen 
uppskattar.
- Det känns väldigt hedrande, sa han 

till närvarande entusiaster.
Han hade också en hälsning med 

sig från Erik Carlsson som hade ringt 
honom tidigare på dagen och bett honom 
framför den.

 Kassör utan Saab
En annan nykläckt hedersmedlem är 

Mats Carlsson. I 24 år har han skött klub-
bens räkenskaper och medlemsregistret. 
Efter alla dessa år bad han att få lämna 

Beviset för Mats Carlssons hedersmedlemsskap 
och en förhoppning om att han har pengar sparade 
för inköp av en Saab - kanske i alla fall till en 
trampebil.

varit. Han har inte ens ägt någon Saab och kör 
franskt, nämligen Peugeot.
- Jag gillar pengar mer än Saab, skämtade han.

Han fick som bevis för sitt hedersmedlemsskap 
en tavla med en Saab trampbil med sedlar i bak-
grunden och en text med förhoppning om att han 
sparat pengar nog för att köpa en Saab.
Mats Carlsson blev rikt belönad för han fick 

även som avtackningspresent en konstnärlig tavla 

med en röd 96:a - som påminner lite om Edvard 
Munchs berömda ”Skriet” - samt ett inramat foto 
från Svensk Sportvagnsmeeting på Ring Knut-
storp tagen av Bengt Åkesson från Saab-Skånia. 

Samma inramade fotografi fick även Dick Ström 
som lämnade styrelsen vid årsmötet. Han har varit 
en stark personlighet i styrelsearbetet.

Den mångårige kassören Mats Carlsson överöstes 
med presenter som blommor, hedersbevis, inramat 
foto från Knutstorp och en tavla.

över räkenskaperna till en ny kraft. Och så fick 
det bli om än med en försening till halvårsskiftet 
då styrelsen fick i uppdrag att hitta en ny kassör. 
En bokföringsfirma i Karlshamn ska sköta rutin-
jobbet men klubben ska utöver det ha en ansvarig 
ledamot för ekonomin. Tills det har skett är ord-
föranden också ekonomiansvarig.
Men någon Saab-kille har inte Mats Carlsson 

Styrelseledamoten Dick Ström avtackades med en 
tavla från Svensk Sportmeeting i Knutstorp.
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Samtidigt med kassören lämnade också Jan-Olof 
Paulson sitt uppdrag för revisor efter tio år och 
avtackades med en blomsterbukett för sitt arbete.

       Omgruppering
En smärre omgruppering sker nu i styrelsen. 

Hans Willebrand som tidigare har varit sekreterare 
i klubben men samtidigt också en ”reservdelsmän-
niska” övergår nu helt och hållet till att ansvara för 
reservdelarna. Hans ersättare blir Göran Sahlén 
som tidigare varit vice sekreterare. 

Samtidigt med kassören slutade också Jan-Olof 
Paulson som revisor.

Hans har arbetat intensivt med att inventera 
och registrera det reservdelslager som Rolf 
Jensen hade hand om vid sitt frånfälle och sköter 
kontakten med SpeedParts i Uddevalla om re-
servdelshållningen.

En motion om att inrätta modellsektioner i klub-
ben avslogs på förslag av styrelsen bland annat 
med motiveringen att klubben med sina 2.500 
medlemmar är för liten för att splittras upp i 
modeller och att det ligger ett solidariskt värde 
i att alla finns samlade under samma tak då det 
ger ökade resurser för reservdelsanskaffningen.

Den efterföljande utomhusmarknaden är ett 
uppskattat inslag och det ser nästan ut som om 
det är lika många säljare som köpare när de som 
ska sälja får gå tidigare från sessionssalen för att 
duka upp på sina bord.
Årsmötet hölls en vecka senare i år och det 

var rena turen att så blev fallet för veckan innan 
hade årsmötesdeltagarna fått kliva i snömassor 
på marknaden. Dagarna innan mötet smälte snön 
undan med rekordfart och försvann lagom till 
marknaden.

                                                                                               
Text och foto CHRISTER GEBO

Årsmötena avslutas alltid med bakluckeloppis på 
gården bakom museet.
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Årsmötesprotokoll och klubbens 
verksamhetsberättelse 2009 pub-
liceras i nästa nummer av Bakrutan.
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Nya Medlemmar -April 2010 Välkomna !
ANDERSSON ALEXANDER HJÄLMSAVÄGEN 39 370 10 BRÄKNE-HOBY
ANDERSSON HÅKAN  * NORRA NÄSBYVÄGEN 335 275 68 VOLLSJÖ
ANDERSSON NIKLAS FALKGATAN 15 590 29 BORENSBERG
AXELSSON MIKAEL HÄSTKULLA SOLGLIMTEN 543 91 TIBRO
BERGSTRAND KARL-JOHAN STATIONSVÄGEN 18 261 75 ASMULTORP
BJÖRNERÅS ANDRES KÄRRBOGATAN 69 441 96 ALINGSÅS
CEDERHOLM FREDRIK BLINKENBERGSVÄGEN 3 A 682 32 HAGFORS
CLAESSON HENRIK C/O C-G CLAESSON ORRSTIGEN 3 515 33 VISKAFORS
DAVIDSSON GÖSTA STORA KÄRRSVÄGEN 156 266 95 MUNKA-LJUNGBY
EHINGER BENGT BUSSGRÄND 6 840 70 HAMMARSTRAND
EKSTRAND JÄGER CARINA LOUISE KETTEGÅRD ALLE 7 2 TV DK-2650 HVIDOVRE DANMARK
ERIKSSON SVANTE DROTTNINGGATAN 39 461 33 TROLLHÄTTAN
FLAVET CLAUDE LE GUINET F-73330 VEREL DE MONTBEL FRANC
GUSTAFSSON CHRISTER JÄGARVÄGEN 10 892 42 DOMSJÖ
HALBAUER KATALIN ERNST TORULFSGATAN 9 C 416 73 GÖTEBORG
HARVING NIELS GAUNOEVEI18 DK-2700 BROENSHOEJ  DANMARK
HÖJVIK PER BJURTJÄRN ULVETERSTORP 3 688 92 STORFORS
JACOBSEN TOM ÖSTGÅRDSVEI 1 N-1718 GREÅKER  SARPSBORG  NOR
JOHANSSON ARTUR BJERSAGÅRDEN 3410 32 GRIMSLÖV
JOHANSSON GERHARD TOLEREDSGATAN 11 4147 27 GÖTEBORG
JOHANSSON JOHNNY HJORTSJÖVÄGEN 54 567 32 VAGGERYD
JONASSON MAJBRITT GRYTSTIGEN 9 450 33 GRUNDSUND
JÖNSSON LARS-GÖRAN BOGRYDSVÄGEN 117 515 60 SVANEHOLM
KARLSSON STEFAN OLLELINGSVALLSVÄGEN 15 881 91 SOLLEFTEÅ
KINNANDER JAN JÖNKÖPINGSVÄGEN 30 561 32 HUSKVARNA
KUIPERS HILBRAND JACOB CATSSTRAAT 47 NL-7551 HENGELO NEDERLÄNDERNA
LAOR MICHAEL 536 CASTLEROCK CT SUNNYVALE CA 94087  USA
LARSSON JONAS BEATELUNDSGATAN 3 614 30 SÖDERKÖPING
LINDBORG MARCUS NÅSTUNA 47 740 20 VÄNGE
LUNDBERG DAN SKOGSVÄGEN 27 922 32 VINDELN
LUNDBERG ERIK NOLEREDSVÄGEN 8 423 32 TORSLANDA
MOHLIN MIKAEL IVAR VLAESSONS VÄG 24 442 32 KUNGÄLV
NORDBERG OLA BRONSGATAN 18 936 32 BOLIDEN
ODEN ÅKE LUNDBYVÄGEN 67 818 92 VALBO
OLOFSSON TOMMY NORRA TORLANDSGATAN 5 831 47 ÖSTERSUND
RASMUSSEN INGER BYGELSTIGEN 6 264 37 KLIPPAN
ROSENBACK KENT SIMMARVIKSGRÄND 11 FIN-641 00 KRISTINESTAD  FINLA
RUDBECK CLAS TÅNGVÄGEN 28 831 61 ÖSTERSUND
RUDIN KARIN RÅDOM 144 882 93 HELGUM
SJÖHOLM BJÖRN MUNKHAGSGATAN 96 587 25 LINKÖPING
SKÖLD JONAS BJÖRKHAMREGATAN 15 821 31 BOLLNÄS
SUNDIN FOLKE MELLGRENSHÄGNA 105 840 50 GÄLLÖ
THORVALDSSON ANN TERRAKOTTASTIGEN 6 151 55 SÖDERTÄLJE
TURESSSON DANIEL BJÖRKEBOLMON 2337 681 96 KRISTINEHAMN
TÖRNVALL ULLA FAMILJEMEDLEM  2571
UEBEL JONAS SALLDSVÄGEN 7 155 30 NYKVARN
WAHLBERG MARKUS SÄLNA 195 96 ROSERSBERG
WALLIN OVE GRANLIDSGATAN 17 693 35 DEGERFORS
WASSBERG JAN VÄRÖPLAN 8 586 62 LINKÖPING
WIDEN RAIMO FISKLJUSEGRÄND 2 745 61 ENKÖPING
ÅKESSON LARS  * SLIMMINGE 591 274 92 SKURUP
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Då var det dags för avsnitt nr 2. Jag hoppas att 
ni tyckte det var en kul och framför allt intressant 
läsning i förra numret. Kom gärna med förslag 
och ideer till kommande utgåvor,det finns en 
hel del att söka i, dock skall jag ha med av hela 
modell floran.

Förra gången avhandlade vi ett avsnitt på SAAB 
96 TT och ett på tidiga SAAB 99.

MAX & VILLE SAABMEKANIKER SOM UPPLYSER.
Denna gång skall jag försöka att “klämma” in 

tre olika SI:n.
Först ut blir ett SI på SAAB 96 V4.
Detta gällde tydligen tidiga bilar av 1973 

årsmodell.  Tipset kan ju fortfarande ha ett visst 
intresse för de som ev renoverar.  Utseendet har 
ändrat sig lite på de nyare SI:n. Man har en annan 
kodning på vad det hela gäller för. Denna variant 
kom under 1972.
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Så det värdelösa vetandet denna gång visar på att 
SI 200-17004 A betyder följande: 200, där siffran 
2 står för kapitlet motor och 00 står för informa-
tion. De efterföljande siffrorna är ett löpnummer, 
bokstaven A betyder att informationen är Allmän. 
Märkning med bokstaven I innebär att informa-
tionen är intern.
Eftersom även SAAB 9000 ingår i klubben så 

skall vi så klart ha med ett SI på en 9000.

Utan att racka ner på 9000 modellen eller deppa 
alla 9000 fantaster så måste jag dock berätta för 
er att just 9000 modellen har nog den största 
mängden med SI, men så var det ju en tekniskt och 
mycket anvancerad bil när den lanserades 1984, 
kanske blev den lanserad under en viss press, 
därav alla löpande ändringar i produktionen och 
ute hos återförsäljarna.
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Självklart skall vi även ta med ett SI 
på SAAB 900, kanske den SAAB som 
kommer att få riktig kultstatus inom en 
snar framtid. Denna gången så är det 
ett tidigt SI som är stämplat november 
1978 och märkt 820-16S, och behand-
lar 900 EMS samt Turbo. 
Slutligen skall vi ta med ett SI från 

februari 1983 NR: 800-28SA som ger 
oss besked om en 99:a med special 
utrustning för Holländsk marknad. 
Lackade i cirrusvit eller cherry röd.

Dock framgår det inte hur många bilar 
det rör sig om, ej hellre viket / vilka 
motoralternativ.

Detta får vara allt för denna gång, hör 
gärna av er med önskemål  så skall jag 
se om det finns i gömmorna.

MVH  MAX & VILLE

Vid tangenterna Michael Rasmussen
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Ett stort problem med vår hobby inom Saab-
sekten är inte att hitta reservdelar, inte heller 
att hitta häftiga objekt utan det är något my-
cket mer elementärt mänskligt!! Varför blir 
man aldrig nöjd? Varför räcker det inte med 
den fulla ladan med projekt plus en lång reno-
veringskö och utlokaliserade bilar på diverse 
orter? Vi kan inte lova er den direkta sannin-
gen i denna artikel, det vi däremot kan lova 
är en spännande läsning en stund framöver. 
Så häng med!

Saabsafari i urskogen eller var det Årskogen..?
(1960) som Ted köpt. Varför en till 95a då han 
redan har tre stycken varav en 60a. Återigen 
kommer vi tillbaka till grundproblemet, varför 
blir man aldrig nöjd? Nåväl, det är inte värt 
att filosofera mer i detta, bara till att acceptera 
faktumet, man är inte riktigt frisk.  Och någon 
rehablitteringsplan känner vi inte till.
Resan mot Sundsvall gick utan bekymmer, 

Örnsköldsvik, Härnösand och till sist Sundsvall. 
Det blev förstås ett obligatoriskt stopp på Biltema 
innan vi kommit in till Sundsvall Stad.  Vi gjorde 
även ett depåstopp på Willys där vi inhandlade 
riktigt starka alkoholhaltiga drycker då vi helt 
bommat Bolagets öppettider. Detta inför kvällens 
begivenheter.

SAAB 92
Nu var det hög tid att styra kylaren mot ett avtalat 

möte med en samlare och tillika vår ciceron. Detta 
besök i denna herres fastigheter med tillhörande 
veteranbilsskatt (då menar vi inte en sådan skatt 
man betalar in till myndigheterna) var en smått 
overklig upplevelse. Efter kaffe med dopp så blev 
vi inviterade att titta i garagen, och märk väl gara-
gen det var inte ett eller två utan typ 4-5 och vissa 
av dessa rymde minst åtta bilar plus tillhörande 
delar.  När vi kom dit så tyckte Anton det såg 
väldigt anspråkslöst ut, men Anton hade ”fel”. Här 
finns en ovärderlig samling klassiska färdmedel 
från i princip hela 1900-talet, mest dess tidigare 

Mål:Hämta hem en 
95 -60
Tidsförlopp: Två 

dagar
Antal spännande 

aktiviteter: Okända

  Vi börjar i Umeå. Klockan är någonstans 
mellan 11 och 13 när vi på Jet tankar den gula 
getingen och resan tar sin början. Men även-
tyret började faktiskt redan några dagar innan, 
på västkusten närmare bestämt.  Två stycken 
välkända klubbprofiler satte sig i bilen med 
siktet inställt på Sundsvall där de skulle hämta 
en riktig raritet – som bara gick få i grönt 
och saknade baklucka, vem vill ha en sådan? 
Det föreföll sig ganska naturligt att ha biltrailern 
lastad även på vägen upp, vad bättre än en 95a 

hälft - självklart. 
När vi kom in i 
första garaget står 
där en halvt hop-
plockad Saab 92 
-50 Chnr?  Sit-
ter ni ner? Strax 
ovanför 100. Och 
ovanför denna på 
en lyft, givetvis, 
hänger en riktigt 
läcker mörkblå 
Mercedes-Benz 
Cabriolet av 1958 
årsmodell. 
När vi fått upp 

hakan från golvet 
så öppnades him-
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laporten (läs kassaskåpet) och vi blev alldeles 
saliga – han plockar fram en fin bunt instruktions-
böcker i plastfickor, alla givetvis nya… Den ena 
ovanligare än den andra, bland annat till 93F-60 
som Anton dreglade över, tyvärr lyckades han inte 
få den med sig hem denna gång, 95 -59 supple-
ment,  93 GT 750, 92 -50 och så fortsatte det…

Instrumentpanelen
Sedan frågade han om vi ville se en snygg 

instrumentplanka(vi har hört att vissa brukar kalla 
detta för instrumentbräda?), vi tänkte väl att det 
blir svårt slå den grymt vackra och unika brädan 
vi sett i 92an (de tidigaste hade större siffror till 

unikt! Vid första anblicken kunde vi inte se 
vad det var som var så speciellt med en Cali-
forniavit Amazon. Var detta ett test?  Värden 
bad oss räkna dörrarna och då gick det upp ett 
ljus. Bilen var alltså en tredörrars Volvo Ama-
zon som hade ägts av en taxirörelse i Bohuslän. 
Tanken var att skjutsa skolbarn. Idén var att 
barnen inte skulle kunna hoppa ut på fel sida. 
Resan gick vidare in i djungeln mot nästa garage 
tio meter bort och ett antal objekt i kylan såsom 
en väldigt udda lastbil, som visade sig vara en 
Lloyd Pick Up.
När garageportarna öppnades visades ännu en fin 

samling gamla bilar. Hur många bilar vi räknade 
till kommer vi inte ihåg men det var många. Både 
färdiga bilar och fina objekt plus mycket trevlig 
kuriosa såsom denna fina soppapump. Det fanns 
A och T-Ford med och utan tak, även en läcker 
glassgul vad det nu var… - Metropolitan visade 
det sig.

hastighetsmätaren) men tro mig, denna var snäp-
pet läckrare och kom från en Diamont Truck -37

Rundvandring fortsatte härmed till nästa garage.  
Men på vägen dit hade vi redan passerade vi 
några ovanliga bilar, Saab Monte Carlo -66 som 
inte verkade platsa i finrummet? Så den lämnades 
ute i kylan, Saab 92A, Saab 95 -65, Saab 96 Nästa garage, fler 

bilar! 
En förvuxen trehjuling vid 

namn Henkel, Porsche 356 
och en bokhylla! Trodde 
Anton. Detta visade sig vara 
något extremt unikt, nämli-
gen en Ford före T-Fordens 
tid, bilens ålder räknades 
till 106 år. Bilen såg mer ut 
som en bokhylla än en bil 
om man tittade bakifrån, 
träkaross, här snackar vi 
tidigt miljötänk. Och med 
tanke på hur snabbt en 
sådan var då det begav sig 
kan man definitivt räkna 
detta som en miljöbil.

-62, Saab 9000 Solstad 
med mera. I garaget 
mötte vi först en fin 
cykel från 1890 talet - 
Fränt!! Där stod även 
80tals cabmerca, och 
en 190 SL -59, tyvärr 
fel märke för oss att 
fördjupa oss i, men nog 
är de läckra alltid. 
Längre in i garaget 

stod det något väldigt 
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Bil år 1900
En liten anekdot Anton kom att tänka på han läst 

ur en bok vid namn Stinke-stånka och hatobjekt - 
Svenskarna och deras bilar av Gert Ekström och 
Per-Börje Elg.
Det berättas om en känd Stockholmsprofil vid 

namn Henning Forslund som på 1930-talet berät-
tade om när han blev bilägare:
”Jag ledde ut den på gatan sen köpet var 

klart,steg i och körde utan tanke på trafikregler, 
för såna fanns inte på den tiden. Och iförd hög 
hatt. Det hade man ju oftast. Mitt första mål var 
Drottningholm, dit det gick galant trots backar 
och allt! Passageraren satt i den här bilen fram-
för chauffören, ratten var vid sidan om bilen på 
höger och växelspaken på vänster utsida. Farten 
var inte hög: på slätmark femton kilometer. Det 
ansågs mycket då. För femtonkilometerskörning 
åkte jag fast några år senare, det var 1900. En 
poliskonstapel sprang ikapp bilen och högg mig 
i rockskörten och förbjöd mig att köra med sådan 
förfärlig fart. Det blev 10 kronor i böter. Jag hade 
kört i överdådig framfart som det hette – skritt 
(6 km/tim) var tillåtet. Vi körde på gasolja, som 
fanns i lysoljeaffärer. Så det var bara att stanna 
vid en sån och hälla på. Bensin fanns bara på 
apotek på den tiden och kostade femtio öre för 
en liten flaska.”
 
På ena arbetsbordet låg tre stycken 92A block. 

Vidare, in i finrummet ehh menade tvättrummet. 
Här gottar vi ner oss i ett fint MonteCarlo block 
plus massor av fina prylar, mojänger och moli-

Han slog upp portarna till ett litet trångt garage 
där det stod ännu en pärla, VW Cabriolet 1951 i 
ett utsökt skick! Efter renovering kördes bilen till 
bilprovningen och besiktigades med blankt pap-
per och sedan kördes den hem och ställdes där vi 
nu stod och det var för 10 år sedan! 
Vidare in i garaget för att förevisa en ovanlig 

gammal motorcykel. Då dessa fordon väcker 
ringa intresse hos oss så noterade bara denna 
flyktigt. Härmed tog rundvandringen nästan slut 
vi var bara tvungna kolla på några sista saker i 
huset där det var ännu fler spännande kuriosa, 
motorcyklar i nyskick, radioapparater, bildelar, 
kassaapparater och så fortsatte det. Ryktet säger 
att Saabfamiljen i fråga har tillökats med ännu en 
medlem, en Sonett II, tvåtaktare tillverkad i 258 
ex. Nåväl. Det var hög tid för oss att åka vidare 
till huset där vi skulle spendera natten. Efter lite 
missförstånd och divideringar om var vi var hit-
tade vi till slut Stefan och vår bas för natten.  På 
natten besiktigades Sundsvalls uteliv vilket var 
en trevlig upplevelse. 

joxer.
 Värt att nämna är att 

Stefan vår goda vän och 
värd för kvällen hade 
ringt oss flera gånger och 
frågat när vi skulle kom-
ma, svaret blev ”vi ska 
bara titta på det här…”.

VW Cab
Här trodde vi rundvan-

dringen var slut men ack 
så fel vi hade. Han insist-
erade på att visa oss ett 
garage till ;) i grannhuset 
som han också äger… 
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SAAB i skogen
Som ni kanske förstår var vi lite 

trögstartade morgonen därpå, men 
vi hade ett omfattande program 
även för denna dag. Efter kaffe 
och lite fika för att komma igång så 
besökte vi Stefans garage, det bör 
nämnas att detta är ett kallgarage 
men trots minusgrader lyser flitens 
låga från och till.
Nu skulle vi spana in bilen vi 

faktiskt kommit för att hämta . 
Förväntningarna var väldigt lågt 
ställda och tur var väl det. Bilen 
är väl så nära ett vrak man kan 

Stefan såsom stolt ägare och 95a-freak ända ut till 
fingerspetsarna

komma, mer om det senare. I detta läge kom vår 
ciceron från gårdagen på besök, tanken var att vi 
skulle göra ett litet Saabsafari i de djupa Häls-
ingeskogarna.  Efter en tiominuters promenad 
mitt ut i skogen kom vi till en bäck, hur ska vi 
ta oss över den? Med hjälp av några plankor och 
handräckning kom vi till sist över, nu var vi i 
urskogen eller var det Saabarna som var ur funk-
tion? Det fanns nämligen Saabar på ett väldigt 
otillgängligt ställe och vi förundrades över hur 
dessa hade kommit dit en gång i tiden.  Stefan 
förklarade att den förra ägaren av både bilarna och 
marken hade byggt en bro över bäcken. Denna 
finns det dock inte ett spår av idag. Den snubben 
var en uppfinnarjocke och hade elektrifierat sin 
gård genom att bygga en damm och ett primi-
tivt vattenhjul med generator. Där fanns också 
den första tv-mottagaren i bygden vilket var en 

tilldragelse.
Då vi kom fram till bilarna blev det en febril 

aktivitet kring dem. I en oberoende betraktares 

öga måtte denna syn te sig väldigt besynnerlig, 
fyra stycken vuxna män blir alldeles till sig över 
några övergivna rostiga bilrester. Bilarna är i 
kronologisk ordning (92-54, 95-61, 96-61). Om 
vi kommer ihåg rätt så var det så att bilarna blev 
kvar här och bortglömda då ägaren gick ur tiden. 
Just det!
Vi var tvungna att raskt återvända till huset 

där våra bilar stod för att bege oss norrut då det 
började mörkna. Antons far hämtade vi upp på 
IKEA, han hade levererat en annan bil.
Resan till Umeå flöt på utan incidenter och när 

vi väl kom fram till avlastningsplats för kombin 
så var klockan mycket och det var mörkt ute. 
Bilen skulle upp på höskullen på en gammal 
ladugård. Det är så fint ordnat att det finns en 
stor ramp som är relativt brant vilket skapade 
lite problem.  9-3an användes för att bogsera upp 
95an. Denna(95an alltså) var så rostig så Ted som 
styrde fick känslan av att bilen höll på ge vika. 
Troligtvis är det bara taket som håller ihop fören 
och aktern på bilen.
Slutet gott allting gott.
Slutord: Det är egentligen inte bilarna i sig som 

gör denna hobby så fantastisk, utan det är just alla 
de där detaljerna, äventyren och upplevelserna, 
som gör det så fängslande och spännande och 
lika svårt som ett tungt drogberonde att dra sig 
ur – det vet vi dock ingenting om.

Text och Foto Ted Stockhaus och Anton  Björkund
Resan ägde rum hösten 2009 

Varma Saabhälsningar Anton & Ted 
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Dagar att minnas för nya SAAB
Det har varit många bemärkelsedagar för-

knippade med Saab det senaste halvåret.
* Dödsdagen - om det nu kan kallas för 

bemärkelsedag - den 18 december.
* Pånyttfödelsedagen  den 26 januari  när GM 

beslutade att sälja Saab till  Spyker
* Frihetsdagen   den 23 februari  när Spyker 

tillträdde som ägare
* Nystartdagen den 22 mars då linan åter 

startades och då med nya 9.5 nummer       
   001 som första bil på bandet.

Sällan eller aldrig har det väl blåst så kring ett 
bilmärke som Saab under det senaste året. Köpare 
till Saab-fabriken har kommit och gått, kunder 
har flytt sin väg till andra märken, anställda har 
kastats mellan hopp och förtvivlan, kommunal-
politiker har darrat. 
Trollhättans har stått mitt uppe i mediestormen 

under mörka och tunga moln. Direktsändningar 
med intervjuer med fackliga företrädare, politiker, 
anställda utanför fabriksgrindarna och folk på 
gatan blev vardagsmat.  

Nu är allt över och de snålkalla vindarna vändes 
till ljumma sydvästanvindar. Punkt kunde sät-
tas och plötsligt släcktes alla TV-kameror och 
fotoblixtrarna upphörde. Mediedrevet var över. 
Trollhättan var inte längre en stad i dödsryckn-
ingar och Saab hade överlevt ännu en kris om än 
med nöd och näppe.

En tidning stannade kvar förutom utom lokaltid-
ningen förstås som alltid finns på orten. Det var 
Göteborgs-Tidningen som följde den omstart av 
Saab som skedde tredje veckan i mars. 
Morgonen den 22 mars stod både Saabs vd Jan 

Den 18 december 2009 
dödförklarades Saab efter GM:s 
besked om nerläggning.

Saabs uppståndelse från 
de döda inträffade den 
26 januari 2010 när GM 
beslutade sig för att sälja 
till Spyker.

23 februari 2010 är också dagen 
då Nya Saab föddes och steg upp 
ur askan likt fågeln Phoenix.

Saabhandlarna hyllar Jan Åke Jonsson som en gud 
som räddade Saab undan förgängelsen.
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Åke Jonsson och ägaren Victor Muller 
på bandet. Allt var iordningsställt. De 
sista prylarna från underleverantörerna 
stod på plats. Jobbarna fanns där ivriga 
att få sätta igång att göra Saab-bilar 
igen. Bandet hade stått stilla under 
lång tid.
Plötsligt drar produktionschefen Gun-

nar Brunius i det gula  i snöret som 
man gjorde förr i gamla bussar när man 
skulle av vid nästa hållplats och bandet 
gick igång. Det var som när läkarna får 
igång en hjärta igen efter ett stillestånd.
Victor Muller tog upp en applåd och 

hela fabriken stämde in:
- Det var som i en sovjetisk propagan-

dafilm, skrev GT dagen efter.
Jan Åke Jonsson och Victor Muller 

lät sig fotograferas handskakandes när 

första nya 9.5:an nummer 001 rullade 
fram som första bil på det nystartade 
bandet.
Saab är alltså på banan igen och inom 

återförsäljarledet är Jan Åke Jonsson en 
gud som höjs till skyarna för sitt ener-
giska arbete med att få Saab i rullning 
efter allt strul med GM. 
Och Svenska Saab-klubben utnämnde 

honom till en evig hedersmedlem.

Saab har många entusiaster världen 
runt även om en del av oss bara håller 
oss till Saabar med en stinkande kvast 
av blårök i arslet.                                                                                 

                                      CHRISTER GEBO

Den 22 mars 2010 drogs bandet igång 
igen efter många veckors stillastående i 
en tidigare dödshotad bilfabrik. Jan Åke 
Jonsson fick igång Saab igen och Victor 
Muller fick en ”riktig” bilfabrik i sina 
händer.
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SPYKER
För ett år sedan var det inte många svenskar 

som ens kände till Spykers existens. Nu finns 
namnet på allas läppar. Att det fanns en man 
som heter Victor Muller visste knapp någon. 
Nu är han en hjälte - åtminstone i Saab-folkets 
ögon. Han ska rädda Saab undan förgängelsen. 
Muller fick snabbt tillnamnet Victor Victory.

I den lilla staden Zeewolde sex mil utanför Am-
sterdam hör Spyker hemma. 
Innan Muller blev Saab-hjälte hade han proklam-

erat en omfattande sparplan som en överlevnad-
skamp för Spyker. Därtill så fanns antydningar 
om att det bara var en början på den kampen. 
Företaget gjorde 2008 en förlust på 230 miljoner 
och förra året 220 miljoner på sin tillverkning 
av extrema sportbilar. Ett 50-tal bilar tillverkas 
årligen. 

Spyker är både ett gammalt och ett nygammalt 
märke. Gammalt så till vida att företaget grun-
dades 1898 av två bröder, nämligen Jacobus och 
Hendrik-Jan Spijker i Amsterdam. Man började 
att tillverka hästdroskor och diligenser men rätt 
så snart blev det bilar istället. Redan från början 

var det lyxbilar som stod på programmet med 
Benz-motorer.

När första världskriget inleddes 1914 så försvann 
i stort sett biltillverkningen och företaget började 
att göra stridsflygplan istället - alltså det omvända 
förhållandet mot Saab efter andra världskriget. 
Första världskriget tog slut och några år senare 
gick företaget i konkurs och  Spyker försvann 
från marknaden.

Det kom att dröja ända till år 2000 då affärsjuris-
ten och sportbilssamlaren Victor Muller startade 
Spyker Car. 2004 kom Spyker in på börsen. Men 
förlusterna tynger företaget.  
Från 2004 har Spyker tillverkat 242 bilar varav 

bara 174 har sålts.

Bara en månad efter det att Saab återupptagit 
produktionen igen, kablades nyheten ut i etern att 
Muller fört över pengar från till Saab till Spyker.
Ett illavarslande tecken....

                                                                                 
Christer Gebo

Spyker var till i höstas ett obekant bilmärke för de 
flesta svenskar men nu vet alla vad det är för bil.
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Radarparet
- Vi kommer att sticka ut och vi kommer att 

låta tala om oss. Den deklarationen gav Saabs 
vd Jan Åke Jonsson när personaltidningen 
7dagar intervjuade honom efter hemkomsten 
från bilmässan i Genève då Saab för första 
gången på många är var fri från GM. 
Victor Muller har döpt dagen till ”The inde-

pendence day.

Det är vad Jan Åke Jonsson har sett fram emot 
den senaste tiden - att slippa den tungrodda bes-
lutsprocessen i GM-administrationen. Nu blir det 
mer som det var förr i tiden när Saab kunde fatta 
snabba beslut på egen hand

Victor Muller och Jan Åke Jonsson blir nu ett 
radarpar.
- Vi är envisa och målmedvetna båda två men 

samtidigt olikheter där vi kompletterar varandra. 
Muller passar bra in i Saabkulturen.
Jan Åke Jonsson är nu fast besluten om att göra 

röda siffror svarta, bl a för att man har friheten 
att själva göra upp om affärerna.
Han tror sig om att kunna sänka den så kallade 

breakeven-punkten där vinsterna kan börja att 
höstas in vid 70.000 tillverkade bilar istället för 
tidigare prognoserade 100.000.

- Saab är tillbaka till sina rötter. Allt vi gör kom-

Jan Åke Jansson 
och Victor Muller 
ska tävla med varsin 
93:a i Millie Miglia 
i sommar. Förra 
gången Muller körde 
det klassiska loppet 
var 1982.

mer att ha en stark 
Saab-prägel.

7dagar har också 
ställt ett antal frågor 
till Victor Muller, 
som berättar att sina 
första kontakter med 
Saab fick han redan 
som barn.

- Mina föräldrar hade en lägenhet i Amsterdam 
ovanför en Saabimportör och från mitt sovrum 
kunde jag följa vad som pågick i bilaffären.

Muller har varit biltokig i hela sitt liv och sam-
lade ihop till inte mindre än 50 stycken sportbilar 
varav han har femton kvar.
-  Jag har ägt en Saab också, en 99 EMS.

Han älskar att köra bil med klassisk musik i 
stereon. Det är en avkoppling för honom.
I sommar ska både han och Jan Åke Jonsson köra 

det klassiska Millie Miglia i var sin 93:a och med 
sina respektive söner som kartläsare.

Under det sista skedet i processen med GM 
berättar Muller att han sov mindre och mindre 
och till slut nästan inte alls.
- Det var som att vara drogad. Det tog nästan en 

vecka att få en natts normal sömn.
In i de allra sista timmarna innan GM gav med 

sig visste han inte om det skulle bli någon affär.
Chansen att få köpa Saab kom som en blixt från 

en klar himmel.
- Jag trodde aldrig att Koenigsegg skulle backa 

ur.

Muller anser att Saab är ett mycket starkt var-
umärke med en särpräglad design som till en del 
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har gått förlorad under GM-tiden men att man nu 
är på rätt spår.
- Nästa generation 9.3 blir den mesta Saaben 

på länge.

Själv är han mycket intresserad av design. I sin 
IPhone har han avancerade skisser på en modell 
som han  kallar för Saab 92.
Nu är det till alla Saab-entusiaster världen över 

som han vänder sig:
- Om bara åtta procent av alla nuvarande ägare 

köper en ny Saab så skulle vi gå med en ordentlig 
vinst.

Ett annat räkneexempel:
Om bara någon enda procent av alla de 4,5 mil-

joner människor som en gång ägt en Saab köper 
en Saab nu så skulle det betyda oerhört mycket 
för den lilla fabriken i Trollhättan med 3.500 
anställda.
Nya marknader som Victor Muller sneglar på 

är Brasilien, Indien, Kina och förstås Ryssland.

Jan Åke Jonsson berömmer Victor Muller men 

får i sin tur beröm tillbaka:
- Vi är envisa båda två men har respekt för 

varandra kunskaper. Det är Jan Åke som fattar 
besluten om verksamheten och jag är rådgivare.
 
I hela affärsprocessen med GM var det en stund 

som grep dem särskilt mycket och som de inte 
glömmer. Det var när de båda stegade upp på 
podiet utanför Saab-museet till de anställda jubel.
- Det är en stund jag sent ska glömma.
Jan Åke Jonsson var så rörd att han knappt 

kunde tala i det ögonblicket och sa till Muller 
när de gick upp:
- Du får tala först för jag får inte fram ett ord.
                                                                                            

CHRISTER GEBO   Affären mellan GM och Spiker kan redovisas med 
följande illustration

Nöjd 
duo efter 
genomförd 
affär.
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Pressröster om Saab/Spyker-affären
Knappt hade bläcket hunnit torka i affärsup-

pgörelsen mellan GM och Spyker om Saab 
innan det började spekuleras i vilken framtid 
Saab har - om ens någon efter några års tid. 
Även om Victor Muller ses som en helbrägd-
agörare i Trollhättan så finns det skeptiker 
i andra delar av landet där man inte ser till 
sysselsättning och arbetsmarknadspolitik utan 
strikt affärsmässigt. Pessimismen om Saabs 
framtid finns kvar.

Göran Ambell som är chefredaktör för Nostalgia 
skriver i sin ledare i nr 3 under rubriken ”Mot 
ljusare tider” illustrerad med en bild från Saabs 
museum att det ser ljust ut för Saab igen och han 
håller tummarna för Saabs fortsatta existens och 
att museet i framtiden kommer att kompletteras 
med många spännande och innovativa modeller.
Ambell jämför Saab med två andra bilmärken 

- en som det gick bra för och en av dem som 
försvann ändå.
- Kommer den holländska biltillverkaren som 

går med en kvarts miljard i förlust varje år och 
knappt tillverkar ett 50-tal extrema sportbilar i 
mångmiljonklassen att klara utmaningen, frågar 
sig Göran Ambell och jämför med DKW varifrån 
Saab hämtade mycket idéer när man konstruerade 
den första modellen på 40-talet.
- DKW kastades mellan Mercedes och Volkswa-

gen innan den reste sig som Audi med nya tekni-
ska innovativa modeller och en ledande design.

Den andra jämförelsen som Ambell gör är med 
Borgward.
-  Trots en utmärkt bil, överlägset god kvalitet 

och många köpare var företaget borta knappt ett 
par år efter att det gick som bäst.
Han frågar sig vilka chanser Saab har - som 

strävar efter allt sportigare, exklusivare och dyrare 
modeller - att överleva på längre sikt där konkur-
rensen är stenhård och han svarar själv att det för 
Saab gäller att hitta en egen nisch med egna unika 
egenskaper som köparna vill ha.
- Kanske Saab åter kan få visa sin innovativa 

sida. 

 Tiden får visa
Någon stilla vind blir det knappast för Saab, tror 

fiender som vänner, en man som aldrig gjort 
någon vinst men hela tiden lyckats få folk att 
nappa på investeringar.
- Men samtidigt finns det de som säger att Muller 

är en av de få som kan få vind i seglen i den stu-
kade flygplansbilen.
- Hoppet har tänts. Av en frälsare eller en 

förgörare? Det får tiden visa, skriver Eric Arenius.

   Tuff resa väntar
Ohöljt okritisk till Victor Muller är förstås den 

lokala tidningen som istället kritiserar de som har 
varit kritiska under hela försäljningsprocessen.
- Så fel de hade som trodde att Saab skulle gå 

en tyst och stilla död till mötes, utropar lokaltid-
ningen sturskt i en kommentar.
Man pekar ut Steven Wade som en hjälte och 

hans blogg som samordnade Saab-entusiasternas 
aktioner. 
- Det var genom hans blogg som det blev en 

stark röst i debatten kring Saabs öde, påstår tid-
ningen och konstaterar att ingen behöver tvivla 
på hur högt Spyker värderade Wades insatser 
eftersom han var inbjuden ända från Tasmanien 
att med egna ögon bevittna när Saab bytte ägare 
på advokatfirman Roschiers kontor i Stockholm.
- En ny Saab-epok inleds. Den startar nere i käl-

laren med ett sargat varumärke, kunder som har 
flytt och en produktion som står stilla. Det blir 

Victor Muller 
är en av få 
som kan få liv 
i Saab, tror 
Eric Arenius  i 
Motorhistoriskt 
Annonsmagasin 
som har en 
Saab 92A som 
omslagsbild.

Eric Arenius i 
Motorhistor-
iskt Magasin 
och påpekar 
a t t  M u l l e r 
beskrivs som 
en man med 
l ika många 
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en tuff resa i en brutal bransch men bara genom 
att ta sig igenom den här processen har Saab visat 
att inget är omöjligt. slutar lokaltidningen kom-
mentarerna efter att affären blev klar.

   Ingen raketvetenskap
Saabentusiasterna har utropat 23 februari 2010 

som Frihetsdagen - den dag som Saab blev befriat 
från GM, framhåller GT som samtidigt påpekar 
att det kan bli en jobbig frihet utan livlinor från 
General Motors och med fullt ansvar att stå på 
egna ben.
Jan-Erik Berggren som kommenterar Saab/

Spyker-affären i GT målar upp en mörk och inte 
alls lika optimistisk bild som lokaltidningen i 
Trollhättan gör.

Victor Muller sa vid presskonferensen när affären 
offentliggjordes att 4,5 miljoner människor har 
någon gång ägt en Saab och mot den bakgrunden 
ska målet på 100.000 bilar om året för att få Saab 
att gå med vinst inte ska vara någon ”raketveten-
skap”.  

Men det tvivlar Jan-Erik Berggren på och hän-
visar bl a till att Victor Muller har ett stort skuld-
berg som tynger honom med skyhöga räntor de 
kommande fem till tio åren.
- Saabs modellprogram imponerar inte heller, 

anser han.
- Först om ett par tre år kommer en ny 9.3 som 

kan göra skillnad.
De drygt 4 miljarder som Saab har fått i EIB-lån 

ska inte gå till produktion utan till utvecklingen av 
nya projekt som  el- och hybridbilar vilket Saab 
förmodligen kommer med om några år.

             Respiratorinsats
Under rubriken ”Omaka par” analyserar Vi 

Bilägare om Saab har någon realistisk chans att 
överleva.
- Mitt i glädjeyran finnas det anledning att fråga 

sig om Saab verkligen har någon realistisk möj-
lighet att överleva på egna ben. Har vi just bevittnat 
starten på en ny era eller bara ett sätt att skjuta upp 
döden till ett lämpligare tillfälle? undrar skribenten 
Anders Adolfsson.

Ett lämpligare tillfälle skulle i så fall vara efter 

höstens val, tror tidningen.
- Är detta verkligen räddningen eller bara en 

politiskt motiverad respiratorinsats för att hålla 
patienten levande till riksdagsvalet är passerat, 
frågar sig tidningen och påpekar att det är de 
svenska skattebetalarna som har gjort affären 
med Spyker möjlig.

Branschexperter världen över är eniga om att det 
kommer att bli mycket svårt att stöpa om Saab 
från pålitlig förlustmaskin till lönsamt företag.

 Negativ spiral
Vi bilägare tror inte att Saabs försäljningsras 

till 39.000 bilar förra året helt och hållet beror på 
turbulensen kring företaget utan även för att man 
har gamla modeller som borde ha ersatts redan. 
9.5:an har 13 år gammal och borde ha bytts ut 

redan för sex år sedan och 9.3 borde få en ersättare 
i år men det dröjer ännu några år tills det sker.
- Saab har länge varit fast i den negativa spi-

ralen som börjar med underinvestering i produk-
tutveckling. Det ger svaga produkter och minskad 
försäljning vilket i sin tur inte ger pengar till 
utveckling av nya modeller. 

Tidningen pekar på att Spyker inför Saabköpet 
var nära nog konkursmässigt med en tom kassa.
- För en köpeskilling för Saab på runt 540 mil-

joner får Spyker tillgång till Saabs kassa på en 
miljard och utlovade lån på ytterligare fyra mil-
jarder. Det är svårt att tro att inte några kronor av 
dessa kommer att leta sig ner till Spyker och lösa 
dess likviditetsproblem, befarar tidningen men 
tror att Saab med de modellerna som är på gång 
kan klara sig några år men får svårt att utveckla 
nya modeller efter det. 

  Uppväxt i Saab
Anders Adolfsson som publicerat sin analys i Vi 

Bilägare är uppväxt i baksätet på Saabar - först 
en ärtgrön 99 GLs, en isblå 900i samt slutligen 
två stycken 9000i. Saab var nämligen hans pap-
pas favoritbil för framhjulsdriftens och de goda 
vinteregenskapernas skull. Så var de pålitliga 
och praktiska samt framför allt roligare att köra 
än Volvo.
- Men när GM tog över blev Saab för den mest 
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Vi bilägare tror att Saab i alla fall överlever några år med de 
modeller som står för dörren man att Saab kan få svårt att utveckla 
nya modeller efter dem.
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inbitne som farsgubben allt mindre intressant, 
skriver Anders Adolfsson i en personlig krönika 
intill sin analys.   
Han erkänner att han för egen del aldrig har känt 

något ha-behov efter en Saab.
-  Efter att ha varit cool och smart har märket i 

mina ögon blivit till….ingenting.
Själv har han trott efter alla år av förluster för 

Saab att det varit logiskt att Saab lagts ner men 
nu har han ändrat sig efter att ha sett TV-bilderna 
på Victor Mullers och Jan Åke Jonssons fram-
trädande i Trollhättan.
- Om en tillräckligt intressant bil för mina behov 

kommer ut från fabriken i Trollhättan så lovar jag 
att köpa den.

  Svartmålning 
Mattias Larsson som är montör på Saab lovar 

däremot inte att köpa en ny Saab. Han har en 9.5 
från 2001. Däremot anser han i en debattartikel i 
GT att ”Mr Muller är precis vad Saab behöver”.

Är Victor Muller precis den som Saab behöver? Det 
anser i alla fall bilmontören Mattias Larsson i en 
debattartikel i Expressen/GT.

Larsson är gramse på alla journalister som han 
tycker har svartmålat Saab”
- Visst är det viktigt med opartisk granskning 

men när det gäller Saab är min bild att domedag-
sprofetiorna har tagit sådana proportioner att det 
är ett under att vi fortfarande har våra jobb kvar, 
skriver han upprört.
- Jag vet inte hur många gånger jag har läst ar-

tiklar som mer eller mindre har dödförklarat Saab.
Han undrar också om målet för journalisterna 

”har varit att vi ska förlora hoppet och våra jobb”?
- Arbetsro är det enda  som vi drygt 3.500 

Saabare behöver för att kunna utveckla och 
bygga de bilar som ska klara den stora striden 
på världsmarknaden, slutar Mattias Larsson sitt 
debattinlägg i GT.   

                                             CHRISTER GEBO
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Pressrutan
Att vara rubrikernas man eller kvinna är det 

många som eftersträvar - särskilt politiker och 
folk inom den så kallade kändisvärlden. Men 
2009 var det Saab som toppade med mest antal 
rubriker alla fall i näringslivspressen. Finans-
minister Anders Borg fick se sig besegrad som 
nummer två. Även om man ser till de företag 
som omskrevs mest i affärspressen så var det 
Saab på första och GM på andra plats och på 
tredje platsen regeringen med näringslivsmin-
istern Maud Olofsson i spetsen.

Länge leve Saab! Det utropar Classic Motor 
i nr 3 med en svart 93 B från 1959 på första 
omslagssidan inramad av klassiska bilder på Saab 
genom tiderna. På 20 sidor berättar tidningen om 
Saabs historia från 1945 då de första utkasten 
till en bil påbörjades och ledningen beslutade att 
tillverka en  prototyp i Linköping fram till den 
26 januari 2010 då GM meddelade att Saab säljs 

till holländska Spyker. Det 
är en lång historia om trots 
allt inte mer än 65 år. Det är 
en rapsodi av bilder på de 
Sabbar som kommit och gått 
men som i en hel del exemplar finns kvar hos oss 
Saab-entusiaster över hela världen.
Omslagsbildens 93:a ägs av Peter Junhamn i 

Vargön utanför Trollhättan. Han valde bilen med 
omsorg. Han ville ha en 59:a med hel vindruta 
men fortfarande med bakhängda dörrar. Han köpte 
den 1990 av en student i Linköping som hade 
större behov av pengar än av bilen.

  100.000 som Sture
Vi Bilägare berättar i nr 3 om ”Den störste Saab-

entusiasten”. Det är Sture Gustafsson i Bohus 
mellan Trollhättan och Göteborg. Han köpte sin 
första Saab 1967 - en begagnad 96:a - och det gav 
mersmak. Skälet till valet av Saab var frihjulet. 
Han förblev Saab trogen och han har ägt inte 
mindre än 14 stycken. Det blir en ny Saab vart 
tredje år efter 5.000 mil. 
När barnen kom så ersattes 96:an med en 95:a 

för utrymmets skull.
1976 var det dags för den första helt ny Saaben 

i familjen - en 99:a för 32.000 kronor. 

Sture Gustafsson  har varit Saab trogen i alla år.

SAAB i mångfald på Classic motors framsida.
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Sedan har de samlat med med nya Saabar. Den 
senaste är en 9.3 Biopower från 2009 och som 
kostade 250.000 kronor. Alla nya Saabar har han 
köpt av samme bilhandlare i Kungälv.
Att det blivit Saabar hela tiden har en förklar-

ing: Stolarna! 
Tillsammans med sin hustru Margareta har de 

haft sexton Saabar för hon har haft två egna också.
- Saab skulle behöva hundratusen sådana som 

Sture Gustafsson, konstaterar Vi Bilägare.

                                             
Enäggstvillingar

Tidningen Klassiker har i nr 2 sammanfört två 
Saab 95:or i chassienummerföljd 49 år efter att de 
1960 lämnade fabriken i Linköping. Båda bilarna 
har renoverats på senare år i Polen. Den ene ägs 
av Ted Stockhaus i Umeå och den andra av den 
förre styrelseledamoten i Saab-klubben, Dick 
Ström i Karlstad.
Kombin har en brokig tillverkningshistorik. I 

början gjordes de till hälften i Trollhättan och till 
hälften i Linköping. Framändan från 93-produk-
tionen skickades nämligen till Linköping där man 
svetsade ihop den med bakändan. De skickades 
sedan tillbaka igen för rostskydd och lackering  
och till slut åter till Linköping för slutmontering.
Förändringar gjordes löpande under den första 

tiden. En nu klassisk förändring är de bakhängda 
dörrarna som blev framhängda från 93F. 1959 
tillverkades 55 bilar varav 40 fick modellåret 
1959 i registreringshandlingarna. Lufthyveln 
över bakluckan var också en sådan innovativ i 
produktionen löpande förbättring.
Ted Stockhaus och Dick Ström har alltså varsin 

95 med chassienummer 430 och 430 i samma 
ljusblå färg.

Tidningen Klassiker sammanförde de båda bi-
larna för ett jämförande reportage av enäggstvil-
lingarna som under årens lopp fått utföra ett hårt 
transportarbete med många ägare innan de kom i 
båda nuvarande ägarnas händer. Som av en tillfäl-
lighet kom de också att renoveras i Polen - Dicks 
nyckelfärdig och Teds karossrenoverad för senare 
egen återmontering hemma i Umeå.  
Teds 95:a såldes efter reportaget i Klassiker till 

en annan Saab-entusiast, nämligen Karl Ask i 
Stenkullen utanför Göteborg.

     Svag punkt
Lars ”Julle” Olofsson beskriver i ord och många 

foton i två delar (Klassiker nr 2 och 3) en renover-
ing av en V4-motor. Drev, lager och balansaxeln 
byts ut samtidigt som motorrummet rensas upp 
när motorn ändå är utlyft.
Bilen är 1974 V4 med rasad balansaxeln och som 

Julle forslar hem för motorrenovering. 
Balansaxeln är den svaga punkten i motorn. 

Man kan kolla den genom att lyfta på den nedre 
remskivan. Glappar den så är lagret slitet och i 
värsta fall är balansaxeln nersliten. Om man hör 
ett metalliskt klankande ljud från motorn är det 
dags för bytet.

                                                     
99-broschyr

Klassiker har i varje nummer nytryck av gamla 
bilbroschyrer. I nr 3 hade turen kommit till Saab 
99 Turbo 1978. Turbon blev ju ett begrepp syn-

Det är kombinationen av teknik och 
komfortegenskaper som gör Saab Turbo särskilt 
intressant, står det i broschyren från 1978.
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onymt med Saab på samma sätt som V4 var det. 
Man behövde bara säga att man hade en V4 så 
visste alla att det var en Saab. Sak samma med 
Turbo. Turbo-99:or är idag oerhört attraktiva och 
eftersökta.
Innan turbon släpptes ut genomgick den om-

fattande tester för att man skulle vara säker på 
att motorn och avgaskompressorn skulle hålla. 
I ett bredprov under ett år tillryggalades en halv 
miljon mil. 
Turboaggregaten är ju en avgasdriven kom-

pressor med den unika Wastergate-ventilen som 
reglerade trycket. Det var den ventilen som gjorde 

att Saab lyckades med vad andra inte hade gjort i 
vanliga bruksbilar.
Saab fick ett kraftigt uppsving under turbo-

modellens tidiga år. 

                         Kalldrag
Artiklar om veteranrallyn är det ju av naturliga 

skäl ont om under vinterhalvåret. En av de första 
varje år är Kalldraget i trakterna kring Umeå. I år 
var det för 18:e gången och uppmärksammades 
som vanligt av Västerbottens-Kuriren på en 
halvsida men några foton. Största bilden i report-
aget är på en 96:a långnos med Daniel Löfbom 
bakom ratten på en liten snöig väg. Om det skulle 
gå åt pipan så hade han lastat upp ett par kälkar på 
takräcket. Ett 40-tal fordon kämpade i 12-graders 
kyla.(Läs reportage i slutet av tidningen).

En riktig nostagibild från 1964 med Tore Skogman 
och en annan artist som möjligtvis kan vara Ann-
Louise Hansson.
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 Färre nya polis-Saabar
Det är inte enbart privatkunderna som har över-

gett Saab under den ”turbolenta” tiden. Det har 
alla skattebetalare gjort. Polisen har nämligen 
minskat kraftigt på beställningarna. Förra året så 
köpte polisen nämligen bara 52 Saabar. Det var 
bara hälften så många som 2008 då polisen an-
skaffade 104 stycken Saab. Istället köpte polisen 
tre gånger så många Volvo, 158 stycken 2008 och 
året innan  dubbelt så många Volvo som Saab, 
nämligen 204 stycken bilar. 

Det är en särskild avdelning som sorterar under 
Ana som utrustar specialfordon som polisbilar, 
tullbilar och till kriminalvården och räddning-
stjänsten.
Det tar en vecka att göra iordning en vanlig Saab 

till polibil. 
Avdelningen för specialfordon hade bara fem 

bilar kvar att utrusta när beskedet kom att Spyker 
köper Saab, enligt en artikel i Svenska Dagbladet 
den 12 februari 2010.

  Saab 92 under klubban
Veteranrallyn och veteranmarknader tillhör ju 

sommarens ”vardagssysslor” men i sommar blir 
det en annan attraktiv tillställning, nämligen en 
veteranbilsauktion.
Någonstans i Sverige finns en hel lada fullprop-

pad med gamla bilar och delar. Det är Classic 
Motor som i nr 5 berättar om årets stora auktion 
då hela ladan ska tömmas från sitt innehåll. Det 
är en samlare som åker runt i bygden från slutet 
av 40-talet och tagit hand om grannarnas gamla 
bilar, berättar tidningen men man vill inte avslöja 
var annat än att det är i mellansverige.
Bland alla dammiga bilar finns en röd Saab 92 

från 1955 som ska ropas ut den 13 juni då auk-
tionen hålls. 
Anledningen till att tidningen inte avslöjar plat-

sen är naturligtvis att folk inte ska bege sig dit i 
förväg och försöka ta sig in i ladan och plocka 
till sig grejer. Men det är ju bara att hålla utkik 
i kommande annonser i veteranbilstidningarna.

Det har nyligen kommit ut en helt ny tidning. 
Det är ingen veteranbilstidning för det finns det 
redan tillräckligt många av utan en nostalgitidn-
ing som heter Minnenas Journal. Första numret 
kom ut i mars precis lagom till att Spyker-affären 
med Saab blivit klar. Som en hyllning till Saab 
och ett grattis från tidningen så har man på ett 
uppslag publicerat en rapsodi av äldre Saabar från 
ur-Saaben till 9.5 BioPower.
Det intressantaste fotot är en bild när Thore 

Skogman lutar sig över motorhuven på en tvåtak-
tare tillsammans med, ja, vem är det? Kan det vara 
Ann-Louise Hansson. I alla fall skriver tidningen 
att ”Tore Skogman var lika folkkär som Saab”.

                                             CHRISTER GEBO

Saab var ”rubrikernas man” i näringslivspressen 
förra året.
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Redaktör`n har ordet
Arbetsro är vad vi behöver på Saab, skrev 

montören Mattias Larsson i en debattartikel i 
Göteborgs-Tidningen strax efter det att Spyker 
hade köpt Saab av GM. 
Det är en bön att stilla bedja om och man får 

verkligen hoppas  att han och hans arbetskam-
rater blir bönhörda för den storm som Saab var 
utsatt för under förra året har inte varit bra för 
varumärket Saab. 
Det är en sanning att det går snabbt att rasera 

ett förtroende men att det tar lång tid att bygga 
upp det igen.

Arbetsro vill säkert inte bara montören Mattias 
Larsson ha utan även Saabs bolagsjurist Kristina 
Geers.
På ett år fick hon vara med om en rekonstruk-

tion, två försäljningsprocesser och en likvidation. 
- Många bolagsjurister kommer inte i närheten 

av den erfarenheten under ett helt arbetsliv, säger 
hon till personaltidningen Saab7dagar.

   Turbolens
Det säger en hel del om den enorma ”turbolens” 

som Saab fick vara med om under förra året. Så 
nära ett slut har Saab aldrig varit men ett under 
skedde och Saab fick uppleva en pånyttfödelse 

och en uppståndelse från de 
dödsdöma.
 
Det finns säkert medlem-

mar i vår Svenska Saab-
klubb som anser att Bakrutan 
inte alls ska bry sig om Saab av idag och kanske 
heller inte för Saab av imorgon utan enbart int-
ressera oss för Saab av igår.

För många av oss Saab-entusiaster finns nog inte 
anskaffningen av en ny Saab med ens på kartan. 
Och ”värre” blir det för Saab kommer som det ser 
ut att bara bli dyrare och dyrare och fjärma sig 
alltmer från det vanliga folket och bli ett märke för 
människor med tjocka plånböcker och generösa 
bonusar. Enligt Dagens Industri kommer nya 9.5 
att få en prislapp på närmare en halv miljon, näm-
ligen 471.900 kronor. Då har den en V6-motor 
på 300 hkr. Det finns en billigare i ”folkupplaga” 
också med den lilla 1,6 liters turbo-fyran på 220 
hkr. Priset för den blir 311.000 kronor.
Så inte är en ny Saab något för oss vanliga bi-

lister som har tjockare myntfack än sedelfack i 
plånböckerna. 

Nya Saab 9.5 är ingen billig bil men den som har 
pengarna får både en glidare och en raket att ratta.
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   Glidare och raket
Men för de som har pengarna är nya 9.5 värd 

sitt pris - både glidare och raket på samma gång. 
För oss andra med de tunna plånböckerna är det 

begagnatmarknaden som gäller..
Helst önskar man att Saab bygger en bil som alla 

anställda har råd att köpa som det en gång var.
Saabs sägs nu ha kommit tillbaka till sina rötter i 

och med befrielsen från GM och den frihet man nu 
har. Men man har långt väg tillbaka till de gräsröt-
ter som är de kunder som en gång köpte Saab 96.
Men å andra sidan får man förstå att Saab nu 

måste kamma in så mycket pengar som möjligt 
på de bilar som de tillverkar.

Volvo har ju i många år först skickat ut nya mod-
eller som lyxbilar till högt pris och sedan kommit 
ut med billigare varianter som te x Volvo 760 och 
sedan 740, V80 och sedan 70, 60, 50, 40 och 30. 

Det är bara att hoppas att Saab kan gå samma 
”kräftgång” med billigare bilar till det så kallade 
vanliga folket.  

    Opålitlig bilhandlare    
Redaktören har dock som de flesta vet förkär-

lek till Chrysler Voyager som bruksbil men den 
ska inte vara nyare än 1995-års modell och det 
börjar bli tunnsått med sådana äldre Voyagers 
på begagnat-marknaden nu. Det gör det inte lät-
tare att den dessutom ska ha manuell växellåda. 
Nästan alla har automatlådor. 

uppfattning om att bilhandlare inte är att lita på 
fick ny näring.

 Samlingsplats
Att Bakrutan innehåller en hel del om Saab-

affären och turerna kring den är för att redaktören 
har en ambition att Bakrutan ska vara en liten 
”samlingsplats” för en del av det som skrivs om 
Saab som en dokumentation för framtiden. 
I Bakrutan ska framtidens läsare kunna bläddra 

tillbaka och i ett nötskal fånga in vad som skrevs 
om Saab när det begav sig. Tidningen arkiveras 
ju också hos Kungliga Biblioteket i dess kata-
komber så tidningen bevaras ”i ursprungligt och 
orört skick” för all framtid. Därför kan de vara av 
värde att Bakrutan ger en samlad spegelbild av 
vad som har tilldragit sig hos, med och av Saab.

Nog om det för nu har vi en sommar med 
gammel-Saabaktiviteter framför oss så i nästa 
nummer som kommer ut i slutet av september/
början av oktober så ska det förstås med er hjälp 
bli en tidning full med träffreportage. 

   Röda droppar
Årsmötet har avverkats som kan läsas om i det 

här numret. Det gick som vanligt på räls med 
nöjda deltagare som gav styrelsen ansvarsfrihet 
så nu kan styrelsen med lite förändringar,samt 
ny- och fyllnadsval, fortsätta ett år till.

På bakluckemarknaden efter årsmötet fick 

Redaktören hade i alla fall en 
Voyager på gång hos en bilhand-
lare i Krokom norr om Östersund 
i påskas. Bilhandlaren lovade att 
hålla den reserverad till avhämt-
ningen och priset var uppgjort 
och klart. Bokade och betalade 
tågbiljetten dit men innan avresan 
skickade bilhandlaren ett mail att 
bilen sålts till en annan kund trots 
vår uppgörelse. 
Detta gjorde att redaktörens 

På bakluckemarknaden efter 
årsmötet fick redaktören äntligen 
tag på bakljus till sin 92 A.
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redaktören äntligen fatt på original bakljus till 
92:an - de röda dropparna. Nu sitter det ovalfor-
made bakljus som en gång satt på Åklands gamla 
släpkärror och det har ju inte sett vackert ut. 
Det har tagit år av detektivarbete och förfrågn-

ingar hos Saab-folk om sådana bakljus i original 
men det har aldrig funnits några. Glasen har 
däremot konstigt nog varit lätta att få tag på men 
inte bakstycket/plattan. Man kan tycka att det 
skulle vara svårare att hitta glas eftersom de lätt 
kan krossas och gå sönder. Har en hel samling 
med ”röda glasdroppar” nu.

Tidigare har redaktören hittat original solskydd 
istället för de polstrade  som suttit i den samt fått 
93-ratten utbytt mot en 92-ratt. 

Nu återstår bara att hitta en original hand-
bromsspak istället för den 96-spak som sitter i 
den för närvarande. 
Sedan är allt återställt i ursprungligt skick om 

man bortser från innertaket som ännu saknas men 
det hittar man inte på marknader.

   Plus-Saab
Redaktören har ju tidigare uppmärksammat 

kändisar som rattar Saab. Nu kan vi lägga ännu 
ett namn till den listan, nämligen Sverker Olofs-
son som i 23 år har lett TV:s konsumentprogram 
Plus i Ettan och fick i år Stora Journalistpriset för 
sina insatser i konsumenternas tjänst. 
Sverker bor i Vännäs några mil utanför Umeå. 

Han köpte 9.3:an, som är en 00:a, fyra år gammal 
när det gått 20.000 mil.
- Jag skulle aldrig drömma om att köpa en ny bil 

när det går lika bra med en begagnad och som ko-
star 100.000 kronor mindre, är hans kommentar.
Det är ju intressant att han som en framgångsrik 

konsumentjournalist vurmar för Saab. Han har för 
det mesta köpt Saab.
När han ska köpa bil så har han tre kriterier:
- Den ska vara begagnad, komfortabel och gärna 

röd.
Och 9.3:an som han kör nu är förstås röd.
Andra kriterier är att bilen ska vara varm, ge en 

trygghetskänsla och vara lätt att dra släpvagn med.
Däremot tycker han att 9.3:an drar för mycket 

bensin, nämligen en liter per mil.
- Den bör inte dra mer än 0,6 liter. Han erkänner 

Kan en ny bilfabrik i Ryssland bli slutet för Saab i 
Trollhättan.  

att det var oroligt ett tag när utgången av Saab-
affären var oviss men att han kände sig lättad 
när Spyker-affären gick i hamn. (Uppgifterna är 
hämtade ur SvD:s näringsbilaga 13 mars 2010).

Den ryske finansiären som gjorde Spykers Saab-
köp möjligt har bestämt att bygga en bilfabrik 
i sitt hemland. När nyheten kom ut väckte det 
obehagskänslor hos redaktören. 
Kommer det att innebära att Saab blir en rysk 

bil eller bara en ryskbyggd svensk bil?
Eller ännu värre - bygger han en fabrik och 

sedan tömmer Saab-fabriken i Trollhättan på all 
utrustning och flyttar alltihop till den nya ryss-
fabriken?
Kanske Saab byter namn och blir en Saabowitch.
Kan man vara säker på att Saab i fortsättningen 

förblir en svensk bil tillverkad i Trollhättan.
Den som lever får se men säker kan man nog 

inte vara. Dessvärre.
Men dagen den sorgen. 
Nu är sommaren på gång och massor med gam-

melbilsaktiviteter.

                                        CHRISTER GEBO
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SAABKONVENT
Varje år samlas Saab-entusiaster till konvent 

i USA. I Saabs personaltidning Saab7dagar 
refererades konventet.
Tidningen är från 4 september 2008 så det är 

inte det senaste. Men eftersom säkert många 
med redaktören inte kände till dessa evene-
mang så publiceras det i Bakrutan nu. Det kan 
ju vara intressant för oss svenska Saab:ister 
att läsa om vad de har för sig ”over there”.

I förra Bakrutan (1.10) slopade vi pratbubblan. 
Skälet var att det inte kom in ett enda tävlings-
bidrag till bubblan i nr 4.09. Sedan dess har 
klubben fått flera nya medlemmar. En av dem är 
Jan-E Carlsson i Rydebäck med medlemsnummer 
4210. Han fick som bonus även Bakrutan 4.09 
och hittade tävlingen med polisen som stoppar 
den danska 96:an på en skånsk väg.
 
Jan-E har inte bara ett förslag utan flera stycken 

för redaktionen att välja bland. 
Se här bara:  
- Nej, man får inte föra in 96-% sprit i en Saab 

-96. 
 - Nej, man får inte köra i 96 km/tim på 70-väg, 

även om det är en Saab-96. 
- Grattis - du är den förste dansken idag, som 

klarar promillegränsen. 

- Nej, bilar äldre än -67 ska inte köra på vänster 
sida efter omläggningen till högertrafik.
 
Så det vara bara att välja en av dem att sätta in i 

pratbubblan. Egentligen skulle allihop passa där 
men valet föll till slut på den med dansken som 
klarade den svenska promillegränsen för det måste 
ju ändå vara en prestation. 
 
Jan-E har också skickat med en lustiger dikt: 
Det kom en draeng ifrån Helsingör
  Som trodde han visste hur svenskarna kör
  Men så han bedrog sig
  När han körde på mig
  Till höger man numera hålla sig bör.
 
 En trisslott kommer med posten så småningom 

till Jan-E Carlsson.

Pratbubblan
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Erfarenheter och minnen 
från Saabs tävlingsavdelning

Dåvarande tävlingsingenjören Nils-Gunnar Svensson 
(NG) berättar

NG en av hjärnorna bakom de framgångsrika 
2-taktsmotorerna

NG växte upp i Uddevalla, med en far som 
tävlade på rundbana och i backtävlingar med 
motorcyklar och åkte burkslav åt Pelle Nys-
tröm i Trollhättan. Pappan hade en firma som 
reparerade mopeder och motorcyklar. NG fick 
följaktligen på hemmaplan lära sig det prak-
tiska hantverket, att renovera motorer. Fadern 
ville att NG skulle ta över verksamheten, så 
på dagarna arbetade han i verkstaden, men 
på fritiden studerade NG till ingenjör på NKI 
skolan.  På den tiden var det inte så ovanligt 
med  distansutbildning.
Efter avlagd examen anställdes NG 1963 av 

Bo Hellberg  på Saabs tävlingsavdelning som 
motoringenjör. Bland de första uppdragen var att 
rita insugrören till Lanciaförgasaren.
Tävlingsmotorerna hade dessförinnan  utvecklats 

av Josef Eklund och ffa Kjell Knutsson på motor-
laboratoriet. Åren 59-61 gick mycket mycket kraft 
åt att utveckla Formel junior motorn. I övrigt var 
motorerna ganska moderat trimmade i början på 
60-talet. Första året jobbade NG också på motor-
labbet. Vid denna tiden hade, förre förmannen på 
motorlabbet, Paul Broman och medarbetare flyttat 
till gamla ANA´s lokaler vid Stallbackavägen och 
jobbade med tävlingsvagnarna. 1964 samlades 
hela tävlingsverksamheten på Hyvlaregatan och  
fanns kvar där till nedläggningen 1980. NG by-
gge  upp provrummet på nya tävlingsavdelningen 
och beställde själv bromsbänken från Schenk i 
Tyskland.
Den som har trimningsanvisningen UPM 83-63 

eller  RTC 295 kan se NG:s fina ritningar som 
bilagor.
NG tog banlicens med en 96:a med Sportmotor 

NG kör en kortnos  på Nürburgring 1967
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på Karlskoga. Arbetet medgav dock inte någon 
större egen tävlingskörning, men långlopp på 
Nürburgring och Brno +  lite småtävlingar, men 
även Jyllansringen hanns med.
Bilden  längs ned på föregående sida är från Nord 

Schleife 1967 där NG körde 6 timmars tillsam-
mans med Stig ”Flakebergarn” Johansson i hans 
kortnos. Det svenska paret kom 2:a efter en fab-
riksAbarth enl. reportaget i Bilsport nr 7-8/1967.

NG var också med under de första V4-åren. 
Emellertid innebar jobbet på tävlingsavdelningen 
arbete flertalet helger året runt. Detta bidrog nog 
till att NG flyttade över till motorlaboratoriet 
1969. Chefen Hellberg krävde dock att en efter-
trädare skulle vara på plats innan NG slutade, 
så han måste först övertala Brage Sundström att 
flytta över från Volvo.

I slutet på 60-talet kom kraven på avgasrening i 
första hand i USA och det blev då NG:s huvudup-
pgift att justera tändning, förgasare och kompres-
sion så V4:an klarade de federala och de strängare 
Carlifoniska utsläppskraven. Han fick också by-
gga upp ett laboratorium för  emisionsprovningen. 
Arbetet fortsatte med Triumphmotorn och 2 L 
motorn och efter hand allt strängare avgaskrav. I 
arbetet ingick också att köpa in analysinstrument 
för emisionsmätningar. När man då kunde mäta i 
realtid fick man ”ett extra öga” in i förbränning-
srummet. Verksamheten utvidgades och efterhand 
blev det ett Avgaslab. När tekniska avdelningen 
senare flyttade ut från fabriksområdet vara NG 
ansvarig för kravspecifikationen och detaljlösin-
garna då det nya Avgaslabet byggedes. Detta lab. 
används fortfarande. 

På 80- talet  fick NG hand om cerifieringsdelen  
gällande emisonsfrågorna och hade hand om kon-
takter med myndigheter världen över och körde 
prov i olika myndighetslaboratorier.  

De sista 15 åren på Saab innan pensioneringen 
var NG ansvarig för bränsle  och smörjoljefrågor 
på Saab.

På fritiden har ett stort intresse varit gamla 
motorcyklar, ffa Husqvarna. NG har renoverat 
flera bl a en 33:a med JAP-motor och en 350:a 
från 30-talet. Just nu jobbas det med en HVA 

sidventilare från 1935. En intressant cykel som  
NG renoverade och körde på historiska tävlingar 
var en 2-takts  250 cc vattenkyld Bultaco produk-
tionsracer från -65. 
Men den mest spektakulära renoveringen var 

en 350 cc 2-cylindrig  Husqvarna fabriksracer, 
som konstruerades av den  mycket välkände mo-
tortrimmaren Folke Mannerstedt. NG fick 1973 
förtroendet av Husqvaranmuseet att ta sig an den-
na på sin tid oerhört avancerade cykel. Topplocket 
var sprucket, vilket man lyckades svetsa. Sedan 
fick förbränningsrummen bearbetas till ursprun-
glig form  liksom ventilsäten och ventilstyrningar. 
Givetvis byttes alla lager och vevstakslagret skar 
nog några gånger innan spelet blev korrekt. NG  
fick ”adoptera” cykeln i 17 år. Han hann med 
att köra den 5 ggr på Salzburg Ring i samband 
med Oldtimer GP. Vid ett sådant tillfälle hade en 
journalist från Classic Racer utbett sig om att få 
provköra den unika 350:an och en systermaskin, 
Curt Borgenstams 500 cc racer. Instruktionen 
var givetvis att ”ta det lugnt”, men ingalunda, 
den gamla racern fick i högsta grad bekänna färg 
under ett antal fullfartsvarv. Lyckan var nog stor 
då den hade klarat detta mandomsprov och kunde 
åka hem till Trollhättan igen. Idag kan cykeln 
beskådas på Husqvarnas fabriksmuseum. 

Vevaxel
NG berättar: Vi hade sällan motorhaverier på 

tävlingsmotorerna och jag kan nog bara erinra 
mig några vevaxelhaverier under mina år. Vi hade 
gott om vevaxlar och dessa var inte specialbyg-
gda, vi kunde tom använda en standardvev om 
det behövdes. Vevaxeln byttes efter varje tävling 
och det hände att vi bytte efter träning inför ett 
långlopp utomlands av säkerhetsskäl.
Motorerna varvades som mest till 7000 rpm i 

bänk. Saabvevaxeln har ett resonansfenomen vid 
ca 7100 varv och det medför kraftiga vridkrafter 
som ställer vevstakarna snett med åtföljande ut-
mattning av rullhållarna i storändan.
Resonanstopparna släcks ganska effektivt ut 

av svängningsdämparen under 5500 rpm. Över 
6000 ökar resosnanspikarna till över 1 vevaxel-
grad. I pressade tävlingssituationer och speciellt 
i utförslöpor kunde varvräknaren mycket väl 
passera 7000.
Det hände att man fann rullhållare som brustit 
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då motorn revs men den fungerade ändå. Det var 
bara Formel junior-motorns axel som svetsades 
eftersom det  inte var tillåtet att tillföra material 
i grp II !
Saab anställde en ingenjör enbart för att lösa 

problem med vevaxelhaverierna. Man gjorde 
otaliga ändringar och justeringar tex av toleranser, 
men så vitt NG  kan erinra sig kom man inte fram 
till någon lösning på problemet. I moderna 2-T 
motorer använder man nållager med försilvrade 
aluminumkorgar i vevstakens storända.

Motorhaveri
Vanligaste orsaken till haveri var kolvskärning 

och då händer alternativ ett el två.

1) Motorn går för magert. Innan haveriet 
ser man detta som frätskador  på kolvtoppen vid 
avgasporten. Det beror på att bränsleblandningen 
brinner  länge och kolven hinner inte bli av med 
värmen via kolvringarna.

2) Tändstiftet är för mjuk, dvs. blir för varmt 
och detta medför att  värmen smälter ett hål i 
kolvtoppen 

Kolvar
Sportkolvarna som tillverkades av Otto Karud 

(OK) fungerade bra. Man kan öka effekten om 
man minskar ytan på kolvringen (pg a lägre frik-
tion), men till priset av sämre värmetransport. 
NG:Vi provade  kolvar med två ringar men det 
fungerade inte. Dessa kolvar orsakade t o m ett 
haveri  för Gösta Karlsson på en EM tävling på 
Zolder. Även Ringstreifen-kolvarna fungerade 
bra. De har ju en ingjuten stålring för att åstad-
komma mindre kolvslammer då motorn är kall. 
Detta fordrade ett annat kolvspel än sportkolven. 
Dessa kolvar användes dock aldrig av tävling-
savdelningen

Saaben förlorade nog en del effekt på de kro-
made kolvringarna av stål, beroende på en högre 
tagentialkraft som gjorde att ringen spännde hårt 
mot cylinderväggen, vilket givetvis orskade högre 
friktion. De kromade ringarna var nog nödvändiga 
eftersom portarna blev ”väldigt stora ” med tiden. 
DET ÄR OERHÖRT VIKTIGT ATT  FASA POR-
TARNA FÖR ATT SKONA KOLVRINGARNA 
OCH MINSKA RISKEN FÖR HAVERI
En utvecklingslinje var att åstadkomma en 

högre vevhuskompression, genom att sätta i en 

Produktionsfoto från Saab på Formul junior motorn
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insats av magnesium i kolven. Detta blev dock 
en besvikelse. Det är inte självklart att högre 
vevhuskompression är av godo. I en 2-takts motor, 
är insug och vevhus ett svängningssystem, nästa 
är vevhus och överströmningskanaler och det 
tredje är förbränningsrum och avgaspipor. Dessa 
system skall vara i balans för att motorn skall ge 
optimal prestanda

Motorblock och topplock
Överströmningskanlerna  är givetvis Saabmo-

torns akilleshäl. Överströmningstiden ligger på 
120-130 grader på alla trimmade 2 T motorer 
oavsett användningsområde. Den mycket stora 
bredden på spolporten som anges i ID-papperen 
var nog för att man skulle försöka skapa en ventu-
rieffekt. Detta utnyttjades dock aldrig i praktiken.
På tekniska avd provade man med Reedventiler 

i ett utvecklingsprojekt, men problemet var att det 
inte fanns material som fungerade på den tiden. 

De mått som angavs i trimninganvisningen för 
grp II, gav en välfungerande motor för privatåkare 
på ca 70 hkr, vilket var ganska lagom för mindre 
erfarna chaufförer, speciellt i en skogsbil. Att det 
var ganska vidlyftiga toleranser i ID handlingar 
berodde givetvis på att grupp 1 var en levande 
klass i mitten på 60-talet  tex. Is–cupen och HL 
troffen  för is resp. banåkare. Detta tilldrog sig vid 
ett tillfälle FIA´s intresse och NG fick för tekniske 
direktören Eberan von Eberhorst gå igenom ID 
handlingen och bakgrunds material. Parentetisk 
kan nämnas att  v Eberhorst var mannen som tog 
över efter Prof. Dr Porsche, som utvecklingschef 
för Auto-Unions racervagnar i slutet på 30-talet !

NG berättar: Vi planade alltid motorblocket 4 
mm och toppen 2 mm för att skona topplockspac-
kningen. Dessutom hade vi en styrning i varje 
yttre topplocksskruv för att styra packningen. 
Topplockspackningen hade varit ett återkom-

mande problem både på de 2- och 3- cylindriga 
Saabmotorerna tills den tyska firman Reinz om-
kring 1963 lanserade sin ”självklistrande” packn-
ing - en packning med beläggning på båda sidor. 
Hade packningen varit monterad något halvår 
fick man ofta slå av toppen med en stor gummik-
lubbor. Ett annat verkligt framsteg var, då man 
började vinkedra topplocksbultarna. Dessa två 

åtgärder löste problemen med topppackningarna.
I Formel-junior motorn hade man kopparringar, 

både för tätning, men också för att leda bort vär-
men. Även stålringar  fungerade som tätning

Tävlingsavdelningen körde med en komp på 
11,5: 1 räknat på hela slaglängden och med 98 
RONS bensin. 
Ganska tidigt  kom man fram till att om kolvspe-

let minskades till 8-9/100 då tjänade man lite 
effekt. 

Tändning och tändstift
På tävlingsmotorn låste man tändningen på 20 

grader (2,76 mm)  före övre dödpunkt, efter som 
det är optimalt i varvtalsregistret 5500-7000 rpm. 
Detta är ett värde som återfinns på alla 2T motorer 
oberoende av trimningsgrad. 
Spikning hör man som ett knattrande ljud då 

man kör med lätt gaspådrag och sedan trampar 
ned gasen. 
Att man svetsade fördelaren var en säkerhetsåt-

gärd, för att eliminera en ev. felkälla. Det betyder 
att dagens Saab-trimmare inte behöver offra en 
BR11-fördelare om man skall svetsa den !! En 
låst fördelare medför ogynnsammare driftbetin-
gelser vid acceleration från låga varv - d v s en 
fördelare med varierande förtändning ger en mer 
”följsam” motor.

Champion UK 16V var standardstiftet i både 
rally och banmotererna. Detta Championstift 
hade ett förgnistgap som gjorde att en ev. bensin/
oljedroppe mer el. mindre slogs bort. Bilen kunde 
startas direkt med UK 16 V. Detta är ett stift som 
går mycket kallt, men ändå inte slår igen så lätt. 
Problemet var att många drog åt stiftet för hårt 
och då uppstod sprickor i porslinet, med konstiga 
”gnistor” som följd
Föregångaren var ett Bosch DM 310 ett delbart 

stift (för att kunna göras rent) som var mycket 
kall. Detta kunde kräva ett mjukare varmkörn-
ingsstift.

Kylning
Fläkten spelade inte så stor roll, (på bilder från 

Gösta Karlssons SM vinnare  från -64 ser man 
en fyrbladig fläkt), utom vid körning i depån och 
liknade. I full fart och med gälar blev luft genom-
strömningen i motorrummet bra. Viktigare var 
däremot att vattenpumpen modifierades genom 
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att inloppets diameter togs upp 2- 2,5 mm och att 
man  fasade utloppshålet för att få bättre strömn-
ingsförhållande. NG har inget minne av att man 
växlade ner generatorn med större remskiva. För 
att öka effekten vill man att motorn går så kall som 
möjligt och speciellt vevhuset på en tvåtaktare. 
Man eftersträvar att ” ladda in” mer luft i motorn.

Förgasare, bensinpump
Oftast gick bilarna med dubbla Bendix pumpar, 

men ibland använde man  dubbla Su-pumpar, 
eftersom Bendixen gav av ett relativt högt tryck, 
som gjorde att man oroade sig över att förgasaren 
kunde flöda över. 
NG har inget minne av den s k Porscheförgasar-

na. Men säger med bestämdhet att man aldrig 
använde Sonettförgasren i tävlingsavdelningens 
grupp II bilar. Minnet är också utsuddat  huruvida 
de första långnosarna hade Lancia-förgasare eller 
inte, eftersom klassningspapperen inte blev klara 
förrän fram mot sommaren -65. 
Konstruktionsmässigt är det svårigheten att 

tillföra motorn luft som begränsar effekten. Av 
denna anledningen har man oftast glädje av att 
modifiera luftrenaren på en trimmad motor. Snor-
kel i luftrenaren är optimerad för landsvägsfart 
och inte för höga varvtal. Då man tillför mer luft 
tex genom att modifiera luftrenaren eller med 
ett moderna luftfilter med lägre genomströmn-
ingsmotstånd, magras bränsleblandningen ut och 
man måste följa efter med större huvudmunsty-
cke.
Första steget vid förgasarjustering är att verkli-

gen försäkra sig om att flottörnivån är korrekt (för-
farandet är väl beskrivit i trimningsanvisnarna), 
en för låg nivå kan ge en för mager bränsle/luft 
blandning och en för högnivå innebär en risk att 
motorn får för mycket och ”surar ner sig”  På lan-
ciaförgasarens tid hade ffa skogsåkarna problem 
med sviktande flotörnivå i mycket skarpa höger 
kurvor. För den skull konstruerade NG insatser 
(”skvalplåtar”) till flotörhuset på denna förgasare, 
som i viss mån hjälpte till och vidare höjde man 
flotörnivån. 
Då man studerar standard bestyckning och 

trimningsanvisningarna ffa för långnosen ser man 
att grp II motorerna skall ha mindre emulsions-
munstycke än standard, vidare att man skall täta 
2 av 4 hål i emulsionsröret. Avsikten är att omba-

lansera emulsionseffekten på huvudsystemet för 
att ge rätt bränlse/luftblandning vid högre varv. 
Vid bestyckning av en grupp I motor kan man 

använda standard emulsionsmunstycke och öka 
huvudmunstycket

Motorsmörjning –Oljeinblandning
 Erfarenheterna var att blandade man i 4-5 % 

olja minskade  bensinens knackbeständighet. 
På tävlingsavdelningen blandade man 2 % olja 
i bensinen om man på Sporten var hänvisad tilll 
att använda en Åssa-pump i ställlet för en sk 
Jönköpingspump som ju var ställbar. Ett råd NG 
ger är att man på en sportmotor skall kona upp 
myningen för oljekanalen i cylinden för att förbät-
tra smöjningen. Vidare är det av vikt att nållagren i 
vevstakens lilländan inte är för ” hårt ansatta” dvs 
att de verkligen är inpassade till LÄTT tumtryck 
för att den skall finnas plats för oljefilmen. 
Idag kan man på en trimmad Sport som har en 

Åssa-oljepump blanda i 2-3 % modern 2 T olja 
och köra på alkylatbensin (tex Aspen Racing), 

Bild från Tunbergs bok ”från tvåtakt till Turbo” 
Sigges insprutade kompressor motor, en NG 
konstruktion
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då behåller man bränslets 
knackbeständighet.

NG´s trimningsre-
cept för en körbar 
och hållbar lång-

nosmotor
Fila/porta till  drygt grp 

1 mått (grovt grp I + 0,5-1 
mm) Dvs – Insug 99 mm 
– Avgas 45 mm – Över-

lingar. I denna klassen var det helt fri trimning. 
Denna bilen hade en 940 cc motor. I princip var 
det Formula juniormotor som hade rest upp. NG 
gjorde en insug till denna bilen som var avpassat 
för en dubbel Solex förgasare, kompletterat med 
ena halvan av ytterliggare en dubbelports Solex, se 
bild på FJ motorn. Bilen var helt rensad invändigt 
och hade lättviktsmaterial i skärmar, huv och 
baklucka. På is gick den med en 3-växlad låda, 
för att slutväxeln skulle hålla!

Motorprestanda
En långloppsmotor och en vanlig banmotor byg-

gdes efter samma ”recept”. På en rallymotor var 
det en”kulle” på moment kurvan vid 4000 rpm, 
för att få bättre dragkraft på lägre varv och bät-
tre körbarhet. Detta var en effekt av fram för allt 
avgassamlaren, dvs hopkopplingen  av de tre av-
gaspiporna. Efterhand blev rally- o banmotorerna 
alltmer lika i trimningen.  Motkonan i avgassyste-
met är en ”nyckel” till mer effekt i en tvåtaktare. 
Tävlingsavd. hade på banbilarna ett avgassystem  
man byggde själva, där motkonan  började  nästa 
uppe vid avgassamlaren (till skillnad från trimn-
ingsanvisningen där den börjar vid  vänster gaveln 
på främre ljuddämparen) Detta innebar dock att 
den lilla puckeln  på effektkurvan vid 4000 blev 
mindre. Hade man kunnat ändra högra gaveln på 
främre dämparen till en konform hade det varit 
välgörande. NG provade med separata rör från 
varje avgasport, det gav nog några hkr till, men 
arbetet prioriterades ner eftersom det inte var 
tillåtet i grp II.

 ”97 hästarn”
Tyvärr har NG inget minne av denna motor, ”det 

NG uppvisningkör FJ bilen på 
fabriksområdet

strömning 55 mm. Fylld vevaxel, sportkolvar, 
hyvlat topplock 2-3 mm, modifierat luftfilter, 
förstorade spjällhus i förgasaren.  2” avgassystem 
med en främre ljuddämpare modifierad enl Saab 
trimningsanvisning eller en Xp kona. Högeffekts 
tändspole. Fördelare utan vakumförställning. 
Underhåll av tävlingsmotorerna

Efter varje tävling togs motorn och växellåda 
ur för inspektion. Motorn togs isär och vevaxeln 
byttes, för att vara på den säkra sidan beträffande 
rullhållarna. Kolvarna kunde gå kvar, om det inte 
behövdes en honing vilket automatisk innebar nya 
kolvar. Topplocket togs alltid av för inspektion 
av packningen. Då kunde man ibland se spikska-
dor i packningen stålskoning. Så vitt NG minns 
renoverade man sällan s k. halvprivata motorer. 

Väghållning, däck
Det funderades inte så mycket på väghållning på 

60-talet. Man kapade fjädrarna 2 varv på banbilar-
na och monterade Koni el Autotrygg stötdämpare. 
Sigge var en av de första som intresserade sig för 
väghållning. Han knäckte bakaxeln för att få en 
negativ Camber. I början på 60-tatet gick banbilar-
na på Pirelli Cinturatro däck. Favoritdäcken även 
på banbilarna blev sedan Dunlop Sp. Därefter 
kom Dunlop Racing, men fortfarande ville några 
förare som Gösta Karlsson och Björn Rothstein 
ha Sp däck för att få bakvagnen att driva ut. Allt 
eftersom det gick fortare och fortare  fick man 
överge radialdäcken tillförmån för racingdäck. 

Grupp IV 
Omkring -63  körde man också en grupp IV bil, 

oftast användes den av Gösta Karlsson på istäv-
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var nog i så fall en enstaka motor, vi kunde de-
finitivt inte bygga sådana motorer rutinmässigt”.  
Han säger  dock att några banmotorer gav runt 
90 hkr. Det är dock helt uteslutet att det var en 
940 cc motor. Det är också uteslutet att det var 
ett mätfel. NG menar att även 1966 gick Saaben 
fort på raksträckorna jämfört med konkurrenterna. 
Då man jämför bilder från -64 och Sigges bil på 
Gelleråsen 1966, verkar väghållningen mycket 
bättre på den sista långnosen och det är nog klart 
att Sigge lade ansträngning och möda på väghålln-
ing och var en mycket duktig chaufför.
 

De första V 4-motorerna
Då V4:an kom reste NG till Fords tävling-

savdelning i Köln, för att få med sig hem idéer och 
trimningsdelar, men han kom hem HELT TOM-
HÄNT. Det vara bara att börja från början, på 
egen hand. Den största enports Solex-förgasaren 
hittade NG hos Mercedes och tätningsytan var 
bara någon mm på original insugsrör. Bland de 
första gångerna en V4 tävlingskördes var i en 
mindre tävling i Kristinehamn. NG åkte med som 
kartläsare åt Tom Trana, en man som beskrivs som 
en verklig stilåkare. Motorn hade 85 hkr, och man 
upplevde att den hade ett enormt ”bottendrag” jfr 
med en 2 taktare!!

Ganska snart tog man fram en vassare kamaxel 
och dubbelports insugsrör, som förövrigt hämta-
des från Ford Transit och en dubbelports Solexför-
gasare.

NG hjälpte Sigge med konstruktionen av Lucas 
insprutningen och kompressormatningen på hans  
grp 5 ban V4. Kompressorn hittade NG som sur-
plus från svenska flygvapnet. Drivningen till in-
sprutningspumpen kom från ett 2-T fördelardrev 
som fästes utan på kamdrivet. Sedan fick man 
gör ett fäste till pumpen i kamkåpan. Vidare hade 
Sigge redan -68 dubbla avgasrör på denna bilen.

Epilog
Materialet till denna artikel fick jag i samband 

med en tvåtaktskväll tillsammans med NG + 
plus ytterligare två Saabare, Sten Olof Göthberg, 
som arbetat med underhåll och energifrågor i 
fabriken och Nils Gunnars efterträdare avseende 
olja/bränslefrågor Magnus Nilsson, som också är 
svensk representant i FIA´s tekniska kommitté 
för historiska tävlingar. Det var oerhört intressant 
att  få en bild av hur man gjorde ”när det begav 
sig” och  vilka problem man hade och hur dessa 
angreps. 
NG är en man med  uppenbart stor fallenhet 

för sitt yrke, som verkligen fått vara med om en 
spännande resa i den moderna bilhistorien under 
sina yrkesverksamma år på SAAB.

Stort tack Nils Gunnar för att Du tålmodigt och 
kunnigt svarat på undertecknads frågor, som pga. 
bristande kunskaper, inte alltid blev så tydliga.

Ulf G Andersson 
Uddevalla

Minnen från SAAB-fabriken i Kristinehamn.
Jag heter Rolf Ahlberg och var anställd på 

SAAB-K (Kristinehamn)under tiden 1965-
1975.
Under åren 1964-65 hade SAAB beslutade att 

flytta upp renovering av växellådor och 2-takt:s 

och Björn Pettersson från Trollhättan.

Jag läste en mycket fin artikel i Bakrutan 4-09 
där Bengt Erik Ström berättade minnen från 

motorer från SAAB Göteborg.Vi reno-
verade ca:3000 motorer och 3000 väx-
ellådor/år.Utbytesenheterna sändes ut 
till alla återförsäljare världen över.En 
växellåda tog ca: 20 minuter att renovera 
kommer jag ihåg .Från Göteborg flyttade 
Tore Hagman,Börje Johansson, Erik 
Löfgren och Rune Ahlberg upp och från 
Trollhättan: Sune Andersson,Mogens 
Östergaard och Svedestad .
Senare flyttade även Knuth Henriksson 

Ove Bäckström mellan växellådsrenoveringarna
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tävlingsavdelningen.Han berättade 
bland annat om Sigvard”Sigge” 
Johansson som var hos oss för att 
renovera en vxl-låda.Har hittat 
ett par bilder från besöket den där 
lördagen.
På den tiden arbetade vi ju på lörd-

agar (45tim/vecka),Ove Bäckström 
och jag blev ombedda att stanna 
kvar tills gänget var klara.
På bilden med servicebilen 95:an 

går vår mycket skicklige växellåd-
srenoverare Ove Bäckström.
De andra 2 bilarna kommer också 

från SAAB-stallet som ni ser på 
nummerplåtarna.
Kan det va Sigge som står utanför 

trubbnosen??

Killarna är från vänster:Jack Crondahl var 
orderfördelare,flyttade senare ner till SAABTrollhättans 
personalavdelning, i mitten står Lars Lindberg som var förman 
för detaljtillverkningen.Till höger står Kenneth Lundell som 
blev vår kvalitetschef.

Det var stort för en då 18-åring att stå och lyssna på proble-
men med lådorna och höra hur dom lät i våra provbänkar.
Lärdom för livet.

Vill också sända med en bild på några av mina arbetskam-
rater (och deras fruar).

Bilden är tagen på 
restaurang Kavalje-
rens festvåning.Vid 
denna tidpunkt var 
Arne Persson (kom 
från Trollhättan) vår 
platschef.

Både Lars och Ken-
neth arbetade kvar 
tills GM tog över och 
la ner hela verksam-
heten.

Text och foto:
Rolf Ahlberg(medl.nr 

.2740)
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Uno Persson i Tidaholm 
har skickat ett klipp från sin 
lokaltidning för den 6 mars 
1981 om Leif Thorsells 
come back i Skaraborgsn-
atta med en 96:a Sport från 
1964- en bil som han köpte 
för 2.700 kronor men fick 
bygga om i grunden.
Noterbart är att den 90 hkr 

starka tvåtaktsmotorn drog 
fem liter milen.
- Det gör 65 kronor per 

mil i dagens penningpris 
och därtill kommer två-
taktsoljan, skriver Uno i ett 
följebrev till artikeln. 

Någon seger blev det inte 
utan den gick till en spe-
cialbyggd rallybil av värsta 
sorten, nämligen en Talbot 
Lotus. 

Thorsells vita rally-96:a 
ägs sedan åtta år av Svenska 
Saabklubbens styrelseleda-
mot Hans Willebrand i 
Ljungbyholm.

Har ni gamla klipp liggan-
des hemma om Saab så dela 
med dem till Bakrutans 
läsare genom att skicka 
dem till red för publicering 
i Bakrutan.  
Efter publiceringen får du 

det tillbaka.     

                                                                                    
Redaktionen

Det 
gamla 
klippet
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Köp & Sälj
VAD SÖKER DU ?

 
Till renoveringen av din Saab 2-takt 

eller V4, kanske kan jag hjälpa dig, 
jag har en Prislista med ca.1680 de-
taljnummer fördelade på dessa bilmodel-
ler dessa är på 33 A-4 sidor.
 
Jag tar 60:- SEK för denna lista och 

det inkluderar de kommande Nyhetsbladen 
under 2010, enklast är att du skickar 
pengarna i ett kuvert med ditt namn och 
adress eller så sätter du in summan på 
mitt Plusgiro : 475 06 59 - 7 och glöm 
inte ditt namn och adress.
 
OBS !  Alla delar i listan är nya Saab 

originaldelar eller nytillverkade delar 
efter originaldetaljer.
 
Karl-Anders Carlsson Grunsbo 271  462 

96 FRÄNDEFORS Tel: 0521 - 431 33 Öppet 
11.00 - 20-00 Veckans ALLA dagar.
 

Säljes:

Till SAAB 92-97  original SAAB hju-
lavdragare + fin instruktionsbok SAAB 
93
Bertil Axelsson, Mölndal, 031-87 18 

35, 0768-17 05 10

SAAB 900-86  Gli 3d cc, aut, röd, 99% 
rostfri, mycket fint skick ca 22.000 
mil, ny topp och nybes, alufälgar, ej 
dragkrok, regnr MLN438. Pris: 10.000:-.
Yngve Ekberg, Huddinge, 08-774 28 85, 

yngve.ekberg@seb.se

SAAB 96-74, vit, avställd, bra renob-
jekt med urlyft motor + låda. Rost och 
alla delar finns, i samma familj sen 
ny. Bästa bud över 999:- får den.
Stefan Rydling, Huddinge, 08-774 67 97 

Köpes:

Till SAAB 95-75B  Rullbälte vänster 
bak. Panik! Enda som saknas inför bes.
Yngve Ekberg, Huddinge, 08-774 28 85,  

yngve.ekberg@seb.se

Saabklubben tackar!
“Saabklubbens styrelse vill i denna Bakruta 

passa på att tacka några tidigare styrelsem-
edlemmar som slutade sina uppdrag i förtid 
under 2009.

Hans Göran Nåhlberg
Svenska Saabklubben vill på detta sätt framföra 

sitt stora tack till Hans-Göran Nåhlberg i Lindes-
berg för allt sitt arbete med att organisera upp 
reservdelarna i efter Rolfs bortgång. Hans-Göran 
har åstadkommit nya kontakter med tillverkare 
samt iståndsatt tillverkning av olika komponen-
ter, ävensom inköp av partier med delar till våra 
äldre Saabar.
Hans-Göran har nedlagt mycket tid och genom-

fört långa resor för att förverkliga detta.
Klubben är mycket tacksam för gjorda insatser.

Anders Astermark
Anders Astemark i Linköping ska ha stort tack 

för sitt engagemang i att lägga upp klubbens re-
servdelar i webshopen, även det ett tidskrävande 
arbete som nu börjar bära frukt. Anders bistår nu 
den nuvarande reservdelsgruppen med sin kun-
skap och hjälper dem igång.

Tomas Gustavsson
Tomas Gustavsson i Tyresö ska ha tack för sitt 

flitiga arbete som Klubbmästare med att samordna 
klubbens och andras arrangemang, innan arbete 
och familj krävde mer av hans tid.

...samt alla därtill ideella krafter som bidragit 
kring dessa personer.

Styrelsen för Svenska Saabklubben
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Fler vykort med gamla Saabar
För en tid sedan gjorde vi ett upprop i Bakru-

tan att inventera vykort med Saab i motiv-
bilden. Det kom några stycken till tidningen 
vilka presenterades i nr 3.09. Det var Uno 
Persson i Tidahoplm som skickat in dem. Nu 
har ytterligare några vykort hamnat i redak-
törens brevlåda.

1964 fick Bengt Hejne ett vykort frän Margith 
i Eskilstuna med gratulationer (på födelsedagen 
får man anta). Hon berättar att hon kom till stan 
dagen innan för att hjälpa till med flyttning och att 
hon tänker börja jobba på måndag, Vidare berättar 
hon att Torsten kommer till Köpenhamn den 12 
april och att hon skulle få möta honom där men 
inte vet hur hon gör.
Kortet är från Hästskobacken i stadsdelen 

Frösunda - ett väldigt tråkigt vykort med några 
höghus och som skulle passa i nostalgiboken om 
intetsägande vykort.
Men för en Saab-entusiast är det ju ett riktigt 

fint och attraktivt samlingsvykort eftersom det 
framför ett av höghusen står en Saab 92. Nu är 
det ett svartvitt vykort men det verkar vara en A-
modell så den är nog militärgrön i lacken.

Den 9 september 1984 så lade Margareta i Orm-
estaden (?) ett vykort på brevlådan adresserat till 
Lisa Löf på Storgatan 14 i Motala. 
- Vi tackar så hjärtligt för senast. Vi är i stugan 

Rättvik i nordöstra Dalarna. När vykortet togs så 
hade kyrkan besök av en Opel Rekord-ägare  och 
en Saab-ägare i en tvåtakts-96:a. Den mörkfärgade 
Saaben har körts på riktigt smutsiga grusvägar. 
Men vad sitter mitt i grillen? Kan de vara ett 

En Saab 92 utanför höghus i Eskilstuna. (Foto: 
Pressbyrån 75351)

Närmast en Opel Ascona, Fiat 127 och Saab V4 
utanför stationshuset i Hallsberg. (Foto: Hallberg 
& Carlsson utgivet av Ultraförlaget i Stockholm)

ännu, hoppas du har hälsan, 
oss är det bara bra med.
Hon lovar också ringa när 

de kommer till Örebro.
Kortet föreställer järn-

vägsstationen i Hallsberg. 
Framför stationshuset står 
en mörkgrön Saab 96 V4 
av senare modell. Den är 
numera avregistrerad från 
bilregistret men i vyko-
rtssamlingen finns den all-
tid kvar.

Ett annat vykort, som 
inte är postgånget, är ett 
på kyrkan i Bingsjö utanför 
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extraljus eller är det en majblomma. Den skar-
pögde redaktören har inte kunnat se det. Eller så 
användes ett för svagt förstoringsglas.

Reklamkort är ingalunda något modernt påfund 
som man kan tro och som vi översköljs av numera. 
På Strandvägen 33 i Stenungsund fanns en gång 

en möbelaffären Anders Olsson.  Innehavaren lät 
trycka ett reklamkort som delades ut till besökare 
och annan allmänhet. Utanför den till synes väl-
fyllda möbelaffären står en ljusblå Saab 96. Det 
är en göteborgare som är på besök då Saaben har 
länsbokstaven O på registreringsskylten. För-

En smutisg Saab 96 bredvid en Opel Rekord från 
1958 utanför kyrkan i Bingsjö. (Foto: Geavert)

Möbelaffären i Stenungsund 
har fått kundbesök av en 
Saab-ägare från Göteborg. 
(Foto: Carlaförlaget i 
Lysekil)

modligen är det en kund 
och inte möbelhandlaren 
själv för man får väl tro 
att han äger ”Fen-Mercan” 
som står vid sidan om 
möbelhuset.

                                                                                          
CHRISTER GEBO

Nedan och till höger på 
nästa sida ser vi ett par 
klipp från Vi Bilägare som 
spekulerar i vad GM kan ha 
ställt till med under sina år 
med SAAB.
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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: 2010-02 
Lösenord: ”sommarsaab”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Christer Gebo

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

Reservdelsansv.
Hans Willebrand
Gräsgärde 409
388 96 Ljungbyholm
Tel: 0480-330 56

Vice ordf.
Henrik Tungström

vordf@...

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

Tidnings- och webbredaktion:

Reservdelar:

Klubbmästare
Jonas Leklem
Konstapelgränd 8
831 38 Östersund
Tel 070 - 318 56 26

Ekonomiansvarig 
Vakant

Materialförvaltare
Håkan Larsson
Frejagatan 13
543 31 Tibro
Tel: 0504-100 22
klubbshop@...

Ledamot
Karl Ask
Lindskogsvägen 8
488 33 Floda
Tel 0737 - 277 647
goteborg@...

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
92 - 900
Jan Karlsson
Bangårdsv. 4 D
656 71 Skattkärr
Tel 073 - 0369480

Telefontider reservdelar Torsdagar 19,00 - 21,30

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

Vice sekreterare
Petter Nordblom

Ledamot
Arne Andersén
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Detta är Svenska Saabklubbens ”modell-
ombudsmän”

Till dem kan du som medlem vända dig då du har frågor om respektive 
Saabmodell eller har funderingar som rör lacker och lackering.

Modell Ombudsman          Telefonnummer
Saab 92/93 inkl. GT John Jonasson            08-715 24 29
Saab 96 TT inkl. GT,     Lennart Holmgren     026-25 70 15
Sport och MC
Saab 96 V4 inkl. MC,     Leif  Blomberg     0502-450 42
De Luxe
Saab 95 TT /95 V4       Mattias Roswall     0143-139 22
Saab 99 Magnus Dufva     08-38 45 64
Saab 900 Michael Rasmussen    0418-43 36 10
Saab Sonett Hans Eklund     0514- 272 22
Saabo Erik Randa     08-646 49 99
Lack/lackering              Patric Henriksson     0290-70203 
lack@saabklubben.se

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@...

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@...

KontaktmanGbg
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

Gotland
Daniel Pettersson

gotland@...

Gamla 
BAKRUTOR

Om ni är vill läsa äldre num-
mer av vår klubbtidning så 
finns nu samtliga nummer som 
utkommit från och med 1995 på 
vår hemsida. Här finner ni dem 
som PDF-filer som kan laddas 
hem och sparas på egen dator. 

Ni måste logga in er som 
medlem innan ni hittar dem!

Redaktionen
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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
www.jarbofargochlack.se

Trisslotter 

Medarbetar i detta nummer och som har 
trisslotter att vänta så småningom är;

Jonas Nordström, Ted Stockhaus, Anton Björk-
lund, Ulf G Andersson, Uno Persson, William 
Gidlund och Gustav Kronvall.

Vinnaren i pratbubbletävlingen Jan E Karlsson.

Stipendiefonden
Under det senaste året har inga ansökningar 

till klubbens stipendiefond kommit så vi vill 
påminna om den möjligheten för kommande 
år.
Dessa pengar kan bland annat användas som 

ekonomiskt stöd vid Saabrelaterad forskning, till 
exempel för mat & husrum vid studiebesök på 
museét och liknande.

Välkomna med er ansökan!
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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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Evenemang
Nu är träffsommaren i antågande, nedan finns delar av vad som sker i vårt avlånga 
land.
Jag som skriver detta är Jonas Leklem och nyvald klubbmästare efter Tomas Gus-
tafsson som jag här passar på att tacka för ditt utmärkta klubbmästare jobb, Tomas 
kommer att finnas i periferin för att hjälpa mig i början. Jag kan alltid nås via mail: 
klubbmastaressk@hotmail.se eller mobil 0703-18 56 26 om ni vill fråga om träffar 
eller utställningar, mässor med mera.

Jonas Leklem 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 Månadsmöten på Bialitt även 
2010. Träffarna kan innehålla föredrag, videovisn-
ing eller bara en träff bland Saabentusiaster. Karta 
och övrig information om Bialitt finns på Bialitts 
hemsida http://www.bialittkaffestuga.se/
Närmare info om sektionens verksamhet och 

träffar hittar ni på vår hemsida:
http://skane.saabklubben.nu/traffar.html

Saabklubbens Norrlandssektion 

Under våren/sommaren räknar vi med en träff 
i månaden på UVS kansli i Umeå alternativt på 
Gammlia museum i samband med de fikaträffar 
som hålls där en gång i veckan i Juni - Augsuti.

Saabträffar & 
Marknader

Sektionens övriga verksamhet har vi annonserat 
på annan plats i tidningen och uppdaterar på vår 
hemsida: http://www.saabklubben.se/norrland  

Vårträff/årsmöte Club Sonett Sweden
Lördagen den 29 maj ordnar Club Sonett Swe-

den en vårträff kombinerat med årsmöte. Träffen 
hålls i ”Speedway Småland” och man kommer 
att köra en rallyslinga med start i Vimmerby och 
med uppehåll i Målilla hembygdspark med både 
motor- och speedwaymuseum.
 
20-22 Aug Saab-träff på Bergbybanan i Vendel. 

(Se separat annons!)

Saabdeltagande vid 
nostalgiträffen i Vårgårda. 

Lördagen den 12/6 2010 är det en särskild upp-
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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 

Entusiastfordonsträff Falun
Lugnet torsdagen 1 juli och onsdagen den 25 
augusti 2010 kl. 18.00-21.00.
Inriktning främst på europeiska och japanska 
fordon. Bil, MC och moped.
Fika finns i den trevliga nyrenoverade skyttepa-
viljongen på skidstadion.

Varmt välkomna.
För mer information kontakta
Mats Larsson 070-330 91 95 eller Ralph Hed-
man 070-592 14 08

SAABFESTIVAL 
15-18 JULI 2010

SAAB Automobile / Saabmusét tillsammans med Svenska Saabklubben / Troll-
hättesektionen kommer att anordna och inbjuder härmed till en SAABFESTIVAL i 

Trollhättan i dagarna fyra, mellan den 15 - 18 Juli 2010. 

Tider och program är ännu inte släppta men kommer så måningom att offentliggöras 
på www.saabfestival.se/ och naturligtvis på vår hemsida.

Temat för årets festival kommer att vara årets jubilar SAAB 96 som i år firar 50 år 
och den nya SAAB 9,5.

Festivalen hålls paralellt med Midnattssolsrallyt som startar onsdagen den 14 juli på Elmia 
i Jönköping, där de första två specialproven ligger. På torsdagen körs sex specialsträckor på 
väg från Jönköping till Trollhättan, där övernattning sker. Nästa övernattning blir i Karlstad 
och då har ytterligare sex sträckor avverkats. Lördagen den 17 juli når rallykaravanen målet 
efter att ha klarat av de sista fem sträckorna. Målgången sker i centrala Västerås efter att ha 

kört den sista sträckan mitt inne i stan. 

SAAB Automobile och Svenska Saabklubben hälsar alla SAAB-entusiaster 
varmt välkommna till en minnesvärd helg!
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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 0413 722 24     sonettscape@telia.com

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

LÖRDAGEN 22 MAJ KL. 10.00
CA. 10 KM SÖDER OM LANDSKRONA OCH PILAT FRÅN STORA VÄ-

GEN 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:

KRISTER WIGREN 046-776016  BENGT ÅKESSON 0415-40222 

http://skane.saabklubben.nu/

VÄLKOMNA TILL SAXTORP!
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Midnattssolsrallyt 2010
Årets midnattssolsrally äger rum 14 till 17 

juli. Starten sker i Jönköping och målgången 
är i Västerås. Även i år blir Trollhättan ett 
etappmål tillsammans med Karlstad. Det är 
femte året i rad som klassiska Midnattsolsral-
lyt genomförs med veteranbilar till och med 
1981 års modell.

Som tidigare är så går rallyt i två klasser, näm-
ligen regularity och historiskt rally. I regularity 
kör men så nära en idealtid som möjligt och får 

prickbelastas för sina avvikelser. Varje sekund 
för tidigt eller försent innebär en prick i tävling-
sprotokollet. Det är i den klassen som det vanliga 
veteranbilsfolket håller till medan ”räjsarna” kör 
rallyklassen där det gäller att köra så fort man 
bara kan och vågar på specialsträckorna. I båda 
klasserna är det alltså sekundstrider som gäller. 
Förra året lockade 170 startande fordon. Ett av 
dem var Sibylla Gustafsson och Lasse Björk som 
kartläsare i 2-takts 96:an. Det är ett fordon som 
alltid väcker uppmärksamhet i rallyt.

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 saabtraffen.n.nu      www.saabklubben.se        www.filmsmk.se

Välkommen till höstens SAAB-träff i Uppland
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Svenska Saabklubbens norrlandssektion inbjuder härmed alla som har ett veteranfordon av 
något slag till en fikaträff på Burträsks värdshus Kamvägen 7 i Burträsk 

Lördagen den 22 Maj klockan 13.00

Saabklubbens norrlandssektion åker även i år en ”avfrostningsrunda” med mål vid 
värdshuset i Burträsk. Det kan ju vara trevligt att ”samåka” från flera ställen och 

sammanstråla vid målet. Du/Ni väljer er egen väg efter tycke och smak men sikta på att 
parkeravid målet vid 13.00

Ta ut ditt fordon, stort som smått, och kom och prata om allt och ingenting med oss. Alla är 
välkomna oavsett klubbtillhörighet eller fordonstyp.  Tvåtakt, fyrtakt, v8 eller annat. Stora 

som små.
Väl mött med förhoppning om en mysig eftermiddag med veteranfordon.

(Det kan ju tänkas att det bjuds på info om lokal bilhistoria)
Det krävs ingen formell anmälan men det kan vara bra om ni hör av er till oss för att 

värdshuset ska kunna ha lite framförhållning och för att planera eventuella samåkningar.

Thomas Ramsell 070-340 31 17 Burträsk      Anton Björklund 073-0302151 Umeå
Daniel Löfbom 070-3571851 Skellefteå

Hobbyfordonsdag i Umeå den 12 Juni 2010

Avfrostningsträff i Burträsk

Saabklubbens Norrlandssektion kommer att närvara med en kontroll i samband med detta 
stadsrally runt Umeå, och samling sker vid

 stadshusets parkeringen på framsidan kl 9,30.
Första start 10:.00 framför ”apberget” vid rådhustorget 

Startavgift 100:- kr ingen föranmälan.

Målgång Gammlia vid Kaféet där vi har en liten utställning av fordonen i rallyt och här är 
även fordon som ej deltagit i rallyt välkommna.  Kl 15.00 sker sedan prisutdelning.

Detta är ett samarbete mellan i flertal veteranfordonsklubbar i Umeåtrakten

Kontaktman William Gidlund  tel 070 – 241 57 03

Välkommna!

Sommaren 2010 avser Norrlandssektionen att närvara vid följande arrangemang oftast 
med tillgänglig materiel från clubshopen och naturligtvis någon som hjälper såväl nya 
som gamla medlemmar tillrätta med saabrelaterade frågor. Vi rekomenderar ett besök 
på vår hemsida: http://www.saabklubben.se/norrland för uppdaterad information.
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Weels Nat:s Norr i Umeå Lördagen den 3 Juli 2010.
För tredje året fixar vi även i år ett utrymme på utställningsområdet Noliafältet och de av 
er som vill vara med bör vara på plats före kl 10  då vi sedan kommer att ha svårt att hålla 

platser intill varandra.
Kontaktman. Anders Johansson tel 070 – 510 88 78

Ramsele Veteranfordonsdag Lördag den 17 Juli
Classic o Veteranfordonsdagen är ett arrangemang av Ramsele motorhistoriker som växer 
för varje år. “Bysvepet”, cruising på kvällen, som tillkommit de senaste åren, har blivit en 
given succe som kommit för att stanna. I Vanlig stil kommer även husbilsgänget att dyka 

upp! Norrlandssektionen kommer att närvara med sitt choptält från morgonen och så länge 
marknaden pågår under eftermiddagen.

Kontaktman. Thomas Ramsell  tel 070- 340 31 17 mejl: ptjr@home.se

Vår hösträff tillsammans med Vännäs motormuseum tar vi naturligtvis en repris på även 
i sommar. Vi besöker musét, handlar på marknaden fikar och har det allmänt trevligt i en 

särdeles fin motoranda. Vi har i år beställt sol och fint väder!

Kontaktman Lejf Johansson tel. 0935 – 231 71.

Vännäs motormuseums dag söndagen den 22 Augusti

Till detta späckade träffchema så vill vi också lägga till fikakvällarna på Gammlia samtliga 
onsdagar under sommarmånaderna 16/6 -- 03/8
Kontaktman Rune Danielsson tel 090 - 19 29 87

Fikaträffar i Östersund på onsdagskvällar på lite olika platser så titta på
 www.jvbk.nu för aktuell info

Fikaträffar mm

Lycksele motorvecka
Under vecka 30 26/7-1/8 arrangeras i Lycksele en motorvecka som innehåller arrangemang inom 
samtliga grenar av motorhobbyn och lördagen den 30 juli är vikt för veteranfordonen. Har ni vä-

garna förbi Lycksele vid denna tid så får ni inte missa detta arrangemang!
Info på /www.motorveckan.se
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Kalldrage 2010
Kalldrage genomfördes lördagen 13/2 i ett so-

ligt Umeå med omnejd runt en slinga på drygt 
12 mil med 20 kontrollfrågor utplacerade längs 
vägen. Slingans sträckning var stakad inåt 
land, via Innertavle, Flurkmark, Vännäsby 
och Brännland med start och målgång i Umeå.

Deltagande Saabar var det gott om. 92, 96 både 
2T, Sport och V4or, 95 och 99. I övrigt var det en 
väldig blandning av märken och modeller med allt 
från en 6-hjulig Volvo terrängbil, via Mercedes 
Cab från 1950 till ett knippe amerikanare, tyskar 
och fransoser. Totalt bestod startfältet av 44 bilar, 
en ökning från ifjol med en handfull bilar. 
Min egen uppgift för dagen var att göra Thomas 

Ramsell sällskap i sin nyinköpta indiskgula 99CC 
-74. Vi skulle mötas Kl 07:30 hos Thomas - 10 

minuter senare ringer jag för att höra så att inte 
Thomas försovit sig och jojo, det hade han, haha. 
Den nyinköpta 99-an vi skulle åka med är en 
historia i sig. En enägar-bil ryckt ur en 15-årig 
dvala dagen innan och besiktigad utan anmärkn-
ing samma kväll. Med endast en lätt service var 
frågan om den skulle klara dagens körning efter 
alla dessa års stillastående?

Försov sig.
När så Thomas fått några minuter att vakna till 

ligger vi en stund efter i tidsplanen och sucken är 
djup när det bara låter ”klick” när 99an skulle star-
tas. Vi bogserar den med min bil ett antal varv runt 
parkeringsplatsen och till slut kommer den till liv 
och vi stressar iväg mot samlingen över 30 minuter 
sena, men just i tid för starten. Puh! Nu var vi på G! 
 
En kvart efter starten skingrades staden och Väs-
terbottens landsbygd tog över med sin stillsamma 
skönhet. Med en Saab 92 liggandes framför på den 
vintriga landsvägen var det lätt att låta fantasin 
glida iväg, hade vi rest tillbaka i tiden till 1955? 

Tillbaka i verkligheten nådde vi efter halva 
sträckan Selet mellan Tavelsjö och Vännäsby 
där det var fikapaus. Korv, kaffe och smörgås 
serverades i Byastugan, som är en gammal skol-
byggnad. Utanför fanns plats för alla att parkera 
och tillfälle gavs att kolla lite på varandras bilar.
I schemat fanns två frivilliga ”specialsträckor” 

Ovan: Saab 95-75 vars ägare L O Åström nöjde 
sig med skidor i reserv på taket.
Till h. Daniel Löfbom Skellefteå. som för alla 
eventuealliteter även var försedd med ett par 
snökälkar !!



62

Text William Gidlund Foto Anders Johansson

inskrivna. Den första som skulle bestå av 
iskörning var tyvärr inställd pga svag is. Men 
den andra, en backkörning, var aktuell. Vid 
Klabböle kraftstation finns en mäktig serie 
uppförsbackar vilka skulle forceras för att kun-
na fortsätta resan. Det var med andra ord ingen 
tidtävling, utan det gällde att ta sig upp överhu-
vudtaget! Johnny Andersson i sin 92a -55 hade 
det inledningsvis kämpigt. De första försöken 
slutade i baklängesfärder nerför igen. Men 
efter hot om knuffhjälp från funktionärerna 
fick 92an en adrenalinkick och hittade greppet 
att ta sig hela vägen upp och vidare även den. 

Målgången och dagen avslutades på Scandic 
hotell syd i Umeå med mat och prisutdeln-
ing. Saabgänget kunde glänsa med en 3e plats i 
frågetävlingen för Daniel Löfbom med sällskap 
i sin 96 V4 -67. Dessutom specialpris till Johnny 
för strapatserna i den branta backen med 92an 
och till Ted Stockhaus och Anton Björklund i sin 
96 V4 -74 för en lättare avåkning. Denna till trots 
blev de första bil i mål, inofficiellt men ändå.

Hur gick det med 99an då? Jo den skötte sig 

exemplariskt hela dagen, startade snällt och höll 
fin värme. Vilken kärra!  Sist men inte minst, ett 
tack till Umeå Veteranbilsällskap för en trevlig 
dag, vi ses nästa år! 

Tomas Ramsell och William Gidlund inför start väl 
försedda med bogserband färdigknutet.

Ted Stockhaus efter väl förrättat värv och en god 
middag.
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Hej
  
Läste det trevliga uppslaget om 99:or du skrivit 
i Bakrutan. Tänkte jag skulle höra av mig med 
bilder på min -69a som du skrev att man kunde 
göra. Bifogar två stycken, tyvärr är inte orgin-
alfälgarna på, ska sättas på tills i sommar med 
orginalkapslar. Har ägt den här bilen sedan feb-
ruari -09. Då stod den bakom en ladugård med 
nedgångna lameller så den bogserades hem. 
Sedan har den gjorts iordning lite i taget, besik-
tigats m m. Fanns egentligen ingen rost förutom 
i bagaget så den är väl bevarad. har gått 8000 
mil. Det var lite snabb info om den!  

Text o foto Gustav Kronvall

99-69 med 8 000 
mil på mätaren

Roger Larsson Pideå förbereder sig och sin bil inför 
stundande uppgifter.

Baksidan:Fyndletande under bagagelucks-
marknaden efter årsmötet i Trollhättan
   Foto Christer Gebo




