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Alla var där. Spykerkoncernens chef Victor Muller, Saab-
VD:n Jan Åke Jonsson, den ryske finansiären Andropov, 
Saab-legenden Erik Carlsson och tusentals Saab-entusiaster 
från när och fjärran. Men så var också årets Saab-festival 
början på en ny era.

ANA Begagnade bildelar höll 
i årets utförsäljning av delar 
från såväl självplock från 
skrotbilar till butiksförsäljning 
från sin lagerlokal.  Bilden 
ovan så skruvades det 
friskt trots ett intensivt 
regn på lördag morgon och 
därunder ser vi den välfyllda 
butikslokalen.

Omslagsbilden: Sibylla 
Gustavsson och Lasse Björk 
server vid Saabmuséet under 
Midnattssolsrallyt 2010.

gåta. Den väger ju en hel del även om den up-
phissade campern förstås saknar hjulupphängn-
ing och drag men i alla fall. Men ett kraftigare 
luftmotstånd får man nog leta efter. Och den 
väckte berättigat uppseende och den fungerade 
som övernattningsplats i alla fall.
På combicampens båda sidor uppmanades 

Vladimir Antonov och Victor Muller att göra en 
retro 96-a. 
En annan raritet som däremot få uppmärksam-

made var Robert Gunhammars  tvåtaktare från 
1968 (mer om den i särskild artikel).

även om gamlingarna har 
blivit yngre med åren.  Entu-
siaster får träffas och berätta 
om det gångna året och visa 
upp vad man har åstadkommit 
i renoveringsväg. 
Alltid dyker det upp något 

spännande som drar blick-
arna till sig. En sådan var fin-
ländaren Tomi Tikantenäkis 
96:a. Det var inte själva bilen 
- en välhållen V4 från 1971 
med endast 14.600 mil på 
mätaren utan det han hade på 
taket, nämligen en Combi-
Camp – alltså en tälthusvagn. 
Hur han fått upp den på taket 
och hur taket kan hålla är en 

Kanske årets Saab-festival inte var den mest 
välbesökta genom tiderna men ändå en avspark 
för Saab med ny ägare. GM är sedan länge nu-
mera bortglömt. Nu är det Spyker som gäller. 
Tre häftiga Spyker-bilar hade intagit museet och 
en Spyker-shop var flitigt besök. Ingen pratar 
numera om GM. Det är ett överstökat kapitel 
i Saabs historia. Nu andas man optimism och 
framtid. Nya 9.5:an fanns på plats för provkörn-
ingar.
Men Saab-festivalerna är ju gammel-Saabarnas 

fest. En årlig samling av de gamla rariteterna 
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Att man kan göra en cabriolet av en 96:a visade 
Fredrik Ekstrand från Uddevalla med sin tak-
kapade 96:a från 1975 med sexton tidigare ägare 
bakom sig.
Någon riktig kombi blev det ju aldrig av Saab 

Ombyggd Saab 96 -75 cab vars 
ägare heter Fredrik Ekstrand 
hemmahörande i Uddevalla.

En Spyker C8 Aileron visades på muséet under 
helgen.

En finsk 
Saab 96 V4 
med med 
Combi Camp. 
Lägg märke 
till texten 
på sidan! 
Ägare: Tomi 
Tikantemäki.99.  Det förargade Bert Karls-

son i Skara som därför lät en 
karosserifirma göra en kombi.  
Om det var hans gamla her-
rgårdsvagn som Frank Smith 
från Varberg kom i till Saab-
festivalen får vara osagt. Bilens 
tionde ägare hade köpt den bara 
ett par veckor före festivalen. 
Namnet är Saab Safari – inget 
officiellt modellnamn förstås. 
Annars finns Mercedes Safari 
som en herrgårdsvagn och det 
kan nog vara därifrån som den 
tidigare ägaren som låtit bygga 
om den till riktig kombi har hit-
tat namnet.

Text Christer Gebo
Foto Anders Johansson
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Vinnarbilar i rader

Saab 92:
Saab 92 B 1956 Thomas Nilsson
 Juryns motivering:
Smakfull och balanserad renovering med behål-

lande av originalinslag. 50-talsatmosfären finns 
kvar.

Saab 93:
Saab 93 GT 750 1958,  Tommy Mattsson
Kärleksfullt renoverad bil där ägaren eftersträvat 

autentiskt originalutförande.

Saab 95:
Saab 95 1960 ch. Nr 491
Oslagbar?  Bilen stack ut från övriga 95:or. 

Mycket fint skick.

Saab 96 Tvåtakt:
Saab 96 1966, Patrik Simonsson
En fint renoverad bil som används och under-

hålls bra. En bil man blir glad av att se. Inte bara 
för dagen en ovanlig modell i en ovanlig färg utan 
för det mycket trevliga skicket.

Saab 96 V4:
Saab 96 V4 1969, Rolf Ahlberg
En orörd på dagen 41-åring i mycket fint skick. 

Välskött genom alla år. Den bara är!

Saab Sonett:
Saab Sonett III 1971, Inge Ivarsson
Lyxutförande, läderklädsel + alufälgar, helt 

orenoverad. Pirelli Cinturato

Forts sid 6.

Vinnare i Saabfestivalens 
bilbedömning 2010
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Saab 99:
Saab 99 turbo 1978, Stef van Dongen NL
Lovingly restored, with attention to detail and 

overall excellent condition. Impresssive enthu-
siasm by driving all the way to Trollhättan from 
the Netherlands.

Saab 900 1979-1993: 
Saab 900i 1990, Ole Dagfinn Nilsen, Norge
Fin orenoverad originalbil med otroligt låga 875 

mil, snart dags för första servicen. 10% av bilens 
totala körsträcka har gått åt för att komma hit!

Saab 9000:
Saab 9000 Aero 1991, Morgan Erntson
26.000 mil, delvis renoverad över vintern, Helt 

originalutförande.

Saab 900-9-3 1994-2002:
Saab 9-3 Sport Edition, årsmodell okänd,  Jimmy 

Berg
Har byggts om till Viggen, Lackade detaljer i 

motorrum, väldigt bra puts, clean design med 
snygga fälgar ger ett mycket gott helhetsintryck.

Saab Cabriolet:
Saab 900 Cabriolet 1991 Monte Carlo Edition ( 

no. 45 av 300 ), Lars Korp
A rare dream car in 1991, perfect condition with 

only minor changes from original. By many con-
sidered to be the ultimate Saab 900 Convertible.

Saab 9-5:
Saab 9-5 SportCombi 2007 Biopower, Peter 

Frank

Modifierad frontspoiler, höjer bilens design. 
Kolfibertäckt huv, backspeglar med mera. Clean 
design. En röd dröm som skapar ett habegär hos 
familjefadern.

Saab 9-3 SS / SC:
Saab 9-3 SS Aero 2005, Jimmi Johansson
Kolfiberdetaljer i huv, backspeglar och bakv-

inge, Gripen-logo inbroderad i i baksätets rygg, 
lackade detaljer i kupén. Svarta Fälgar, Sportig 
och Fräck!

Custom:
Saab 9-5 Sport Combi Aero, okänd årsmodell, 

Mats Englund
Breddad, hjulhus + motorhuv sänkt, sidokjolar 

special. Stora bromsok lackade i blått. OBS. Ba-
slåda i bagage byggd på en kortnos Saab 96 huv.

Tävlingsbilar:
Saab Sonett II 1968, Jonas Kullgren
Ovanlig tävlingsbil som idag används för histor-

isk banracing. Den verkligen används!

Saabo husvagn:
Saabo 1967, familjen Magnus Boss
Detta är en av de senast tillverkade vagnarna och 

är i gott skick trots att den används flitigt

Text:Peter Bäckström Saabmusét

Lansering av SAAB 92
Det är alltid intressant att läsa gamla urklipp 

om Saab. Man får då en bild av hur man skrev 
på den tiden som det begav sig. Motorjournal-
istiken då var inte som den är nu. 
Hittade ett klipp i gömmorna från den första 

pressvisningen av Saab 92. Det är ur Stockholms-
Tidningen vars reporter K. A. Larsson blev så 
imponerad av den nya skapelsen att han redan på 
pressvisningen för egen del beställde en bil som 
skulle komma ut på våren 1949 men som vi nu 
vet blev leveranserna försenare och följde inte 
den uppgjorda tidtabellen. Han kallade Saab 92 

för ”inkarnationen  av den svenska drömbilen”.

Det var stora ord och inget annat kan ju sägas 
än att Saab fortsatte på den linjen med världsny-
heter inte minst på 99:an med det stötupptagande 
stötfångarna, strålkastartorkarna, värmestolen, 
kupéfiltet och kanske störst av allt - turbon.

En annan igenkännande liknelse med den då 
presenterade 92:an var reporterns konstaterande 
att bilen var ”stor inuti, liten utanpå”.  Det  kän-
ner vi ju igen från lanseringen av 99:an tjugo år 
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Han hyllar också 92:ans låga vikt:
- Accelerationen har tack vare den låga vikten 

blivit mycket god och fullt jämförlig med ameri-
kanska bilar.
 
En egenhet som tidningens reporter framhåller 

i artikeln är att motorn har placerats framför 
kylaren.

Det som imponerade allra mest var vägegen-
skaperna:
- Håller man bara framhjulen på vägen så går 

allt bra. 
Och får man en sladd vrider man bara framhjulen 

rätt igen så rätar bilen snällt upp sig, påpekade 
han. 
 

- Det verkade rena självmordsförsöket när Olof 
Landbü kastade bilen fram och tillbaka på en liten 
grusväg i hög fart .

- Något mer idiotsäkert än denna bil har nog 
aldrig funnits, utropar reportern.

Nog var det skillnad på motorjournalistik förr 
och nu. 
Inte har någon motorjournalist skrivit att nya 

Saab 9.5 är ”idiotsäker” men det är nog andeme-
ningen i de testariklar där Saaben har publicerats.   

                                                                                          
CHRISTER GEBO

Dåtidens journalist i Stockholms-Tidningen var 
imponerad över Saab 92 när den presenterades den 
10 juni 1947 i Linköping.

senare, nämligen den ”bredaxlade 
svensken” som också var liten 
utanpå och stor inuti. 

Det var efter en provkörning med 
Olof Landbû - vinnare av den första   
Rikspokalen 1946 efter andra 
världskriget då med DKW - som 
Stockholms-Tidningens reporter 
blev övertygad om 92:ans goda 
vägegenskaper. Landbû var samti-
digt anställd vid Saab i Linköping 
för utprovning av den bil som sedan 
skulle presenteras som Saab 92.

Stockholms-Tidningens utsände 
reporter till pressvisningen i 
Linköping pekade också på det 
låga luftmotståndet och satte sär-
skilt vikt vid den släta undersidan 
som andra biltillverkare inte alls 
hade tänkt på.
- Andra biltillverkare har nästan 

utan undantag nöjt sig med att rita 
en överdel med svepande linjer 
och glömt att titta på undersidan, 
noterar reportern och framhåller 
att Saab har prövats i vindtunnel.
Just utprovningen i en vindtunnel 

fastnade tidningens rubriksättare 
för.
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Ovanlig 96:a -68 2-takt

En ovanlig syn i motorutrymmet på en 68-96.

I samband med Saabfestivalen fick Bakrutans 
redaktören en pratstund med ägaren Robert 
Gunhammar.

1967 kom Saabs V4-modell ut. Det vet alla 
med Saab i minnet. Över en natt var alla 
2-taktare inte ett vitten värd. Ford hade intagit 
Saab 96 under motorhuven. Nu var det ett 
litet lätt muller under huven med den halva 
V8:an istället för pruttpruttprutt var den nya 
Saab-melodin. Saab-handlarna som hade varit 
nertryckta av den vikande försäljningen reste 
sig och visade stolt upp den nya Saaben.
När Saab i all hemlighet hade förberett för 

Fords V4-motorer fick inget gå snett innan in-
troduktionen. Tvåtaktsmotorerna levererades 
som vanligt utan en ände. Den augustidag 1966 
som V4:an introducerades fanns det en hel del 
tvåtaktsmotorer kvar på hyllorna.
Det har allt emellanåt spekulerats i vad alla nya 

tvåtaktsmotorer som plötsligt blev över hade 
tagit vägen. Gissningar om att de gjutits in i ett 
nytt fabriksgolv förekom. Andra menade att man 
helt sonika hade sänkt motorerna i älven bakom 
fabriksanläggningen.
Det får vara hur som helst med dessa rykten. In-

get har bekräftats och inget har heller dementerats.
En som vet bättre är Robert Gunhammar i Öre-

bro. Han har nämligen en riktigt ovanlig 96:a.
Roberts första bil var visserligen en Volvo Ama-

zon men det blev ändå Saab som blev hans liv. 
Som utbildad mekaniker arbetade han hos Saabs 
återförsäljare i Örebro. Därför vet han vad få vet, 
att det finns tvåtakts 96:or med modellåret 1968!
Den första tiden efter V4:ans introduktion 

tillverkades det parallellt även 96:or med 2-tak-
tsmotorer. En del gled över till 1967 och 68 års 
modeller innan restlagret av tvåtaktsmotorer var 
slut. De var förstås helt hopplösa i Sverige men 
det gick att prångla ut dem till USA.
Sammanlagt försågs 500 bilar från modellåret 

1967 med den ”gamla” tvåtaktsmotorn. Det flesta 
exporterades till Danmark och USA. Dessa var 
av skatteskäl på 50 kubiktum.  Modellåret 1968 
tillverkades 28 fordon med tvåtaktsmotor som 
samtliga blev kvar i Sverige och påtvingades 
några av de större återförsäljarna med ordern: 
- Sälj skiten!
Av dessa 28 puttriga 68:or finns i dag 4 kvar i 

Sverige och endast Roberts bil rullar på vägarna. 
För fem år sedan bestämde Robert Gunhammar 

sig för att skaffa en veteranbil. Först hade han 
tänkt sig som så många andra att skaffa en bil som 
man hade som första bil i livet. Alltså en Amazon 
för Roberts del. Men han tänkte till en gång ytter-
ligare och ville ha något annorlunda som det inte 
finns så många av och där föll Amazonen direkt.
Så erinrade han sig de där Saabarna som prång-

lades ut med med ”fel” motor i slutet på 60-talet 
när han jobbade som bilmek.
Från tanke till handling var steget inte stort. Med 

hjälp av bilregistret kunde han luska fram att av 
de 28 Saabarna fanns det fyra stycken kvar i livet. 
Han började att ringa dem en efter en. Först till 
Saab-entusiasten Martin Stenlund men det blev 
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förstås nobben direkt för Martin visste 
ju själv hur ovanlig bilen är.
Nästa bil fanns i Storuman och var 

försedd med Saxomat-växel och det 
var inget som tilltalade Robert så den 
hoppade han helt sonika över. Den 
tredje bilen söktes i Göteborg men trots 
ideliga anrop på telefonsvararen fick 
han ingen kontakt så intresset att sälja 
fanns förmodligen inte.
Men nere i Blekinge fick Robert napp 

och det blev affär av det. Sedan vidtog 
förstås ett omfattande renoveringsar-
bete och omlackering men till Saab-
festivalen i juli var bilen klar och är en 

av fyra liknande.
Så Robert har en unik Saab. Men få märker det 

för den ser ut som en 68 och först när man vrider 
om startnyckeln så hoppar en och annan Saab-
kännare till.
Robert har till och med fått synpunkter på hur 

han i all sina dar kan sätta in en tvåtaktare i en V4.
Men nu vet vi att det har inte Robert gjort. Han 

bara visste vad de flesta av oss inte hade en aning 
om - att det finns Saab 96 1968 med 2-taktsmo-
torn.

                                                                                                            
Text CHRISTER GEBO
Foto Anders Johansson
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Kan man bygga en VolvoSaab – alltså en 
slags bilarnas Skvader? Visst det kan man 
om man heter Johan Lundgren och bor i Häl-
levadsholm i norra Bohuslän. Det är nämligen 
precis vad denne 28-årige stenarbetare har 
gjort.  Bilsport nr 16 berättar om hans bilbygge 
–  en såkallad driftingbil för bankörning så det 
är ingen Svensson-bil precis.
-Jag ville kombinera det svenska, säger han.

Sedan Johan ”räjsat” med en Volvo 940 i flera 
år så bestämde han sig för en Saab istället och då 
var frågan om det skulle vara en sedan, en cabbe 
eller en kombi och valet blev  en 9-3 sportkombi.
Resultatet av mycket arbete blev en Saab till det 

yttre men under huven sitter Volvos femcylindriga 
motor med en BMW-låda .Och den är bakhjuls-
driven. Så någon entusiastbil för Saab-nostalgiker 
är det inte men intressant bygge att få ihop Volvo 
med Saab.

av Auto Motor und Sport där 
det redan fanns ett reportage 
om den nya Audin och som 
en protest så reste sig den för-
samlade pressen och gick till 
Saab-visningen istället.                 

 95:a med tält på taket    
 För andra året i rad så arrangerade Klassiker  

Träffpunkt -70 i Folkets Park i Borås med ett 
reportage i nr 6. Bland bilderna som illustrerar 
reportage finns bland annat en Saab 95 med ett 
tält på taket och som man fäller ut med stödben.
 Det är bröderna Hans och Göran Johansson i 

Götene som har bilen. De har dock aldrig sovit 
i taktältet men så har de också en campingvagn 
som de kanske tar med sig till näst a års träffpunkt 
för 70-talare.

                                               
Köp utan att köra                                               

I numret innan, Klassiker nr 3, finns en artikel 
om Lars-Ola Larsson turbosedan från 1982. Den 
är enligt rubriken en ”laddad turbo i hyperskick”. 
Bilen har nämligen bara drygt 4.000 mil på mä-
taren. Den tidigare ägaren hade den aldrig ute i 
trafik i regn och blötväder. Därför så ser den ut 
som om den nyligen har lämnat fabriken med 
fabriksmonterade stripes dessutom. Till bilen har 
Lars-Ola samlat på originaltillbehör. 
När han köpte bilen hade den gått 4.100 mil och 

på de två åren som han haft den har han kört den 
inte mer än dryga 40 mil.
-Jag köpte den heller inte i första hand för att 

köra den, säger han till tidningens reporter.

                                                         
Kritiserad auktion

I förra numrets Pressruta så omnämndes den 
auktion som skulle hållas i början av sommaren.  
Platsen var då hemlig eftersom man ville undvika 

                                                     
Protest mot Audi

Nu 30 år senare berättar Saabs förre PR-chef 
Olof Wallén i Klassiker nr 6 hur det kom sig 
att Saab 900 sedan fick så stor uppmärksamhet 
när den presenterades på bilsalongen i Genève. 
I samma veva som Saab skulle lyfta av skynket 
för visning så skulle Audi presentera Quattro och 
där hade ett stort uppbåd med motorjournalister 
samlats för att se den nya modellen medan det 
bara var ett fåtal journalister vid Saabs monter.  
Men plötsligt så strömmade det till Saabs förvån-
ing in en stor hord med journalister från Audi till 
Saab. Förklaringen visade sig vara att strax innan 
täckelset skulle falla för Quattron så hade en hol-
ländsk motorjournalist halat fram senaste numret 

Ur Bilsport nr 16 2010

Pressrutan
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att folk kom dit i förväg. Platsen var en gård i 
Hovsta norr om Örebro. Auktionen pågick i tre 
dagar innan det var dags för sista utropet. Det 
var en enorm samling som Ingemar Gustafson 
lämnade efter sig. 6.000 besökare hade auktionen. 
Det var under den tredje och sista dagen som 
ladan tömdes på bilar
I efterhand har auktionen utsatts för skarp kri-

tik i Nostalgia nr 8 för att det var oordning och 
kaotiskt. En del bilar såldes också alltför snabbt 
och billigt. Bland annat så klubbades en röd Saab 
92 bort för 14.000 kronor. 
Även Klassiker tar upp den ”stormiga super-

auktionen” i ett reportage där ”kompletta reno-
veringsobjekt” gick under klubban i en rasande 
fart. Klassiker uppger att priset för 92:qan gick 
för 16.800 kronor och en annan 92:a med 93-front 
för 19.200 kronor.
I samma tidning har Lars ”Julle” Olofsson 

skrivit ett referat från Storsjörallyt i Jämtland och 
som i år också var Sverigeklassikern. Artikeln 
illustreras med en turkosfärgad 92:a med två 
parallella röda linjer över hela bilen och som  är 
Julles egen 92:a.

                                                                   
Ryssful

Peter Haventon berättar en kul grej i Nostalgia 
nr 9 .
Han och en kompis var på väg till Frankrike för 

att se på 24-timmarsloppet Le Mans.  Det var i 
slutet på 1970-talet och de åkte i en Saab 95. De 
stannar vid ett antikvariat i en by utanför Han-
nover för att inhandla något gammalt nostalgiskt.  
Butikens innehavare ansåg sig vara någorlunda 
bilkunniga men de hade aldrig sett en Saab 95:a 
och inte heller någon fulare bil än den. De drog 
därför slutsatsen att Saab var en rysk bil.
Som ett ödets ironi efter alla år så är ju Saab på 

väg att bli rysk. Det ryktas ju om att Vladimir 
Antonov ska bygga en fabrik i Kaliningrad och 
tillverka lågpris-Saabar med verktyg från gamla 
9.3:an när den nya modellen är klar att sättas i 
produktion i Trollhättan.

                                                              
Saab ändå

 Polismannen Christer Svensson i Stockholm är 
säkert nöjd med att Saab räddades. Han intervjuas 
nämligen i MHF-tidningen Motorförarens första                                                      

Campa mera
I slutet av Klassiker nr 8 

finns ett semesterkort från 
sommaren 1968 från en camp-
ingresa med en då nio år Saab 
93 B. Det är familjen Hjal-
marsson som är på väg söderut 
i Europa. Vid fotograferingen 
sitter mamma Birgit med 
sin dotter vid en medtaget 
campingbord bakom 93:an. 
Bagageluckan står i uppfällt 
läge så man kan anta att camp-
ingsetet är hämtat därifrån. 
Saaben är också utrustad med 
ett rejält takräcke för semes-
terbagaget. 
Ett riktigt idyllisk miljö från 

en svunnen tid och tidningen 
uppmanar sina läsare att ta 
sina veteranbilar ut på semes-
tertrippar och inte enbart åka 
till och från träffar som alla 
ser likadana ut som året innan 
utan kombinera det men några 
dagars utflykt.  

nummer för i år och uttryckte 
sina stora farhågor för Saabs 
framtid. Det var då som GM 
hade beslutat att lägga ner 
Saab och innan affären med 
Spyker var klar och det var 
som mörkast. Alla trodde att 
Saab skulle gå ur tiden och 
begravas. Den nya 9.5:an 
antog man skulle reinkarneras 
som Buick och inte ha Troll-
hättan som födelseort.
-Ingen mer Saab för Christer 

Svensson, var rubriken på 
artikeln.
Denne polisman kör både 

Saab och Volvo som utry-
ckningsfordon i Stockholm 
men han tycker att Saab är 
betydligt bättre vid pressade 
trafiksituationer under utry-
ckningar som till exempel vid 
snabba undanmanövrar.
Därför kör han Saab privat, 

nämligen en 9.3 kombi från 
2006 med bensinmotor. Det 

Ur Motorföraren  nr 1 2010
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som var avgörande var den bättre förarmiljön, 
säger han.
Någon mer Saab efter en nerläggning skulle det 

däremot inte bli för Christer Svensson. Ingen Vol-
vo heller för den delen utan möjligen en Subaru.
Men sedan kunde ju han som så många andra 

Saab-ägare andas ut när det någon månad senare 
stod klart att Saab blir kvar och man får anta att 
Christer Svensson ger upp sina tankar på Subaru 
och håller fast vid Saab.
Han hade tänkt att före den befarade nerläggnin-

gen byta till en fyrhjulsdriven 9.3 nästa gång. De 
planerna kan han ju fullfölja nu.
 
En som vet hur man fångar fotografernas in-

tresse är Sibylla Gustafsson. Överallt där hon 
dyker upp med sin Lasse på veteranbilsträffar 
så blir de fotograferade och publicerade i olika 
veteranfordonstidningar.  Det är ju bara att kolla 
på Bakrutans första omslagsbild i det här num-
ret. Andreredaktören Anders Johansson knäppte 
henne på redaktörens uppmaning.
På förstasidan var hon även i lokaltidningen i 

Trollhättan/Vänersborg krypandes under bilens 
bakparti  med benen utstickandes under aktern  
och med Lasse som sitter och kollar höger 
bakhjul.
Hon kan verkligen ”showa”, Sibylla.

                                                                
Miljö-cabbe

Trollhättans Stad ger ut en tidning till alla nyin-
flyttade men trots att staden står och faller med 
Saab så finns inget om stans största arbetsplats. 
Men en kul illustration med en Saab-cabbe har 
man i alla fall till en artikel om ett ekologiskt 
hållbart samhälle. 
Redaktören spanar ju alltid efter Saabar i tidn-

                                             
Tävlar igen

Radio Väst – lokalradion för Västsverige – up-
pgav den 8 augusti med hänvisning till  autosport.
com att Saab ska återuppta tävlingsverksamheten  
år 2012. Uppgifterna var då obekräftade. Musé-
ichefen Peter Bäckström fann det enligt radion 
ändå osannolikt att Saab skulle börja tävla igen 
och motiverade det med att Saab inte har någon 
lämplig bil längre för det ändamålet.  Även PR-
avdelningen dementerade uppgifterna dagen 
därpå.
Men vi får väl se. Victor Spyker har ju tävling 

i blodet och kan ha fått blodad tand efter att ha 
kört Mille Miglia i våras samtidigt som ryssen 
och Saab-finansiären Vladimir Antonov deltog 
i årets Midnattssolsrally med en CombiCoupé.  
Detta kan ha fått dem att blåsa liv i Saabs nerlagda 
tävlingsverksamhet. Det är nog ett par som kan 
hitta på vad som helst som sätter Saab i centrum.
Senast Saab vann ett VM-rally var 1979 med 

Stig Blomqvist. 

                                        
Rysk Saab-fabrik

Ryssen,  ja! Vad har han för planer för Saab?  
Enligt Dagens Nyheter var det hans bank som 
fixade den första delbetalningen till GM i somras. 
Men så har han en ny Saab-fabrik på gång.  Den 
ska ligga i Kaliningrad där gamla Sovjetunionen 
hade sin flottbas för Östersjön. Därför är hamnka-
paciteten mycket stor.
”Här kan ryska Saab byggas” rubricerar DN 

ett reportage om bilfabrikationen i Kaliningrad.. 
Där finns redan en modern tyskbyggd samman-
sättningsfabrik för 150.000 bilar årligen. Med ett 
halvt års förberedelser skulle man kunna sätta 
legotillverka Saab för den ryska marknaden.  Men 
det kan också bli så att det byggs en helt ny Saab-

ingar och annat tryck. Så därför 
hittade man en bild på en 900 
CombiCoupé i en broschyr om 
Fiskartorget i Västerås. Den 
står parkerad utanför slottet vid 
länsmuséet i gurkstaden. Det var 
i samband med Big Power Meet 
som redaktören fick ögonen på 
broschyren vid ett besök i stad-
shuset. Inget undgår en Saab-
spanares ögon och allt som har 
med Saab att göra ska ju doku-
menteras i Bakrutan. Så det så!

fabrik på områ-
det.  Bilarbetar-
nas löner ligger 
på 10.500 kronor 
och det är alltså 
betydligt billigare 
att tillverka Saab 
där än i Sverige.  
Dessutom är ele-
ktriciteten billig-
are och skatterna 
lägre.
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Man kan naturligtvis inte låta bli att fundera över 
om en rysk Saab-fabrik skulle vara ett komple-
ment till Saab i Trollhättan eller ett hot.

Stöldsäkrast
Saab har spottat upp sig rejält när det gäller 

stöldskyddet. Gamla Saab är det ju lite si och 
så med vad beträffar stöldskydd vilket en gång 
föranledde kriminalprofessorn Leif GW Persson 
att i TV-programmet ”Efterlyst” kommentera det 
dåliga skyddet före Saab att man kan låsa upp 
dem med en cykelnyckel. Men den tiden är förbi. 
Dagens Nyheter  listade den 24 maj de bilar som 
har sämst respektive sämst stöldskydd. Saab9-5  
låg i topp tillsammans med Audi, Lexus, Porsche 
och Renault med betyget  ”mycket bra” medan 
Citroën, Peugeot, Mazda, Subaru och Zuzuki 
hamnar i botten.  Hela 40 procent av nybilsparken 
får underkänt.
Så när det gäller Saab, Leif GW:
- Släng dig i väggen!

                                                       
Orubblig optimist

Få industriledare har väl fått så stor uppmärk-
samhet som Saabs VD Jan Åke Jonsson efter 
hans oändliga optimism även när det såg som 
mörkast ut för Saab i vintras. Som vi kommer 
ihåg beslutade GM den 18 december att lägga 
ner Saab men inte ens det rubbades Jan Åkes 
optimism även om han för ett ögonblick var på 

                                                           
Swade älskar Saab 

Steven Wade är en annan Saab-entusiast av 
stora mått – en man som inte många ens kände 
till men vars namn hamnade på mångas läppar 
när Saab-krisen var inne i ett mycket kritiskt läge 
och då det stod och vägde om GM skulle lägga 
ner Saab som man först hade beslutat eller i sista 
stund sälja till Spyker.
Han kom att kallas för Swade eftersom han 

älskar svenska  Saab. Känd blev han för sin 
blogg saabsunited.com när han på sin hemsida 
uppmanade och uppmuntrade till den manifes-
tation som genomfördes för Saab i  januari då 
entusiaster över hela världen genomförde en 
bildemonstration mot GM med uppmaningen 
att sälja Saab istället för att lägga ner. Wade var 
spindeln i nätet och satt hemma i australienska 
Tazmanien och organiserade det enorma uppropet 
till GM. Han hade samtidigt dagliga kontakter 
med Victor Muller och var också den som allra 
först fick veta att GM ändrade sitt beslut att lägga 
ner Saab och istället sälja till Spyker. 
När han var på sitt tredje besök i Sverige i år i 

samband med Saab-festivalen i juli intervjuades 
han av lokaltidningen ttela under rubriken ”Re-
visorn som älskar Saab”.
Han berättar för tidningen att första gången som 

han kom i kontakt med Saab var när en av hans 
vänner i Australien i slutet av 1980-talet köpte 
en Saab och han fick åka med som passagerare. 
Då bestämde han sig för att själv köpa en Saab 
men det kom ändå att dröja åtta år innan det blev 

Ur Dagens Nyheter

verklighet. Men då blev 
det fart på affärerna och 
under årens lopp har han 
ägt sju Saab. Nu har han 
en Monte Carlo-gul  9-3 
från 1999 samt en Alfa 
Romeo. Mycket av hans 
fritid går åt till att stän-
digt uppdatera hemsidan 
med Saab-fakta. Wade  
är 40 år och arbetar som 
revisor.

                                            



14

väg att tappa förhoppningen men det var bara så 
länge telefonsamtalet med GM varade då han fick 
ta emot beskedet.
Både utmärkelser och beröm har haglat över 

honom. I en bilaga i Dagens Nyheter den 4 juli 
intervjuas han under rubriken ”Orubblig framtid-
stro” inför Almedalsveckan i Visby där han också 
medverkade i ett seminarium om fordonsindus-
trins framtid i Sverige.
Den orubblige optimisten säger i intervjun i DN-

bilagan att med de ägare som svensk fordonsin-
dustri har fått har goda möjligheter att utvecklas 
ordentligt i positiv riktning.
Så säger en obotlig optimist. Han säger också 

att Saab år 2012 kommer att nå målet att sälja 
120.000 bilar mot 39.000 förra året och beräknade 
50.000-55.000 bilar i år.

                                    
 Kärleksaffär kunde blivit Saab-affär
Dagens Nyheter hade den 5 och 6 juli en resumé 

av hela Saab-krisen från början till det lyckliga 
slutet med ”flygande holländarens” köp med 
förmodade rysspengar om ej rubler utan dollar. 
Några nyheter innehöll väl inte artiklarna utom 
kanske den kärleksaffär som kunde ha blivit en 
Saab-affär.
Det var alldeles i inledningen av det som skulle 

bli Saab-kris. Den var då bara i sin linda och ingen 

kunde ana då hur nära slutet Saab kunde varit.
Annika Olbin  är en kvinna som är uppvuxen i 

Trollhättan men som i slutet av 1980-talet träf-
fade en amerikan vid namn Mark Bishop. Denne 
amerikan har genom åren gjort sig en stor förmö-
genhet och tjänar riktigt stora pengar på ameri-
kanska bolån och affärer  i Ukraina enligt DN.
20 år senare satt han och Annika och pratade om 

svårigheterna för Saab då hon själv har en anhörig 
som arbetar på Saab och var orolig för sitt jobb. 
De hade då blivit ett kärlekspar. Men Annika 
hade inte bara kärlek till Mark Bishop utan även 
till Saab och undrade om han Mark skulle kunna  
köpa loss Saab från GM.
Då startar en process som kunde ha slutat med 

att kärleken mellan trollhättekvinnan och den rike 
amerikanen ledde fram till en affär men det sluta-
de på mållinjen.  Det var nämligen Bishop som 
ingick i Koenigsegg-gruppen med Christian von 
Köenigsegg, den ryske mobilentreprenören Augie 
Fabela och norrmannen Bård Eker – alla med det 
gemensamma att de har intressen i Koenigsegg.
Men det slutade som vi vet med att ”den flygande 

holländaren” till slut tog hem spelet i sista stund.

                                        
Lotsen över bord

En annan tidning som har gjort ett reportage 
om Jan Åke Jonsson är tidningen Automobil nr 
4/10.  Tidningen liknar Saab vid ett fartyg med  
Jan Åke Jonsson vid rodret  men som  lotsades 
av GM:s ekonomer.
 När lotsen kastades överbord så  kom ett 

nytt rederi som köpte både fartyg och last bara 
sekunderna innan hon skulle försvinna i djupet 
med manskap och allt, skriver Automobil.
När GM tog över Saab helt och hållet i slutet av 

1990-talet var det meningen att Saab skulle utnyt-
tja GM:s resurser som en stor volymtillverkare 
men med facit i handen så försvann lillan Saab 
i den ofantliga GM-apparaten, erinrar tidningen 
och undrar hur Jan Åke Jonsson ska kunna vända 
skeppet:
- Nu kör vi nya 9-5 samt kommande 9-5  

kombi  parallellt med 9-4X och 9-3. Inom kort, 
2012, ska  efterföljaren till 9-3 lanseras samtidigt 
som vi satsar på att bredda vårt utbud. 

                                 
 Trumsolot från Västergötland

Nostalgia, Classic Motor, Klassiker och Rikset-
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tan är veteranfordonstidningar som redaktören har 
stenkoll på. Men även tidningar som Bilsport och 
Automobil kan ibland ha artiklar om Saab så de 
får även ingå i ”kontrollgruppen”. Nu har även 
en ny tidning sällat sig till den alltmer växande 
skaran med tidningar om gamla bilar. Det är 
Teknikens Värld som har gett ut sitt första num-
mer i genren. Den heter Klassiska Bilar.
Teknikens Värld är ju mest känd för att presen-

tera och testa nya bilmodeller. Man ska ha samma 
koncept vad gäller veteranbilar:
- Det vi gillar allra mest är att köra bilarna. 

punkter, skriver tidningens chefredaktör Daniel 
Frodin i sin programförklaring i ledaren.
Och redan i första numret har Saab utsatts för 

en test på ”väschötaslätta”. Det är replikan av 
den 93:a från 1957 som användes i senaste Mille 
Miglia och som finns i Saabs museum i Trollhät-
tan.  Det är också den bil som Erik Carlsson vann 
sin första internationella tävling, nämligen ”De 
tusen sjöarnas rally” i Finland 1957.
Tidningen kallar 93:an för ”trumsolot från 

Västergötland”. Man har kört den uppför slingriga 
och smala vägar på Halle- och Hunneberg som är 
kända för de årliga kungajakterna på älg.
De kurviga vägarna ringlar sig ormlikt uppåt 

som i Italien, anser tidningens reporter. 
Men även på slätten har man kört 93:an så det 

rök om det.
- På asfalt rullar bilen lätt som om den gick 

på syrgas. Försöker att föra ett samtal med min 
co-driver i styva 110 km/tim men inser lika snabbt 
att det är lönlöst in det smattrande orkestersoundet 
med 6000 varv/min , skriver reportern.  
                                                                                                                               

CHRISTER GEBO

Vi behöver 
inte nödvän-
dig tv is  ä l -
gtesta dem 
men vi gasar 
p å ,  t e s t a r 
c h a s s i e t s 
g ränse r  så 
långt vi vågar 
och berättar 
om klassik-
ernas svaga 
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Volvo, Volvo, Volvo…… så långt ögat bara 
nådde så var det Volvo, Volvo, Volvo. Man 
skulle kunnat tro att det var en Volvo-cruising, 
Volvo-träff eller att Volvo-handlarna var ute på 
en reklamkaravan med nya bilar. För alla var 
de nya. Och dessutom vita. Men det var inget 
Volvo-arrangemang  en kortege med SÄPO 
både före och efter.
I samband med prinsessbröllopet i Stockholm 

den 19 juni var det många dignitärer och kungli-
gheter som skulle forslas från Arlanda och Bro-
mma till Grand Hotel på Blasieholmen.
Och inte åkte de taxi precis utan fick skjuts av 

SÄPOS grabbar både före och efter. Mitt i denna 
SÄPO-karavan med vita Volvo var det en svart 
Audi. Man får förmoda att det var i den bilen som 
självaste dignitären åkte.
Men var fanns Saab? Borta med vinden. När 

staten skjutsar fint folk med SÄPO-vakter så är 
det inte Saab som gäller. Volvo kan man ju förstå 
men det kan ju vara någorlunda jämställt mellan 
de båda svenska bilfabrikaten. 
Och hur sjutton kan man ha Audi istället för 

Saab?
Likadant var det när SÄPO skjutsade Mona 

Sahlin till och från första maj-mötet på Norra 
Bantorget. Ingen Saab. Ingen Volvo heller för den 
delen utan hon åkte Audi med SÄPO vid ratten.

Borde inte våra ministrar och oppositionsledare 
ställa krav på att åka svenskt.
Tysklands förbundskansler Angela Merkel el-

ler Frankrikes president Nicolas Sarkozy skulle 
inte låta sig skjutsas  i något annat bilmärke än 
ett inhemskt.   
Men svenska toppolitiker har inget emot att åka 

utlänskt. Märkligt egentligen.
Alla bilar som inhandlas med offentliga medel 

(skattepengar) borde vara av svenskt fabrikat - 
alltså bara Saab och Volvo.

                                    
PLACERA MERA

Saabs PR-avdelning måste bli mycket bättre på 
att ”placera ut” nya bilar.
I mitten av augusti var det DN-galan i Stockholm 

men arrangemangets ”firmabilar” var Volkswagen 
Passat. Hur bra hade det inte varit om nya 9.5 varit 

det istället.
Förlåt, Jan Åke Jonsson, 

Saab-VD och hedersmedlem 
i klubben, men PR-avdeln-
ingen är för dålig på att få ut 
bilar strategiskt till arrangörer 
av olika slag. Saab borde synas överallt där folk 
samlas på tillställningar. 
Samma dag som prinsessbröllopet i somras 

lanserades nya Saab 9.5 för allmänheten med 
visningar och provkörningar. Intresset för den 
nya Saaben uppges ha varit enormt stort men 
det var sämre ställt med köpsuget, vilket ju inte 
är svårt att förstå för en bil som kostar en bra bit 
över 300.000 kronor i den billigaste versionen. De 
journalister som fått provköra bilen under lanser-
ingen var entusiastiska. I stort sett det enda som 
har noterats på minussidan var det höga priset.  
Men allting är ju relativt, som det heter. Sam-

tidigt med nya Saab 9.5 kom Audi ut med sin 
A8 - en bil som enligt  SvD:s reporter är ”en ren 
njutning både att åka i och köra” - alltså precis 
som nya Saab:en. Grundpriset för A8 är 910.000 
kronor.
I det perspektivet är ju Saab 9.5 en billig bil även 

i sitt dyraste utförande.
Så visst kan man fråga sig om det är värt att 

lägga närmare en miljon för en bil om man kan 
få en nästan likadan för halva priset. 

Man får i alla fall hoppas på samma lycka för 
Saab som för prins Daniel och kronprinsessan 
Victoria.   
Ett nytt kapitel har påbörjats om ”Sagan Saab” 

och ”Sagan om prins Daniel”.                                                  

                                              
 LJUSNAR

Det är upp och ner för bilindustrin och Saab har 
drabbats särskilt hårt. 2007 skrev SvD efter att ha 
provkört den ny ansiktslyftna 9.3:an att det ljusnar 
för Saab. Hur det gick med det ljuset vet vi ju nu 
med facit i handen. Det slocknade snabbt.

Men nu har det börjat att ljusna för Saab igen 
med nya 9.5 - så pass mycket att takten vid 
fabriken har höjts från 28 till 39 nya bilar varje 
timma. Under hösten är dessutom sju lördagar 

Redaktör`n har ordet
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inplanerade för övertidsarbete vid fabriken i 
Trollhättan. Om sedan dessa lördagar blir utnyt-
tjade eller inte är en senare fråga för ledningen. 
Planeringen gjordes redan på försommaren i den 
händelse att efterfrågan på nya 9.5 skulle bli så 
stor som man hoppas på Saab. 

                                             
SVART 96:a

När man är ute och går på stan och åker i trafiken 
så har man ju alltid ögon för gamla Saab. Rätt som 
det är så kan man se en gammel-Saab.
På hemväg från Stockholm söndagen efter 

midsommardagen tyckte jag mig möta en svart 
Saab 96 långnos. Men den fanns väl inte i svart? 
93:or fanns svartaen gång på 60-talet men inte 
96:or vad jag vet. Har jag fel? Eller var det en 
omlackad 96:a.
Mötte den på motorvägen en bit söder om Öre-

bro från Laxå räknat. Du som vet eller känner till 
bilen, hör av dig till redaktören så kan vi reda ut 
saken till nästa nummer.     

                                          
BLåRöK På MOTORVäGEN

Var en lördagskväll i början av september på väg 
ut ur Stockholm på Essingeleden mot Södertälje. 
Såg väldigt långt framför mig någon som låg och 
rykte på vägen. Var det någon som hade kastat ut 
någonting från en bil? Då skulle det snart bli stopp 
och kaos i den täta trafiken. Men ingen stannade 
och röken fortsatte allt längre bort.  Man kunde 
inte  komma närmare den. 
Laddade Chryslern med lite extra gaspådrag för 

att se vad det kunde vara för något. Det gick väl 
någon kilometer till och då var det inte att ta miste 
på vad det var för rök – blårök som luktade olja. 
En tvåtaktare alltså. 
Nu ännu mera gas på Chryslern. Hann precis 

fram att se att det var en tvåtakts-Saab. Den låg i 
105 kmk/tim. Skulle precis ta numret på den trots 
att det var svårt att se i motljus med lågt solstånd 
i horisonten. 
Och precis när jag låg så nära att det skulle gå att 

läsa av registreringsnumret så svängde ”fimpen” 
av motorvägen in till Huddinge.
Om jag inte hade haft så bråttom med en nära 

nog 50-milaresa framför mig till Trollhättan 
denna kväll så hade jag följt efter in till Huddinge. 
Hann se att det var en svart tvåtaktare. Men farten 
var ju hög och solen bländande så mer gick det 

inte att se än så.
Det är i alla fall roligt att se när gamla Saabar 

är ute i vardagstrafiken trots att det inte är någon 
träff på gång. 

                                       
KLUBB-BIL

Redaktören är ju inte bara Saabiot utan Volvo-
tok också och medlem i Svenska PV-klubben 
och får därför klubbtidningen PV-Entusiasten i 
brevlådan. Tidningen har ingen redaktör i egentlig 
mening utan en hel redaktion. En av redaktions-
medlemmarna, Christer Niklasson, skriver om en 
att klubben länge har funderat på att ha en egen 
klubb-bil på samma sätt som vi i Saab-klubben 
har en husvagn. Volvo har ju ingen motsvarighet 
till Saabo.
I vilket fall som helst så har diskussionerna om 

en klubb-bil runnit ut i sanden men så en dag så 
fick PV-klubbens ordförande ett telefonsamtal 
från en medlem som helt sonika ville skänka sin 
PV 56:a till klubben. Och det var inte på något 
vis något objekt utan en bil i gott skick och som 
kunde startas och köras. Lite fix som bromsolja, 
rengörning av förgasaren, luft i däcken och bensin 
i tanken så gick den igång.
Bilen ska köras till Stockholm för garagering 

nära klubblokalen varefter man ska bestämma sig 
för hur bilen ska skötas och förvaltas.

Undrar just om vi i Saab-klubben skulle kunna 
husera en bil om någon skulle komma på tanken 
att donera en klubb-bil till oss. Det kanske räcker 
med att ha Saabon i klubbens regi.     

                                             
INTE HUNDRA  

Träffade på en man som inte kunde låta bli att 
skoja om bilmärken:
- Vet du varför man kallade Saab 99 för just 99?
Visste ju inte direkt så han svarade själv på sin 

fråga:
- För att den inte blev riktigt hundra förstås, och 

skrattade åt sitt skämt!
Kanske det inte var något nytt för alla men man 

får ju spela med.
Så fortsatte han med ett nytt skämt:
- Saab skulle ju göra en ambulans och vad skulle 

den ha fått heta i så fall?
Visste ju inte det heller.
- Saab 90 000 naturligtvis!
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Det var ju på den tiden som nödropet inte var 
112 som nu.

Men denne man hade också skämt på lager om 
andra bilmärken:
- Vad har hästuppfödarna för bilar, tror du?
Nja, vet nog inte det.
- De kör Märrcedes.
- Och sextidningarnas reportrar?
Har ingen aning.
- De rattar Porrsche.
En lustigkurre till man att prata med i alla fall 

och visst är det roligt med folk som kan skoja 
till det.

Det finns förresten en Saab-ambulans i alla fall. 
Hittade den på en amerikansk Saab-sajt och den 
var svenskregistrerad och enligt bilregistret så 
hör den hemma i Stockholm.
Någon som vet något om den? 
Solstad i värmländska Högsby byggde om 

9000-karosser och ett företag i Sandviken byggde 
sedan upp dem till ambulanser. 
Men någon som vet hur många som gjordes?

Vi har ju haft en valrörelse. Partipolitik är en 
sak och partibilar en annan. Det fanns en tid för 
längesedan när självaste valdagen dominerades 
av högtalarbilar som åkte omkring i städerna och 
uppmanade väljarna att rösta på just deras parti. 
Men det ansågs till slut bara vara störande och up-
phörde. På samma sätt tror man att valaffischerna 
kommer att föärsvinna så småningom.
Även om högtalarbilarna har försvunnit från 

gator och torg så finns det partibilar som används 
under valrörelsen för att skjutsa partifunktionärer 
till torgmöten och serva folk i valstugorna.
Kanske är detta mer i storstäderna. Kollade 

transporter.

Trollhättans stad har i sommar 
satt upp stora belysta skyl-
tar vid infarterna där det står 
”Trollhättan Home of Saab”.
Det är bara att hoppas att det 

får förbli så och att Victor Mul-
ler och Vladimir Antonov inte 
hittar på något annat. 
                                                                                         

CHRISTER GEBO

vilka bilar partierna hade i Stockholm men kunde 
inte träffa på dem alla utan endast centern, kd:s, 
Fi:s och socialdemokraternas partibilar. Centern 
i Stockholm körde Volkswagen Passat, Folkpar-
tiet  kör Ford Galanty och både kd och Fi hade 
”folkabussar”. Det enda partiet som redaktören 
kunde se köra Saab var socialdemokraterna som 
hade en 9.5:a.
Utrikesminister Carl Bildt cyklade hem från sitt 

valtal på Sergels torg och utbildningsminister Jan 
Björklund promenerade till Rosenbad efter sitt tal. 
Ingen bilåkning där inte utan enbart miljövänliga 
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Mille Miglia 2010

Mille Miglia är en av de ärevördigaste 
tävlingarna i historisk tid långt för 
Monte Carlo-rallyt. Det var redan 1927 
som den första tävlingen genomfördes. 
Då var det våghalsiga män som satt ba-
kom ratten och jagade tid för att komma 
först i mål. 
Namnet kommer sig av att sträckan på 

rallyt bestämdes till tusen romerska mil 
vilket motsvarar 160 mil.  Det tog över 
21 timmar första gången från start till 
mål som var Brescia i Norditalien.  
Startordningen var att de långsammaste 

bilarna startade först vilket naturligtvis 
fikc tioll följd att det blev oerhört många 
och ofta farliga omkörningar.
Tävlingarna genomfördes fram till 

1957 då en tragisk olycka satte stopp för 
Mille Milglia då en spanjor bara några 
mil efter starten körde rakt in i publiken 
med sin Ferrari varvid ett 10-tal åskådare 
dödades.
Under årens lopp medan tävlingarna 

genomfördes innan olyckan sattes nya 
hastighetsrekord. Snabbast blev till slut 
legendaren Stirling Moss som tillryg-
galade sträckan med sin Mercedes 300 
SLR på drygt tio timmar med en genom-
snittshastighet på 157 km/tim.
Olycksåret 1957 blev alltså det sista för 

MIlle Miglia i ursprungligt skick men 
Det blev en fajt mellan dem men segern gick 

till Jan Åke som kom på plats 236 medan Victor 
Muller passerade mållinjen på 274:e plats.
Så ännu vet vi vilka av dessa herrar som är bäst 

på att ratta Saab i mål. Undra vad som händer 
om den ryske Saab-finansiären Vladimir An-
tonov blndar sig i leken. Han körde ju en Saab i 
årets Midnattssolsrally och tycks gilla att ”räjsa” 
med Saab både på rallyvägarna  och på finans-
marknaden.      

                                                                                                                                    
CHRISTER GEBO

Historisk racing har blivit ett populärt inslag i veteranfordonskretsar på senare år. Midn-
attssolsrallyt är ett exempel på det. Mille Miglia är ett annat.  Iårets upplaga av Mille Miglia 
var Saab med igen men ju med de båda företagsledarna Jan Åke Jonsson och Victoer Muller 
bakom ratten. I varsina bilar förstås.

20 år senare – 1977 – körs det igen som Historic 
Mille Migla och då endast med bilar som var med 
på den tiden som det begav sig och endast med 
årsmodeller 1957 och äldre. 
I år deltog 375 bilar i rallyt. Saab deltog i år två 

med 93:or vilka rattades av vd:n Jan Åke Jonsson 
och koncernchefen Victor Muller i varsin 57:a. 
Det som i Saab-kretsar tilldrog sig det största 
intresset var den interna tävlingen mellan dessa 
båda herrar som hade sina respektive söner som 
co-drivers.



20

Saab blev en bricka i det politiska spelet om 
väljarnas gunst i valrörelsen i den kommunala de-
batten i Trollhättan. Det var väl heller inget annat 
att vänta trots att krisen är över sedan länge. Både 
de som antas stå den borgerliga alliansen nära 
och de som har socialdemokratin i sina hjärtan 
använde Saab-krisen som argument för att rösta 
på deras respektive partier. Debatten har varit på 
insändarsidorna i lokaltidningen.

De som kritiserade alliansregeringens hanter-
ing gjorde det utifrån att statligt stöd uteblev när 
det blåste som mest och Saab var ytterst nära en 
nerläggning. 
- Maud Olofsson tog sin hand från frå-

gan och till och med pratade ner Saab och dess 
anställda, skrev signaturen Saabentusiast i en 
insändare i lokaltidningen.
Samtidigt hyllar Saabentusiasten Mona Sahlin:
-  Hon var tydlig med att utfärda ett 

lånelöfte.
När Victor Muller ”dök upp som gubben ur 

lådan” förbyttes oron till framtidstro men Saaben-
tusiasten erinrar i sin insändare att det ”går en tunn 

linje mellan glädje och förtvivlan”.
- I nästa Saab-kris vill i varje fall inte jag 

att det är Maud som står där helt kallsinnig, fram-
håller insändarskribenten och tog det som skäl för 
att rösta på socialdemokraterna i riksdagsvalet.
Men Saabentusiasten fick svar på tal några dagar 

senare av signaturen Heléne som ansåg att Maud 
Olofsson gjorde rätt.
- Jag tycker att det var rätt av Maud Olofs-

son att inte gå in med statsfinanser i ett osäkert 
läge som det då var. Pengar som ska gå till vår 
välfärd vill du ska pumpas in i ett döende privat 
företag, skrev hon.
I en annan insändare av signaturen ”Gamle Olle” 

För och emot SAAB
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uppmanas handlare, konsulter och företagare att 
stödja Saab:
- En tidigare handlare i Trollhättan brukade 

säga ”jag köper Saab för de köper min mat”.
”Gamle Olle” framhåller i insändaren att fler 

handlare i trollhätteområdet borde leva med den 
inställningen eftersom de liksom konsulter och 
företagare är direkt eller indirekt beroende av att 
Saab vidareutvecklas.
- Alltför många stödjer andra länders bilin-

dustrier men nu är det dags att de i praktisk gärn-

ing visar sitt stöd för regionen som föder dem, 
påtalade ”Gamle Olle” och ansåg att det ”givetvis 
gäller också alla andra som går i nybilstankar.
Detta är bara några exempel på vad som sagts i 

den lokala insändardebatten om Saab. Ytterligare 
ett par insändare från de båda politiska lägren kan 
läsas här intill.

                                                                                                                                              
CHRISTER GEBO

Nu är Saab i blåsvädret igen. Det är ingen kris 
men det stormar rejält om företaget. Det är 
staten som hotar att dra Saab till kronofogden 
på grund av en obetald skuld. Saab hamnade   
på en ledarsida (10/9) under rubriken ”Stålar-
na först, sedan moralen”.

Bakgrunden är den kris som företaget gick ig-
enom förra året när personal permitterades och 
företaget stod under konkursförvaltning. I sådana 
lägen så träder staten in och betalar löner till an-
ställda.  Staten betalade lönerna medan konkur-
sutredningen pågick. Det blev 305 miljoner i 
lönegarantier. Nu när konkursen kunde undvikas 
i sista stund och personalen kunde återanställas i 
Saab-Spyker så vill staten ha tillbaka 111 miljoner 
efter ackordsuppgörelsen med Saab vilka främst 
var fordringsägare som underleverantörer. Men 
Saab vägrar att betala.
Skatteverket, som representerar staten, säger 

att man ska anlita kronofogden för att driva in 
hela skulden om Saab står fast vid sin betaln-
ingsvägran.
Detta har fått Expressen att dra in Saab på sina 

ledarsidor igen och erinrar om att vd Jan Åke 
Jonsson fått ”Stora chefspriset” för sina insatser 
under krisen. Nu undrar Expressen om ”den pris-
belönte vd:n” kan förklara för skattebetalarna var-
för Saab ska ha ytterligare 111 miljoner i bidrag. 
Enligt Expressen handlar det inte om någon vanlig 
skattetvist mellan företag och myndighet utan att 
Saab slåss för ännu mer statsunderstöd.
Expressen anklagar Saab för att ha en usel betal-

ningsmoral och undrar vad Jöran Hägglund, Maud 
Olofssons statssekreterare, tycker om det.

De ställer också frågan till Mona Sahlin om 
Saab ska ha ytterligare 111 miljoner i ”statligt 
stödbonus”.
Expressen erinrar dessutom om att Saab räd-

dades av staten när garantier på över 4 miljarder 
utfästes till den Europeiska investeringsbanken.
- Utan dessa garantier hade Victor Muller 

varken fått eller haft råd att köpa Saab av GM.
Det är naturligtvis trist att Saab återigen ham-

nar i rubriker med negativt innehåll. Det gör att 
Saabentusiaster och Saabkunder åter får en dålig 
bild av Saab just när återhämningen har börjat.
Det går fort att dra ner ett anseende men det tar 

lång tid att bygga upp det igen.
Den här ”affären” behöver inte Saab men nu är 

det igång igen efter tidigare positiva nyheter att 
Saab återanställer igen och planerar för övertid-
sarbete vissa lördagar i höst.
Detta ger helt andra signaler om Saab igen. Saab 

har inte råd med det.
Ska det aldrig ta slut?
                                                                                                                                            

CHRISTER GEBO

Nytt blåsväder för SAAB
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Sagan om lille Saabastian
Lille Saabastian såg dagens ljus strax efter 

andra världskriget — i en tid som kändes som 
en stor lättnad.
Släkten kom från både Öster- och Västergöt-

land och Saabastian växte upp bland flygin-
genjörer och med en visionär formgivare som 
gudfar. Området hette Stallbacka, intill Göta 
älv i Trollhättan. Där tog Saabastian 1947 sina 
första stapplande steg, samtidigt som han gav 
ett lustigt puttrande ljud ifrån sig.

Han blev snabbt smidig som en vessla och 
sprang under de kommande åren från alla sina 
lekkamrater på de små skogsstigarna där hemma. 
Allt oftare stod han också på prispallen i större 
idrottsliga sammanhang.
En sak vållade honom dock bekymmer och ir-

riterade omgivningen mer och mer: Saabastian led 
av gaser i magen! Han skickade därför efter s k 
‘V4-tabletter’ från en firma vid Rhen i Tyskland. 
Där hade man stor erfarenhet av att bekämpa dålig 
lukt och därifrån kom också ett välluktande vatten 
som hette 4711.
Mycket riktigt! Över en natt var problemet 

löst, Saabastian fick en rejäl kick och var nu, i 
20-årsåldern, snabbare än någonsin och mycket 
populär.
Men säg den lycka som varar!

Saabastians affärssinne hade sina brister och 
släkten tyckte att han skulle komma under moster 
Scanias beskydd. Hon var en mycket seriös person 
och i hennes välordnade organisation och under 
hennes överinseende skulle han snart komma till 
sin rätt.
I moster Scanias familj fanns det ett par riktiga 

snillen. De hade lång erfarenhet av en speciell 
andningsteknik som gick under namnet ‘tur-
boladdning’. Den skulle kunna ge Saabastian 
oanade kraftresurser!
Vid den här tiden hörde också en kille från 

Göteborg av sig. Han kallades för Pe-Ge och var 
mycket intresserad av all ny teknik och ville att 
han och Saabastian skulle bilda ett nytt gemen-
samt team.
Men Saabastian, som redan provat den nya tekni-

ken, kände att han kommit på något verkligt stort 

och tackade därför stolt nej till anbudet.
Nu lossnade det också rejält för Saabastian. Han 

gjorde allt bättre resultat och slog till och med 
världsrekord på Talladegabanan i USA.
Beundrarpost strömmade in från hela världen 

och speciellt välutbildade fans, t ex läkare, 
arkitekter, advokater, tyckte att Saabastians 
speciella framtoning stämde väl med deras egen 
livsstil.
Under några lyckliga år rörde sig nu Saabastian 

världsvant bland de stora grabbarna. Han fick 
utmärkelser överallt, han sponsrade musikaler, 
golftävlingar och en rad tennisturneringar och 
syntes ständigt i media. Ofta i sällskap med andra 
världsberömda svenska idrottsmän inom
bl a skid-, tennis- och motorsport.
Men när 1980-talet gick mot sitt slut, var också 

Saabastian slut. Han hade levt över sina tillgångar 
och när konkurrenterna sprang om honom hade 
han inte något att sätta emot. Han var nu inne i 
en mycket svår 40-årskris.
Det gick rykten om att han t o m sökt hjälp hos en 

läkare i Japan och någon hade hört att han också 
försökte få hjälp i södra Europa.
 
Oväntat dök då en hjälpare upp från andra sidan 

Atlanten: Store Onkel GM tyckte att Saabastian 
var en trevlig prick och ville därför ställa upp vid 
moster Scanias sida och stötta Saabastian. Med 
de bådas stora resurser skulle det snart gå bra för 
Saabastian och själv räknade han förstås med att 
tjäna några dollar på Saabastians talanger!
Ganska snart märkte dock Saabastian att Onkel 

GM inte riktigt visste vad han ville med honom. 
Han fick inte heller spela den roll i den nya sys-
konskaran som han förväntat sig. Åren gick och 
moster Scania gav upp hoppet om att Saabastian 
skulle stadga sig — länge nog hade Saabastian 
nu fördärvat hennes annars så fina bokslut. Nej, 
nu var det lika bra att Onkel GM fick ta hand om 
Saabastian helt och hållet!
Onkel GM tyckte nog att Saabastians dyra 

leverne var litet förargligt, men Saabastian hade 
ju för övrigt ett så gott rykte att Saabastian fick 
fortsätta som tidigare.
Det märktes nu allt mer att Onkel GM började 

bli gammal — det var inte mycket kvar av den 
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väldige he-man han än gång varit. Han orkade 
inte hålla sig i trim och han hade länge lyssnat 
på inkompetenta rådgivare. Trots varningar 
körde han på som vanligt och upptäckte då till 
sin förvåning att han en dag inte hade en dollar 
kvar i plånboken.
Nu var han tvungen att visa handlingskraft!
Direkt från sjukbädden på intensiven i Detroit 

bestämde han att Saabastian från och med nu 
skulle få klara sig bäst han ville. Han försökte 
göra sig av med sin tidigare skyddsling, men 
eftersom det nu var svår-kris i hela världen var 
det ingen som ville ta hand om Saabastian. What 
to do? — Nu var goda råd dyra!
 
Det fanns dock en person som borde ställa 

upp och stötta Saabastian: Tant Maud i Sverige. 
Svenskar brukar ju gå med på det mesta, det hade 
historien visat.
Men tant Maud, som stod med bägge fötterna 

i den svenska myllan, ville inte höra talas om 
några förhastade beslut. Hon tog reda på hur det 
var ställt med Saabastian och tackade sedan nej. 
Kunde det bli värre?
Även Saabastian låg nu efter en hjärtattack på 

sjukhuset. Han, som hade överlevt både det ena 
och det andra, såg sig nu omgiven av en massa 
läkare som skakade på huvudet. Någon hade
t o m beställt en kista....
Saabastian tittade ut genom sjukhusets fönster 

och såg då ett flygplan avteckna sig mot den blå 
vinterhimlen. Det var ju därifrån han fått sin in-
spiration under alla år och nu väntade han på ett 
tecken från ovan.
Saabastians egna supporterklubb — ‘The 

Trollworkers’ — hade alltid ställt upp på hans 
sida. Nu väntade dom oroligt på besked i vän-

trummet. Även dom hade ju vant sig vid att allt 
löste sig på något sätt med Saabastian. Kunde det 
verkligen nu vara så illa att han låg för döden? 
Man började därför diskutera intensivt hur man 
skulle kunna rädda Saabastian. Skulle man inte 
kunna göra en storfilm i Trollywood om hans liv? 
‘Sound of turbo’ eller nåt sånt?
Eller ‘Det våras för Saabastian’ — fast det 

kändes kanske en smula osäkert. Tänk så många 
statister det skulle behövas. Men om man lyck-
ades så skulle det ju komma in en massa pengar 
som skulle kunna hjälpa till att få Saabastian på 
fötter igen.
Sätt fart grabbar, nu gäller det liv eller död. Ring 

Steven Spielberg!
Saabastian hade under vistelsen på intensiven 

tappat mycket i vikt. Han hade också genomgått 
en behandling med Königsägg, som kom från en 
gård utanför Ängelholm. Behandlingen visade 
dock inget bra resultat och avbröts därför plötsligt.
Då dök en envis holländsk läkare upp. Efter 

mycket om och men och med viss hjälp från tant 
Maud, lyckades han få upp Saabastian ur sjuksän-
gen. Det sades också att doktor M haft hemliga 
ryska mediciner med sig i sin läkarväska....
Saabastian kom nu på vingliga ben för första 

gången ut på sjukhustrappan där hans hängivna 
‘Trollworkers’ tog emot honom under stort jubel. 
Han berättade litet försiktigt om sina framtid-
splaner och lovade att efter rehabiliteringen och 
med hård träning snart vara igång igen.

Leve Saabastian!

Rony Lutz

PS: Sagoberät-
taren Rony Lutz 
har  under  åren 
1969-2003 var-
i t  medarbe ta re 
till “Saabastian” 
och som i l lus-
tratör försökt visa 
“Saabastians” bäs-
ta sidor i så vackra 
färger som möjligt.

Red.
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Ordföranden 
har ordet
Bäste Saabentusiast. När jag omvaldes som 

ordförande på årsmötet i mars 2010 var det 
med stolthet och beslutsamhet jag accepterade 
uppdraget. Föga kunde jag ana att den nära 
framtiden, dvs den vår och sommar vi just up-
plevt, skulle bli så radikalt annorlunda för mig.

Som du märkt har min närvaro, både privat som 
saabentusiast och officiellt, som ordförande för 
vår saabklubb, varit noll. Jag har fullständigt förs-
vunnit från föreningen. Jag vill här kort berätta 
varför. Orsaken är kort sagt att jag under våren och 
sommaren genomlevt en smärre personlig kris. 
Jag har bytt jobb och bostad och dessutom skilt 
mig. Därmed har jag tvingats prioritera helt andra 
saker än föreningslivet. Saabklubben, rallyklub-
ben och de andra föreningarna har helt fått stå 
tillbaka för en självläkning som byggt på isolering 
och en långsam rehabilitering som social varelse. 
Varje deltagande i sommarens saabfestligheter har 
varit helt otänkbart för min del. Jag ska inte gå 
in på detaljer, men detta var inte vad jag önskade 
av denna sommar. Viktigt att komma ihåg är att 
det är inte personer eller händelser förknippade 
med Saabklubben som tvingat fram det som hänt.

Jag vet att styrelsen har gjort en stor laginsats i 
min frånvaro men jag vill ändå säga att om min 
kollaps inneburit några problem för klubben, sek-
tionen eller den enskilde medlemmen, så beklagar 
jag detta djupt.

Jag har i skrivande stund ännu inte beslutat 
hur min framtid i Saabklubben ser ut. Att jag 
fortsättningsvis inte kan stå till styrelsens för-
fogande är nödvändigt för min personliga del. 
Kanske kommer jag att avveckla mitt bilinnehav, 
det får den nära framtiden utvisa. Bli inte förvånad 
om det i så fall dyker upp annonser på rally-96:an, 
sonett-III:an och de andra bilarna och delarna. I 
så fall har jag beslutat vända gammelbilhobbyn 
ryggen. Jag är inte säker på att jag beklagar detta, 
kanske är det en nödvändighet.
Jag önskar varje medlem och saabfantast allt 

gott. Med vänliga hälsningar,
Mats Abelson

Ordförande Svenska Saabklubben.

Som alla förstår så har inte Mats mått riktigt 
bra och det hela är väldigt tråkigt. Vi önskar 
Mats allt gott och en ljusare framtid.
Från och med nu kommer jag som vice ord-

förande ta över Mats befogenhet som ordförande. 
Mats post och epost kommer att dirigeras till mig 
så länge.

Till de gladare nyheterna hör att klubben äntligen 
hittat en ny MHRF-ansvarig. Christer Melwins-
son heter han och han kommer alltså att fungera 
som länk mellan ossa klubbmedlemmar och 
MHRF. Det är också han som ska skriva under 
besiktningspappren inför en MHRF försäkring 
för klubbens räkning. Själva besiktningen kan ju 
vara gjord av en annan besiktningsman.
Christer kan nås via epost på sonettv4@telia.

com eller på telefon 070-6979291
Under en inkörningsperiod kan även MHRF-

frågor svaras på av Karl Ask och Jonas Leklem 
(Jonas Leklem, Registervägen 16, 168 31 Bro-
mma. E-post klubbmastare@hotmail.se, mobil 
0703-18 56 26.
Jag vill också framföra klubbens tack till Chris-

ters företrädare Göran Kölborn för allt fantastiskt 
arbete han lagt ner, om vi alla gemensamt stäm-
mer upp i en applåd då vi läser detta kanske det 
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Vice ordf Henrik Tungström Östersund, här 
medverkande vid Träffpunkt 70.
hörs ända hem till Göran.. Ett stort TACK alltså!

På tal om det så har vi fått några nya besikt-
ningsmän. Det är Martin Bergstrand som bor i 

Uppsalaområdet och Karl Ask i Göteborg.
Ytterligare en nykomling är vår nya kassör Mi-

kael Andersson. I samband med detta har även 
en del av rutinerna ändrats, så det kan bli vissa 
inkörningsproblem. Notera att medlemsfrågor 
numer hanteras av David Nordlund (medlem@
saabklubben.com). Styrelsen vill här passa på att 
tacka Mats Carlsson för att han ställt upp under 
den tid vi arbetat med en lösning på kassörsfrågan.

Nästa styrelsesammanträde är planerat till den 
9 oktober. Om nån vill skicka med en fråga till 
styrelsen så gör ni det enklast via vår sekreterare 
Göran (ssk@saabklubben.com).

I skrivande stund är det den 31 augusti och jag 
ska försöka ta mig med 95:an till helgens begiven-
heter i Gistad. Lite småfix återstår på bilen så nu 
ger jag mig ut i garaget för en tändinställing.

Ha en trevlig Saabhöst på er!
Henric Tungström

vice ordförande Svenska Saabklubben
Foto Patrik Hermansson

Hobbyfordonsdagen 2010 i Umeå
Umeås veteranfordonsklubbar har 

under ett antal år haft som tradition att 
starta sommaren med en Hobbyfordons-
dag där samtliga klubbar fått dra sitt strå 
till stacken med en bemannad kontroll 
per klubb. 
Uppslutningen från sektionens sida blev i 

år rätt begränsad då endast ett fordon deltog 
i tävlingen och ytterligare tre var inblandade 
på olika sätt.
William Gidlund och Rune Danielsson 

stod för arbetet med vår kontrollplats medan 
Peter Eriksson tillsammans med kartläsaren 
Anders Johansson åkte dagens slinga runt 
Umeå. 
Johnny Andersson fick nöja sig med 
åskadarplats denna dag då han drabbades 
av tekniska problem redan på väg till 
startplatsen.En sprucken kolv är dock inget att 
vara ledsen över vilket illustreras på bilden 
uppe till höger. 99:a Turbon på den undre 
bilden ägs av Rune Danielsson och den fick 
under dagen sin premiärtur efter vinterns 
renovering.

Text o Foto Anders Johansson
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Midnattssolsrallyt och Saab-festivalen har 
kommit att bli två arrangemang som slagit 
sig ihop – åtminstone i Trollhättan. Även i år 
hade det nostalgiska rallyt etappmål på Saabs 
museum och nattuppehåll i Trollhättan.  En 
extra krydda bland deltagarna var den ryske 
Saab-finansiären Vladimir Antonov som deltog 
i regularity-delen av  rallyt i en vit 3-dörrars 
99:a CombiCoupe´.
Bil på bil rullade in till Saabs muse´um i två 

klasser. Regularity för de långsamma med van-
liga standardveteraner, en del mer eller mindre 
rallyutrustade för syns skull. De kör på tid som 
de andra men inte på samma sorts tid. Regularity 
kör på en i förväg fastställd idealtid o- 50 km/
tim - och det kan vara nog så knepigt och kräver 
precision med tid och hastighet. 
Den andra klassen är ”fräsarna”, som kör så 

gruset sprutar på specialsträckorna på kortast 
möjliga tid. Det är här som de gamla rallyessen 
hör hemma som Björn Waldegård, Stig Blomquist 
med flera legendarer från gångna tider. Men här 
finns det också nytillskott som skådisen Mikael 
Persbrandt som vill pröva sina vingar i rallysam-
manhang. Han kör som tidigare år Porsche men 
han har haft svårt att hålla sig på vägen både i 
årets och förra årets rally.
Det kunde däremot de båda tjejerna Saja Anders-

son och Therese Landström från Karlstad. Men så 
åkte de också i en beige 96:a från 1970.

Vladimir Antonov
Men det största publika intresset tilldrog sig 

Vladimir Antonov, den ryske miljardären som 
hjälpte Victor Muller med pengar för att kunna 
genomföra Saab-affärten. Han kom till etappmålet 
i Trollhättan i en vit 3-dörrars Saab turbo från 
1987. Hans kartläsare var Denis Giraudet.
Antonov förklarade sitt deltagande med att det 

var en kul grej att vara med på. 
Starten var i år förlagd till Jönköping med dag-

setappmål utöver Trollhättan också Karlstad med 
mål i Västerås med ”gatstrip”.
Det är osäkert om det blir etappmål i Trollhät-

tan nästa år då det finns planer på att ha Västerås 
som start för rallyt såvida man inte kör i omvänd 
riktning. Året innan var Kristianstad startplats så 
man har flyttat sig norrut hela tiden.
Vinnare i årets upplaga av Midenattsolsrallyt 

blev Kenneth Bäcklund från Vara i en Ford Escort.

I den långsamma regularity-klassen vann Penti 
Juhani Hintikka från Finland i en Volkswagen 
1303 S.
Bäste Saabförare blev här Stefan Helin/Hans 

Sylvan, Tbro MK, kom på tredje plats med Saab  
99 EMS
Vladimir Antonov kom på plats 38 i Regularity 

med sin Saab 99 Turbo CC.
I klassen för bilar utan trippmätare segrade 

Bertil Trued/Uno Dahl med Saab 96 samt att 
näst bästa Saab-föare blev Esko Juntilla i en V4 
på 32:a plats.

                                                                                                 
CHRISTER GEBO (text)

                                      ANDERS JOHANSSON (foto)

Austin-Healey 3000 MK3 av 1964 års modell 
kördes i rallyt av Kåge och Håkan Schildt.

Frank Högman och Roger Eriksson är två 
gentlemän som avverkade rallyt i en öppen HRG 
Roadster av 1948 års modelll
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Även i år kördes Midnattsolssrallyt i samband Saabens dagar i Trollhättan och Bakrutan var 
naturligtvis på plats. Vi presenterar de flesta deltagarna vid första nattvilan i Trollhättan och 
under fredagens andra spesialsträcka SS 9 “ Granan” någon mil väster om Brålanda.

T höger: Först ut i vårt collage är startnr 202, 
Bertil Trued med kartlots Uno Dahl i Saab 96 -71 
som vann i klass regularity utan tripp.

Nästa på tur är startnr 210 Tony Ring med kartlots 
Marlon Van BerMer Saab 96 2T som placerade 
sig på sjunde plats. Servicebilen är naturligtvis en 
tidsenligt utrustad SAAB 99.

Ovan: En av få SAAB 99 rattades av Stefan Helin med kartlots Hans 
Sylvan.Ekipaget fick en slutplacering som nr tre i klassen för bilar 
med trippm.

Nedan t h. Starnr 211, Anders Wallin 
och Hans Ramsten kämpade sig till en 
hedrande 16:de plats med sin Saab 92 b i 
klass utan trippmätare.

Nedan: Therése Landström och Saja Andersson i en Saab 96 V4 från 
1970 ses passera vid etappuppehållet i Trollhättan. Slutplacerade  si 
som nr 13 i klassen för trippmätare.
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Ovan: Startnr 226, Jörgen Trued 
och Bo Janzon med en Saab 99 
Turbo CC -77 placerade sig som 
nr 21 i klassen med trippmätare.

T. h. så ser vi Gunnar Lindell med sin 
Saab Sonett 2 V4 med kartis Larsk 
Erik Lindell som fick slutplacering 22 
i klassen med trippmätare.

Startnr 233 Vladimir Antonov plac 23 ses på 
baksidan och startnr 249, Sibylla Gustavsson plac 
24, båda i klass för fordon med trippmätare, ses 
på framsidan av tidningen.
Nedan: Nu kommer vi in på Historic Rally och 
starnr 103 Stefan Segerljung med kartlots Thomas 
Rathsman i en Saab Monte Carlo 850 som vann sin 
klass B1 upp till 1000cm3.

Ovan har vi sedan tvåan i samma klass Kjell 
Andersson / Anders Jonsson i startnr 69, Saab 96 Sport

Nedan ser vi Per-Arne o Robin Sjöstedt som slutade 
trea i klassen med sin 96:a Sport
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T Vänster:Vad vore ett rally utan Fredrik 
Ekendahl / Markus Jonsson i en 96:a Sport och 
slutplacering blev fyra i sin klass totalplac 67.

Nedan: Anders Lövmark passerar in till Parc 
Farme i Trollhättan på torsdag kväll med en 
Monte Carlo 850. Slutade rallyt som 5: i den 
nästan rena Saabklassen B1 upp till 1000cm3.

Ovan: Startnr 121 Jonas Gustavsson med kartläsare 
Bo Pettersson bröt efter dag ett med sin 96:a Sport

Nedan: V4 klassen C3 1600-2000cm3 inleds med 
starnr 14 Gunnar och Viktor Fredriksson som 
kämpade sig till en slutplac 4 i klassen o total 17.

T Vänster: Esko 
Juntila / Lasse 
Lindgren åkte i mål 
på en hedrande 
niondeplats 
i klassen och 
totalplacering på 
31.
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Vänster: Kurt Nensén / Max Nensén i Saab V4 
avlutade med en 11 plats i klass C 3 1600-2000 cm3.

Mats Wassberg / Kjell Skoog åker in på plats 17 
och totalt 51:a med en Saab V4.

Sven-Erik Danielsson 
o Per jansson från 
Borlänge MK åkte 
sig till en 18 plats i 
klassen och total 56:a 
med en Saab V4

Starnr 90 Anders 
Danling och kartläsare 
Erik Bergman avslutade 
tävlingen på 19:de plats 
i klassen och total 57:a 
med sin Saab 96 V4.

Sist i detta bildcollage har vi ytterligare en 
Saab V4 som körs av Carl Gustav Engberg 
med karläsare Axel Engberg. Detta ekipage 
placerade sig på 22:a plats i klassen och på 70 
plats totalt.

Text och foton Anders Johansson
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MAX&VILLE 
SAABMEKANIKER SOM UPPLYSER

När jag sitter och skriver detta, som vanligt i sista stund så börjar semestern gå mot sitt slut. 
Men vi har hunnit med lite av midnattssolsrallyt och givetvis SAAB festivalen. Resten av tiden 
har gått åt till badrumsrenovering. Men nu var det Max&Ville som skulle ha ordet. 

Detta blir omgång nr 3 och det kommer att handla om “tryck och pys” bilar vilket SAAB har en 
lång erfarenhet av vid detta laget. Men när man lanserade 99 turbon hösten 1977 så var man lite av 
en pionjär, i alla fall vad det gällde personbilsturbo.

Först ut blir ett mkt tidigt SI för 99 turbon, daterat redan januari 1978. Här framgår tyvärr inte om 
bytet av fjäder och säten skulle göras vid nästföljande verkstadsbesök, eller om det endast gällde bilar 
som gick av linan i Trollhättan.
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Vi fortsätter med ytterliggare ett tidigt på 99 turbon. Byte av motorkudde kan nog härledas till sk 
“sportig körning”. Enligt SI:et får man tolka det som turbobilar från 78:a fått en uppdatering vid 
verkstadsbesök.
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Självklart skall vi även försöka att få med två SI på både 900 och 9000, om redaktören ger oss det 
utrymmet. Så raskt över till 900:an, ett för H motorbilar och ett för T-16 skall vi avhandla.
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Nästa berör dåliga gummislangar till magnetventilen på 1991 årsmodell av 900 turbo. Ni som har en 
900 91:a kan ju själv kolla på er kampanjskylt om ruta B5 är ifylld, om den är det så kan ni ju känna 
er lugna.
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Då återstår bara att se vilka felaktigheter som en 9000 skulle kunna drabbats av.
Först ut blir ett tidigt från 1985 ang felaktiga styrdon, även här kan ni se om era bilar har fått en up-

pdatering på kampanjskylten.
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Då var vi framme vid den sista informationen för denna gång, gäller 9000 turbo 1988 där pedalstället 
tydligen skulle kunna kortsluta mot tryckvaktens plusmatning.
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Detta får bli allt för denna gång, nästa gång får vi se vad som skall avhandlas.

MVH

MAX&VILLE

Vid tangenterna  Michael Rasmussen
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Vår träffsommar 2010
Vår träffsommar 2010 började redan på 

våren med Träffpunkt 70 i Borås. En trev-
lig träff med många fina bilar och en trevlig 
miljö utanför Borås djurpark. Någon körbar 
70-talsbil hade inte hunnit införskaffas, men 
det fanns ändå plats för tvåtaktaren på fin-
bilsparkeringen i anslutning till 70-talarnas 
utställningsplats. Mest minnesvärt var annars 
snålblåsten och den mode- och dansuppvisning 
som det bjöds på. Eller nja, det var nog ändå 
visst Hippiekollektiv i en vacker Folkabuss 
som gjorde störst intryck. De målade och sjöng 
och var allmänt trevliga. Under modevisnin-
gen genomförde de dessutom en protest mot 
kapitalet i sann hippieanda, och vem var det 
som höll i megafonen om inte en viss Saab-
klubbs norrländske viceordförande. Det hela 
blev inte sämre när kollektivet till Klassikers 
Claes Johanssons förvåning intog scenen och 
tillsammans med publiken sjöng “I natt jag 
drömde”. Detta gjorde det till en höjdarträff, 
det kalla vårvädret till trots.

Nästa större träff blev Vårgårda Nostalgifestival 
den 12 juni. Denna träff brukar vanligtvis vara 
mycket trevlig med mycket folk, många fina bilar 
och en god stämning. Det finns dessutom tivoli, 
klädtävling, nostalgimarknad och annat kul. I 
år blev det dock en dålig start då den stora hall 
där många säljare brukar hålla till brann ned till 
grunden några dagar innan träffen. Arrangörerna 
löste dock detta snyggt med ett gigantiskt Rent-
a-Tent, men tyvärr kunde de inte rå på vädrets 
makter. Det var helt enkelt en av sommarens säm-
sta dagar vädermässigt men mycket regn, blåst 
och kylig luft. Och alla vet ju hur sånt påverkar 
en bilträff...

Sjuttotalsinspirerad folkabuss med besättning och 
nedan Saab 95 med tält eller var det tvärtom?

Bättre blev det några veckor senare i Backamo 
på Backamo Classic Motor. Denna träff anordnas 
i samarbete med en Hantverksmässa/marknad, 
vilket gör att det brukar komma mycket folk. Så 
också i år, och vi fick här en lördag som var en av 
sommarens hetaste dagar. Om det var detta som 
gjorde uppslutningen av Saabar lite halvdan är 
frågan, men vi fick i alla fall ihop en liten samling 
bilar till en liten Saabspecial.  

Saabfestivalen
Nästa träff var inte vilken träff som helst utan 

Saabfestivalen 2010. Har fanns det i vanlig ord-
ning många snygga bilar och mycket trevligt 
folk. Torsdagen ägnades för min del åt jobb på 
Innovatumområdet, men jag fick några glimtar 
av Midnattssolsrallyt i alla fall. På fredagen var 
det först utförsäljningen på Ana Begagnade Delar 
som hägrade. Och det var inte bara jag som var 
sugen på att fynda, vi var väl ett par tusen som 
stod i kö i värmen. När fynden så var gjorda och 
en lång kassakö avklarad bar det av till Saab 

BackamoSAAB:ar på rad!
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Ana för att lyssna på föredrag om nya Saab 9-5. 
Ett mycket intressant föredrag som gav mycket 
ha-begär, och när det efteråt erbjöds provkörning 
gick det inte att låta bli. Blev en trevlig tur i en 
dieselbil, och även en av de största bilkontrasterna 
på länge. Efter att provkörningen var slut hade 
jag lite bråttom till Museét för att inte missa Peter 
Bäckströms föreläsning om Mille Miglia, så det 
blev snabba steg direkt från den nya 9-5:an till min 
96 -62. Visst är det Saabar bägge två, men det är 
nästan ofattbart hur mycket bilarna har utvecklats.
Lördagen startade tidigt med funktionärsfrukost 

klockan åtta. Vi intog sedan våra positioner, och 
fick en trevlig dag. Som tur var lyckades Roland 
Widarsson få stopp på regnet till lunch, så det 
blev en bra utställning. Efter detta blev det en 
snabb tur hem för ombyte innan det var dags för 
festivalmiddag. Denna tillställning var i mitt tycke 
mycket lyckad, riktigt roligt upplägg och kul med 
alla Saabkändisar på plats. Blir alltid en sån där 
skum känsla när man ser kändisar på nära håll, 
till exempel när man halvvägs inne i middagen 
blir varse om att Vladimir Antonov sitter ett par 
meter bort vid samma bord... När sedan kvällen 
och energin började till slut tog jag och sambon 
en kort promenad till vårt övernattningsställe. Jag 
lät Saabon stå kvar där den stod på utställningen, 
fricamping är alltid trevligt. 

Victor Müller skakar här hand med SSK:s 
styrelseledamot Arne Andersson. Han har strax 
innan “spelat tvåtakt” för Müller tillsammans med 
fd styrelseledamot Dick Ström i den blå bilen.

Söndagen ägnades slutligen åt den sedvanliga 
marknaden.

En av många fina specialbyggen på festivalen, en 
Saab 900 og Combi Safari.

Båstad Classic Motor
Den senaste träff vi varit på är Båstad Classic 

Motor. Träffen arrangeras av samma gäng som 
anordnar Backamo Classic Motor, och även här 
arrangeras en Hantverksmässa på samma område. 
Fredagen som var första dagen bjöd på en stor 
mängd regn, så den vill man helst glömma. Lörda-
gen blev betydligt bättre. Även här arrangerades 
en Saabspecial, och SSK Hallandias Magnus 
Ödfalk hade lyckats bättre med att samla ihop 
Saabar. Närmare tjugo Saabar, två klubbflaggor 
och en Saabflagga gjorde det hela till en riktigt 
snygg uppställning med många modeller. Min-
nesvärda är bland annat en Saab 96 rallybil med 
tillhörande Saab 95 servicebil samt en otroligt fin 
99:a. Mycket folk var det också, som en av ar-
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Nya Medlemmar -September 2010 Välkomna !

rangörerna uttryckte det på söndagen: “Du skulle 
sett igår, då såg man inte bilarna för allt folk”. 
Söndagen var också sista dagen på utställningen, 
och på kvällen påbörjades en i vanlig ordning 
lugn hemresa med tvåtaktare och Saabo. Bilen 
gick fint de dryga 30 milen hem, förutom vissa 
problem med batteriladdningen under resans sista 
del. Det gick dock bra, trots att bilen får slita hårt 

Ovan o till höger: I ett superfint sommarväder 
samlades ett 15-tal medlemmar till träff i Båstad.

i backarna. Från början var det tänkt att min nyli-
gen inköpta 99:a skulle fungera som dragbil, men 
denna plan sprack efter endast några mils körning. 
Bilen började hacka och tappade orken, och det 
hela slutade med bogsering till en industricamp-
ing, fricamping och sedan hemfärd med hjälp av 
biltrailer och snälla föräldrar morgonen efter. Väl 
hemma lastades bilen av, och det blev snabbmek 
i garaget för att få den något isärplockade 96:an 
körklar. Inga större problem dock, och vi hann 
utan problem genom en viss omplanering ned 
till Båstad i tid.

Text och foto Patrik Hermansson 

ALENKLINT PATRIK 451 63 UDDEVALLA

ANDERSSON ALEXANDER 370 10 BRÄKNE-HOBY

ANDERSSON HÅKAN  * 275 68 VOLLSJÖ

ANDERSSON NIKLAS 590 29 BORENSBERG

ANDERSSON NIKLAS    * 341 30 LJUNGBY

ANDERSSON ROY 457 96 LUR

AXELSSON MIKAEL 543 91 TIBRO

BASTÅS TORBJÖRN 57230 OSKARSHAMN

BEKKELIEN STÅLE 0891 OSLO NORWAY

BELLINZONA PIETRO MARIA I-27045 CASTEGGIO PAVIA  
ITALI

BERGKVIST PER 812 92 GÄSTRIKE-HAMMARBY

BERGLIND KRISTOFFER 352 44 VÄXJÖ

BERGSTRAND KARL-JOHAN 261 75 ASMULTORP

BERGSTRÖM DAN 740 45 TÄRNSJÖ

BJÖRNERÅS ANDRES 441 96 ALINGSÅS

BLACKNE GUNNAR 754 33 UPPSALA

BREIDFORS KARIN 830 05 ÅRE

BRÄNNWIK DANIEL 451 75 UDDEVALLA

BÄCKLUND MATTIAS 117 68 STOCKHOLM

CEDERGREN KATARINA 751 06 UPPSALA

CEDERHOLM FREDRIK 682 32 HAGFORS

CHRISTENSSON MAURITZ 439 74 FJÄRÅS

CLAESSON HENRIK 515 33 VISKAFORS

DAVIDSSON GÖSTA 266 95 MUNKA-LJUNGBY

DURINGHOF HANS-MARTIN 461 93 VÄSTRA TUNHEM

DYNGELAND FRODE N-7500 STJÖRDAL  NORGE

EHINGER BENGT 840 70 HAMMARSTRAND

EKELUND MIKAEL 115 53 STOCKHOLM

EKH TORD 733 34 SALA

EKSTRAND JÄGER CARINA LOUISE DK-2650 HVIDOVRE DANMARK

ENGBLOM CARL LENNART 783 93 STORA SKEDVI

ENKHORTS JOHAN NL-1816 NB ALKAMAAR NEDER-
LÄNDE

ERIKSSON SVANTE 461 33 TROLLHÄTTAN

FALK BIBI 416 72 GÖTEBORG

FLAVET CLAUDE F-73330 VEREL DE MONTBEL 
FRANC

FORSBERG LARS 831 62 ÖSTERSUND

FREDERIKSEN JÖRGEN 216 20 MALMÖ

FRIBERG LEIF 260 60 KVIDINGE

FRYKHOLM BENNY 660 52 EDSVALLA

GEDDA CARL-GUSTAV 216 24 MALMÖ

GUSTAFSSON CHRISTER 892 42 DOMSJÖ

GÖTHBERG STEN-OLOF 468 33 VARGÖN

HALBAUER KATALIN 416 73 GÖTEBORG

HARVING NIELS DK-2700 BROENSHOEJ  DAN-
MARK
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HENNER KROEPER WOLFGANG A-6020 INNSBRUCK  ÖSTER-
RIKE

HERMANSSON ANDREAS 464 32 MELLERUD

HERMANSSON JAN 133 36 SALTSJÖBADEN

HESS MATTHIAS D-72636 FRICKENHAUSE TYSK-
LAND

HOLM BJARNE 574 31 VETLANDA

HOLMGREN DAVID 921 93 LYCKSELE

HOLMGREN LARS * 269 93 BÅSTAD

HÅKANSSON JONAS 246 36 LÖDDEKÖPING

HÖGLUND THOMAS 780 64 LIMA

HÖJVIK PER 688 92 STORFORS

JACOBSEN TOM N-1718 GREÅKER  SARPSBORG  
NOR

JARNBJER LINUS 260 61 HYLLINGE

JENSEN POULS VELS DK-8600 SILKEBORG  DAN-
MARK

JOHANSSON ARTUR 3410 32 GRIMSLÖV

JOHANSSON GERHARD 4147 27 GÖTEBORG

JOHANSSON GÖRAN * 804 29 GÄVLE

JOHANSSON JOHNNY 567 32 VAGGERYD

JOHANSSON LARS-OVE 824 93 HUDIKSVALL

JOHANSSON MIKAEL  * 116 21 STOCKHOLM

JOHANSSON TONY 444 93 SPEKERÖD

JONASSON MAJBRITT 450 33 GRUNDSUND

JÖNSSON LARS 275 66 VOLLSJÖ

JÖNSSON LARS-GÖRAN 515 60 SVANEHOLM

KARLSSON JOHAN * 632 25 ESKILSTUNA

KARLSSON PETER  * 562 32 NORRAHAMMAR

KARLSSON STEFAN 881 91 SOLLEFTEÅ

KINNANDER JAN 561 32 HUSKVARNA

KRONVALL GUSTAV 593 41 VÄSTERVIK

KUIPERS HILBRAND NL-7551 HENGELO NEDERLÄN-
DERNA

KÖNIG RICHARD 2750-424 CASCAIS  PORTUGAL

LAOR MICHAEL SUNNYVALE CA 94087  USA

LARSSON JONAS 614 30 SÖDERKÖPING

LARSSON ÅKE 280 22 VITTSJÖ

LILJA JIMMY 385 30 TRANÅS

LINDAHL ULF 8714 53 HÄRNÖSAND

LINDBERG STEFAN 463 93 VÄSTERLANDA

LINDBORG MARCUS 740 20 VÄNGE

LINDGREN FRIDA 891 41 ÖRNSKÖLDSVIK

LINDQVIST PETER 830 76 STUGUN

LUNDBERG DAN 922 32 VINDELN

LUNDBERG ERIK 423 32 TORSLANDA

LUNDKVIST ANNA-SARA 645 91 STRÄNGNÄS

LUNESTAD ARE N-5113 TERTNES  NORGE

LYRENÄS ERIK 553 36 JÖNKÖPING

LÖNNERHEDEN PATRIC 330 17 RYDAHOLM

MATTSSON PER ANDREAS 906 28 UMEÅ

MOHLIN MIKAEL 442 32 KUNGÄLV

NILSSON PATRIK   * 443 40 GRÅBO

NILSSON TOMAS 705 91 ÖREBRO

NORDBERG OLA 936 32 BOLIDEN

NORLANDER MATS 776 33 HEDEMORA

NYBERG HANS 641 92 KATRINEHOLM

NYHOLM KENNETH 816 95 ÅMOTSBRUK

NYMAN ANDERS 461 97 SJUNTORP

NYSTRÖM JAN 147 34 TUMBA

NÄSLUND ULF 451 75 UDDEVALLA

NÄSMAN TORGNY 891 42 ÖRNSKÖLDSVIK

ODEN ÅKE 818 92 VALBO

ODENGRUND MONA 570 80 VIRSERUM

OLOFSSON TOMMY 831 47 ÖSTERSUND

OLSSON PER 742 32 ÖSTHAMMAR

PAULSSON DAN 271 72 KÖPINGEBRO

PEDERSEN HENRIK 743 41 STORVRETA

PENTINNEN ELIAS FIN-00850 HELSINGFORS 
FINLAND

PERSSON PER-ÅKE 215 62 MALMÖ

PETERSSON BÖRJE 388 31 LJUNGBYHOLM

RASMUSSEN INGER 264 37 KLIPPAN

RINON MARCOS 141 33 HUDDINGE

ROSENBACK KENT FIN-641 00 KRISTINESTAD  
FINLA

ROSENBLAD JOHAN 783 93 STORA SKEDVI

RUDBECK CLAS 831 61 ÖSTERSUND

RUDIN KARIN 882 93 HELGUM

RYBERG JESPER 546 33 KARLSBORG

RÖNNING ARNE N-7050 TRONDHEIM  NORGE

SIGURDH JAN 191 34 SOLLENTUNA

SJÖHOLM BJÖRN 587 25 LINKÖPING

SJÖMAN ANDERS 734 35 HALLSTAHAMMAR

SKJAEVELAND EIRIK OSA 4332 FIGGJO NORWAY

SKÖLD JONAS 821 31 BOLLNÄS

STENSSON MATS 432 78 TVÅÅKER

STRANDLIND TOMAS 461 55 TROLLHÄTTAN

SUNDIN FOLKE 840 50 GÄLLÖ

SVENSSON HENRIK 305 97 ELDSBERGA

SÄLL PER-ARNE 931 94 SKELLEFTEÅ

SÖDERSTRÖM BJÖRN 936 91 BOLIDEN

THORVALDSSON ANN 151 55 SÖDERTÄLJE

TORSTENSSON PER 533 74 HÄLLEKIS

TURESSSON DANIEL 681 96 KRISTINEHAMN

TÖRNVALL ULLA

UEBEL JONAS 155 30 NYKVARN

VAN DER HORST EDWIN 343 73 VIRESTAD

VIDMAN GÖRAN 931 92 SKELLEFTEÅ

WAHLBERG MARKUS 195 96 ROSERSBERG

WALLIN OVE 693 35 DEGERFORS

WASSBERG JAN 586 62 LINKÖPING

WESTIN JOHN 891 30 ÖRNSKÖLDSVIK

WIKSTRÖM PER-OLOF 934 96 KÅGE

ZENTHIO LARS 242 34 HÖRBY

ÅBERG JONAS 231 91 TRELLEBORG

ÅKESSON LARS  * 274 92 SKURUP

ÖQVIST DICK 432 68 VEDDINGE
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Le Mans Classic 2010
Arne Höglund har skickat bilder på den 

Saab 93 GT 750 -59, som kördes av ett brit-
tiskt team i årets Le Mans Classic.
- Det är nog den enda GT 750 som jag har 

sett lackerad i british racing green, skriver han. 
Loppet kördes den 9-11 juli med över 400 

startande ekipage. Klassindelningen går en-
bart efter bilens ålder från 1923 till 1979, 6 
klasser. Resultatet korrigeras med ett handi-
capsystem baserat på motorns cylindervolym. 
Saaben går i klass 3, 1957 - 1961 och har 
korrektionsfaktorn 0,52 tack vare den lilla 
motorn på 748 cc. 
 
Teamledare är Chris Partington, 74, 
- Jag tror att han också är ägare till bilen. 

Under 70- och 80-talet var Chris servicechef 
hos Saab Great Britain
Han syns på en av bilderna kånkandes på ett 

hjul i depån. Samtliga tre engelsmän i teamet 
heter förresten Chris  (Partington, Parkes och 
Nutt).
Det var osäkert om en av killarna i teamet 

skulle hinna få sin internationella tävlingsli-
cens i tid. Därför fick man i all hast rekrytera 
ytterligare en förare, nämligen Ferdinand 
Gustafsson från Hjärtum utanför Trollhättan. 
Ferdinand är också gammal Saabare och har 
sedan 60-talet jobbat med produktutveckling 
på Saab. Som pensionär sysslar han nu bl.a. 
med att köra historisk racing med en Brabham 
BT18 som i början av 70-talet kördes av Ron-
nie Peterson.

Ferdinand har också fångats på 
en av bilderna.
 
Ambitionen var nog att upprepa 

prestationen av det svenska teamet 
i 2008 års LMC. Något strul med 
ett förarbyte i sista racet kostade 
dock ett depåstraff på två varv och 
därmed försvann den möjligheten. 
Man slutade i alla fall 5:a i klassen 
efter fyra Lotusvagna.
- Inte illa det heller, tycker Arne 

Höglund.
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Redaktören såg dig!

Även om en Saab står lite i skymundan så hjälper 
inte det. Röntgenblickarna genomlyser allt som 
står i vägen för en Saab.  Bilen kan stå på en 
bakgård, på en p-plats eller komma farandes i 
trafiken.   
I varje nummer av Bakrutan kommer en av alla 

de Saabar som redaktören har fäst blicken på att 
publiceras under vinjetten ”Redaktören såg dig”.  
Och då är man en vinnare för man har just vunnit 
en trisslott. Har man sedan tur en gång till kan man 
vinna pengar eller en ny trisslott men det är inget 
som redaktören råder över utan då tar Fru Fortuna 

Har man en gammal Saab så riskerar man alltid att få redaktörens ögon på sig. 
Redaktörens blick är nämligen så beskaffad att den söker av omgivningen i spa-
ningen efter gamla Saabar.

över. Redaktören gör bara förarbetet.
Premiär-Saab blir en 3-dörrars Combi Coupé. 

Det är en 92:a som har haft enbart fyra ägare 
under åren – ingen större vandringspokal precis. 
Bilen hör hemma i Bankeryd och ägs av Jan-Erik 
Kvarnström.
Det var ju ingen nackdel precis att en  klubbdekal 

satt klistrad  på bakluckan. Sådant drar redaktö-
rens blickar till sig som en magnet.

Bilden togs på kundparker-
ingen utanför Lidl i Trollhät-
tan en dag i mitten av augusti. 
Trisslotten kommer till jul.

Red
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Nu blir det inga fler Saab till polisen. Inte på 
ett tag i alla fall. Den sista 9.5:an har levererats 
Nu väntar polisen på polisen på nya 9.5 kombi 
som kommer om ett år.
I tolv år har polisen köpt Saab 9.5 kombi och 

placerat dem över hela landet. Men nu är gamla 
9.5-epoken över för polisens del. I början av 
september levererades de två sista bilarna från 
Ana Specialbilar i Trollhättan. De placerades hos 
stockholmspolisen och överlämnades under lite 
mer högtidliga former. Med vid överlämningen 
var Christer Kjellström, som varit inköpsansvarig 
för polisen i Stockholms län, trots att han gick i 
pension för över ett år sedan.
Såväl de sista 9.5 polis-Saabarna som de första 

för tolv år sedan gick till huvudstaden. Sam-
manlagt har över 1.500 ombyggda 9.5:or  har 
företaget levererat under de här åren. Polisen har 
enligt Christer Kjellström varit nöjda med Saab.

Inga fler POLIS-Saab:ar

Den nya 9.5 Sedan är inte lika intressant för 
polisen då man har föredragit kombi-modellen 
men Ana tror ändå att man ska kunna leverera 
några sedaner i höst av en enklare variant. För-
modligen rör det sig i så fall om civila polisbilar. 
Fram till s nya 9.5 kommer i kombiutförande 

blir det ett mellanår för polisen med nya Saab.
                                                                                                                                 

CHRISTER GEBO
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Saab på Cuba
I Havanna på Cuba rullar det som bekant gamla taxi-bilar från 1950-talet ännu i trafik. Men 

det är för det mesta amerikanska fordon. Ingen skulle väl kunna tro att en gammal Saab har 
letat sig fram till Fidel Castros ö och går som taxi. Men det gör det. En kompis till Lars Bengts-
son i Lund har själv sett det och skickat bildbevis.
 
Det är ovanlig Saab i dubbel bemärkelse, alltså inte enbart för att den är en taxibil utan för 

att det är en 93/68.
- Jag vet att det inte finns någon 93/68, påpekar Lars och skickar bilderna till Bakrutan utan 

det rör sig om en kraftigt ombyggd 93:a - förmodligen med en rysk diesel under huven, tror han.
 

En granskning av bilderna visar en vindruta som ser ut att komma från en 68:a, stora bakljus, jättelika 
stötfångare och bara en vindrutetorkare. En riktig bastard, verkar det vara.
 
Själv är Lars Bengtsson ägare till en Saab 96-63 som varit hans pappas sedan bilen var ca 6 mån 

gammal. 
 
- Innan dess har jag haft många 96:or, både 2T och V4.
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Så var det dags för en Saab-träff igen. Och 
när vi möts i Karlskrona den 24 april är det 
nästan ett år sedan förra gången. I år var det 
fler bilar – ett 30-tal olika årsmodeller, färger, 
modeller och stilar.
Saab i Karlskrona bjöd på kaffe denna soliga 

dag och Saab-snacket gick förstås runt bland 
deltagarna
Innan gav sig iväg i kortege genom byar och 

vitsippskogar. Första stoppet blev vid Riverside 

Träff i Karlskrona
som är ett trevligt fik – ett underbart ställe som 
alla uppskattade och som för en del blev första 
besöket men lovade att det skulle bli fler.
Efter uppehållet  fortsatte kortegen mot målet 

genom det vackra landskapet med underbata 
platser och med glada och leende människor som 
både hör och ser de gamla Saabarna passera.
I Ronneby och Ekenäs avslutades träffen med 

grillade korvar och idéer till en ny träff nästa år föd-
des.                                                                                                                                                     

Text och foto
Gunilla Lindblad

En ”katt bland hermelinerna” men 
i alla fall en 2-taktare och i grunden 
ursprunget till Ur-Saaben så nog 
kan de få platsa på en Saab-träff.

Ett  tillfälligt 
stopp i kortegen 
för att samla ihop 
karavanen  med en 
96:a sportkortnos i 
frontledet.

”Gottepåsar” delas ut från en 
”halva Saab” till träffdeltagarna.
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Köp & Sälj

Säljes
Flera fina Saabar till 

salu:
Den finaste är en Saab 95, vit tvåtak-

tare från 1965 i bruksskick, endast två 
ägare, motorn och växellådan bytt, i 
övrigt är det mesta original.
En Saab 96, mossgrön V4 i bruksskick, 

stark motor.
En Saab 95, vit V4 i bra skick.
En Saab 99, vit, noggrant omskött och 

i mycket fint skick.
Samtliga bilar gick bra när de ställdes 

av.
Ring för pris och mer information,
Annika, 0223-26031, 0226-86408.

SAAB 96 1965
Saab 96 långnos av 1965 års modell med 

16 600 garanterade mil på mätaren till 
salu för 25.000:- eller bud. 
Nuvarande ägare är frånsett bilhand-

lare nr tre i ordningen och fullständig 
historik medföljer bilen och kan läsas 
på http://norrland.saabklubben.nu/an-
nonssida.htm. Där finns även bilder på 
fordonet
Bilen är i mycket gott orginalskick, 

aldrig svetsad eller omlackad. Nya däck 
och bes ua i juni 2009. Rikligt med do-
kumentation medföljer.
Rune Grönlund
Tel 0930-305 05 / 070 242 41 55

SAAB 93 B-59, ett 
härligt norrbottnisk 
ladufynd.
Spikrak i karossen, rostfri, bra in-

redning, hyffsat krom. Motorn numera 
helrenoverad med bl a sportvev. Kräver 
lite roligt småplock, bl a bromsar inför 
regbesiktning. Ursprungskontroll gjord. 

Komplett bäddsats 
till SAAB-64,
I originalskick och oskadad men orig-

inalpåsen är i mycket dåligt skick.
Jan-Inge Sundqvist, 073-809 61 43

SAAB 95-75 B
Opalgrön, nybes sep-10, nya bromsar 

runt om, drag, i min ägo sedan 99, avs-
tälld 01-10. Kosmestisk rost finns lite 
här och var mest på bakskärmarna. Pris: 
5.000:-
4 P XL -98, skotersläp, nybes sep-

10, nya s-däck, stödhjul & gasfjäder 
till kåpan.Slitna dubbdäck Totalvikt 
1.000kg, passar bra till 95an som får 
dra 1.000kg på B-kort. Pris: 22.000:-.
Yngve Ekberg, Huddinge, 08-774 28 85

Köpes
Vänster framskärm 
till min SAAB 96-62.
Tage Mars, 070-531 39 27

Säljes till högstbjudande.

Mats Isaksson, Luleå, 070-674 00 88

 
Bara ett exempel, hur ser dina dragskydd i 

dörrbågen ut, gula ogenomskinliga och krakel-
erade? 
Inga problem du finner dom under grupp: 8 ( 

kaross ) i min prislista.
 
Listan består av 32 A 4 sidor med originaldelar 

och nytillverkade saabdelar efter original. 
Listan får du med vändande post, antingen läg-

ger du 60 SEK i ett kuvert tillsammans med ditt 
namn och adress eller sätter in pengarna på mitt 
plusgiro 475 06 59 -7.

 
Du kanske inte behöver någon reservdel, men 

kanske behöver fråga något, Tveka inte RING, 
att fråga är kostnadsfritt. 
 
Mina 30 år inom SAAB:s reservdelsavdelning 

bjuder jag på.
 
Karl-Anders Carlsson
Grunsbo 271
462 96 FRÄNDEFORS
Tel: 0521 - 431 33
Öppet Veckans alla dagar 11.00 - 20.00
 

Har du en tvåtaktare eller V4 så är det kanske dags att 
beställa min prislista 2010?
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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: 2010-03 
Lösenord: ”vinterbil”
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

Tel 070-669 49 96

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

Kassör/Ekonomi-
ansvarig 

Mikael Andersson
Tel 076- 61 05 64

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
Tel 019-24 44 69/ 
070-5911 378
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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

VAKANT

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 BURTRÄSK
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 

Redaktionen tackar följande medarbetare 
i detta nummer för bidrag. Till jul kommer 
belöningen med en trisslott till var och en av er:
Rony Lütz
Arne Höglund
Lars Bengtsson
Gunilla Lindblad
Bosse Allebrand
William Gidlund
Johnny Andersson

.
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 har huvudparten av sommarens träffar avverkats men vi nyttjar vintern till att 
träffas på olika håll och vill någon ha tips och hjälp så hör av er! 
Jag som skriver detta är Jonas Leklem och klubbmästare som nås via mail: klubb-
mastaressk@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
Thomas Ramsell
070 - 340 31 17

Återkommande 
Saabträffar

Saabklubbens Skåniasektion inbjuder till 
månadsträffar. 
 Vi fortsätter med Månadsmöten på Bialitt även 
2010. Träffarna kan innehålla föredrag, video-
visning 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 
Norrlandssektionen bjuder på fika den första 

onsdagen i varje månad resten av året. Platsen är 
i vanlig ordning Umeå Veteranbilssällskaps klub-
blokal på Storgatan i Umeå och tidpunkten är kl 
19,00 
Sektionens övriga verksamhet uppdateras på 

vår hemsida: http://www.saabklubben.se/nor-
rland   

Boknytt om 
SAAB

Maud Olofssons statssekreterare Jöran Häg-
glund gav som av en händelse före valet ut en  
bok om ”Saab-affären inifrån” där han ger en 
bild av alla turerna kring Saab-krisen. 
Enligt Hägglund hade GM långt innan krisen var 

ett faktum tänkt att lägga ner Saab men höll god 
min utåt. Fiat var intresserade att köpa Saab men 
fick inte nåd hos GM,  avslöjar Jöran Hägglund 
som också skriver att när Victor Muller dök upp 
så var det som en ”köksfläkt passerat förbi”. Han 
gjorde intryck på regeringen.
Hägglund skriver att han själv helst hade sett 

Fiat som köpare.
 Det blir tufft men inte omöjligt för Saab, menar 

Jöran Hägglund
Christer Gebo
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Det kom ett brev 
Hej!  
Tack för ljuset i vintermörkret!   BAKRUTAN 

1-2010 har ju kommit i min brevlåda. 

Tänkte lyssna om det finns intresse att visa upp 
min 900 Turbo cab - 88.

Absolut original och nyskick. 2 ägare. Garan-
terad mätarställning idag ca 1.200 mil!  Jag köpte 
den i oktober 2005 och då hade den gått ca 480 
mil.
Förra ägaren var en herre i 75-årsåldern som haft 

bilen sen den var ny. Jag har kvar alla besiktin-
ingspapper och bilen har varit påställd och körts 
endast vartannat eller vart tredje år och då runt 50 
mil varje sommar. Den har stått i varmgarage fram 
till jag köpt den. Nu får den vila i ett kallgarage 
över vintrarna. Skicket är i absolut nyskick- inte 
en repa.  

den 0-100 på ca 8,4 sekunder med originalavgas-
syemet. Misstänker att det går snabbare nu, och 
även om det inte gör det så är ju ljudet en stor del 
av upplevelsen.

Något av det trevligaste är att gå ut i garaget 
när jag inte öppnat bildörren på några veckor - 
då kommer det en doft av läder och det känns 
precis som att komma till bilfirman och provsitta 
en ny bil.  
Fälgarna är 16” originaloption vad jag förstått 

och har suttit på från början.

Det enda som fallerat är reostaten för instrument-
belysningen som jag bytt men den pajade igen så 
nu har jag konstant instrumentbelysning.

Bästa SAAB - SPYKER hälsningar
Fler bilder på nästa sida !   Bosse Allebrand

medlem nr 3299

Originaldäcken Michelin sitter fortfarande kvar.  
Jag kontaktade Michelin, dom säger att så länge 
det inte finns några torrsprickor i däcken kan jag 
köra vidare på dom.  

Det enda jag gjort är att köpa en skinnklädd 
Momoratt  och textilmattor - tyvärr ej original. 
Jag letade men hittade inga originalmattor.  Av-
gassystemet var nyligen bytt men jag körde upp 
till Köping och lät dom bygga ett sportavgas-
system i rostfritt från kat och bakåt. Avgasröret 
är naturligtvis i samma ovala form som original. 
Låter bättre än musik- särskilt om jag låter motor 
accelerera rejält.  I motorvägsfart med cabben 
uppe hör man inte att det är ett sportavgassystem, 
men nercabbat låter det bättre än musik...  Ac-
celerationen är gudomlig. Om jag minns rätt går 

Lågmilare som synes
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Sådana här brev med reportage om den egna 
bilen (och förstås också beröm för Bakrutan) 
gillar tidningens båda redaktörer. 
Bosse är ju verkligen att gratulera till ett jät-

tefin affär med en bil som både är exklusiv och 
eftertraktad.
Det är rena vinstlotten..
Och cabben är ju inte ens inkörd. Det är en 

verklig framtidsbil som Bosse kommer att ha 
mycket glädje med.
Bakrutans redaktion är imponerade och kanske 

lite avis på Bosses fina bil.
Det blir en trissott till Bosse också och kanske en 

vinst till.                                                                                                                                          Red

Avrostningsträff Burträsk 22 Maj 2010
Traditionsenligt inleddes Norrlandssektion-

ens träffsäsong med en ”avrostningsträff” vid 
värdshuset i Västerbottensostens födelseort - 
Burträsk, för visst är väl en träff som hålls för 
andra gången en tradition? 
Träffen, som förvisso hålls i Norrlandssektion-

ens regi, är en allfordonsträff som i år lockade 
ett 30 tal fordon varav ungefär hälften Saabar. Vi 
deltagande fick köra en tipsrunda runt en slinga 
lagd i och kring Burträsk. Själv lät jag min 96 
-77 få stå och glänsa i solen utanför värdshuset 
medan jag gjorde Johnny Andersson sällskap i 
sin 92 -55. Vårt resultat var tyvärr ytterst nära 
jumboplats, dessbättre hade sponsor-raggningen 
genererat ett välfyllt prisbord så ingen deltagare 
behövde gå hem tomhänt.    Forts nästa sida.

Ett V4 gäng inför starten av minirallyt i Burträsk, 
ovan Fredrik Sjöström.Ragvaldsträsk. Den blå V4 
ägs av sektionens sekreterare William Gidlund Övik 
och nedan Martin Burman Burträsk..
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RPB
En av frågorna behandlade en f.d. bilfabrik i 

Burträsk, nämligen RPB – Racing Plast Burträsk, 
som under 60-talet inledde en tillverkning av 
sportvagnskarosser att montera på VW-chassin. 
Träffen besöktes dessutom av just en RPB, en 
härligt grön GT. Efter en gemensam fika/middag i 
värdshuset var träffen över för denna gång och ar-

rangörerna Thomas Ramsell och Daniel Löfbom 
ska ha all heder för en väl genomförd  avrostning 
inför sommaren 2010.

Text William Gidlund 
Foto Anders Johansson

En av bilarna från Burträsk egen bilfabrik, Racing 
Plast Burträsk visades upp av sin ägare  Tomas 
Lundström med son från just Burträsk.

Smått traditionsenligt så beslutade ett par 
av oss Saab-klubbare att åka till Ramsele 
veterandag och titta på bilar och hälsa på 
saab92hfolket som brukar dyka upp med båda 
husbilarna. Det är ju en mycket välarrangerad 
och stor träff med allehanda motorfordon i alla 
storlekar och former som dessutom drar bra 
med publik under dagen.

Så undertecknad och sektionens kassör Johnny 
Andersson bokade en stuga en mil söder om 
Ramsele för att kunna köra ner på fredagen och 
vara på plats i god tid på lördagen.

Då Johnnys 92a av 1955 års modell motorreno-
verats mindre än en vecka före avfärd så hölls 

Ramsele 2010
tempot under de dryga 30 milen på maklig inkörn-
ingsfart vilket innebar att jag hann stanna på lite 
sevärdheter och loppisar efter vägen. Sen var det 
bara att gasa på en stund och följa tvåtaktsdoften 
så hittade man snart den ”lilla grå”.
I strålande väder och lugnt tempo har man tid 

att se sig omkring och då kan dessa udda möten 
inträffa. Saab 92, Saab 99cc  och vwbuss av en 
ren slump på samma parkeringsficka för en ben-
sträckare ! 
Efter en god middag inne på det mycket 

välbesökta tivoli- och marknadsområdet i Åsele 
drog vi vidare mot Ramsele och stugan. Efter en 
kväll och natts välbehövlig vila så bar det iväg 
till utställningen på lördagsmorgonen. Och se…. 
Man kan hitta nya bekantskaper på parkeringar.

Skön avkoppling inför Ramsele 
veteranfordonsdagar. XX tar sig en kaffe framför sin 
Saab 99 årsmodell En udda samling veteraner stöter ihop på en p-ficka.
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Under en mycket trevlig dag med massor av 
fordon och människor i en salig blandning i det 
strålande sommarvädret var det dags för en tur 
på byn (bysvepet) och inköp av grilltillbehör för 
att vid stugan grilla och fika med nyfunna vänner.
Och i Saab-världen stöttar man varandra. Vet-

eranerna inklusive saab92h försökte ju att hjälpa 
en medlem med haveri på en betydligt mycket 
nyare bil.Då det konstaterades att bränslepumpen 
lagt av och det inte gick att uppbringa en annan i 
Ramsele en lördagskväll så fick han nog finna sig 
i att åka jänkecab hem. Men det får man ju stå ut 
med när bilhobbyvänner ställer upp för varandra. 

Kort sagt en mycket trevlig helg som troligen 
upprepas kommande år.

Text o Foto 
Thomas Ramsell och Johnny Andersson  

Saab 92 Husbilar med en äkta 92:a strategiskt 
placerad. Till höger ser vi den verkstad där 
husbilarna byggdes och där det fortfarande drivs 
bilverkstad

Träffens SAABO-ekipage ägs av 

Bildtext

Baksidan: Startnr 233 
Vladimir Antonov med 
kartläsaren Denis Giraudet 
fick en slutplac. 23 i 
regularityklassen.

Foto Anders Johansson




