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Ett år med Saab Skånia 2010
Saab-Skånia drog igång årets möten med 

årsmöte på Bialitt och vi har haft våra 
månadsmöten där hela året. Tyvärr blev det 
inte så mycket trädgårdsaktiviteter men vi har 
haft det trevligt i alla fall.
En del Saabentusiaster har under sommaren 

deltagit i träffar på Frostavallen, Vikingatider 
och Tydingesjön.
MHK Skånes träff “Gröna träffen” är alltid på 

Kristi himmelfärdsdag och där ställer Saab Skånia 

dagen bort men trevligt i 
alla fall. 

Toppola
Det hände mycket i 

maj månad. Vi hade vår 
Saabmarknad hos Krister 
Wigren i Saxtorp och Ulf  
Stenson anordnade en 
Toppolaträff i Skåne med 
nerslag på diverse platser. 

upp med en hel del ekipage av alla modeller. 
Som vanligt rullade vi in i samlad tropp och det 
är uppskattat.
I maj var vi inbjudna till Järnvägsmuseet i Äng-

elholm som hade sina “Dieseldagar”. Eftersom 
en del av lokmotorerna är tillverkade av GM så 
fanns ju en viss Saabanknytning. Tyvärr regnade 

Månadsträff på Bialitt

Nedan Träff på Frostavallen

Regnig träff i Ängelholm vid Dieseldagarna

I samband med motorhistoriska dagen den 6 
juni anordnade Jan N en träff i Bjärnum. Det kom 
många Saabar denna dag och speciellt antalet 
Sonetter var stort.
4 juli var vi inbjudna till Saabträff på Nostalgi-

cafét i Tryde utanför Tomelilla. Museèt har en del 
fina Saabar i sina gömmor och är värda ett besök. 

Omslagsfoto En Saab 
96 vilar översnöad 
till sig inför en oviss 
framtid. Den lilla övre 
bilden har säkert de 
flesta av er sett något 
sammanhang tidigare. 
Den publicerades i 
samband med SAAB:s 
50 årsfirande 1997 och 
bilen tillhör Nicklas 
Anth i Göteborg
Undre 900:an ägs av 
Daniel Friman från 
Vetlanda..
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Sommarrally
10 juli var det dags för vårt som-

marrally som i år gick på Österlen 
med start på Otto Olssons bil i 
Tomelilla och med mål på Autoseum 
i Simrishamn. L-G och Thomas hade 
lagt upp en fin runda med stopp på 
bland annat ett spinneri och i hamnen 
i Simrishamn. Ett trevligt inslag var 
att båda Saabhusbilarna dök upp i 
samband med sin Sverigeresa.

Bästa 92:an skånsk  
Saabfestivalen i Trollhättan blev en 

fin tillställning även om regnet föll. 
Thomas Nilsson knep priset för  bästa 
Saab 92 och fick sitt pris på lördagens 
middag. 

Årets Thulinträff på Citadellet blev 
en fin träff för Saab Skånia. Vi erhöll 
ett hederspris till klubben och det 
känns skönt! 
Hembygdsföreningen i Ysby, Hal-

land ordnade en bilträff i samband 
med öppningen av dammportarna 

Toppolaträffen slår läger i Löderup 
utanför Ystad

Många Sonetter på plats i Bjärnum

Husbilarna på besök i Simrishamn
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och vi var några Saabentusiaster som tog sig dit. 
Tyvärr lite regnigt men laxasoppan var perfekt! 

Gula träffen inträffar när hösten brukar göra sig 
påmind och i år hade den flyttats från Trollenäs 
till Bosjöklosters borggård. Tyvärr var platsen för 
liten så alla fick inte plats men vi hade trevligt i 
alla fall. 

Mäster-uppvisning
Det har körts en del tävlingar i området där 

Saabar och klubbmedlemmar varit aktiva. 1000 
cc cupen på Ring Knutstorp i juli hade ett trevligt 
inslag! Stig Blomqvist och Anders Jensen körde i 
ett tvåbilsteam och det var roligt att se “Mäster” 
igen på banan. Det hela gick bra för dessa gentle-
men och jag hoppas att det blir en fortsättning .  
Vår klubbmedlem Krister Wigren knep en to-

talklasseger i historisk racing 2010. Grattis! Ni 
som inte upplevt historisk racing på plats har 
missat något! 

När jag skriver detta är det två månader till 
julafton och våra entusiastbilar sover snart i sina 
garage och lador. Saab Skånia har ett par evene-
mang kvar och då speciellt vårt julbord på Bialitt. 
God mat betyder mycket för en Skåning !

Bilder från evenemang och annan information 
hittar du på Saab Skånias hemsida http://skane.
saabklubben.nu/  Välkommen in och titta!

God Jul och Gott Nytt År!

Text och bilder: 
Bengt Åkesson 

Ordf Saab Skånia

Glada pristagare i samband med festivalen i 
Trollhättan

Nedan: Saabhörnan i Ysby

En glad Krister efter sin totalseger!

Vår hörna på Citadellsområdet vid 
Thulinträffen
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Långsam omstart
Aldrig tycks man få någon lugn och ro i 

Trollhättan. Här i stan (red bor i Trollhättan) 
började året i kaos och elände sedan GM förra 
julen bestämde sig för att lägga ner Saab. Året 
började på djupast tänkbara sätt då GM utsåg 
en likvidator – en företagens dödgrävare . Se-
dan kom Victor Muller och Spyker in i bilden 
och det vände för Saab och det började gå up-
påt igen. En försiktig optimism kunde skönjas 
bakom grindarna ”vid Stallbacka bilfabrik” 
som Peter Le Marc sjunger. Några veckor 
senare exploderade Trollhättan i ett glädjerus 
och anställda tog emot Victor Victory - som 
han kom att kallas – som en Messias som gav 
dödsdömda Saab ett nytt liv. 

I slutet av mars började bandet – som stått stilla 
under en längre tid – att rulla igen till applådåskor 
med Saab vd:n Jan Åke Jonsson och Muller ”vid 
spakarna”.
Saab var på gång och hade likt fågeln Phoenix 

rest sig ur askan. Framtidstron var tillbaka. Saab 
var på banan igen. Företaget började att åter-
anställda folk som hade blivit uppsagda under 
resans gång. Nya Saab 9.5 presenterades under 
jubel och fick mycket beröm av motorjournalis-
ter. Saab skruvade upp sina försäljningsmål för 
nu skulle karusellen gå. Företaget drog på gasen 
och började planera för ett tvåskift som skulle 
införas vid årets slut. Samtidigt presenterades ett 
samarbete med BMW om motorer i framtida nya 
modeller från Saab.

Glädjerus
Nu stod glädjen högt i tak och ingen tvivlade 

längre på Saabs framtida framgångar. Nya model-
ler stod som man säger ”i pipeline”. I första hand 
en ny 9.3:a och sedan en ny 9.2 som ska bli en 
”folkvagn” – kanske en retro-modell på första 
92:an från 1950. 
Men först ska 9.5:an komma som en kombi till 

sommaren.
När november månad stod för dörren började 

dessvärre ljuset att tonas ner. Det kom som en 
överraskning för många. Saabs försäljningssiffror 
hade inte kommit igång som företagsledningen 
hade hoppats.  Det var motigare att vad man hade 

trott. Omstarten blev inte den raketstart som man 
hade hoppats på så förväntningarna har skruvats 
ner.  När banden började rulla tidigt i våras så var 
försäljningsprognosen 60.000 bilar. Den har nu 
halverats till 30.000 sålda bilar i år.   För trollhät-
tebor var det inget roligt besked att få.

Samma dag som delårsbokslutet för tredje kvar-
talet presenterades med alltför stora röda siffror 
rasade Spykers aktier på den holländska börsen.
Och dagen efter började åter spekulationerna 

om Saab har en framtid. Jaques Wallner i Dagens 
Nyheter skrev att ”det är få, om ens några, i bilin-
dustrin som tror på Saabs resa”.

- Resan ser ut att bli tuff… eller … omöjlig?
Ska Saab få uppleva ett nytt ”turbolent” år eller 

får man den arbetsro som  man så väl behöver. 
Varje gång som Saab får negativa rubriker tvekar 
bilkunderna att köpa Saab. DN:s rubrik  ”Lång-
sam omstart för Saab” gör inte saken bättre.
Jan Åke Jonsson är som vanligt den borne opti-

misten och upprepar att år 2012 ska 120.000 nya 
Saab:ar rulla ut från ”Stallbacka bilfabrik” och 
företaget ska bli lönsamt.
Låt oss hoppas på det även om luttrade trollhät-

tebor många gånger har hört att ”nästa år går Saab 
med vinst”.
Är det de enorma marknaderna i Ryssland och 

Kina som ska rädda Saab?  
     

CHRISTER GEBO
  

Senaste nyheten!  
                                     

Trollhättan TT
Drygt 200 bilbyggare på Saab Automobile som 

återanställts på visstidsjobb får lämna företa-
get när deras kontrakt går ut den 22 december. 
Beskedet mottogs med besvikelse.     Orsaken är 
dålig försäljning och nedskrivna prognoser för 
framtiden, rapporterar Sveriges Radio Väst.
De visstidsanställda hade hoppats få nya jobb 

på Saab när kontrakten gick ut. Det negativa 
beskedet på torsdagen möttes med stor besvikelse. 
Flera av de berörda bröt ihop och grät öppet                                              
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V ordföranden har ordet
Hejsan!

Vid den här tiden på året brukar det i 
ordförandespalter handla om att summera 
sommarens bilminnen, gråta en skvätt över  
vinterns avbrott i finbilsåkande samt förhopp-
ningar om en snar vår. I år  är inget undantag 
utan jag har själv gjort färdig bilen för vintern 
med rätt mängd glykol. Visserligen ska vinter-
däcken på för nån tur blir det nog men inte alls 
i den omfattning som i somras.

Sist jag skrev i denna spalt var jag på väg ut i 
garaget för lite justeringar på 95:an inför en tripp 
ner till Gistad. Då var jag i sluttampen av arbetet 
med bilen och hela tiden hade jag som renover-
ingsmål att ta bilen ner till Gistad och Linköping 
där bilen 1960 såg dagen ljus för första gången. 
Döm om min förvåning men resan gick bra. Visst 
var det några små missöden på vägen men med 
god hjälp, inte minst av Bengt  L i Rättvik, så 
flöt allt riktigt bra. Så efter 190 mil på en vecka 
var jag hemma igen efter en ganska så intensiv 
Saabvecka där jag träffat tjogvis med trevliga 
Saabmänniskor.

Många av er har säkert önskat sig klubbens 
reservdelslista  som julklapp men tyvärr måste 
den vänta till efter nyår. Anledningen är enkel. 
Även om delarna finns inlagda i reservdelslistan 
sen tidigare är dom inte insorterade på rätt hyl-
lor på plats än nere i Uddevalla. Vidare kommer 
även  99/900-delarna lagras på samma ställe och 
då allt det är klart nån gång i februari  kommer en 
reservdelslista så fort som möjligt. 99/900-flytten 
kommer få ytterligare konsekvenser; Reservdels-
försäljningen kommer att ligga nere i februari då 
allt ska flyttas till slutgiltig plats av reservdels-
gruppen som verkligen gör ett jättejobb. Så  passa 
på att handla via webshopen på hemsidan innan 
dess.
En annan nyhet är att klubbens kontaktfunk-

tioner via mail nu har ändrats. Det har helt enkelt 
blivit för många adresser att hålla reda på, man 
vet inte vem man ska fråga om vad osv. Från och 
med nu prövar vi ett system med tre adresser:

reservdelar@saabklubben.se  
Hit skickas frågor som har med reservdelar att 

göra

klubbshop@saabklubben.se 
Hit skickas frågor som rör klubbshopen

info@saabklubben.se  
Hit skickas alla andra frågor

Bakom den nya adressen info@saabklubben.
se  sitter en person i styrelsen som vidarebefodrar 
inkommande mail till rätt person och han också 
ansvar att se till att en vidarekoppling till den ur-
sprunglige frågeställaren kommer till stånd.  Jag 
hoppas detta ska fungera. Det är en lösning som 
varit på G länge så det blir intressant att prova 
det hela.

Det får vara allt för idag, den 15 november, då 
jag skriver dessa rader. Även om det nu är ett tag 
till jul så tar det nån vecka till innan ni får tidnin-
gen och då är det dags att önska en

 God Jul och ett Gott Nytt År!

Henric Tungström.
Vice ordförande Svenska Saabklubben
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Pressrutan
Sedan förra numret har vi ju haft ett val. Vi vet 

hur det gick i valet till riksdagen. De rödgröna 
med socialdemokraterna i spetsen lyckades 
inte återta regeringsinnehavet.  Den borgerliga 
alliansen sitter kvar. I kommunerna har det 
varit ungefär detsamma eller så har en tidigare 
stabil socialdemokrati förlorat och fått lämna 
ifrån sig makten. Så har det till exempel varit 
i Sundsvall. Socialdemokraterna fick lämna in 
sina pass. Trollhättan har likt Sundsvall haft 
en stabil socialdemokratisk majoritet i kom-
munen. Men till skillnad från Sundsvall så fick 
socialdemokraterna sitta kvar i orubbat bo. 
SAAB blev ett bollträ i den kommunalpolitiska 

Matts Carlsson kommentera 
de olika turerna med företa-
get. Han var alltid lika positiv 
till Saabs chanser att överleva 
krisen och kunna gå vidare.
På sensommaren var han på Folkuniversitetet 

i Trollhättan där han dömde ut belackarna som 
anser att det inte går att med 3.000-4.000 anställda 
tillverka 100.000 till 150.000 bilar och få det 
lönsamt. Det skulle vara en ekvation som inte 
går ihop och som visat på att Saab nästan aldrig 
heller har gått med vinst under åtminstone de 
senaste tjugo åren. 
I lokaltidningen tela (6.9.2010) sa Matts Carls-

                                           
BILVÄRLDENS HUMLA

Vi alla som följde Saab under de dramatiska åren 
2008 och 2009 har i TV:s olika nyhetsprogram till 
och från kunnat se och höra bilfordonsanalytikern 

valrörelsen i Trollhättan. De borger-
liga allianspolitikerna menade att det 
var tack vare alliansregeringen som 
SAAB blev kvar eftersom regeringen 
ställde garantier för Spykers EIB-lån.  
Från socialdemokratiskt håll har man 

kritiserat regeringen i allmänhet och 
näringsminister Maud Olofsson i syn-
nerhet för att ha talat illa om Saab samt 
att regeringen varit helt okänslig och kallsinnig till 
att gå in med egna pengar för att rädda SAAB när 
det var som mörkast. Statsminister Fredrik Rein-
feldt hade ett flera gånger påtalat att staten inte ska 
äga bilfabriker och inte heller ge statsunderstöd. 
Maud Olofssons tal om att Saab tillverkade fel 

bilar och borde tillverka vindkraftverk istället 
för bilar tog styggt ända in i hjärteroten på Saab-
folket.
Trots att alltså socialdemokraterna tappade röster 

stort över hela landet så backade partiet inte alls 
i Trollhättan. Det fick lokaltidningen att sätta 
rubriken ”(S)aab-effekt i Trollhättan”.

son att han hela tiden har trott på Saab men att 
i december 2009 var det bara han och Saabs vd 
Jan Åke Jonsson som var ensamma om den upp-
fattningen.
Mats Carlsson liknade Saab vid bilvärldens 

humla. En humla ska egentligen inte kunna flyga 
men ändå gör den det. Han ställde frågan hur Saab 
ska kunna hålla sig kvar i luften. Enligt Matts 
Carlsson är det varumärket som är tillgången men 
Saab har slarvat med det under åren:
- Kunderna är förvirrade. Är Saab en lyxbil, 

en sportbil eller en folkbil?
För att Saab ska kunna flyga vidare och hitta 

100.000-200.000 köpare varje år så 
måste man lyfta fram sin tekniska 
förnyelseförmåga och det skandinaviska 
ursprunget och kopplingen till säkerheten 

och flygindustrin.
- Den som köper en Saab har behovet av att 

sticka ut och vara annorlunda.    
Saab har ju varit en färgstark bil som gått sina 

egna vägar – åtminstone förr i tiden. På senare 
år har det varit sämre ställt med den saken sedan 
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Saab styrts från annat håll. 

SLIPPER SKRÄLLDUS
SAAB-vd:n Jan Åke Jonsson 

intervjuas snart när överallt nu-
mera. Han har varit i TV4:ans 
förmiddagsprogram ”Efter 
tio” hos Malou von Sivers, 
intervjuats och skänkt kläder 
till uteliggare, hos Sverker 
Olofsson i SVT:s ”Sverker rakt 
på” och i motortidningar och 
dagstidningar.  Han prisar Saab 
och han prisar Victor Muller och 
tar ibland chansen att ge tidigare 
ägaren GM en känga:
- Nu kan vi bestämma 

saker och ting själva utan att ta 
in synpunkter från en hel skräll-
dus med människor först.
Han berättar gärna också om 

sin första 96:a som han köpte 
begagnad med en rosa instru-
mentbräda och som han snabbt 
målade om till grå. När han får 
frågan om vilken bil som mest 

Motorn som Saab ska köpa av BMW är en 4-cy-
lindrig bensinmotor på 1,6 liter och som ska sitta 
i nya 9.3 när den är klar 2012. 

                                         
FÄRG EFTER DRINK

Även de som satte färg på Saab vad gäller lack-
eringen har experimenterat med djärva färger med 
mer eller mindre fantasifulla namn på färgerna. 
Vi känner ju till namn som Veronagrön, Indian 
Yellow, Silvermin och Odoardogrå. Saab stack 
inte bara ut som en annorlunda bil för sina form-
ers skull utan även för sina djärva färger. Mannen 
som skapade dessa färger heter Pierre Olofsson. 
Tidningen Riksettan nr 2 har ett reportage som 
denne färgstarke man och den prägel som han 
satte på Saabs modeller under åren 1954 till 1987. 
Bland annat så berättas historien hur Silversand 
kom till. Pierre Olofsson ville ha fram en riktigt 
ljus färg men som inte var beige. En kväll satt 
han på Stortorgskällaren och såg några gäster 
beställa en drink med den rätta färgen och han 
fick receptet: en del eau de vie, en del kakaolikör 
och tre delar grädde.

korresponderar till hans personlighet så svarar 
han Porsche.
- Det är en sportig bil, en bil som är ”good 

looking”, säger han till lokaltidningen.

                                               
RÄTT VÄG

Dagens Nyheter hade ett uppslag om Saab i 
sin Ekonomidel (30.09.2010) i ett positivt sam-
manhang. För det mesta när Saab har uppmärk-
sammats i DN har det mest varit med negativa 
krisdrubriker. Nu handlade det istället om Saabs 
samarbete med BMW om motorer och som ger 
nytt hopp för Saab. ”BMW banar väg för Saab” 
skriver rubriksättaren.  Det handlar alltså om 
överenskommelsen om motorer.
Artikeln andas optimism om Saab från början 

till slut. 
- Avtalet är en bekräftelse på att vi är på rätt 

väg, säger Jan Åke Jonsson 
och pekat på att Saab på ett enda halvår har gått 

från att vara under vattenytan till ett avtal med 
BWW och 400 nyanställningar
DN:s bilreporter Lasse Swärd gratulerar Saab 

till avtalet med BMW.
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    SAMMA REKLAM
Många tidningar har ju haft artiklar om nya Saab 

9.5 och strött beröm över den. MHS-tidningen 
Motorhistoriskt Magasin har några sidor som man 
kallar ”Pedantiska hörnet” och kan väl jämföras 
med Bakrutans ”Redaktörens ord”.  
I nummer 5 gör redaktören Per-Börje Elg en 

jämförelse i reklamen för 9.5:an och Saab 93B 
när den lanserades 1958. 
Först citat ur marknadsföringen av 9.5:an i an-

nonstexterna där reklammakarna framhåller att 
”framtiden har landat”:
-Hastighetsmätaren är inspirerad av en höjdmä-

tare, karossen av en flygkropp och framrutan är 
välvd som på ett jetplan. Bilen är dessutom byggd 
runt föraren med alla reglage nära till hands, 
precis som på en cockpit”.
Per-Börge Elg menar att allt går igen och saxar 

ur reklamen för Saab 93B från 1958:
- För Saabs konstruktörer kommer kravet 

på kvalitet och driftssäkerhets
I första hand antingen det gäller att bygga hyper-

snabba flygplan eller ekonomiska och bekväma 
personvagnar.
Man jämför alltså nu som förr med Saabs för-

flutna som flygplanstillverkare och på samma sätt 
beskrev man förarmiljön då med 93:an:

- Rattväxel, körvisaromkloppare och hand-
broms är inom bekvämt räckhåll och instruments-
brädans olika mätare och reglage är praktiskt 
placerade mitt framför föraren.

                               
SAAB-HANDLAREN I FRÄNSTA
Fränsta är en liten ort i Ånge kommun mellan 

Sundsvall och Östersund. Där finns Sveriges 
längsta träbro. Den är 133 meter och var nära att 
rasa ihop vid en vårflod år 2000 men byborna tog 
saken i egna händer och restaurerade den så den 
kunde återinvigas några år senare.
 Fränsta har också haft en för bygden känd Saab-

handlare.  Fränsta Bilservice AB hette firman som 
sedan länge är nedlagd. Kvar finns byggnaderna 
från den gamla bilfirman men inget minner om att 
det har huserat en framgångsrik Saab-handlare här 
men det finns gamla foton från den tiden det begav 
sig. Dessa nostalgibilder publiceras i ett reportage 
i Klassiker nr 9. Dessa foton  utgör en intressant 
rapsodi över hur livet såg ut hos en Saab-handlare 
i glesbygden. Fränsta-handlarens Saab:ar gick åt 
som ”smör i Småland”. För bygden folk passade 
det bra med framhjulsdrivna Saab:ar på de många 
små och kurviga grusvägarna i trakterna.
När 99:orna kom så kunde kunderna byta upp sig 

i bilkarriären samtidigt som ungdomarna med ny-

Ur Västerbottens-Kuriren den 30 sept 2010
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tagna körkort kunde komma och köpa väl inkörda 
96:or. Så kommersen hölls igång i Fränsta. 
Tidningen berättar att Saab-handlarens trognaste 

kund var kronofogden Holger Wennberg som 
köpte en ny bil varje år i 20 år. 

                                        
TILLBAKA EFTER 30 ÅR
I samma nummer av Klassiker berät-

tar Anders Lövmark – han som längre 
fram i Bakrutan har intervjuat Gösta 
Karlsson - om hur hans Saab hittade 
hem igen efter många år. Tillsammans 
med en kompis fick han efter 20 års 
avhållsamhet lust att börja skruva på 
en Saab igen. De hittade ett så kallat 
objekt i Sandviken och som de släpade 
med sig hem. 
I handsfacket hittade Anders in-

tressanta handlingar som funnits med 
i bilen under åren. Bland annat som 
så fanns det ett papper som skvallrade 
om vem som var Saabens första ägare 
och det visade sig att det var ett namn 
som han kände igen fastän han kunde 
inte riktigt placera det men det kunde 
hans hustru som förkunnade att första 

ägaren var den kvinna som de hade köpt sin som-
marstuga av.  
När bilen var färdigrenoverad kördes den till 

sommarstugan och ställdes upp på den gamla 
platsen där den stått som ny trettio år tidigare. 
Han fotograferade bil och stuga och skickade det 
till kvinnan med en hälsning att nu hade bilen 

kommit hem igen.                                              
   SAAB-LADA

I Klassikers nummer innan, nr 8, är det hemma 
hos-reportage med Johan Josefsson i Hasteröd 
utanför Lilla Edet som ligger ett par mil från 
Trollhättan. Han var kranförare i Göteborg och 
blev friställd när lågkonjukturen slog till men det 
var mer en lycka än en olycka för honom.  Det 
innebar nämligen att han kunde ägna sig åt sin 
hobby som professionell Saab-renoverare istället 
hemma på sin och sambons gård.  
Där finns det Saab:ar och reservdelar högt och 

lågt i ladan och på gården. Hans pappa körde rally 
med Saab så han är uppvuxen med att skruva.  
Och skruva har han fått gjort på senare tid åt bl 
a ryske Saab-finansiären Vladimir Antonov när 

denne körde Midnattsolsrallyt i somras då han 
fick göra ett snabbt motorbyte under rallyt.  Johan 
har också varit mekaniker vid Classic Le Mans 
och Costa Brava Historic. Hans favorit-Saab:ar 
år tvåtaktarna.

I ladan finns en original Saab riktbänk . Den an-
vänder han bl a när bilar ska rostlagas då karossen 
fästes i fixpunkter. 
Inom kort ska Johan Josefsson utvidga sin verk-

samhet med att hyra ut rallybilar för tävlingar. 
Han följer själv med som mekaniker vid dessa 
tillfällen. 
En annan gren inom företaget,  som heter His-

toric Rally Racing Service,  ska bygga på är 
Saabturism. Till sommaren ska han och sambon 
Nicolina skräddarsy semesterpaket åt främst 
utländska turister som vill uppleva Västsverige 
i en gammel-Saab och då bl a få köra klassiska 
Saab-sträckor och kunna göra ett besök i den lada 
där de första Sonetterna gjordes.  

                                           
HUSBILSRESA

I somras var de båda husbilarna 1:an och 2:an 
ute på en turné´ från Ystad till födelseorten Ram-
sele. Det var en resa som gick kors och tvärs över 
landet. 161,5 mil tillryggalades. 
I Klassiker, också det i nr 8, kåserar Saab-

entusiasten Claes Johansson om den långa resan 

Kom hem igen efter 30 år                             Foto Anders Lövmark
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illustrerad med många nostalgiska foton från det 
Sverige som de flesta turister inte ser för de åker 
inte de rätta vägarna eller har för bråttom för att 

hinna se.                                       
  TUSENKUPPEN

Bakrutan har i det här numret en egen artikel 
om 1000 cc-Cup. Tidningen Nostalgia beskriver 
i nummer 10 den så kallade Tusencupen i ett re-
portage med Stig ”Mäster” Blomqvist i en Saab 
Sport 850 och hur han bara var 0,3 sekunder efter 
den oslagbare Tommy Jagerwall i hans BMC 
Cooper 970S. På ett av fotona i reportaget ses 
Niklas Enander från Falkenberg komma farandes 
på racingbanan i sin Saab 92 B 1953.
En annan gammal Saab på bild i Nostalgia är 

Per Oscarsson som kom till Wheels & Wings i 
Varberg i en Saab 92. Det är en av de tidigaste bi-
larna med chassienummer 1013 och är tillverkad 
i Linköping strax innan produktionen flyttades 
över till de gamla flygverkstäderna i Trollhättan.

                                         
GERDAS BEBISAR

Alla vet vem Gerda är.  Åtminstone de som varit 
med i Saab-klubben en tid. Nu vet även tidningen 
Nostalgias läsare vem hon är. I nummer 12 pre-
senteras hon och hennes båda bebisar – en 96:a 
och en 95:a. Det är som tvillingar – den ene är 
tjejen – 96:an – och den andra är killen – 95:an. 
Båda är alltså lika gamla, födda 1978. Båda har 
också samma färg, nämligen lagunblå.
Gerda, som heter Persson i efternamn – är född 

och uppväxt med Saab. Hennes pappa hade Saab 
och skruvade själv på dem. Gerda var med honom 
i garaget redan som 2-åring.  När hon inte var i 
garaget lekte hon med Dinky Toys-bilar och byg-
gde med Mekano. Nu är hon högstadielärare i 
teknik.  Hon är sambo med Fredrik Ekendahl som 
hon träffade på Saab-festivalen i Trollhättan 1999.
Också han en Saab-nörd.  Tillsammans har de 

renoverat de båda Saabarna till ett skick som får 
dem att se ut som om de precis har rullat ut från 
fabriken.
Varje år fick Gerda nya reservdelar i julklapp 

av ”tomten”.  
Hon har kört Saab sedan den dag som hon fick 

körkort och är en mångårig medlem i Saab-klub-
ben och under en tid också varit klubbmästare.
Utöver de båda ”bebisarna” – som Gerda själv 

kallar sina V4:or för- har hon en Saab som vinter-

bil och en lila 72:a. Som om detta inte vore nog 
så har paret paret Gerda och Fredrik även byggt 
en cab som de har som sommarbusbil.

                                                      
TAKTBYTE

Nostalgia nr 12 har inte bara ett reportage om 
Gerda utan även en historisk tillbakablick från 17 
februari 1960 då 96:an pressvisades till den 11 
januari 1980 då den sista 96:an med tillverknings-
nummer 547.221 lämnade bandet i finska Nystad 
och kördes till museet i Trollhättan av Erik Carls-
son ”På taket”.  De sista 300 exemplaren lackades 
i en ljus blåmetallic färg.
Tidningen rubricerar artikeln ”Saabs taktbyte” 

och beskriver hur det gick till när 96:an gick över 
från 2-takt till 4-takt. 
På 60-talet började blåröken och puttret från 

2-taktaren bli otidsenligt. Man gjorde ett försök 
att utveckla 2-taktaren med en konventionell 
smörjning så man slapp det oljeblandade bräns-
let. Man försökte också att göra en tvåtaktare i 
V4-utförande. 
Det rådde delade meningar mellan företagsled-

ningen och Saabs motortekniker vilken väg som 
man skulle gå. Företagsledningen ville hålla fast 
vid 2-taktaren men fick ge sig för teknikernas 



12 13

uppfattning att 2-taktaren inte hade någon framtid. 
Men det var inte aktuellt för Saab då att ta fram 

en egen motor utan man fick se sig om var man 
kunde köpa motorer. Man provmonterade motorer 
från Lancia, Triumph, Renault, Hillman, Ford och 
till och med en Volvo-motor satte man in i en 96:a 
och testade. Det blev som bekant Ford. Motorn 
hade tagits fram i USA till en ny kompakt-modell 
där men som aldrig kom i produktion utan motorn 
skickades till Köln för att användas i Taunus 12M. 

                                             
TESTER I ITALIEN

Nu skulle Fords V4-motor anpassas till Saab i 
all hemlighet. Saabs egna tekniker hade ju ingen 
erfarenhet av 4-taktare så därför värvade de över 
Per Gillbrand och Olle Granlund från Volvo för 
att leda det arbetet. En 96:a hade försetts med 
Ford-motorn i en lada utanför Trollhättan. Den då 
30-årige Gillbrand åkte i bilen med sin familj till 
en avlägsen ort i Italien där han hyrde en lägenhet 
och ett garage där han med sina medhavda hand-
verktyg jobbade med motorn. Varje dag körde 
han på förmiddagarna norrut uppe i bergen och 
på eftermiddagarna söderut på slättlandets mo-
torvägar. På kvällarna var det mekande i garaget. 
Per Gillbrand berättar för tidningen Nostalgia 

hur en man satt utanför garaget under ett olivträd 
och suckade över den besynnerlige svensken som 
hade en så dålig bil att han måste meka med den 
hela tiden.    
Det blev 4.200 mil. Sedan kom Rolf Mellde ner 

och bytte bil och det blev 4.000 mil med nästa 
också innan Per Gillbrand var klar med sitt up-
pdrag efter ett halvårs arbete.
I augusti 1966 överraskade Saab med att pre-

sentera 96:an med en ”riktig” motor med det 

speciella V4-ljudet.      
                                          

ROSTBENÄGEN
Nostalgia uppmärksammar Saab även i sin Köp-

guide där man tipsar om tänkbara fel och brister 
på begagnade bilar, särskilt de rostbenägna stäl-
lena. När det gäller motorn varnar man för det 
klassiska felet med glapp i balansaxeln. När det 
gäller priser så är 2-taktarna mer eftertraktade och 
betingar högre priser än V4:orna och då särskilt 
trubbnosarna. 
Tidningen anser också att om man ser en 95:a så 

köp den för de har snabbt försvunnit offer för rost 
eller överlass då de har fått slita hårt genom åren.  
Det är med Saab 95 som med Volvo Duett. Båda 

har fått slita hårt och försvunnit in på landets 
skrotar för destruktion.  
                                    

   SAAB MEN MYCKET MER
Man kan göra mycket av en Saab. Många har 

också gjort det. På Saab-festivalerna brukar det 
alltid dyka upp ”bastarder” som bygger på Saab 
men som har blivit så mycket mer. En sådan Saab 
håller på att  byggas i Boxholm. Byggaren heter 
Per Strömquist. Han har anlitat båtdesignern Bo 
Zolland I Umeå för att få till stånd en riktigt snygg 
skapelse väl i klass med vad den nye Saab-design-
ern Jason Castriota kan förväntas komma med.
I ett reportage i Västerbottens-Kuriren (26/4) 

berättar Per Strömquist att det har varit hans 
dröm i många men det är först nu som han har 
fått ekonomiska möjligheter att förverkliga den. 
Att det blev en SAAB 96 V4 förklarar han med 
att han alltid har varit en SAAB-entusiast.
V4-motorn sitter inte längre kvar i bilen. Istäl-

let är det en 5,4 liters VB från Ford och som är 
avsedd för Shelby Mustang som tagit plats under 
huven. Med hjälp av kompressorer ger den 600 
hästkrafter och ska enligt Per kunna accelerera 
från 0-100 km/tim på under fyra sekunder. 
Så nog är det världens snabbaste fart. Toppfarten 

ligger på 300 km/tim. SAAB får äran av att det 
är en SAAB i grunden annars är den långt från 
ursprunget. Inte bara motorn utan den är också 
bakhjulsdrivben och har en 6-växlad låda.
Till våren ska detta SAAB-monster vara klart. 

Undra om den kommer att dyka upp på någon 
träff till sommaren. Till den traditionella Påsk-
utställningen på Elmia kanske den finns med. Man 
kan aldrig veta men man kan hålla utkik.

Christer Gebo
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Samtal med Gösta Karlsson

Men det ena ger det andra – naturligtvis med 
Saabar som skärningspunkt –  jag ringde honom 
en gång i samband med att han skulle sälja en 
Saab Sport Vi talade en hel del och när han sedan 
skulle sälja lite grejor, så kom han ihåg mig och 
på den vägen är det.

Har under flera år tänkt att intervjuva honom, 
men de gånger jag och hustrun puttrat förbi med 
Sport-65:an så har han varit bortrest, men nu här 
i höstas så funkade det.

Min första fråga till dig Gösta är, hur började 
motorsportsintresset ?

Vi hade en motorcrossbana här i Varberg, och där 
var det intressant att vara, eftersom att det kördes 
sandebanerace nere på stranden i Apelviken. Man 
körde ca 400 meter och vände sedan och åkte till-
baka, både med sportvagnar och speedwaycyklar.

Efter skolan fick jag jobb på GM, motorcykelin-
tresset var stort. 1954 kom den italienska Rumin 
till Sverige, och jag köpte en sådan och började 
tävla i 125 cc-klassen.
1955 köpte jag en Corsa och gjorde ett antal goda 

placeringar det året och nästa.Dock var Ducati 
och Montesa de cyklar som var snabbast och mot 
dessa hade man inte en chans.
1957 stod jag i ett vägskäl, antingen satsa fullt 

på motorcykeltävlandet och köpa en Ducati eller 
att byta till bil. Det blev det sistnämnda och min 
första bil var en Austin A30. Sedan en Jovelett 
Javelin.

Är du en tävlingsmänniska ?
Det kan man lugnt säga. Jag ser en möjlighet i 

varje svårighet. Det är min livsfilosofi.

Dina meriter ?
6 SM och ett EM.

Första tävlingen med bil ?
1957, Västkustloppet

Föga visste jag att då när jag var 13 år och stod på Skarpnäcksfältet och avnjöt ett koppel 
Saabar med Gösta i spetsen, att jag 45 år senare skulle sitta i hans soffa och intervjua honom.

Hur började biltävlandet ?
Min chef, jag jobbade nu på en bilfirma i Varberg 

som sålde Saab och Mercedes, satt med i styrelsen 
för Varbergs Motorklubb och han föreslog att vi 
skulle köra Västkustloppet, i grupp-1-klassen. 
Jag hade ju då ingen Saab, men det sade chefen 
att han skulle fixa. Han ringde sin brorsa och sa 
att han behövde låna hans bil till en utställning. 
En maroonröd 93:a. Vi målade en vit rundel med 
plakatfärg på dörrarna för tävlingsnumren och 
drog ner till Falkenberg. 
När man tittade under huvarna så kunde man 

konstatera att det för det mesta var Grupp 1,5, pla-
nade toppar och annat. Vi lyckades dock komma 
9:a eller 10:a. När vi kom hem var det ett fasligt 
polerande för att få bort alla spår av plakatfärgen, 
långt efteråt så fick brodern reda på detta.

Dubbel Svensk mästare 1963 i gr II och gr IV



14 15

                                                         
Blodad tand

Chefen fick blodad tand och bad mig göra i 
ordning två motorer under vintern. På den tiden 
var det inte svårt att få tag i motorer. I de första 
93-motorerna, gjorda av tyska Heinkel, var det 
problem med att tätningsringarna runt vevhusen 
inte satt tillräckligt fast utan snurrade med. Motor-
erna byttes ut. Jag tog de trasiga motorerna, satte 
i expanderande ringar, minns att dessa motorer 
var svarta. Jag gjorde i ordning två motorer. Vi 
åkte året efter. Det blev ombytta roller. Det gick 
bra för mig och chefen hade svårigheter så han 
gav upp tävlandet vilket innebar att jag hade två 
motorer helt plötsligt, kommer inte ihåg om det 
var klassen specialstandard (grupp III). Jag hade 
fått tag i en dubbelförgasare. Det var Bröderna 
Falk som fixade denna. När Sonetten gick runt 
Sverige som utställningsbil så hamnade den  på 
Philipssons i några veckor. Bröderna Falk jobbade 
där. De tog av insugningsröret och ljöt kopior på 
insugningsröret. På den tiden fanns nämligen inte 
dessa insugningsrör mer än på Sonetten. På detta 
sätt lyckades jag få tag i ett sådant insugningsrör. 
Det gick inte köpa. Solexförgasarna var det däre-
mot inga problem att få tag i. De köpte man på 
Bosch. Detta var 1957. 

                                                        
Egen 93.a

Gjorde i ordning en 93:a hösten 1959 där allt 
skulle gå lätt. Jag la i ett extra schims vid bakhju-
lslagren. Växellådan schimsades om så allt gick 

kom fram till mig och sa ”ring mig till veckan så 
skall jag ordna så du får köpa en bil med rabatt”.

  Pojkvasker
Första tävlingen på barmark var på Roskilde 

Ring. Elleman Jacobsen hade köpt en Abarth och 
var storfavorit men jag körde ifrån honom tämli-
gen enkelt. Första SM-tävlingen var i Karlskoga 
den 18/5 1959 . Jag körde tävlingsbilen upp med 
standardmotor och tävlings-motorn i skuffen. 
När vi kom till järnvägsövergången i Laxå och 

jag stod och väntade vid bommarna i ösregnet så 
kom min kompis i sin Merca 180 och såg inte att 
vi stod stilla. Jag släppte bromsen men det small 
ändå. Tur att jag gjorde det annars hade jag nog 
knäckt nacken. Fick ändå väldigt ont i nacken. 
När vi kom fram så knackade meckarna ut bak-

delen på bilen. Jag fick lindra nackvärken med 
magnecyl, men det gick väldigt bra för mig på 
träningen  trots att jag bara åkte 3-växlat. Erik 
och Skogh åkte 4-växlat.
När Bertilsson (tävlingsavdelningens.verkmäs-

tare) såg träningstiderna så betvivlade han att 
”pojkvaskern” kunde ha sådana tider. Det måste 
vara fel! På tävlingen så visade jag dock att det 
inte var något fel på träningstiderna! Efter täv-
lingen när jag klev ur bilen i depån så kom Erik 
och meckarna fram och hissade mig. Sedan gick 
Erik iväg och skällde på Bertilsson och sade att 
det var för jävligt att dom skulle bli frånåkta av 

lätt. Bilen sänktes, mycket fix 
med att få knutarna att ligga 
vågrätt. Svänghjulet var som 
en schweitzerost, kanalerna 
skulle vara rundande. Trim-
made motor enligt Saabs:s 
anvisningar. Tog kanske lite 
mer. Istället för att fila för my-
cket på portarna så svarvade 
jag av kolvarna, både på över 
och undersidan för att förlänga 
porttiderna. Jag fick en motor 
som både gick väldigt bra och 
höll. Första tävlingen var en is-
banetävling uppe i Vilhelmina. 
Jag minns att Erik (Carlsson) 
var där. Han vann. Jag blev trea 
eller fyra. Jag minns att Erik 

Skarpnäck 1963, seger i gr II
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DKW:ar och vedbodtrimmade Saabar!
Efter detta fick jag en 4-växlad låda direkt och 

jag slutade 3:a det året efter Erik och Skogh som 
privatförare.

Året därpå, 1960, kom jag tvåa i SM efter 
Erik. Vilka fighter vi hade! I tre tävlingar åkte vi 
nästan jämsides över mållinjen. 1961 fick jag ta 
över hans bil. Han började att åka mycket rally i 
utlandet då. Jag körde egen bil med fabriksmotor 
i grupp II, fabriksbilar i grupp III och IV, det var 
aluminiumdörrar och luckor, plexiglasrutor, borrat 
och lättat överallt.

Hur var skillnaden mellan grupperna ?
Grupp I, här var det ritningsmått som gällde
Grupp II, GT-vev och en förgasare, men man 

fick fila ganska mycket.

EM -64. Nils-Gunnar frågade om jag ville testa 
en ny motor som skulle ge några hästar till. Den 
hade bara två kolvringar och med fyllda kolvar. Vi 
körde på Zolder och där höll det inte. Fick sedan 
köra flera tävlingar med en reservmotor som gick 
sämre än en vanlig sportmotor. Hängde inte med 
Björn Rothstein på Mallory Park. En vexaxeltapp 
på Nürburg Ring 1962 - i grupp II (GT-vev med 
smala tappen) - gick av på sista varvet när jag låg 
i ledning. Det var förstås något som jag aldrig 
glömmer.

Efter att ha haft snabbaste träningstiden med 
Formel Juniorn på Falkenberg blev motorljudet 
annorlunda på sista biten till depån. Missljudet 
hittades inte och vi beslutade att inte riskera mo-
torn. Väl hemma på tävlingsavdelningen hittades 
felet. En plåt i ljuddämparen hade lossat.

Grupp III, dubbelförgasare, fritt av-
gassystem, fritt att ändra stötdämpare.
Grupp IV, här hade vi formel Junior-

motorn med tre förgasare.

1964 kom jag knappt i mål en enda 
gång under isbanesäsongen. De pro-
vade olika växellådor varje gång. 
Växellådorna höll aldrig i accelera-
tionsprovet, 85 – 90 hästar. Långdubb 
och hård nyis gjorde att det small 
när jag la i tvåan. De provade olika 
varianter och det gick sönder hela 
tiden. Någon gång höll lådan genom 
accelerationsprovet så man åtmin-
stone kom fram till startlinjen. Men 
sen fick man bara i tvåan och sedan 
var det kört.

Jag minns detta som väldigt tråkigt. Tävlingsbi-
larna kom ju i en stor buss. Jag satt ju och körde 
med privatbilen (Saab Sport, naturligtvis) till alla 
dessa tävlingar från Varberg och var det nu kunde 
vara, Ludvika, Luleå. Pang i växellådan, sen var 
bara att packa ihop och åka hem igen. De höll 
uppenbarligen på och provade olika kuggmoduler 
för att se hur mycket de tålde.

                                                     
Besvikelse

Av alla dessa tävlingar jag kört så var det den 
säsongen som var mest misslyckad. Annars hade 
jag väldigt lite trubbel. Den stora besvikelsen var 

Det var alltså inget fel och vi kunde ha fortsatt 
tävlandet.

I Kanonloppet i Karlskoga var jag trea på trä-
ningen och bilen gick riktigt fint. Före tävlingen 
monterades en ny typ av generator som skulle 
göra att det blev några hästar till.
På tävlingen låg jag med i täten när den nya 

generatorn skar och då även vattenpumpen. Detta 
hände efter ca 10 varv och när tempmätaren var i 
botten var det slutåkt.
Jag hade tidigare kört många testvarv för test 

av hjulvinklar och däck och hade inte haft något 
motorproblem. Så det kändes inte så muntert.



16 17

DKW. Hade många heta duster med dem. De 
var verkligen svåra köra ifrån, i synnerhet när 
de klassat in en tredje överströmningskanal och 
5-växlad låda.

Utlandstävlingar, tog fabriken ner bilarna 
eller hade du fabriksbilen hemma i Varberg 
själv?

Oftast var mekar med från tävlingsavdelningen 
och då tog de med sig bilen. Annars så hade jag 
kompisar som åkte upp och hämtade bilen med 
motor och däck i, dom hette 37 och 38, de var 
registrerade och kunde köras. Det var Carnet på 
bilarna - ett certifikat som KAK skriver ut och 
var en identifikation på bilen och dess tillbehör. 
Du skulle aldrig komma in i Frankrike, Ungern 
eller England utan detta. Jag hade ibland med 
mig mina mekar, kompisar från jobbet, som var 
duktiga. Det var tjuv- och rackarspel även på 
den tiden. När man körde långlopp, exempelvis 
6-timmars, så lade man ut däck och domkraft så 
att DKW-stallet skulle tro att man skulle byta 
däck vid tankningen, men det gjorde man inte, 
allt för att förvirra.

Vi körde tävlingsbilarna ner till kontinenten med 
standardmotorn. Vi kunde vara ute några veckor 
då vi från en tävling förflyttade oss till nästa täv-
ling helgen efter. Saab betalade hotell och andra 

omkostnader  men någon lön fick vi inte. En an-
nan sak var ju reklamintäkterna.
Kommer ihåg 1960 på Västkustloppet. Erik kom 

fram till mig och sa: ”Kom med mig här så skall 
jag ordna ett kontrakt med BP.” Vi kom fram till 
CG Hammarlund och Hermansson: 
- Han skall ha ett kontrakt. Skicka det till 

honom nästa vecka, dundrade Erik.

Jag fick 1500 liter bensin och prisbonus på 
varje vunnen tävling. I utlandet handlade det om 
ganska stora pengar. Jag fick även kontrakt på 
Ferodo och Dunlop. När man kom till banorna 
i utlandet fanns det registrerat att vi skulle ha 
bensin och olja från BP,. Det var inget problem  
med servicen. BP Corse 30 hette oljan.

                                                     
Motorn ur

Efter träningarna tog vi alltid ur motorerna och 
tog av bottenhalvan för att kolla att inte nålarna i 
vevstakslagren hade börjat röra på sig. Vi kollade 
alltid att det inte var sprickor i nålkorgarna. och 
i regel var det aldrig några problem. 
Motorerna fick ju slita en del - exempelvis på 

Nurburg Ring med sina 160 kurvor gällde det 
att memorera varje kurva - det var ju häckar runt 
banan på den tiden, så man hade rätt fart in.
Vi plockade alltid isär motorerna efter tränin-

Hade en otrolig period med grupp-II och 
grupp-IV-bilarna, gjorde väl något misstag 
ibland och fick någon tredje eller fjärdeplac-
ering men det var sällan. Tävlingsbilarna var 
alltid i toppskick och alla på tävlingsavdeln-
ingen var fantastiska.

EM-seger
Uthålligheten och möjligheten gjorde att 

jag tog EM:et 1963 i klassen upp till 850 cc. 
Vi körde på en parkbana där i Budapest. När 

det gått en halvtimma gick kopplingen sönder. 
Vid tankuppehållen fick jag skjuta igång 
bilen själv. Jag knallade på och var sådär en 
två varv efter de tre första. Men när det bara 
var en halvtimme kvar så var jag plötsligt i 
ledningen. Andra hade brutit för elfel, avåkn-
ingar och motorhaveri för DKW. Så plötsligt 
var jag i ledningen och vann, tog EM-et för 

Västkustloppen 1963, seger i gr II
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garna. På de  där bilarna tog vi ur motorerna på 
en kvart. Det var ju inte så mycket grejor i vägen 
på dom..

                                                     
Härliga tider

Apropå vevaxlar, när vi var på väg ner till någon 
tävling så pajade vevaxeln för Ingemar Johans-
son, Bredaryd. När vi var några mil ifrån Gedser 
så gick vevaxeln. Vi hade ont om tid fram till fär-
jan så jag sköt honom framför mig med min bil. 
Vi ryckte ur motorn på parkeringen vid färjeläget. 
Jag hade en reservvevaxel. Vi bytte vevaxel och 
fick klart allt. Vi bogserade upp bilen på färjan 
eftersom vi inte hade hunnit fylla på vatten. Det 
var det enda som saknades. 
Sen var det bara iväg ner igen mot ”Ringen”!  

Ja, det var härliga tider !
Björn (Rothstein) körde bensinstopp nära Sch-

weitziska gränsen, då fick jag också skjuta honom 
på autobahn till närmaste tankställe.

Vad åkte du på för däck på den tiden ? 
Mest var det Dunlop SP eller Pirelli Cinturato 

och ibland Michelin X.
Pirelli Cinturato ????  Jodå, det var ett ypperligt 

däck! På grupp IV var det Dunlop Racing vilket 
vi även började åka med i grupp II på slutet. Även 
formel Juniorn åkte vi Dunlop Racing. De gick 
ju riktigt bra med Cinturato, det skall vara dessa 

dor när vi var utomlands. Det kunde vara 
standarstegade sportlådor
eller tätstegade beroende på banorna.

Hur fort gick bilarna när det gick fullt på de 
snabbaste banorna?

Jag har en bild när vi åkte på Monza. Där gällde 
det att gå upp i bankingen och vara väldigt noga 
med att ha rätt radie, annars gick ”botten” i ce-
menten! Då hade vi sportlådan och det varvade 
7000 varv och det är ungefär 180 km/tim! Det var 
ju också den snabbaste banan.
På Nürburg Ring på den långa rakan så varvade 

det 7.200 med 5.00-däck. Avgasljudet kommer 
publik och mekarna aldrig att glömma, läktarna 
och depån, allt var ju av betong på den gamla 
banan. Den finns ju inte kvar idag. När den nya 
banan byggdes revs det mesta. Det ekade ju och 
det ljudet det var obeskrivligt!

Vad ansåg man på fabriken att man hade för 
effekt i bilarna ?
78 hk – 82 och 90 – 100 i Formel Juniorn !
Var det stora förgasaren (Lancia) på formel 

Juniorn ? 
Nä, det var ”1 och en halv-förgasaren”!
Det var en dubbel-förgasare (PII) och en delad 

sådan !

på en Saab! 
Det var ett riktigt bra däck 

att köra på. När vi åkte is-
banetävlingar upp igenom 
landet körde , jag Cinturato 
på privatbilen (Saab Sport, 
naturligtvis) och det var inga 
som helst problem att åka på 
snövägar med dom.

Utväxlingar, special 1 och 
II, var det något som fanns 
redan på er tid ?
Nej, vi hade i regel sportlådan 

med 7:36 i utlandet. På andra 
kortare banor åkte vi med en 
låda som var tätstegad och med 
lägre slutväxel. I Sverige åkte 
vi tätstegat och 7:38.
Vi hade med oss olika lå-Gösta jagar Erik Karlsson i Västkustloppet 1961, Erik vann, Gösta 2:a
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Men det var ett speciellt insugningsrör för 
Formel Juniorn, så när vi åkte Grupp IV med 
96:an så hade vi Lancia-förgasaren. Så där hade 
vi 90 – 95 hästar.

Vad hade ni för tändstift i tävlingsbilarna ?
Bosch, alltid Bosch ! Ett värmetal 230 till 250 !

Varför gillade du inte att köra långnosen ?

Kortnosen var mycket smidigare, långnosen var 
bra på långa banor, typ Ringen.
Men när det gäller de har korta ”gokartbanorna” 

som vi har i Sverige som Karlskoga,Knutstorp 
m.fl. var det inte lika smidigt när det blev trångt. 
Man är ju inte ensam på banan.
Nuvarande STCC är ju värre än det var på den 

tiden. Det är inte bilsport längre. Det har spårat 
ur. Tänk dig en höjdhoppartävling, den som hop-
par högst får bly i skorna. Här bestraffar de ju de 
som åker snabbast med vikt. Men det är väl för 
att göra det kommersiellt. Det gäller ju bara en 
sak: Bilfabrikantena vill ju bara sponsra de som 
är i täten !

Började man köra med Lancia-förgasaren 
direkt när Saab Sporten kom 1962?
Ja, det gjorde man.
Nuförtiden hör man alltför ofta om skurna mo-

torer och motorras. Det verkar som om ni på den 

tiden inte hade så mycket problem med detta, 
åtminstone inte du ?
Det enklaste sättet har alla trott var att höja kom-

pressionen och sedan har man löst alla problem. 
Men man måste följa efter med avgasporten. Man 
måste följa efter med hela kittet,
annars får man problem. Och man måste se till 

att motorn får tillräckligt med bränsle.
Många gjorde så här på den tiden att man satte 

i munstycken, körde en sträcka och tog sedan ur 
stiften och kollande, jaha de var svarta, då satte 
man i mindre och så skar det.
På en Saabmotor kan du aldrig bedöma stiften 

förrän du har kört hårt i flera mil eller kört i 
provbänk. Då kan man se om man har för små 
eller för stora munstycken.

Varför blev Lancia-förgasarna inte klassade 
på långnosarna ?
Det beror på att man klassade in Sonettförgasar-

na så vi hade inget behov av Lanciaförgasarna då. 
Det var ju samma halsar. om man säger så. men 
det var ju ett mycket intelligentare flottörhus-
system på Sonettförgasarna. Man hade aldrig 
några problem så därför hade vi inget behov av 
Lanciaförgasaren.

Hade du någon favorittävling och vilket var 
ditt bästa år ?
Bästa året – åren – var 1961 och 1963, 61 tog 

jag ju två SM, 63 tog jag SM 
och EM.

Nurnburg Ring var favorit-
tävlingen. Den hade allt. Det 
kunde regna nere i Adenau 
och vara solsken uppe i Nurn-
burg Ring, snabba kurvor, 
långsamma kurvor, S-kurvor, 
velodromer, 
Ja, den hade allt! Så länge 

den hade häckar krävdes det 
ju att man kunde memorera. 
Sedan tog man ju bort häck-
arna när man började köra F1 
för att man skulle kunna se 
kurvorna och då blev det ju 
helt annorlunda. Men innan 
var det ju sådana där engelska 
häckar runtom.

Nurnburg Ring, Grosse Preis der Tourenwagen 1963, 6-timmars, ingick 
i EM, bilden tagen efter första varvet,Gösta ligger i detta läge fyra (näst 
längst upp till höger), vann dock loppet.
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Vad anser du var din största tillgång som täv-
lingsförare? Var det något särskilt som gjorde
att du var så bra, kände du själv att det var något 

särskilt som du var bättre än andra på?

Det var nog kombinationen med att jag hade lätt 
för att memorera banorna.Jag kunde bromsa sent 
vilket jag ofta märkte. Jag kunde köra jämt, hade 
en jämn högstanivå, varv efter varv.
Hade väl en fallenhet för det också.

Nuförtiden ser man ju ibland och läser om 
bråk i depån. Jag antar att det förekom även 
på din tid. Var du med om något? Du måste 
väl ha blivit förbannad någon gång eller att 
någon varit det på dig?

Första gången som det blev bråk var i Karlskoga. 
Jag åkte om Kjell Persson på innerspår. Han 
satte sin framskärm i min bakskärm och efteråt 
lämnades det in en protest om regelvidrig om-
körning. Det fanns ju ingen som sett något, inga 
flaggvakter och ingen TV fanns ju på den tiden 
så jag blev diskad. Det var en sjuk grej.

Sedan hade jag och Carrhage en batalj på Fre-
denloppet som går till historien. Jag körde Grupp 
IV, aluminiumdörrar och skärmar samt treväxlat. 
Jag tog starten. Sedan var han på mig överallt, 
i dörrarna, skärmarna. Det kändes som om han 
var inne i bilen. På långa rakan gav jag tillbaka 
så gott jag kunde. Publiken flyttade sig högre 
och högre upp på vallarna. Jag kom före honom 
så han sköt mig över mållinjen. Jag hade skadat 
båtbenet i handen i en fotbollsmatch och hade 
gipsat högerhanden. Men det var aldrig några 
problem. Jag hade gjort en grop i gipset som 
växelspaksknoppen passade i och styrde med en 
hand så det var inga problem! Det var ju uppkört 
och då blev det lättstyrt. Inte alls som när det är 
kärnis. Då är det annorlunda !
Ja, det var en batalj! I Idrottsbladet skrevs det 

mycket om denna batalj. I övrigt var den aldrig 
några incidenter i depåerna!

Dråpliga minnen?
12-timmars med standardbilar på Skarpnäck. 

Barbara (Brabra) Johansson körde Renault och 
var väl inte så rutinerad vid den tiden. Hon hade 
varit inne i depån och tankat och körde  sedan 

rakt ut i banan.Jag kom och hade väl en 80 – 90 
km/tim och hade valet att ta henne i sidan eller 
att gå ut i halmbalarna. Det blev ju naturligtvis 
halmbalarna och sedan rullade jag några varv. 
När jag rullat klart låg jag utanför bilen. Erik 
hade kört passet före och han hade ju så långt 
säkerhetsbälte. Jag hade inte tid att justera tillbaks 
det utan körde utan bälte.

Efter segern i Karlskoga slet Erik ut mig ur bilen 
och hissade mig som jag berättat om tidigare. Det 
är också ett starkt minne. 
Jag som inte fick tag i någon 4-växlad låda, 

men veckan efter ringde Rolf Mellde och erbjöd 
mig en!

Mellde har gått ur tiden liksom Bosse Johansson, 
som senare bytte namn till Brasta.
Honom minns jag mycket väl från min ungdom. 

Han var inte fabriksförare, men fick motorer och 
delar från tävlingsavdelningen. 
Han var väldigt duktig men jag fick då aldrig 

spö av honom någon gång.

   Porsche-minne
Läste härförleden att Sputnik gått bort. Jag var 

med Harry på Porschefabriken. Han var nere och 
hämtade sin Porsche Super 90 som han hade fått 
av Svenska Volkswagen. De ville att jag skulle 
köra Porsche och Volkswagen i och med att jag 
jobbade med det. 
Vi var inne i fabriken och blev guidade av Huske 

von Hanstein som var tävlingsledare. Vi fick gå 
in och titta på Rennnabteilung (tävlingsavdeln-
ingen) och det var ju spännande. Det var ju inte 
många som fick komma in där. Det jag minns 
allra bäst var när jag fick se svänghjulen. De såg 
alla ut som schweitzerostar allihop! Sen fick vi 
6-timmars 1962
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köra på deras provbana med Porschar. Det var ett 
trevligt minne! 

Sista tävlingen var Grosses Preis der Tourerwa-
gen, 6-timmars på Nürburgring och det var med 
97-hästarsmotorn. Ström körde ner bilen på last-
bil, Sigge Johansson som var andreförare tillsam-
mans med en mek och jag mötte upp i privatbil. 
Vid besiktningen påpekade DKW:s tävlingsledare 
att vår 70-liters tank inte var klassad, så det blev 
att byta tank till Sigges standard Saab Sport-tank. 
Till tävlingen hade både framhjulsvinklar och 

bakaxel minuscamber. Efter ett par tränings-varv 
fick vi byta till de större racingdäcken på grund 
av att motorn övervarvade på långa rakan. Jag 
förbättrade min varvtid från tidigare tävlingar 
med 20 sekunder!!!!
Med den mindre tanken blev det att tanka oftare 

men det blev en fin tävling med säker vinst med 
den mest potenta Saab jag tävlat med.

1966 var ditt sista år. Jag förmodar att du inte 
la av på grund av hög ålder. Det var väl V4:ans 
intåg, eller hur ?

Javisst, sedan hade jag mycket att göra på jobbet 
så jag la av på toppen och det är jag glad för! Jag 
hade en otroligt fin tid som tävlingsförare för Saab. 

Har du förutom rullningen på 12-timmars 
på Skarpnäck gjort någon riktig skrotning ?

På Skandiatrofén (T-SM) ett år blev det en riktig 
resa, då bar det till skogs och jag rullade in bland 
träden. 

Sputnik och jag blev ju Seniorer på 4 tävlingar. 
Det var ju ett minimun av tävlingar som man 
kunde bli det. Man började ju som B-junior, sedan 
A-junior och sedan Senior.
Jag vann Roxenrundan totalt som B-junior, blev 

tvåa i Gästabudstrofén efter Bertil Söderström, 
slagen med två sekunder. Blev 4:a totalt i en T-
SM-tävling i Karlskoga.

Sedan åkte jag lite andra tävlingar då och då när 
man hade tid och det inte var bansäsong,
Jag körde privat men fick grejor från fabriken. 

Jag körde Svenska Rallyt 1966 och kom total-10:a 
det året då Bryggarn totalvann med en kortnos. 

Det var det året då det var så fruktansvärt kallt. Jag 
körde med två omgångar däck, Bryggarn och dom 
andra hade betydligt fler däck att byta. De bytte 
efter varje sträcka. Stig Blomqvist, med sin far 
som kartläsare, startade bilen framför mig. När vi 
kom till Kilsbergen, lång raka med vinkel vänster, 
så hade Stig parkerat fem, tio meter ut i snön. 
Tänk, vi körde 10 – 12 mil plogad bana på 

Klarälven, jag med dåliga dubbdäck som gått på 
en massa grus. Det var -32  vid Limedsforsen när 
vi startade Klarälvssträckan !

Jag körde med fabrikens grupp-II-motor. Det var 
ingen höjdare. Jag var ju van med motorer med 
betydligt högre effekt! 
Minns när jag skulle hälla på olja i Limedsforsen, 

tog fram oljan som låg under baksätet, den var 
helt stelfrusen så jag fick hänga två oljeburkar vid 
värmeelementet. Så tinade jag oljan!

Men, som sagt, 1966 var sista året. I början av 
80-talet tog jag upp det här med motorcyklar igen 
och började renovera. Det har varit min hobby 
sedan dess. Har åkt en del classic racing, mes-
tadels i utlandet men även i Sverige med Rumi 
och MV Augusta, men slutade med det 2006. Jag 
ville inte åka i classic racing med ljuddämpare när 
det skulle gå med megafoner. Då fick det vara! 
Man har ju helt tagit död på veteranracingen med 
sådana regler!

Men jag åker fortfarande och tittar på tävlingar.
Åker ner till Falkenberg så ofta jag kan.

Falkenberg, ja det är ju en snabb bana. Jag 
minns en gång i början av min karriär när vi åkte 
på gamla banan. Den nya byggdes någon gång 
på mitten av 60-talet, Vi åkte där och det var en 
kille som var bas på Halda - Falkenbäck tror jag 
att han hette - hade en Saab och vi åkte grupp I. 
När vi kom till Årstakurvan, som var en riktig 
spetskurva, så missade han totalt att det svängde. 
Strax innan kurvan kom han och körde om mig 
på innern på fullt skaft, oj, vad han dansade ut på 
åkern! Skärmar, huvar och rutor, ja allt yrde runt! 
Men han klarade sig bra. Han hade ju ett sånt 
midjebälte som vi hade på den tiden.

Ja, vad hade ni för bälten i fabriksbilarna på den 
tiden, inte var det fyr-punkts ?
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Nej, vi hade bara midjebälte, aldrig 
något annat! Det var ju väldigt bra, för om 
man rullade så var det ju bara att ducka! 
Sen satt vi ju bra. Saabstolen var ju un-
derbar då man var ju ett med bilen. Om 
man jämför med bilarna idag så går det 
ju väldigt fort, men på vår tid var det ju 
en balansakt, på tre hjul ibland. Man fick 
ju hela tiden tänja gränserna. Men det var 
ju inte alls samma hastigheter som idag.

Tack, Gösta för pratstunden, det har 
varit roligt att höra alla minnen och även 
att få svar på en del tekniska frågor som 
man haft.

Text  o Foto Anders Lövmark

 Älgjakten, SM i T 1964, Karlskoga, körde i grupp 
I, total-4:a.

Nedan: Gösta Karllson (till höger) intervjuad av 
Anders Lövmark..
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MAX & VILLE 
SAABMEKANIKER SOM UPPLYSER.

Då var det dags för avsnitt nr 4. Förra gången 
var det turboägarna som fick sitt lystmäte.
Vid något tillfälle har jag refererat till den sk 

kampanjskylten i bilen. Den lilla skylten med 
små rutor i, denna används till att markera 
utförda service åtaganden.

Det kan ju vara av visst intresse att veta vad man 
gjort vid de olika åtagandena, att rutan C 5 är i 
prickad på en 900:a från 1986 säger ju oss inte så 

värst mycket.  Det som egentligen är intressant 
är VAD man gjort eftersom denna ruta är ifylld. 
I detta fallet gäller det byte av oljetryckskontakt 
under en kampanj som var märkt “10391”.

Så här kommer listan, som gäller från årsmodell 
1985 och i detta fallet fram till april 1987.
Läs igenom och ut i garaget och se om era bilar 

har fått dessa ev uppdateringar.
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På följande sidor ser ni nästa SI som gäller SAAB 900 Cab, ett tips om hur man ställer in sin cab 
för att skona taket från onödiga vikskador. Detta kan man ju fixa till under vintern när bilen kanske 
ändå står i ide.

Denna modifiering gäller bilar av 1987 och vissa av 1988 årsmodell, därefter är det modifierat under 
tillverkningen.

Detta får vara allt för denna gång. Nästa gång är tanken att presentera lite SI för SAAB:ar i uniform.

MVH

MAX & VILLE

Vid tangenterna Michael Rasmussen
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Redaktören har alltid blick för gamla Saabar. 
Ibland hörs de på avstånd. Ibland känns de på 
oset från det oljeinblandade bränslet. Gamla 
Saabar ger sig alltid tillkänna på något sätt. 
Men de kan också stå på en parkeringsplats. 
Inte alltid på en central p-plats utan på en mer 
undanskymd som till exempel på en personal-
parkering vid sidan om. 
Det gjorde Anders Forsbergs Saab 900 i. Eller 

egentligen på en högskoleparkering.  Bakom Val-
hallavägen bortanför trafikstråket förirrade redak-
tören sig en dag i oktober. Det är inte så vanligt 
att ”främlingar” går där. Det var väl redaktörens 
omedvetna vittring på en äldre Saab som gjorde 
att stegen gick åt det hållet. 
På parkeringsplatsen vid Musikhögskolans hu-

en med sig själv jämngammal Saab. Bilen är näm-
ligen registrerad den 26 oktober 1987. Anders är 
född den 12 oktober samma år.  Så mycket mer 
än så kan man nog inte pricka rätt.
Bakrutan gratulerar Anders till detta lyckade val 

av bil och inte minst till deras gemensamma ålder 
och förmodligen kommer detta par att följas åt i 
många år på livets vägar. 
För att hans bil stod just där denna dag samtidigt 

som redaktören råkade ha sina vägar förbi så får 
han en trisslott med posten.
En annan pärla till Saab kom åkandes på Oden-

gatan i Stockholm fredagen den 5 november. Det 
var en klarröd 99:a automatic från 1972. De ägs 
av Ulf Tolérus på Karlavägen. Den skulle redak-
tören gärna ha fotograferat men ibland går det 

Redaktören såg dig!

vudentré lyste den så vack-
ert i den bleka eftermid-
dagssolen denna vackra 
höstdag  – en 900i som var 
i ett fint skick. 
Bilen ägs alltså av Anders 

Forsberg. Både han och 
bilen är hemmahörande  i 
Uppsala. Anders är i stort 
sett årsbarn med sin bil. 
Han är född 1987 och bilen 
har årsmodell 1988.  An-
ders köpte bilen den 12 
mars i år så det ser ut som 
en tanke – han var ute efter 

så snabbt så kameran hinner aldrig komma i 
händerna förrän föremålet hinner förbi. Ibland 
kan man hinna ikapp vid rödljus längre fram 
på en gata i stockholmstrafiken men denna 
gång gick det inte. 
Likadant var det på förmiddagen den 1 maj 

i år när det kom en tvåtaktare puttrandes mitt 
i innerstan på Hamngatan. Det var en vit 
långnos 65:a och som ägs av Mattias Nielsen 
i Rimbo norr om Stockholm. 
Det är alltid roligt att se gammel-Saab:ar i 

den vanliga trafiken också och inte bara vid 
träffar.

                                                                                                              
CHRISTER GEBO
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Det var ett tag sedan Bakrutan hade tävlingar. Då var det pratbubblor. Intresset var till en 
början rätt så stort men avtog efter en tid varför den las ner. Nu gör vi ett nytt försök. Men 
istället för att hitta på något fyndigt för en pratbubbla gäller det nu att känna igen baklyktor 
på ett antal bilar av äldre modell. Det är inga riktiga veteraner utan mer ”medelålders” bilar.

JULTÄVLINGEN 2010

Om intresset att delta blir någorlunda stort så 
återkommer Bakrutan med ett snäpp äldre bilar 
längre fram.
Den här gången blev det alltså baklyktor men 

man kan tänka sig att en annan gång välja en 
blandning av något speciellt framträdande för ak-
tuell bil som till exempel ett bakluckehandtag, en 
särpräglad list osv. Eller så kan man ta flera bilder 
på samma fordon och gissa vad det är för bil.
Naturligtvis finns det ingen Saab med bland 

bilarna. Det hade ju varit för enkelt.
Kan du inte känna igen alla så skriv ner dem 

du kan. Kanske ingen kan alla. Flest rätt vinner! 
Du kan antingen ta en kopia på sidan och 

skicka den till redaktören eller skicka ett e-mail. 
Adressen finns på styrelsesidan. Insändes senast 
23.01.2011
Dubbelskraplott till vinnaren med mest rätta 

svar. Dragning om flera har lika många rätt.

Insänt av:

Namn  .........................................................

Adress .........................................................

Ort  .........................................................

.............................................. .............................................. ..............................................

.............................................. .............................................. ..............................................

................................... ...................................

......................................................................

Telefon ...................................................
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Carlsson på taket hyllas med special 9-3:a
Det var 50 år sedan som Saab-legenden Erik 

Carlsson tog sin första seger i RAC-rallyt. 
Då var det en 750cc trecylindrig Saab 96 som 
gällde – nu släpper Saab en specialversion av 
9-3 Aero för att hylla rallyikonen.

Herr Carlsson är en rallyikon i Sverige och ar-
betar, 81 år gammal, fortfarande som ambassadör 
för märket som gav honom så många segrar. Efter 
det att han tog sin första RAC seger i Storbritan-
nien tog han två segrar i Monte Carlo och även 
i Akropolis och San Remo rallyt. Segrar som 
gav Saab en trampolineffekt ut på den globala 
marknaden.

För att hedra den forne rallystjärnan har därför 
Saab valt att lansera en 280 hästars 9-3 Aero 
Carlsson modell. En specialversion som endast 
kommer att produceras i 96 exemplar.
”Det här är stort för mig. Det är fantastiskt att få 

se så många gamla vänner igen, däribland Stuart 

Stuart Turner och Erik Carlsson 

(Stuart Turner) som gjorde ett fantastiskt jobb 
med kartläsningen – utan hans hjälp hade jag inte 
vunnit”, sa Erik Carlsson.
”Jag känner mig även väldigt hedrad att få en 

bil namngiven efter mig. Alla som älskar att 
köra och som är så passionerade Saab-älskare 
som jag, kommer att längta efter att få sätta sig 
bakom ratten

Erik Carlsson med sin RAC SAAB 96 och till höger med den 93-Aero som ska produceras i 96 exemplar.

SAAB Skattekvittomärken
Det var Håkan och jag som fick en ide då det 

blev lite tomt på bakre registreringsskylten när 
skattemärkerna försvann och ofta fult efter gamla 
märken. Då kom vi på att vi skulle göra egna 
märken att sätta dit och självklart skulle det då 
vara Saabmärken. Vi valde att använda den klas-
siska loggan med flygplanet på, enligt mig den 
snyggaste som Saab har haft. Eftersom Saab är ett 
svenskt märke så fick det bli en blå bakgrund med 
gul logga. Vi tryckte upp 300 stycken, tryckaren 
ville inte göra mindre. Jag har satt märkena på 
alla mina Saabar, på 95an från 1960 och 9-5an 
från 2000.

Vill man köpa ett märke kostar de 40 kronor och 
det är bara att maila mig på asssssk@gmail.com 
eller ringa mig på 0737-277647   

 Karl Ask
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Ovanlig SAAB eller ...? del 2
Detta är en uppföljning av en artikel 

från Bakrutan nr 4-2009 som bland 
annat behandlade historik och något 
om kvarvarande fordon av Saab:s 900 
serie med den gamla B-motorn årsmod-
ellerna 79-80.

Teknikens värld
Till att börja med ska vi titta lite på vad 

Teknikens värld skrev i nr 4, 1979, där 
turbon testades mot ett antal bilar i samma 
prisklass.
Kritik riktades mot bland annat väx-

ellådan som kallades ”känslolös” i väx-
lingsupplevelse och var något för högt 
växlad och det gäller då för den fyrväxlade 
lådan. Vidare var det lätt att överskatta 
bilens väggrepp då den har mycket god 
väghållning men framför allt på halt 
väglag var det lätt hänt att bilen gick rakt 
fram. Till sist nämndes också dålig bakåt-
sikt och att 900:an är något långsammare 
i acceleration än den gamla 99:a turbon 
plus en oro för höga bränsle och däcksko-
stnader vid hård körning.

Idel lovord
Bilen i stort bedömdes som mer bekväm 

än sportig men turbon gav en extra kick 
åt både bil och förare. Det är snabbare än 
de flesta konkurrenter frånsett då BMW 
och framför allt komforten imponerade. 
Stolar, instrumentering och en väl avvägd 
styrservo inspirerade till långfärder.
Lastutrymmets flexibilitet med delbart 

och fällbart baksäte fann också sympa-
tisörer.

Saab 900 Turbo kostade för billigaste 
versionen 68 900:- kr ( fyrdörrars Com-
biCupe ) och tvådörrarsversionen var 
800:- kr dyrare då den var försedd med 
taklucka och metaliclack som standard. 
Motsvarande utrustning på fyrdörrars-
bilarna betingade ett slutpris på 72 250:-
Till höger ser vi ett utdrag från Teknikens 
världs test av Saab 900 Turbo från 1979.
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Under sommarens Saabfestival i Trollhättan fick 
jag möjlighet att intervjua ytterligare ett par av de 
få kvarvarande bilarnas ägare Daniel Friman och 
Nicklas Anth med var sin 900 T -80.

Daniel berättar att han  köpte bilen sommaren 
2009 av en man i Västerås. Han hade köpt en 
nyare bil, och denna hade blivit ståendes ett par 
år, förutom vid några få tillfällen då han behövt 
köra saker i bilen. Han sa till mig att han väntade 
på att något dyrt skulle gå sönder så att han kunde 
ta den till skroten. Jag sa direkt till honom att 
jag köper den gärna så den slipper skroten, och 
så blev det. Jag hämtade bilen nybesiktigad och 
körde den från Västerås och hem till Vetlanda. 
  
Den tidigare ägaren hade fått bilen rostlagad i 
början av 90 - talet och den lackades då också 
om i original blåmetallic. Detta gjorde att lis-
ter och emblem saknades och även original 
incafälgar som blivit stulna några år tidigare.  
Så det jag gjort med bilen är att jag gjort översyn 
och bland annat bytt huvudbromscylinder, och 
sedan har jag skaffat och monterat begagnade 
lister och emblem. Innan festivalen i Trollhät-
tan kom även skapliga incafälgar på plats, så nu 
ser den ut som en 900 turbo från 1980 ska se ut. 
  
Förra året blev det en tur till Gistad och marknaden 
i 900:an, och i år har vi besökt en Saabträff i Karl-
skrona samt Festivalen i Trollhättan, samt gjort 
lite småturer. 
Daniel berättar också att han tycker det är fan-

tastiskt kul att köra dessa gamla turbobilar även 
om han också gillar skruvandet.

I familjens ägo sedan nyköpet
Nicklas Anth har haft sin svarta 900 T -80 inom 

familjen sedan den var ny. Han berättar vidare att 
hans pappa köpte den av ANA i Sisjön som var 
Saabhandlaren i Göteborg på den tiden. Det var 
i februari 1980 och jag då var jag själv 5 år och 
minns det mycket väl. När jag berättade på dagis 
att min pappa hade köpt en Saab Turbo så var det 
ingen som trodde på mig, varken fröknarna eller 
de andra barnen. Tack och lov så kom pappa och 
hämtade mig i bilen en dag så att alla kunde få se 
att det faktiskt var sant. Min bästa kompis på den 
här tiden hade en pappa som jobbade på Volvo 
och ett år senare så hade de köpt en 240 turbo. Du 

kan tänka dig att vi hade många diskussioner om 
vems pappa som hade snabbast bil...

Vi hade 900 turbon som enda bil fram tills 1990 
när pappa köpte en 9000 och 900an fick bli an-
drabil. Senare kom även en 900 S från 1992 in i 
familjen och jag tog över 900 turbon när jag tog 
körkort 1993. 
Jag körde den fram till 1997 när den ställdes av 

och ersattes av en 900 16v Aero-88. Mellan 1997 
och 2007 stod 900 turbon förvarad i en maskinhall 
utanför Varberg. Från början fanns ingen direkt 
tanke på att göra något med den. Det var mer 
av nostalgiska skäl som jag behöll bilen. Men 
för ungefär 3 år sedan fick jag kontakt med en 
kille som hade en verkstad strax intill där bilen 
stod förvarad. Då han dessutom var specialist på 
Saabar så  flyttade vi bilen till hans verkstad och 
han fick i uppdrag att ordna till den så att den 
skulle bli körklar. 

Utvidgad reparation
Från början handlade bara om att byta bensin-

pump och ordna så att den inte läckte så mycket 
olja mellan motor och växellåda. Men som man 
kunde ana så dök det upp mer och mer som be-
hövde fixas. Tyvärr hade även rosten gått till an-
grepp och en gammal krockskada på vänstersidan 
behövde fixas till. Tillslut hade det gått tre år och 
tidigt i våras bestämde vi att Saab Festivalen fick 
bli ett slutmål då bilen skulle vara klar. Det gick 
vägen och nu är bilen hemma i Göteborg och står 
nu i garaget så att jag kan gå ner och titta till den 
varje dag och köra en sväng när vädret tillåter.

Som kuriosa kan tilläggas att det var denna bil 
som var med med i en kalender som Saab tog fram 
inför 50-års firandet 1997. Jag blev uppringd av 
Saab som hade fått nys om bilen genom Claes 
Robertsson (ordf STCS). Saab fick låna bilen en 
dag på hösten 1996 och bilden är tagen vid Ram-
berget på Hisingen. Som tack för lånet fick jag 
själv låna en 9000 Aero under en hel dag plus att 
jag fick en modell av Ursaaben och ett par ex av 
kalendern. Den bilden ligger inlagd på framsidan 
av omslaget till detta nr av Bakrutan.

Text och foto 
Anders Johansson
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Ovan: Nicklas Anth vid sin Saab 900 Turbo -80 som funnits inom 
familjen sedan den var ny och nu renoverats.

Nedan: Ytterligare en 900 T -80 som ägs av Daniel Friman som på 
bilden har sällskap av sina söner Anton och Simon.
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Klubbsh  pen
Nu kan vi äntligen presentera det nya Klubbshopssortimentet som NI 
alla är välkommna att beställa ur. Samtliga priser är plus frakt.

Beställ enklast via mejl “ klubbshop@saabklubben.se

Pikétröja med logga storlekar S-XXL  
Marinblå.    Pris 180:- 

Pikètröja med tygmärke storlekar S-XXL 
Vit Beställningsvara Pris 270:-

Väst med logga i tyg stl XS-S, M-L, XL-
XXL Svart Best.vara Pris 270:-

T-shirt med logga - storlekar S-XXL + 
vissa centilångstorlekar Marinblå 
T-shirt   Pris  120:- 

Keps med tygmärke  Pris 130:-
Tygkasse med tygmärke Pris  100:-
Badlakan tygm. 130x170 Pris  150:-
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Klubbsh  pen
Nu kan vi äntligen presentera det nya Klubbshopssortimentet som NI 
alla är välkommna att beställa ur. Samtliga priser är plus frakt.

Beställ enklast via mejl “ klubbshop@saabklubben.se

Dekaler små in & utsida Pris 10:-
Dekaler stora utsides Pris  15:-
Paraplyer skall beställas 
och observera att dessa blir gråa med 
silverfärgad logga  Pris 240:- 
Kapsylöppnare  Pris 30:-
Nyckelring m lysdiod Pris 40:-
(endast ett fåtal kvar)

Usb-minne 2 GB  Pris 150:-
Usb-minne 4 GB  Pris 200:-

Ryggsäck med logga
tygmärke Svart  Pris 300:-

Väska med logga
tygmärke   Pris  300:-



38

Nu har Saab dragit in på teaterscenen också. 
Som dekoration.
Det är Susanne Algestams 92B från 1954 som 

under hösten varit med i scenografin i Borås 

Stadsteaters uppsättning “Snart kommer tiden”. 
Bilen har haft en viktig funktion i föreställnin-

gen. Man hade till och med spelat in ljudet från 
tvåtaktsmotorn som illustration till pjäsen.

SAAB 92 på teater i Borås

I början av oktober genomfördes Argentina 
Autoclasica 2010 i Buenos Aires och som är det 
största klassiker-evenemanget i Sydamerika. 
600 bilar ställdes ut och sågs av de 48.000 

besökarna. 
Classic Car Club i Montevideo valde en röd Saab 

Sport från 1964 som en av de bilar som skulle 

Saab in Autoclasica 2010
representera Uruguay. 
Saaben blev tvåa i klassen Contemporary Europe 

för bilar från 1961 till 1970. På första plats kom 
en Ferrari 365 GTS.
. 

Alberto Domingo (till vänster) får pris för sin Saab 
Sport av Wenceslao Luggi Anas från “Club de Autos 
Clasicos de Argentina”.
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Mästare till tusen vid SSM
Vid årets upplaga av Svenskt Sportvagns Meeting hade vi nöjet att se en av våra få världsmäs-

tare inom bilsporten i aktion på banan.
Det var givetvis ”Mäster” själv, det vill säga 1984 års världsmästare i rally, Stig Blomqvist som 

45 år efter sin debut på den skånska racerbanan, vid foten av Söderåsen, gjorde en comeback 
som Saab-förare. Bilen var likadan som då. Vi pratar alltså om en Saab Sport från 1964, vilken 
nog knappast förvånar någon som är det minsta intresserad av svensk motorsporthistoria.
Då, 1965 tävlade Stig i en grupp 2 trimmad 

Saab Sport, mest för att prova på något annat än 
rallyåkandet och kanske också för att få lite mer 
erfarenhet av tävlingsåka på asfalt, som ju alltid 
varit sällan förekommande i svensk rallysport..
Stig berättar att man 1965 utan större åthävor 

eller ambitioner körde ned från Örebro med 
tävlingsbilarna, så som var vanligt då, men som 
inte sällan får dagens racerförare att höja på 
ögonbrynen.

Om Stig på traditionellt Saab-vis hade racermo-
torn i bagaget och bytte i depån innan race, har 
vi inte lyckats få klarhet i, men det var i varje 
fall rallybilen som nödtorftigt anpassats för ban-
racing, vilket på denna tid på sin höjd innebar 
att extraljus och skyddsplåt demonterades och 
möjligen att man körde med fjädrar som kapats 
något varv eller två för att sänka tyngdpunkten 
på de annars vältbenägna Saabarna, 

Stig minns att banan var betydligt kortare än 
idag, banlängden var endast ca 1100m vid denna 
tid, då nuvarande depå-område och den utbyg-
gda västra delen av banslingan skulle tillkomma 
först 1970.

Hur Stig lyckades i sin banracingdebut minns 
han inte riktigt, vilket må vara förlåtet då det som 
sagt är 45 år sedan. Dessutom var det ju självklart 
rally som var Stigs främsta fokus vid denna tid.  
Sedermera kom Stig att delta i racertävlingar på 
Knutstorp flera gången i både standardbilar och 
Formel 3.                      

      Ingen duvunge
Även om ”Mäster” haft sina största framgån-

gar på rallysträckorna, är han knappast någon 
duvunge på bana. 1973 förvånade han många 
genom att i motorjournalisten Rolf Sunds Karls-
son Klister Racing Team ta en fin 4:e plats i en 
Merlyn Mk21 Formel 3 just vid SM-premiären 

på Knutstorp.
Senare har han slagits framgångsrikt om SM och 

STCC medaljerna med bilar som Ford Sierra Cos-
worth RS500 och Ford Mondeo SuperTouring.
Men en 2-takts Saab hade Stig inte tävlad med, 

eller ens kört på bana sedan mitten av 60-talet. 
Så det var en spännande come-back i bilen som 

gav Stig Blomqvist en raketstart i sin långa och 
framgångsrika karriär, som ledde ända till en av 
de två världsmästartitlar som tagits hem av en 
svensk förare i rally.

     
Dragplåster

Nu 2010 i sin Saab-comeback på bana, ställde 
Stig upp i den populära historiska 1000 cc Cupen. 
Där skulle han möta ett 20-tal medtävlare. Bland 
DKW, Opel, Fiat Abarth och Mini Cooper fanns 
också ett flertal märkesbröder i 2-takts Saabar av 
varierande modell.
Alla såg de med stolthet fram emot att få tävla 

tillsammans med en av våra bästa tävlingsförare 
genom tiderna. Kanske Saab-förarna tyckte det 
skulle bli lite extra roligt att få mäta krafterna 
med en världsmästare?

Det hela började med att MCSS ordförande, 
Björn Hedlund hade en vision om att få med 
Stig Blomqvist, som ett dragplåster vid årets 
SSM. Förhoppningar fanns att få Saab med på 
noterna och hjälpa till med en bil till sin gamla 
fabriksförare. Tyvärr har ju Saab som vi vet haft 
en högst oviss och skakig tid, så resurserna i 
Trollhättan ville inte riktigt räcka till för ett sådan 
engagemang.

Men när nöden är som störst är ju som benkant 
hjälpen som närmast. Denna gång i form av rac-
ing- och Saabentusiasten Anders Jenssen från 
Borås. 
Anders, som också tillhör de drivande krafterna 

bakom 1000cc Cupen, hade redan tidigare tänkt 
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tanken och pratat lite löst med Stig om att vid 
tillfälle få honom bakom ratten i en två-takts Saab 
i någon av tusencupens tävlingar.

                                                
Rolf Jensens bil

Så när artikelförfattaren hörde sig för om Jensen 
möjligen kunde tänka sig ställa upp med en bil till 
Stig i SSM, var denne glade knalle genast med 
på noterna. En hel del praktiska detaljer stod att 
lösa innan allt var klart, men en lämplig bil fanns 
tillgänglig redan från början. 

Det var den tävlingsbil Anders byggde till sin 
bror Rolf., som tyvärr gick bort för ett par år se-
dan. Sedan dess hade bilen i princip stått parkerad 
i garaget. Rolf var en minst lika hängiven Saab-
entusiast som Anders och ett bättre sätt än att 
hedra sin saknade bror än att låta en av tidernas 
främste Saab-förare köra Rolfs bil, kunde Anders 
inte tänka sig.

Anders satte genast igång förberedelserna för 
sitt i alla hast improviserade tvåbilsteam. Nu med 
en världsmästare i teamet. Förutom att bägge 
bilarna skulle vara i toppskick, Anders tillhör de 
som är ytterst noga med detta., skulle allt från 
extra mekaniker, transport och logistik fixas. Som 
alltid i racing blev det knappt om tid, men hela 
teamet fanns på plats när det var dags för årets 
spännande tävlingar

       
Nyfikna blickar

Många var de nyfikna blickar som från läktare 

och bankant följde Stigs återkomst i Saaben. 
Säkert gjorde flertalet av hans medtävlare i 1000 
cc cupen detsamma ute på banan.
”Mäster” fann sig snabbt till rätta. Hade någon 

förväntat sig annat? 
När kvalet var avklarat fann man Blomqvist på 

en fjärde tid, knappt efter Anders Jensen i syster-
bilen. Framför de bägge teamkamraterna i sina 
vita Saab Sportar återfann man en röd Saab Sport, 
som när det begav sig var Saabs fabriksbil i det 
dåtida standardvagns-EM, med Gösta Karlsson 
bakom ratten. Numera rattas bilen framgångsrikt 
av Krister Wigren. 
Pole tiden togs som så ofta de senaste säsonger-

na av Tommy Jagerwall, som givetvis rattade sin 
Cooper 970S, samma bilmodell som han tävlat 
med allt sedan 60-talet.

 Tappade sekunder
Stig besvärades lite av ett gammalt känt prob-

lem på dessa grupp 2 trimmade Saab Sportar, 
nämligen att ”Lancia-förgasarna” hade svårt att 
få ge motorn jämn matning i vänsterkurvorna. 
Man kanske tappade en sekund per varv trodde 
Stig, som ändå tyckte detta var en mycket kul 
upplevelse.
 – Det är ju ett skönt gäng i tusencupen, fortsätter 

Stig som också med nöje deltog i den ”sillamid-
dag” som blivit något av en tradition för 1000cc 
gänget vid SSM.
I år deltog närmare 50 personer i denna begiven-

het med mat o dryck. Kanske det stora antalet 
vid långbordet i depån kan förklaras med vår 
världsmästares närvaro?
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De historier som berättades under kvällen, skulle 
med lätthet fylla en egen bok. Men kanske inte 
riktigt alla episoder och eskapader lämpar sig helt 
i text trots allt…
Redan här kunde de närvarande höra att Stig 

verkligen gillade detta med historisk racing, 
något som han ju prövat på förut, bland annat på 
Nürburgring, men då i betydligt större bilar med 

fler cylindrar.

 Orent i hårnålen
Söndagen innebar full package med två race för 

Stig och resten 1000cc cup gänget. 
Redan tidig förmiddag var det dags för heat 1, 

som bakom överlägsne segraren Tommy Jagerwall 
i sitt ”hundhus” bjöd på mycket tät och spännande 
racing. 
Anders Jenssen lyckades koppla greppet om 

andraplatsen och bakom honom hade Lars 
Göransson i NSU och Bo Johansson i en över-
raskande snabb Renault Dauphine Gordini, en tät 
uppgörelse med 1984 års rallyvärldsmästare, som 
hade svårt att värja sig i backen upp mot hårnålen, 
där hans Saab Sport inte ville gå riktigt rent. 

Göransson visade nästan F1 takter i taktisk 
körning, där han försvarade sig mot Stigs försök 
att komma förbi. Ett tufft försök, kanske lite på 
gränsen, att utmana ”Mäster” gjorde även Magnus 
Rehbinder i sin gröna Cooper. Men mot Stigs rutin 
kunde han inte sätta emot., Så Blomqvist tog en 
fullt godkänd 5:e plats i sitt första raceheat med 
två-takts Saab på decennier. Inspirationen och 
humöret var på topp inför det avslutande heatet.

               
           Trilsk Lancia-förgasar
Också detta heat skulle komma att bli mycket 

händelserikt. Kanske lite väl händelserikt för 
några av deltagarna till och med, då heatet röd-
flaggades då en bil fått stopp lite olämpligt ute 
på banan. När sedan omstarten gick fick Anders 
Jensen en strulig start när frihjulsreglaget hoppade 
ur och han förlorade flera placeringar. I sin iver 
att ta tillbaka dessa placeringar i jakten på den 
bortflyende Jagerwall räckte banan inte riktigt 
till för Anders, som var nära att lägga sin Saab 
på taket efter start/målrakan. 

Men som i alla bra team kliver teamkam-
raten fram när det behövs och precis så gjorde 
Blomqvist i detta finalheat. Nu hade Stig hittat 
rätt sätt att ”köra runt” problemet med den trils-
kande Lancia-förgasaren och då krävdes det en 
betydligt vassare bil än Stigs Saab Sport för att 
rå på mästaren. 
Den ende som till slut visade sig ha det var 

Tommy Jagerwall med sin synnerligen välpre-
parerade Cooper 970S. En bil som man enligt 
Tommy varit tvungen att väcka upp sedan länge 
avsomnade hundkojespecialister för att få precis 
så bra som man ville, innan man lät dessa återgå 
till den eviga vilan. 

 Full valuta
Låt vara hur det vill med den saken, 1000cc 

Cupen bjöd som alltid publiken på full valuta för 
biljetten. Att Stig Blomqvist förgyllde årets up-
plaga av SSM uppskattades stort av både publiken 
och medtävlarna.
En som verkligen trivdes som fisken var ”team-

chefen” Jensen som trots att han fick bryta sista 
heatet på eget grepp, var mer än nöjd med helgen.  
- Det här är årets höjdpunkt tyckte Anders, 

som berömde arrangören för både ett mycket
trevligt bemötande och bra arrangemang. Det 

är alltid lite extra bra och trevligt just här under 
SSM, menade Anders, som redan längtar till 2011 
års SSM. 

Mäster Stig själv trivdes också så pass bra att 
han mer än gärna återkommer vid fler tillfällen.
Bättre betyg kan väl knappast vare sig arrange-

manget eller 1000cc gänget och det improviserade 
tvåbilsteamet från Borås få?

                                                                                                          
Text Bo Lindman

Foto Fredrik Lövgren

Mäster Stig Blomkvist i depå tillsammans med 
Anders Jensen
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Protokoll fört vid Svenska Saabklubbens årsmöte på  
Saabmuseet i Trollhättan 20/3 2010 

Tid: kl. 12.10 - 15.05 med paus 13.05 - 13.40 

Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordföranden Mats Abelsson. 

Mötets behöriga utlysande 
Mötet hade utannonserats i Bakrutan 4/09 samt på Saabklubbens hemsida. Mötet förklarades 
därmed vara behörigt utlyst. 

Dagordningen
Dagordningen gicks igenom och accepterades efter några smärre korrigeringar och 
förtydliganden.

Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Mats Abelsson valdes till mötesordförande och Göran Sahlén till mötessekreterare. 

Justeringspersoner 
Martin Bergstrand och Anders Dackemyr valdes till justeringspersoner. 

Hedersmedlem i klubben 
Peter Bäckström, Saabmuseet berättade om året som gått och den långa resan för bilmärket 
Saab. Efter denna inledning invaldes Jan-Åke Jonsson, VD för Saab Automobile, till 
hedersmedlem i Svenska Saabklubben. Jan-Åke berättade om sina upplevelser av senaste 
årets ”turbolens” inom företaget och tackade klubben varmt för hedersmedlemskapet. Detta 
hedersmedlemskap hade föreslagits av flera medlemmar samt en enig styrelse inom klubben. 
En hedersmedlem i Svenska Saabklubben erhåller livstids fritt medlemskap, en liten tavla som 
informerar om detta, samt en blomsterbukett. 

Föredragning av styrelsens årsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2009 lästes upp av Göran Sahlén. Det påpekades ett fåtal skrivfel 
i densamma vilka korrigerades innan den lades till handlingarna. 

Ekonomisk redogörelse 
Kassören Mats Carlsson redovisade klubbens ekonomi och budget inför 2010. 

Föredragning av revisionsberättelsen. 
Klubbens revisor Jan-Olov Paulsson läste upp revisionsberättelsen. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 
Valberedningens sammankallande, Matthias Roswall presenterade valberedningens förslag till 
styrelse 2010. På grund av några förtida avhopp samt att vissa ”tunga” styrelseposter är svåra 
att finna ersättare till blev årets val något annorlunda och förebådar en kommande 
omorganisation av styrelsen. Mer om detta på respektive styrelsepost nedan. Följande 
beslutades:

Val av ordförande för ett år 
Mötet valde enligt valberedningens förslag: Omval av Mats Abelsson 
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Fyllnadsval av vice ordförande för ett år 
Mötet valde enligt valberedningens förslag: Henrik Tungström 

Val av vice sekreterare för två år 
Mötet valde enligt valberedningens förslag: Petter Nordblom 

Val av kassör för två år 
Diskuterades under vilka former vi ska bedriva klubben i framtiden. Tydligt är att denna 
uppgift, kassör, som fram till i år utförts av en person inte längre kan läggas på en enskild 
styrelsemedlem. Beslutades därför att ge styrelsen mandat att tillsätta en kassör fram till och 
med juni innevarande år. Det troligaste blir att kassören utför vissa av dagens kassörsuppgifter 
medan själva bokförningen läggs ut på en extern firma. 

Nuvarande kassör Mats Carlsson stannar som tillförordnad kassör tills en efterträdare har 
utsetts, dock längst till och med 30 juni.

 Nytt uppdrag: Registerhållare 
Medlemsregistret kommer i framtiden att separeras från kassörsposten. David Nordlund 
kommer att vara klubbens registerhållare. 

Val av materialförvaltare för två år. 
Mötet valde enligt valberedningens förslag: Omval av Håkan Larsson 

Val av webbmaster/infomaster för två år 
Mötet valde enligt valberedningens förslag: Omval av Patrik Hermansson 

Fyllnadsval av klubbmästare för ett år 
Mötet valde enligt valberedningens förslag: Jonas Leklem 

Val av två ledamöter för ett år 
Mötet valde enligt valberedningens förslag: Karl Ask och Anders Ehn 

Vidare informerades om att från och med 2010 träder Hans Willebrand (tidigare sekreterare) 
in som reservdelsansvarig samt att Göran Sahlén (tidigare vice sekreterare) blir klubbens 
sekreterare. 

Val av revisor och revisorsuppleant för ett år 
Mötet valde enligt valberedningens förslag: Magnus Enorsson som revisor och omval för Per 
Åberg som revisorsuppleant. 

Val av valberedning om tre ledamöter varav en ledamot sammankallande 
Årsmötet beslutade om omval för valberedningen: Matthias Roswall, tillika sammankallande, 
Niclas Enander och Bertil Stener 

Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
Årsmötet avtackade Mats Carlsson, Jan-Olof Paulsson och Dick Ström för sin tid i styrelsen 
med traditionella tavlor samt blomsterkvastar. Mats Carlsson - som varit klubbens kassör 
sedan 1986 - blev dessutom utsedd till hedersmedlem som ett erkännande för det otroliga 
arbete han lagt ner under hela 24 år. 
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Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats senast  
åtta dagar innan årsmötet 
Reservdelssituationen: Hans Willebrand informerade om sin nya position i klubben samt hur 
det är tänkt att klubbens reservdelsförsörjning ska fungera i framtiden. Inga slutgiltiga beslut 
har fattats, men styrelsen arbetar efter följande linje: Lagret ska läggas hos en extern aktör 
som har hand om packning och distribution. I dagsläget är klubbens val av aktör Speedparts i 
Uddevalla. Till detta kommer sedan ideellt arbete med ordermottagning, inköp och 
nytillverkning. Ingen utförsäljning av verksamheten kommer ifråga. Vidare redogjorde Hans 
för dagsläget vad gäller nytillverkning samt några planer för framtiden. Om detta kommer 
mer information att ges i Bakrutan samt på hemsidan. Det är mycket nytt som redan är 
beställts eller kommer att beställas. Hans uppmanade alla medlemmar till att hysa stor 
förtröstan inför framtiden. Nu kan det bara bli bättre. 

En årsmötesdeltagare, Timo Murberger ställde frågan om vilken roll klubben egentligen har i 
reservdelsfrågan. Vad ska klubben tillverka och när ska klubben avstå? Hans svarade att 
klubbens möjligheter att göra inköp och nytillverkning bestäms av hur mycket kapital 
reservdelsförsäljningen omsätter. Det blir därför inga stora belopp fria varje år, men likväl är 
Saabklubbens mål att bli ”bäst” på reservdelar för de äldre Saabmodellerna. 

Martin Bergstrand frågade hur klubben idag säljer reservdelar till utlandet. Gäller även här att 
endast medlemmar kan köpa? Hans svarade att klubben idag följer gällande praxis som rättar 
sig efter svenska skatteregler: Som ideell förening får vi endast sälja till medlemmar. Detta för 
att inte behöva redovisa moms, ha organisationsnummer och följa F-skatteregler. Men vi 
säljer till medlemmar i utlandet; alltså i dgsläget endast till medlemmar. 

Det finns idag ett förslag att göra om klubbens reservdelsförsörjning till ett bolag. I och med 
en sådan lösning kommer den ideella föreningen och alla dess medlemmar att äga bolaget, 
men möjligheterna att bygga upp en verksamhet som expanderar ökar då avsevärt - vilket 
kommer medlemmarna tillgodo i form av fler reservdelar. Klubben har ännu inte fattat något 
beslut i frågan, men den kommer att dryftas under innevarande verksamhetsår. Mats Abelsson 
informerade årsmötet om att han och delar av styrelsen i princip är positiva till idén. Peter 
Bäckström inpassade att klubben nu står inför ett stort vägskäl. Vi vill ha god tillgång till 
reservdelar - men vi måste fundera på om vi är villiga att betala för vad det kostar. Styrelsen 
arbetar vidare med frågan under året. 

Modellsektioner: Det har inkommit en motion från bl. a. Fredrik Ekendahl om att dela upp 
klubben i modellsektioner. Styrelsen föreslog avslag på denna motion med motiveringen att 
klubbens verksamhet är för liten för att delas upp. En uppdelning skulle göra att ännu mindre 
kapital fanns tillgängligt för t.ex. reservdelstillverkning. Dessutom ligger klubbens 
rekryteringsbas hos unga personer som föredrar nyare Saabmodeller. En uppdelning skulle 
skära bort vissa grupper och isolera. Årsmötet beslutade avslag på denna motion. 

Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år 
Årsmötet beslutade att fastställa 2011 års medlemsavgift till oförändrat 300 kr. 

Fastställande av reseersättningar fram till nästa årsmöte 
Christer Gebo berättade hur den statliga reseersättningen fungerar och att det finns en 
beskattningsbar och en skattefri del. Styrelsens förslag är att klubbens reseersättning för 
styrelsemedlemmar (och andra personer som utför uppdrag inom klubben) även 
fortsättningsvis ska likställas med den skattefria delen av den statliga ersättningen. Denna 
uppgår idag till 18,50 för 10 km  
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Saabklubbens stipendiefond - information 
Göran Sahlén informerade om klubbens stipendiefond och de stora möjligheterna som finns 
att söka stöd ur denna fond för olika projekt med fokus på bilmärket Saab och dess historia. 
Mer och detaljerad information om fonden kommer att ges i Bakrutan. 

Internationellt 
Ingen ny information fanns tillgänglig om internationella samarbeten eller träffar. 

Sektionerna/Träffar
Hans Willebrand redogör allmänt om några av de planerade Saabträffarna i år. Han 
uppmanade medlemmarna att inkomma med upplysningar till klubbmästaren så att 
information om träffar når ut till hela klubben. Aktuella träffar redovisas i såväl Bakrutan som 
på Hemsidan. 

Några medlemmar yttrade sig med i detta sammanhang viktiga synpunkter. i) Klubben
behöver mycket aktiviteter och det vore önskvärt med minst en stor träff per år därför att detta 
hjälper till att definiera vad klubben är för något. ii) Martin Bergstrand föreslog att en sådan 
stor aktivitet kan vara en ”stafett-träff” som arrangeras av klubbens olika sektioner efter ett 
informellt, rullande schema. iii) Att ordna en träff tillsammans med Turboklubben skulle 
kunna vara ett möjligt samarbete. Denna typ av gemensam träff skulle också vara mycket lätt 
att arrangera eftersom Turboklubben har ett flertal arrangemang varje sommar. 

Årsmötet fann alla dessa tre förslag intressanta, men det konstaterades att det är upp till 
enskilda medlemmar att nu ta initiativet och se till att detta kan genomföras. Styrelsen åtog sig 
också att arbeta för förslagen. 

Övriga frågor. 
Att komma i kontakt med styrelsen: Patrik Hermansson informerade att styrelsen kommer att 
ha en enda väg in för frågor. Man postar/mejlar/ringer till en adress/ett nummer och ens 
ärende kommer därefter att skickas vidare till den styrelsemedlem som lämpligast kan 
handlägga det. På detta sätt hoppas styrelsen att frågor och andra ärenden ska kunna besvaras 
snabbare och effektivare än vad som sker idag. Förändringen kommer att införas under året. 

Önskemål om framtida reservdelstillverkning: Mats Abelsson påpekade att det är viktigt att 
klubbens medlemmar hör av sig till styrelsen (reservdelsansvarig) med önskemål om vilka 
reservdelar det är angeläget att klubben låter nytillverka. Reservdelsgruppen behöver input 
från medlemmar som försöker hålla sina bilar i gott skick. Vad är lätt och vad är 
svårt/omöjligt att få tag i? 

Mötets avslutande 
Mötet avslutades av Mats Abelsson. Saabklubben tackar alla medlemmar för sin närvaro och 
för alla kloka synpunkter som framkom under mötet. 

Vid protokollet, 

Mats Abelsson       Göran Sahlén 
Ordförande        Sekreterare 

Anders Dackemyr      Martin Bergstrand 
Justeringsperson       Justeringsperson 
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Verksamhetsberättelse för Svenska Saabklubben verksamhetsåret 2009 

Svenska Saabklubbens styrelse har under 2009 varit konstituerad enligt följande: 

Ordförande Mats Abelsson, Sjöbo 
Vice ordförande Marcus Karlsson, Vendelsö (del av tiden) 
Sekreterare Hans Willebrand, Gräsgärde 
Vice sekreterare Göran Sahlén, Uppsala 
Kassör Mats Carlsson, Hägersten 
Redaktör Christer Gebo, Trollhättan 
Materialförvaltare Håkan Larsson, Tibro 
Klubbmästare Tomas Gustafsson, Tyresö (del av tiden) 
Reservdelsansvarig Anders Astemark, Linköping (del av tiden) 
Webmaster Patrik Hermansson, Vargön 
Ledamöter Hans-Göran Nåhlberg, Lindesberg (del av tiden) 
 Dick Ström, Karlstad 
 Jörgen Johansson-Schauer, Karlsborg, Suppleant 

Revisor Jan-Olof Paulson 
Revisorsuppleant Per Åberg 

Valberedning Matthias Roswall, tillika sammankallande 
 Niclas Enander och Bertil Stener 

Inledning
Under verksamhetsåret 2009 har klubben ställt inför flera nya utmaningar och arbetet med 
främst reservdelsförsörjningen har fortgått i princip hela tiden (se nedan).

Medlemmar 
Klubben hade vid årets slut ca 2500 medlemmar och hela 324 nya har tillkommit under året. 
Deta är en mycket positiv utveckling av klubben. Tyvärr tappar vi också många varje år, men 
det kan vara en naturlig dynamik helt enkelt. Ett vanligt problem är att många inte betalar 
årsavgiften i tid. Detta drabbar klubben ekonomiskt då kassören tvingas till dyra 
påminnelseutskick. 

Årsmöte
2009 års årsmöte avhölls som vanligt på Saab Bilmuseum i Trollhättan där vi som vanligt 
fyllde möteslokalen med ca 170 medlemmar närvarande. Mötet inleddes med att Saab 
Automobils VD Jan-Åke Jonsson hälsade välkommen och talade om att även Svenska 
Saabklubben är viktig för Saab. Han fortsatte med en positiv redogörelse för hur han ser på 
Saabs framtid och vad som var på gång.  

Klubben fick en ny ordförande i Mats Abelsson, en ny vice ordförande i Marcus Karlsson och 
en ny reservdelsansvarig i Anders Astemark. Mycket av årsmötesdiskussionerna handlade om 
reservdelshanteringen i klubben och de problem man haft under föregående år samt de 
lösningar klubben nu skulle sätta i verket. Se dock nedan vad som hände under året. 

På årsmötet talade även Peter Bäckström (Saabmuseet) om hur bilklubbar i allmänhet måste 
utvecklas för att fånga upp nya, yngre medlemmar som är intresserade av senare årsmodeller 
av bilarna. Som ett sammanträffande beslutade årsmötet också att framledes ha en rullande 
25-årsgräns för bilmodeller välkomna i klubben. I samband med årsmötet firade också 
Saabmuseet att Erik Carlsson fyllde 80 år. Erik kallades in till mötet för att hyllas av 
Saabklubbens medlemmar och ordföranden överlämnade present och blommor. 
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Vidare beslutades att om behov uppkom höja medlemsavgiften med 50 kronor ifall GM 
Sverige inte längre skulle kunna göra utskicken av Bakrutan. Detta besannades på senhösten 
och därför höjdes avgiften inför 2010. Styrelsen vill passa på att tacka GM Sverige för deras 
generositet med subventionerat porto under de år som varit! 

Årsmötet avslutades med den traditionella marknaden. 

Styrelsemöten
Svenska Saabklubbens styrelse har genomfört tre styrelsemöten under året; i Kalmar (24-25 
januari), i Stockholm (24 april) och i Linköping (3 oktober). I övrigt har styrelsen 
kommunicerat genom ett styrelseforum på hemsidan samt via telefon och e-post. 

Bakrutan 
Tidningen har planenligt utkommit med sina fyra nummer under året. Kvalitet och omfång 
har legat på en hög nivå under året och redaktionen arbetar vidare med att höja kvaliteten 
ytterligare. Inströmningen av material från medlemmarna har varit relativt konstant under 
året, men alla uppmanas att bidra med underlag för framtida artiklar. Under årets senare hälft 
har beslut tagits för framtida distribution av tidningen, vilket alltså inte kommer att ske via 
GM Sverige. Den nya distributionen kommer att vara i drift från och med nr 1 2010. 

Klubbshop
Under året har Klubbshopen deltagit vid följande träffar och marknader: Saabklubbens 
Vinterträff i Kil, Saabklubbens årsmöte i Trollhättan, Saabens dagar i Trollhättan, Eskilstuna 
veterandag, Saab-träff i Gistad. Saabklubbens Saabo var också med vid Saabens dagar och i 
Eskilstuna. Klubbshopen säljer via postorder när så efterfrågas. 

Reservdelar 
klubbens reservdelsverksamhet har genomgått flera olika faser under året. Efter en inledande 
period med ny, fräsch webbshop, ny lagerhållning och ny distribution upptäckte vi redan vid 
halvårsskiftet att systemet var uppbyggt så att det överbelastade flera av de inblandade 
personerna. Därför stängdes försäljningen ner under en lång period medan vi sökte en lösning. 
Den nya lösningen är temporär, men den fungerar tills vidare (dock hör detta till 2010 års 
verksamhetsberättelse) och kommer att presenteras på årsmötet 2010. I korthet har det förts 
många och långa diskussioner om reservdelsverksamheten under året men styrelsen har hela 
tiden arbetat för att vi ska finna en lösning som fungerar, inte överbelastar inblandade 
personer samt är långsiktig. Reservdelshanteringen ska kunna fungera i den form vi nu 
bestämmer oss för i minst tio år - helst ännu längre. 

Vad gäller själva reservdelsinköpen och -tillverkningen har klubben initierat nytillverkning av 
flera slutdelar (bromsskivor, plåtdetaljer mm.) samt köpt in mycket NOS-delar, fråmst till 99-
900 (9000)-lagret.

Hemsidan 
Verksamheten på Saabklubbens hemsida har rullat på under året. Inga större projekt har 
genomförts, mest noterbart är att forumet fått två nya moderatorer i form av Morten 
Strandmoe och Anton "Lustgasen" Björklund. 

Större träffar 
Internationella Saabträffen hölls i Nederländerna den 7-9 augusti. Mer om denna träff kan 
man läsa i Bakrutan tack vare flitiga medlemmar som skickat in resereportage.  

Under några blöta dagar i juli arrangerades Saabens Dagar av Svenska Saabklubben, Saab 
Turbo Club of Sweden och Club Sonett Sweden. Träffen hölls i Trollhättan i samband med 
Fallens Dagar och ett av etappstoppen i Midnattssolsrallyt. Trots ett litet misslyckande från 
väderansvarigs sida så var träffen lyckad och det kom en hel del besökare och bilar. Fredagen 
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ägnades åt specialsträckor och målgång i Midnattssolsrallyt vid Saab Bilmuseum, som även 
hade öppet hus. Även på lördagen kunde museet besökas, och denna dag arrangerades även 
ett familjerally för träffbesökarna. Den morgonpigge kunde dessutom avnjuta en 
specialsträcka i Midnattssolsrallyt. Efter detta ställdes alla besökande fordon upp för en 
utställning för bedömning på området runt museet. Här delades det ut priser i klasserna Saab 
95, Saab 99 och Saab 900 då dessa modeller fyllde jämt, samt även publikens val. 
Utställningen fick även populärt besök av inte bara en, utan två Saab husbilar, och i samband 
med prisutdelningen fick Widarsson ett par välbehövda (?) solglasögon i födelsedagspresent. 
Avslutningsdagen söndag ägnades åt marknad och museibesök. 

Lokal verksamhet 
Trollhättesektionen, Norrlandssektionen, Skånesektionen (Saab Skånia) och 
Gotlandssektionen lämnar separata verksamhetserättelser.

Göteborg
Göteborgsgruppen av Saabintresserade är ingen regelrätt sektion och har ingen aktivitet 
förutom träffarna. Dessa hålls några gånger per sommar och startades år 2007. Gruppen är 
under expansion och funderar på att införa regelrätta medlemsmöten mm. Under 2009 har 
bilträffar genomförts vid Götaplatsen i Göteborg den 26 april (11 bilar) och den 20 september 
(12 bilar). Dessutom deltog gruppen i en träff arrangerad av andra intressenter vid 
Packhuskajen, Maritiman i Göteborg den 29 juli. 

Övrig träffverksamhet
En stor VinterSaabträff hölls i Värmland i februari med många besökare från hela Sverige 
samt delar av Norge. Dick Ström stod som arrangör och lokaliteter och andra praktiska 
arrangemang ordnades genom den store Saab- och motorsportsfantasten Lennart Nilsson i Kil, 
som ställde upp med familj och vänner för att träffen skulle kunna genomföras. Det blev en 
heldag med flera motorprofiler som föreläsare och besökarna kunde beskåda Lennarts privata 
bilsamling av både egna tävlingsfordon och gamla fabriksbilar. Dagens huvudattraktion var 
Ola Strömberg som berättade mycket underhållande och målande om sin rallykarriär och livet 
därefter. Därtill fick besökarna höra om både V4-trimning, TT V8 båtformelracing och 
LeMansprojektet. De har genomförtts en träff i karlskronaområdet på lokal nivå - mkt 
uppskattat av träffdeltagarna. 

Slutord
Hela styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till klubbens 
verksamhet. Som en ideell klubb är vi helt beroende av frivilliga krafter vid de arrangemang 
som anordnas. Vi ser med spänning fram emot det nya året då många viktiga beslut kommer 
att fattas och genomföras - bland annat framtiden för klubbens reservdelshantering och vår 
styrelseorganisation.

Uppsala, 2010-03-11 

För Svenska Saabklubben 

Göran Sahlén 

Sekreterare (tidigare v.sekr) 
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Picko Trobergs SAAB-minnen
Många SAAB-entusiaster känner säkert till 

SAAB:s försök med en formelbil på 60-ta-
let. En framhjulsdriven best baserad på ren 
SAAB-teknik som dessutom finns för beskådan 
på SAAB-muséet i Trollhättan. 

1985 startade Picko Troberg ett team med sikte 
på att vinna SM i Formel 3. Förare var en ung 
talang vid namn Thomas Danielsson och Picko 
fick SAAB att leverera motorer. Hur det gick?
Vänta och se. Över en kopp te bjöd Picko på 

följande minnen:

För de flesta är Picko mest känd som Hundkoje-, 
Formel 3- och sportvagnsförare men faktum är 
att hans karriär startade på allvar med en SAAB. 
Picko kände bröderna Henry och Willy Falk som 
drev en SAAB-verkstad och som själva tävlade. 
1960 gjorde de i ordning en SAAB 96 som 
Picko fick köra Is-SM med. Picko jobbade då på 
ett arkitektkontor och på lördagen efter jobbet 
(på den här tiden var arbetsveckan måndag till 
lördag) lastade han och mekanikern Lasse Levén 
in is-däcken i tävlingsbilen och gav sig iväg till 
tävling. Eftersom det här var innan bilsläpens tid 
kördes tävlingsbilen för egen maskin till och från 
tävlingen. I bilen fanns inget baksäte utan här låg 
tävlingsdäcken med ett vanligt däck utanpå som 

skydd åt långnabben. Efter en lång resa borde ju 
grabbarna vara trötta och vila inför söndagens 
tävling men det var det inte tal om. Som up-
pladdning var det istället dans och att charma 
ortens damer som gällde. På tävlingsdagen togs 
ljuddämparen bort och isdäcken monterades och 
efter tävling monterades ljuddämpare och origi-
naldäck tillbaka inför hemfärden. Resultaten var 
inte så lysande men roligt var det och på månda-
gen gick Picko som en sömngångare på jobbet.
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Under tävlingar i Finland hade Picko lärt känna 
rallyföraren Simo Lampinen. Inför Svenska Ral-
lyt 1964 behövde Simo en kartläsare och ringde 
Picko som givetvis svarade ja. På detta sätt ham-
nade Picko som medlem i SAAB:s fabriksteam 
omgiven av Erik Carlsson ”På Taket”, Ove 
”Påven” Andersson, Åke ”Bryggarn” Andersson 
och Calle ”Orren” Orrenius.
Resultatet blev en andraplats i klassen efter 

Rauno Aaltonen som också körde SAAB.
Detta var sista gången som Svenska Rallyt 

kördes som sommarrally.

Året efter, 1965, återförenades paret och de 

slutade som fjärde ekipage i sin klass. För första 
gången avgjordes rallyt på vintervägar och har 
gjort så ända sen dess.

Ollonpistol lurade trana
Noter fanns inte på den här tiden utan kartläsa-

rens uppgift var i stort sett bara att hålla reda på 
ankomst- och avgångstider på sträckorna och 
vid uppehållen. Därmed fanns det tid för lite bus 
och av någon anledning hade Picko tagit med sig 
en ollonpistol. På en sträcka fick han och Simo 
problem när ett stift slog igen så att motorn bara 
gick på två cylindrar. Simo svor och givetvis gick 
bilen inte så fort som den borde och Simo bad 
Picko hålla uppsikt bakåt för de skulle bli ikap-

Thomas Danielsson i samband med Picko:s formel 3 satsning under 1985.
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pkörda av bilen som startat efter dem. Bilen efter 
kördes av Tom Trana och hann var snart i kapp 
men eftersom snövallarna var höga var det inte 
lätt att hitta ett ställe att släppa förbi på. Till sist 
fanns det en liten öppning de sakta kunde byta 
plats på. Båda bilarna hade rutorna nervevade och 
det var då Picko passade på. Två skott avlossades 
från ollonpistolen och från Tom Tranas Volvo ljöd 
kartläsarens upprörda röst: ”Djävlar, punktering”. 
Inifrån SAAB:en hördes Picko garva förnöjt..

Saabo istället för tält
Formel 3-karriären tog fart under 60-talet och 

det blev många resor till utländska banor. Picko 
hade en Dodge som transportbil och på flaket stod 
racerbilen. Normalt bodde förarna i tält eftersom 
de inte hade råd med hotell. Picko som har känsla 
för stil skulle givetvis ha husvagn istället så han 
övergav tältet för en SAABO-husvagn. Tyvärr för 
oss SAAB-entusiaster var han inte helt nöjd med 
vagnen. Efter en resa från sydeuropa till Danmark 
hade inredningen mer eller mindre fallit i bitar.
Vid ett tillfälle skulle Pickos mekaniker install-

era ett kylskåp i husvagnen och det höll på att sluta 
i förskräckelse. Något gick snett med gasolen 
och mekanikern brände sig svårt på armarna och 
ansiktet och medan Picko tävlade fick mekanikern 
vårdas på sjukhus. Dock var SAABON ej mer 
skadad än att Picko och frun Lena kunde bo i den.

Saab och formel tre
Nu är vi framme vid början på 1985. Bob Moore, 

en amerikan som Picko kände sen tidigare, hade 
föreslagit SAAB att deras nya 16-ventilsmotor 
skulle passa som racermotor i Formel 3.
SAAB tyckte det var en bra idé eftersom de ville 

marknadsföra den nya motorn. Ett team bildades 
i England för det prestigefyllda engelska mäster-
skapet och i Sverige ringde Picko till dåvarande 
VD:n för SAAB, Sten Wennlo, och föreslog ett sa-
marbete. Resultatet blev ett team som var Pickos 
första sedan Mennen-stallet i början på 70-talet 
och som mål hade Picko och hans kompanjon Per 
Arvidsson att hjälpa Thomas Danielsson till dess 
han kunde försörja sig själv på racing. Slutmålet 
var ”Thomas to Formula 1”.

I det engelska mästerskapet var resultaten inte 
de bästa. En Pole Position men inga pallplatser 

och vid säsongens slut drog SAAB tillbaka sitt 
stöd och teamet upplöstes.

Från början var det meningen att det svenska 
teamet skulle använda en Ralt men i sista stund 
ändrades detta till en Reynard. Picko blev för 
övrigt senare agent för detta märke. I och med 
bilbytet blev förberedelserna inte de bästa och 
i den första SM-tävlingen fick Thomas bryta på 
startlinjen med kokande motor. I andra tävlingen, 
som var en del av nordiska mästerskapet, åkte 
Thomas av i ledning och skrotade bilen men 
fortsättningen på säsongen blev en succé.
Thomas vann resterande SM-tävlingar plus 

en tävling i finska öppna mästerskapet och vid 
säsongens slut kunde en historisk SM-titel firas. 
Thomas var med sina 20 år den yngste mästaren 
någonsin och varken förr eller senare har en 
svensk motor vunnit ett Formel 3-mästerskap.
Efter oenigheter kring fortsatt kontrakt upphörde 

tyvärr samarbetet mellan Picko och Thomas och 
bilen såldes. Är det någon som vet var den finns? 
Den borde ha sin givna plats på SAAB-muséet.

Saab tillbaka
Efter brytningen med Thomas startade Picko 

1986 ett nytt Formel 3-team med Richard Rydell 
och Niclas Schönström som förare. Niclas blev 
svensk mästare och efter säsongen i Sverige
ringde Picko till Bob Sinclair, chef för SAAB 

USA, och föreslog att Niclas skulle köra två 
tävlingar i Barber SAAB Pro Series. Denna serie 
bestod av likadana bilar utrustade med SAAB:s 
16-ventilers turbomotor. Bilarna var ett mellant-
ing mellan Formel Ford och Formel 3. Niclas 
gjorde bra ifrån sig och ledde den första tävlingen 
innan han bröt och i den andra blev han fyra. 
Direkt efter sista tävlingen flög Picko och Niclas 
direkt till Macaus GP.

Inom parentes sagt vann en viss Kenny Bräck 
1993 hela Barber SAAB Pro Series och vi vet ju 
alla hur framgångsrik han blev senare. 

 Som många av oss vill Picko se SAAB återvän-
da till tävlingsbanorna och han vill gärna göra vad 
han kan för att det ska bli verklighet.

Anders Pettersson
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Boktips till Jul!
KAMPEN OM SAAB

Under hösten har SvD journalisten Jonas 
Fröberg gett ut en dokumentär med titeln 
”Kampen om SAAB” som beskriver turbu-
lensen runt SAAB under de senaste två åren 
då Saab blev nedläggningsdömt av GM men 
trots alla belackare kunde leva vidare under 
nya ägare.
Jonas Fröberg har haft möjlighet och kontakter 

att följa turerna på nära håll och i många fall själv 
intervjua nyckelpersonerna både inom SAAB:s 
och GM:s topporganisation och på regeringskans-
liet. Några av våra klubbmedlemmar tillsammans 
med ett gäng ”saabnördar”  inom och utomlands 
samt folk på fabriken och hos underleverantörer 
har också fått komma till tals.
Huvudperson är naturligtvis Saab:s vd sedan 

2005 Jan Åke Jonsson som under åren gjort ett jät-
tejobb för att hålla Saab vid liv med god uppback-
ning från sina rådgivare och styrelse. En person i 

denna ledningsgrupp konstaterar att ”detta skulle 
inte ha gått att hitta på” som sammanfattning på 
Norra Europas största företagsrekonsturuktion, 
likvidation, regeringsbråk, varsel, avhoppade 
köpare, mordförsök i Moskva, nedläggning och 
till sist räddning när det mesta hoppet var ute. 

Inledningsvis berättar författaren lite om Saab:s 
historia, vilken som bekant inte varit helt prob-
lemfri och sedan blir vi lotsade genom den minst 
sagt snåriga processen fram till de påskrivna 
ägarbytet. Hänsyn skulle tas till såväl det svenska 
valet hösten 2010 som till GM:s kommande af-
färsrelationer i Kina. Ett gäng tänkbara och min-
dre tänkbara köpare anmälde sitt intresse att köpa 
Saab. Dessa kom att nagelfaras på alla möjliga 
sätt och ändå missade man uppenbara brister i ett 
par fall (eller var det kanske för att GM skulle 
slippa en framtida konkurrent?) Dessutom ville 
naturligtvis EU och svenska skattemyndigheter 
också ha ett ord med i laget. 
Författaren beskriver på ett bra sätt alla förveck-

lingar som ställde till det för Saab och vilken 
balansgång som de inblandade parterna fick gå 
för att till sist komma i mål så här långt. Vi får 
här en långt mer nyanserad bild av vad som hände 
än den kvällstidningsjournalisterna pumpade ut 
så läs den!

Framtiden kommer säkert att ge underlag till fler 
böcker i denna stil En fråga som man kan ställa 
sig och som det inte framkommer något svar på i 
denna bok är hur mycket sanning det egentligen 
ligger bakom den bokföring som anger att Saab 
har gått med förlust under i stort sett alla av de 
tjugo senaste åren. Med tanke på allt som kom 
fram i boken så kan man kanske misstänka att 
GM har velat frisera resultaten i sina amerikanska 
bolag med Saabvinster men det lär vi nog aldrig 
få veta.

SAABAFFÄREN INIFRÅN
Det här är ännu en berättelse om Saabaffären 

från en av de personer som var mest involv-
erad och som hade stor insyn under hela 
förhandlingsspelet. 
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Näringsminister Maud Olofssons närmaste man, 
statssekreteraren Jöran Hägglund, ger en initierad 
skildring byggd på fakta, kryddad med egna up-
plevelser från den dramatiska resan. Förhandlin-
garna med General Motors, Koenigsegg Group, 
Spyker Cars och andra intressenter beskrivs 
ingående.

Framtiden för Saab utvecklades till en affär 
med såväl industriella, ekonomiska som politiska 
förtecken. Amerikanska General Motors som ägde 
företaget under tjugo år hamnade i en ekonomisk 
situation som till slut drev GM mot en konkurs. 
Frågan kom att bli om svenska Saab skulle säljas 
eller läggas ned. 

Inrikespolitiskt kom frågan att tidvis dominera 
den svenska debatten. Regeringen jagades av 
den politiska oppositionen med återkommande 

krav på att staten 
s k u l l e  g å  i n 
och äga företa-
get och stötta 
det med skat-
tepengar. Krav 
som konsekvent 
avvisades.

Till slut kunde 
Saab Automobil 
som varumärke 
och oberoende 
bi l t i l lverkare 
räddas i början 

av 2010 efter det att alla deadlines egentligen 
hade passerats. Saabaffären inifrån är en thriller 
hämtad från verkligheten. 

Anders Johansson

Efterlysning
Är det någon som vet något om det här fotot. 

Det är taget i samband med Sydsvenska Rallyt 
1959. Registreringsnumret  visar i vart fall att 
tävlingsbilen hör hemma i Älvsborgs län och 
då med alla sannolikhet i Trollhättan.  Men 
vilka är det som står vid Saab:en?  Det är 

taget i ett trångt garage, kan vi se. Intill står 
en Volkswagen.
Du som vet något om fotot, om bilen och om 

personerna  - kontakta redaktören så kan vi kanske 
till nästa nummer få ett klarläggande av det nu 
oidenfierade fotot. 

Christer Gebo
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När en ny modell har lanserats så har det alltid 
sagts att den ska bli Saabs räddning. Så var det 
med nya Saab 900 när den presenterades den 
21 juli 1993. Den skulle rädda Saab från ner-
läggning men blev en av de största flopparna 
Saab har gjort men företaget levde ändå vidare. 
Nu sägs det igen. Nya 9-5 ska rädda Saab över 
tröskeln så att de modeller som ligger i pipeline 
ska hinna fram innan det kan krisa sig igen för 
företaget. Störst förväntan har man på 9-3 som 
ska vara introduceras år 2012. För att lyckas 
har Saab engagerat Jason Castriota från New 
York som ny designchef.

Det var på Genève-salongen i våras som Jason 
Castriota som av en händelse sprang rakt i armarna 
på Victor Muller. De var bekanta sedan bilsalon-
gen i Los Angeles då Victor Muller lagt sitt första 
bud på Saab. I Genève blev det ett kärt återseende.  
Nu hade ju dessutom Victor Muller blivit ägare till 
Saab. Några månader senare slutade det med att 
Castriota blev chefsdesigner vid Saab i Trollhät-
tan. Han bor i New York och har sin studio där. 
En månad efter sammanträffandet i Genève träf-

fades de igen på Castriotas studio tillsammans 

Saab:s nye designchef

med Jan Åke Jonsson. Castriota hade då gjort ett 
antal skisser på hur nya 9-3:an skulle kunna se 
ut.  De båda Saab-cheferna blev så entusiastiska 
över vad de fick se. Det var då som Castriota 
rekryterades på stående fot till sitt nya uppdrag. 
Uppdraget som Castriota fick var: Rädda Saab!

Auto, motor & sport presenterar Saabs planer på en 
ny Sonett IV.

Ur SvD den  4 November 2010
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från barndomen och  från sin uppväxttid i Con-
necticut. Hans föräldrar med italienska rötter 
körde nämligen Saab. När han själv fick körkort 
så blev hans första bil blev en 3-dörrars 900.  
Han ritade bilar redan som 5-åring. Och nu 31 år 

senare så ska han alltså designa den bil som ska 
bli Saabs räddningsplanka för framtiden.
Både förväntningarna och kraven på honom är 

enorma. Men samtidigt har han fria händer att 
forma den modell som förhoppningsvis ska bli en 
storsäljare och göra Saab lönsamt om ett par år.

                                                
MER SAABISK

När Castriota kom till Saab som den nye chefde-
signern fick han se en redan färdig fullskalemodell 
på nya 9-3:an men den var varken Victor Muller 
eller Jan Åke Jonsson nöjda med eftersom den 
inte är tillräckligt ”saabisk” och får alltså göras 
om med Castriotas mer djärva stil i sin formgivn-
ing av bilar. Nya 9-3 ska bli ”supersaabisk” och 
sticka ut som en annorlunda bil.
Castriota har samtidigt redan börjat med att 

skissa på en mindre modell som ska komma efter 
9-3:an. Tidtabellen för nya 9-3 är att den ska kunna 
vara klar att ställas ut som en konceptbil i slutet 
av nästa år. 
På denne man och den bil som han får fram med 

företagets tekniker hänger Saabs framtid. Och det 
finns ingen tid att förlora. 

                                                

Saabs nya designchef har intervjuats i tidningen 
auto, motor & sport

TAJT TIDTABELL
Ny 9-5 sedan nu, en ny 9-5 kombi står på tur till 

våren, 9-4X kompakt-SUV är startklar ny 9-3 i 
slutet av 2012, en ny 9-2 folkbil 2013/14 och så 
finns det planer även på en Saab Sonett – kanske 
den kan den bli en ny Sonett IV. Det skulle i så 
fall förmodligen bli 2013-2014.
Castriota har sagt att han gärna vill göra en 

tvåsitsig bil av den typ som Saab visade som 
konceptbil Aero X på Genévesalongen 2006 och 
som finns i Saabs museum. 

                                    
SONETT IV

- Jag har på allvar börjat att titta på en 
modern hyllning till Sonetten och 
jag kan avslöja att jag inte behövde argumentera 

särskilt länge för att få ledningen med på noterna, 
sa Jason Castriota i en intervju för ett tag sedan.
Tidningen Auto, motor & Sport gjorde för ett år 

sedan en läsarenkät och det visade att det finns ett 
stort intresse för att Saab gör en modern Sonett.
Saab-ledningen har ambitioner, vilja och idéer 

men har företaget pengar att genomföra sina 
planer. Man behöver sälja många bilar under 
resans gång för att planerna ska kunna realiseras.
Det ser i alla fall ut som om Saab har några 

spännande år framför sig om allt går i lås.
                                                                                                              

CHRISTER GEBO

Bakom kulisserna har det hörts att 
det är allt ifrån ett tufft uppdrag till 
ett omöjligt uppdrag. Det har också 
sagts att det är ett självmordsuppdrag.  
Men det är ett jobb som Castriota 

gärna åtar sig. Han gillar att jobba un-
der hård press och har tidigare räddat 
Maserati som var i samma läge som 
Saab är i nu. Och nu ska han göra det 
igen med Saab som uppdragsgivare.
Det är bråttom dessutom. Mycket 

bråttom. Tiden är knapp att ta fram 
en ny modell för Saab fortsätter att 
blöda. 

                                    
SAAB FRÅN BARNDO-

MEN
Jason Castriota har Saab med sig 
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Redaktör`n har ordet
Hur ska det gå för Saab? Nu har vi i Troll-

hättan blivit oroliga igen. Efter ett år från 
djupaste djup trodde vi att Saab hade kommit 
på fötter igen med rysk finansiär och en hol-
ländsk entusiast som inte står vd:n Jan Åke 
Jonsson långt efter i sin optimism. Sådana 
ledare behöver Saab för sin överlevnad. Men 
Saab behöver kunder också. Det är i det senare 
fallet som det brister. Många gillar Saab men 
har kanske inte råd att köpa en bil i lyxklassen. 
Saab har fått kritik för att inte göra en folkbil. 
Nya 9.5 är ju inte precis en bil för det vanliga 
folket men så har den också sitt ursprung i 
GM och skulle lika gärna kunna heta Cadillac 
som Saab.
Saab slåss i det så kallade premiumsegmentet 

– ett finare ord för lyxbilsklassen. Där är konkur-
rensen benhård. Kunderna har gott om pengar 
men är också kräsna.  Saab slåss mot Mercedes 
E-klass, Audi och BMW.  Skillnaden är att alla 
dessa tre märken också har småbilar att erbjuda 
sina kunder och som företagen kan leva på. Det 
har inte Saab. Man har en gammal 9.3 och en dyr 
9.5. Det är Saabs akilleshäl nu. Det är bara att hop-
pas att Saab hinner få fram nya 9.3:an och en 9.2 
innan förlusterna blir för stora att bära för ägarna.
Nästa år kommer nya 9-5 som kombimodell eller 

mer som en SportCombi. En 9-4X stadsjeep  står 
ju också runt knuten och väntar på att få komma 
fram i ljuset. År 2012 är det dags för nya 9-3 och 
sedan 2013/14 kommer den bil som så många 
vill ha, en lill-Saab vid den troliga beteckningen 
9-2.  Men det finns även en ny Sonett med på 
Saabs agenda.
Det är bara att hoppas att företaget har den fi-

nansiella styrkan att få fram detta breddade och 
efterfrågade modellprogram. Det är inga billiga 
utvecklingskostnader och det gäller att man säljer 

bara försvinner. Det ser illa ut. Riktigt illa. 
En av alla dessa Saab-ägare ville få märket utbytt 

till nya och fräscha vid en service. Men det var 
inte billigt. Närmare trehundra kronor skulle det 
kosta så det blev inget byte. Han kör fortfarande 
med bleka Saab-märken och tycker att det är något 
som Saab borde byta ut helt gratis i samband med 
service:arna.
Det kan man hålla med om. Det ger dålig glans 

åt Saab att folk kör omkring med bleka märken. 
Dessa märken kan inte kosta många kronor och 
att byta dem går väl närmast sekundsnabb. Eller 
ska vi säga minutsnabbt.

rejält med bilar under 
resans gång. 
                                

BLEKNAR
Saab bleknar. Inte bil-

fabrikatet Saab. Utan 
bilmärket Saab. Det 
märke som sitter på 
motorhuven och bak-

luckan. Man behöver inte titta 
änge för att se en Saab med ett 
blanka märken.  Kvaliteten 
är för dålig. Märkena tål inte 
solen och tål inte avfettningen 
i automattvättarna utan ytan 

Annars kan man ju 
göra som klubbens web-
bredaktör Patrik Her-
mansson. Han har gnut-
tat på ett eget märke med 
det gamla flygplanet på 
den bleknade plattan.

                                             
CHRYSLER-SKROT

Redaktörens Chrysler Voyagrar har avhandlas 
ju var och varannan gång i dessa spalter. Den 
förra stals ju i Solna förra sommaren, påträffades 
slaktad vid en marina en bit därifrån, fick bärgas 
och skrotas.
Den ersattes någon månad senare med en ny 

Chrysler Voyager som hittades på Blocket och 
fanns i Västerås. Ja, den var ju förstås inte ny 
men så säger man ju när man köper en ny bil som 
inte behöver vara ny. Dock var den i alla fall tre 
år nyare. En 94:års modell mot den gamla 91:an.
I tretton månader camperade vi ihop och det blev 

många resor mellan Trollhättan och Stockholm 
under den tiden. Nu har den också gjort sin sista 
resa och vilar ut på skroten i Köping.

                                                    
SISTA RESAN  

Den sista resan gick som vanligt till huvud-
staden. På motorvägen mot Örebro tändes plöt-
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sligt laddningslampan. ”Check the Engine” stod 
det. Stannade vid motellet i Viby ihop med en 
massa långtradare. Det var mörkt så det var svårt 
att se ner under motorhuven. Det vanligaste felet 
brukar ju vara att kilremmen har gått av.  Kände 
på den men det var i sin ordning. Den var spänd 
också.
Slog igen motorhuven och fortsatte. Andra 

checklampor har tänds och släckts tidigare så 
det ingav ingen större oro. Men efter några mil 
ytterligare så bleknade belysningen på instru-
mentbelysningen. Insåg då att det var allvar. Nu 
gällde det att komma av motorvägen så fort som 
möjligt och inte bli stående där. Örebro hade pas-
serats så det blev avtagsvägen in till Arboga. Det 
är en smitväg som långtradarchaufförer brukar ta. 
Det är den gamla E20 innan motorvägen kom till 
förbi Nalles som många känner till och har stan-
nat och lunchar eller druckit kaffe. Långtradarna 
kör fortfarande denna väg även om Nalles sedan 
länge är nerlagt.
Det gick inte många kilometer förrän laddningen 

var slut i batteriet och tändningen upphörde.  Bilen 
blev stående i det kolsvarta mörkret på den smala 
vägen med halva bilen på vägbanan och den andra 
på vägrenen. Strömmen var ju slut så det gick 
ju heller inte att slå på varningsljusen. Långtra-
darna dundrade förbi alldeles intill. Vågade inte 
ens stanna kvar i bilen och vänta på bärgare om 
den skulle bli nermanglad bakifrån av någon av 
”Vägens riddare”. 
Fick stå vid dikeskanten långt bakom bilen i över 

en timma i mörkret innan bärgningsbilen kom från 
Örebro. Det blev färd till närmaste märkesverk-
stad som det står i försäkringsvillkoren och det 
var vid Eurostop i Örebro. Blev avställd där med 
bil och allt innanför verkstadens grindar och fick 
tillbringa natten där i bilen tills verkstadsportarna 
slog upp klockan sju.
Fick fatt på en mekaniker som startade bilen 

med hjälpbatteri, kollade generatorn och sa att 
den laddar visst.

                                                 
SAMMA IGEN

Glad i hågen och i tron att det bara var något 
tillfälligt spökeri gick färden vidare på morgonen 
mot Stockholm. Eftersom meken sagt att genera-
torn laddade så fanns det ju inget att frukta och 
hoppades komma till Stockholm.

Men det skulle snart visa sig vara en bedräglig 
förhoppning för redan vid Eskilstuna upprepade 
sig samma procedur som kvällen innan. Motorn 
började hacka och stannade.
Strömmen var slut igen. Batteriet var tömt.
Det blev till att larma en bärgare på nytt. När-

maste märkesverkstad var ju i Eskilstuna. Bara 
att köra in den dit men frågade bärgaren vart han 
skulle efter att ha ställt av mig. Han skulle till 
Köping.
Kör dit då och ställ av mig vid skroten, svarade 

jag.

Så gjorde han                             
SMOCKFULL

Fick en hyrbil. Åkte tillbaka till skroten och 
tömde Chryslern. Den lilla hyrbilen – en splitter 
ny Audi A1 – blev smockfull. Inte bara bagaget 
utan hela baksätet upp till taket och likadant i 
passagerarsätet fram. Fullt upp till taket. Det var 
knappt att man kom in i bilen själv. Det är i stunder 
som dessa som man upptäcker hur mycket man 
släpar med sig i sin bil. En Voyager rymmer ju en 
hel del utan att det knappt märks. Men när man 
ska lasta över till en liten bil märks det med råge. 
I efterhand kan man ju fundera över vad det var 

som orsakade strömbortfallet. Generatorn laddade 
ju. Förmodligen hade bilen börjat att tjuva ström 
någonstans så att generatorn inte förmådde att 
alstra tillräckligt mycket ström som behövdes 
för att hålla igång den. Kanske var det ett enkelt 
fel trots allt. 
Kanske var det onödigt att skrota den. Den hade 

ju trots allt inte gått mer än 24.000 mil. Den 
förra hade gått över 30.000 mil när den stals och 
slaktades.
Men det var nog lika bra att låta en skrot-Nisse 

ta hand om den. Det läckte kylvatten så varje gång 
tanken fylldes så fick också burken med kylvatten 
fyllas upp. Måhända var det bara en slangklämma 
som läckte och inte kylet. 
I somras så hade en vandal slagit sönder vin-

drutan – visserligen på passagerarsidan men 
tillräckligt för att den inte skulle godkännas vid 
nästa besiktning.
Så skroten var i alla fall det rätta stället för 

min andra Chrysler Voyager även om det var ett 
halvår för tidigt. Siste mars skulle den ha varit 
besiktigad. Dit var det i alla fall inte meningen 
att den skulle komma.  Hade bestämt att skrota 



58

den samma dag. Så det blev ett halvår tidigare.                                                                                   
GRAVSTEN

Saab lever i alla fall vidare som biltillverkare om 
än återstarten har blivit segare än vad ledningen 
hade trott och hoppats på. 
Men nog är det konstigt att SAAB har fått en 

egen grav. På en kyrkogård i stadsdelen Brook-
lyn i New York vilar SAAB. Det är i alla fall vad 
gravstenen förtäljer. En Köpingsbo har varit där 
och fotograferat den. Och varför hamnade SAAB 
just här?   

Wandin beklagar att han inte har kunnat åka på 
träffar med sin folka under den gångna sommaren. 
Anledningen till detta är sonen Elis. Det har näm-
ligen inte gått att transportera en barnvagn i hans 
folka. Därför har han fått åka på andra möten, 
som hamnträffen i Nyköping och träff i Ekeby.  
Vad hade han då för bil. Jo minsann, en Saab 95 
från 1964! 
Det var helt enkelt lättare att få in barnvagnen i 

Saab-kombin, säger han.
Nu undrar han om det finns någon som har en 

barnvagnshållare att sätta på motorluckan. Det 
vore ju bättre att han fortsätter att åka Saab 95 för 
hur kul är det att ha en barnvagns hängandes bak 
på bilen om det börjar regna.

                                           
SAAB-SAMLARE

Sibylla Gustavsson känner ju många inte bara i 
Saab-klubben utan även i många veteranfordon-
sklubbar då hon är en flitig deltagare på träffar 
och vinner priser  med sin och Lasse Björks 
2-takts-96:a från 1961. Paret deltar varje år i det 
återuppståndna Midnattsolsrallyt. I förra numret 
var hon också Bakrutans omslagsflicka.
Vad många kanske inte vet är att hon är en idog 

samlare på Saab- och Scaniamodeller. Hon är in-

                                       
FOLKA-ENTUSIAST I SAAB

Läste i Volkswagenhistoriska klubbens tidn-
ing ”Folkvagnen” att tidningens redaktör Patrik 

Snön satte inte 
bara stopp 
för dessa två 
SAAB-förare 
utan för hela 
SAAB-fabriken 
i Trollhättan.

Ur DN den 
10 November 
2010.

gen finkännare 
utan samlar på 
allt oberoende 
av storlek och 
m o d e l l t i l l -
verkare. Inte 
mindre än 600 
stycken mod-
eller har hon 
samlat på sig 
sedan hon bör-
jade med sin 
samling 1987.
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Baic lanserar kinesiska Saabar
Under 2011 ska den kinesiska 

biltillverkaren Baic lansera två egna 
modeller – med Saab teknik. De 
båda märkena kommer presenteras 
så fort tillverkarens nya fabrik är 
klar – detta meddelade Baic under 
onsdagen.

Fabriken kommer att bygga de båda 
modellerna C60 och C71 som bygger 

på Saabs gamla 9-3 och 9-5. De båda bilarna ska 
marknadsföras som övre mellanklassbilar och 
förväntas vara klara för försäljningen under juni 
2011.

Baic, Beijing Automotive Industry Holdings 
Co, är kinas femte största biltillverkare, men har i 
dagsläget endast modeller som de samproducerar 
med andra. Detta ska det nu bli ändring på.

– Saabs teknologi kommer att vara en mycket 
viktig vas i Baics egenutvecklade bilar, berättade 
företaget i en pressrelease.

För närvarande är Baic kinesisk samarbet-
spartner med Daimler och Hyundai. Förra året 
köpte företaget produktionsnycklarna för Saabs 
utgående modeller av GM – och det är med dessa 
som de lyckats bygga sina egna bilar.

Men det är inte bara modeller som hon samlar 
på utan i stort sett allt som det står Saab på. Det 
kan vara termosar, kortlekar, pussel, glasplädar 
och jackor.
 Paret har ett par andra Saab:ar i garaget utöver 

Midnattssols-Saab:en.
  Sibylla var nominerad till Nostalgias utmär-

kelse ”Årets samlare 2010” men fick se sig beseg-
rad av en kamerasamlare i Osby. Han har samlat 
på sig 1.300 kameror av alla sorter och modeller.
Men för oss i Saab-klubben är Sibylla årets 

samlare alla kategorier. Eller är det någon som 
kan slå henne?  

                                       
 SNÖ STOPPADE SAAB 

Det kom snö tidigt och ovanligt mycket till 
Västsverige i år. Sista veckan i november snöade 
det intensivt i flera dagar i sträck nästan helt utan 
uppehåll. Fredagen innan 1:a Advent var Troll-
hättan en insnöad stad med inställda bussturer i 
stadstrafiken. 
Det ymniga snöandet medförde att det blev stopp 

i produktionen på Saab. Klockan sju på morgonen 
på fredagen när bandet hade dragits igång fick det 
stoppas nästan omedelbart. På flera ställen över 
monterinshallen upptäcktes att taket hade börjat 
att bågna av de tunga snömassorna och man ville 

inte riskera att det skulle rasa ner. I två dagar - 
både fredagen och lördagen - fick taken skottas 
på Saab-fabriken. På söndagen fick de anställda 
istället arbeta övertid efter snöskottningen. 

                                                         
NY MOTGÅNG 

Som om inte snön var tillräckligt nog för det 
hårt drabbade SAAB beslutade Transportstyrelsen 
samma dag att det industrispår som SAAB har 
omedelbart ska stängas med förbud att användas. 
Det fick lokaltidningen att skriva att “Inget går 
på räls för Saab”. 
Vid en inspektion 2007 av industríspåret riktades 

flera anmärkningar vilka skulle åtgärdas. Men 
den turbulens som rådde över Saab då och med 
en mycket oviss utgång så användes inte spåret 
och några åtgärder vidtogs heller inte. Men när 
SAAB startade produktionen igen började man 
att använda industruispåret men nu har alltså 
Transportstyrelsen satt stopp för detta.
 
Nog kan väl det gamla ordspråket “En olycka 

kommer sällan ensam” användas för SAAB som 
borde ha haft tillräckligt med motgångar vid det 
härlaget.       
                                                                                        

 CHRISTER GEBO

 



60

Saabåterförsäljaren ANA Trollhättan AB läm-
nar 15% rabatt på Saab original tillbehör och re-
servdelar mot uppvisande av giltigt medlemskort 
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

Int. SAAB träff i Finland
Saab planerar inte för någon festival på muséet 

i Trollhättan nästa år. Men för många är det inte 
långt till den internationella träffan nästa år. Den 
är nämligen förlagd till Sastamala i sydvästra 
Finland, 
 
Träffen kommer att hålla till vid Hotell Ellivuori 

där det även finns en campingplats och äga rum 
veckoslutet 5-7 augusti.
Hedergäst kommer Simo R. Lampinen att vara. 

Han är en internationellt känd rallyförare från 
finska rallyt 1960. Han har efter tävlingskarriären 
ägnat sig åt att vara bland annat rådgivare vid ral-
lyn och andra biltävlingar.
 
Dagen innan själva träffen kommer det att ar-

rangeras en “pre tour” som man kallar “Gårdagens 
Finland Idag” med återkomst dagen därpå efter 
ett besök på Saab-muséet i Uusikaupunki. Turen 
är begränsad till 40 bilar och högst 80 personer.
I träffprogrammet finns en 8 mil lång picknick-

utflykt, Första kvällen är det grillning på träf-
fområdet. 
Som det anstår ett finsk arrangemang så bjuds 

det förstås på bastu. Det är både en vanlig bastu 
men också en finsk rökbastu. Hotellet har också 
badpool. 
Samtidigt med träffen firar “Saab Club of Fin-

land” sitt 20-årsjubileum
Anmälan till träffen ska ske senast den 6 maj. 
Vill du veta mer så kan du gå in på www.

intsaab2011.fi
Christer Gebo



6160

Evenemang
Hej Saab vänner nu när snön yr runt fönstret här i Bromma, känns träff-sommmaren långt borta.
MEN jag behöver eran hjälp med att få in all träffar som ni vet är på gång under 2011. Så fort ni 
hör talas om dem eller själva vet ett datum skicka det till klubbmastaressk@hotmail.se eller skriv in 
på hemsidan forum i träfftråden.
 
Vill ni själva arrangera en träff finns viss hjälp att få av mig så som tex ekonomiskt bidrag samt 
hjälp med tält och flaggor m.m. som kan behövas vid en träff, maila om ni har funderingar

God Jul & Gott Nytt år!
Eder klubbmästare Jonas 

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

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   

Återkommande Saabträffar

Redaktörens Saab 92 A 1950 är inte till salu men 
däremot söks någon som kan fixa till den.  Den 
har stått i en lada i en hel del år.  Är komplett men 
har ingen klädsel i taket. Den har 96:ans hand-
bromsspak och likaså 96:ans bolstrade solskydd 
vilka behöver bytas ut mot original.  Det ska inte 
behöva svetsas något. Båda av skärmarna är i plast 
och skulle gärna kunna bytas ut mot plåtskärmar. 
Sedan ska den förstås lackas om.  
Någon som kan åta sig att sätta den i bruk. Maila 

till cgebo@hotmail.com. Det är säkrare än att 
ringa (0520-307 16).  Är ofta borta.  

Hjälp med Saab 92 A

Trisslotter
Redaktionen tackar följande medarbetare i 

detta nummer för bidrag. En belöning i form 
av en trisslott dyker upp innan Jul!
Anders Lövmark Anders Pettersson
Rune Danielsson Susanne Algestam
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Nya Medlemmar -September 2010 Välkomna !
ANDERSEN SÖREN DK-8200 ÅRHUS N DENMARK

ANDERSSON DENNIS 286 32 ÖRKELLJUNGA

ANDERSSON INGVAR   * 461 29 TROLLHÄTTAN

ANDERSSON INGVAR ’ 332 33 GISLAVED

ANDERSSON MICHAEL * 696 32 ASKERSUND

ANJOU ANDREAS 463 95 LÖDÖSE

AXELSSON MIKAEL 543 91 TIBRO

BOHMAN JOHN 148 91 ÖSMO

BORG TOMAS 461 59 TROLLHÄTTAN

BOURGEON BRUNO FR-45430 CHÉCY FRANCE

BROBERG SVEN 263 36 HÖGANÄS

CARLGREN ANNA 566 91 HABO

CHRISTIANS BO-GÖRAN 616 33 ÅBY

DRUFVA ULF 462 41 VÄNERSBORG

EFENDIC STELLA 831 62 ÖSTERSUND

ENGSTRÖM JENS 833 35 STRÖMSUND

ERIKSSON JANNE 761 73 NORRTÄLJE

GUSTAVSSON JÖRGEN 936 91 BOLIDEN

GUSTAVSSON STEFAN   
*

640 34 SPARREHOLM

GUSTAVSSON STEFAN * 640 43 ÄRLA

HEDBERG MAGNUS 129 45 HÄGERSTEN

HOLMBERG HÅKAN 244 91 KÄVLINGE

HOLMBERG KJELL-ÅKE 572 41 OSKARSHAMN

HOLSTEIN JAN 186 42 VALLENTUNA

HÅVELÖKKEN HELMER NO-2827 HUNNDALEN GJÖVIK 
NORGE

HÄGGLUND FREDRIK 831 42 ÖSTERSUND

IREBRAND KENT 197 92 BRO

IRESTEDT NILS 115 37 STOCKHOLM

JACOBSSON MARITA 451 97 UDDEVALLA

JACOBSSON PER-GUN-
NAR

353 51 VÄXJÖ

JOHANSSON HÅKAN 352 42 VÄXJÖ

JOHANSSON LENNART ’ 333 30 SMÅLANDSSTENAR

JOHANSSON MATTIAS ’ 776 90 HEDEMORA

JOHANSSON PETER ’ 736 31 KUNGSÖR

JONSSON SÖLVE 820 11 VALLSTA

JULIN JESPER 185 31 VAXHOLM

JUNTTILA ESKO 777 91 SMEDJEBACKEN

KARLSSON JOHAN * 632 25 ESKILSTUNA

KARLSSON MATTIAS 641 32 KATRINEHOLM

KOHLM PETER 754 46 UPPSALA

KRANTZ KJELL 355 91 VÄXJÖ

LAGERKVIST SVEN-ÅKE 731 30 KÖPING

LARSSON JAN-OLOF 619 33 TROSA

LENNARTSSON PER 273 96 TOMELILLA

LINDELL GUNNAR 791 74 FALUN

LINDROOS JEAN 567 32 VAGGERYD

LUNDBERG DAVID 465 98 NOSSEBRO

LUNDBERG JONAS 136 73 VENDELSÖ

LUNDBERG PATRIK DE-80801 MÛNICH GERMANY

LUNDSTRÖM JOHANNA 8000 ÅRHUS DENMARK

LÖÖF FREDRIK 681 30 KRISTINEHAMN

MALMQVIST CHRISTER 461 42 TROLLHÄTTAN

MARGÅRD LARS NO-0575 OSLO NORGE

MARTHINUSSEN ESPEN NO-8074 BODÖ NORWAY

MEHLUM TROND 6763 HORNINDAL NORWAY

MYHR FRODE NO-0566 OSLO

NAELE THOMAS 823 91 KILAFORS

NESHEIM SIGFRED NORWAY

NILSSON DAN 181 64 LIDINGÖ

NORDQVIST LENA 685 92 TORSBY

NORÉN BIRGITTA 820 29 STRÅTJÄRA

OSSIAN STEN-ÅKE 148 91 ÖSMO

PERRY PAUL CA 95050 USA

ROBERTSON NICHOLAS WIMBLEDON LONDON SW20 
OAG, UK

RÛHMKE VOLKER D-22457 HAMBURG GERMANY

RYDBECK TOMMY 749 50 EKOLSUND

SAILER MARTIN A-4820 BAD ISCHL AUSTRIA

SANDBERG ROGER 191 49 SOLLENTUNA

SCHAEFFER PETER-
PAUL

3112 EJ SCHIEDAM NETHER-
LANDS

SJÖSTRÖM GÖRAN 730 40 KOLBÄCK

SVANBERG ADAM 556 28 JÖNKÖPING

SVENSSON ERIK     * 614 30 SÖDERKÖPING

THREADGOLD GLYN CHELMSFORD ESSEX UK CM2 
6PE

TOIVONEN TIMO 547 92 GULLSPÅNG

TÖRNER PER-ERIK 762 41 RIMBO

WAHLQUIST OLE ER-
LAND

2624 LILLEHAMMER NORWAY

WESTLING LARS-GUN-
NAR

632 39 ESKILSTUNA

WESTLING LARS-GUN-
NAR *

543 31 TIBRO

WIDEN RAIMO 745 61 ENKÖPING

ZETTERSTRÖM ULF 186 32 VALLENTUNA

ÅNGER THOMAS 712 31 HÄLLEFORS

ÖHNBERG JOHN 168 68 BROMMA

Sökes
Är i skriande behov av bakljusglas (droppe med 

skruvhål) till
Saab 92 B 1993.
Benny Frykholm tel 054-510200
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Köp & SäljSäljes
Vinterdäck på fälg, dubbfria, till 

99/90/900, sparsamt använda  under en-
dast en säsong. Prisidé 1200 kr. Malmö
patrik@paheco.nu  eller  s.meijl@

owit.nu

4 bra fotbollsfälgar med svarta cen-
trumkåpor till SAAB 99 önskat pris 
1600:- Finns i Sollentuna.
Erik 08-351680

Köpes
SAAB 900 CAB OG
Tel 070-2578022  16.00 till 22.00 el-

ler e-post: saabmartin@telia.com

Diverse delar säljes
Jag lämnar saabträsket och rensar ut.
Bakrutan från cirka 1995 till 2008, 

lösnummer 10.- st
Saabbroschyrer, V4 1973-80, 99, 90 och 

900 OG inklusive cab 1987 och 99 turbo, 
1973-93, 9000 1985-95, 9-3 viggen, re-
servdelskataloger V4 samt 2-T, pris 50-
250:-st
Dörrar V4, 99 och 900 rostfria i olika 

kulörer och storlekar, hjulhus nya till 
V4 och 99, 
Skärmar till V4, 99 och 900 nytt och 

beggat även med innerskärmkant, bakstam 
99 sedan ny, nytt hjulhus 99, drivaxlar 
till 99-900, drivknutar V4, drivaxel 
1965, växellådsjigg med verktyg 93-97 
pris 2500:-,
Motor 900T 1983, läderstolar svarta 

fram 900 NG, beggat långnoskrom, grön-

tonade sidorutor 99-900cc, askkopp till 
tidig 95, diverse originalverktyg i 
påsar till 2-T och V4, reservhjulsöver-
drag till 95 i olika färger, främre 
ljuddämpare ny till 2-T pris 450:-, 
främre rör till 2” simons V4, hel brun 
hatthylleklädsel 99 sedan, motorblock 
sport behöver borras, dragkrokar 95-99-
900 OG, bärarmar 99-900 orostiga, saab-
jackor 80-talsmodell, bilder kan mailas
Tel 070-2578022 16.00 till 22.00 el-

ler e-post: saabmartin@telia.com

Saab sport 1965, mkt bra bruksskick, 
vit, helrenoverad och sedan garageför-
varad, original inredning i bra skick, 
nya sommardäck, vinterhjul medföljer. 
Bilder kan mailas till seriösa speku-
lanter, telefonkompisar har jag redan!
Tel 070-2578022  16.00 till 22.00 el-

ler e-post: saabmartin@telia.com

Ny vattenpump till 99-76 
070-2578022 Martin Stenlund

Saab 900 S 1993, 26000 mil, f.n. avs-
tälld, femdörrars, vit. 4000:-
Martin Stenlund 070-2578022

Prislista 2010 inklusive Nyhetsblad 1 , 2 , 3.

Känns det som bakänden på din tvåtakt eller V4 
svajar och rör sig när du svänger, inget problem 
du hittar en bussningsats till bakaxelns länkarmar 
i min lista under grupp: 7.
 
I min prislista hittar du oxå t.ex vxl.lådskud-

den mot torpedväggen på din 2T / V4 med 4-vxl 
låda, dessutom finns alla varianter av  p-boxar för 
drivknutar och lamellaxel till din 2T 7 V4 dessa 
huttar du under grupp: 4.
 
Om du har en 2T som släpper ut fettet ur ström-

fördelar växeln via remskivan på vevaxeln, 
inget problem du fimmer dom oxå i min prislista 
under grupp:2. Eller du har kanske en V4 som 
du behöver nya Ramlager eller Vevlager eller 

glappar balansaxeln inga problem du hittar både 
balansaxel och lagersats under grupp: 2 MOTOR.
 Där hittar du oxå alla p-boxar och packningar 

samt frospluggar till din V4 så du kan lungt reno-
vera din motor i vinter. Och mitt kunnande om 
reservdelar för din SAAB 2T eller V4 bjuder jag 
på, iallafall det jag lärt mig under 30 år.
 
Beställer du min lista så får du en lista med ca: 

36 sidor med helt nya ( NOS 9 delar , begagnade 
delar hittar du säkert på närmaste marknad.
 
Karl-Anders Carlsson     
Grunsbo 271 
462 96  Frändefors         Tel: 0521 - 431 33

Behöver du delar till din SAAB tvåtakt eller V4 ? lägg 60:- SEK i ett kuvert tillsammans med 
en lapp med din adress så kommer den med vändande post, eftersom vi närmar oss 2011 så kan 
du skriva på lappen om du vill ha den istället så får du den sista utgåvan.
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Svenska Saabklubben 
Box 1786 
111 97  Stockholm

www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se

 
 

Svenska Saabklubbens styrelse

Medlemsavgift år 2010: 300 kr
Familjemedlem:            100 kr
Postgiro: 476 52 46-6
Användarnamn: 2010-04 
Lösenord: ”god jul”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Christer Gebo

Ordförande
Mats Abelsson
Centrumgatan 35
275 95 SJÖBO
0415-310810

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

Vice ordf.
Henrik Tungström
Furutorpsgatan 23
831 37 Östersund
Tel 070-669 49 96

..

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

Tidnings- och webbredaktion:

Reservdelar:

Klubbmästare
Jonas Leklem
Registervägen 16
168 31 Bromma
Tel 070 - 318 56 26

Kassör/Ekonomi
Mikael Andersson
Hårkmon 110
836 92 Lit
Tel 076- 61 05 64

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

Ledamot
Karl Ask
Häradsdomarevägen
44 lgh 11
443 61 Stenkullen
Tel 0737 - 277 647

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

Redigering:
Anders Johansson
Anumark 13
905 95  Umeå
Tel 090 - 18 60 26

Webb:
Patrik Hermansson
Tomtevägen 9 A
468 30 Vargön
Tel 0521 - 623 26

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

Telefontider reservdelar Torsdagar 19,00 - 21,30

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

Vice sekreterare
Petter Nordblom
Västgötagatan 1
411 39 Göteborg
031-416602

Ledamot
Arne Andersén
Drottningholmsvä-
gen 1,702 31 Örebro
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 

Och du! Ring inte jätte sent på kvällarna, utan försök att respek-
tera husfriden.

Sektionsansvariga:

MHRF-besiktningsmän:
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

 

Saab Skånia:
Bengt Åkesson
Östraby 9122
242 97 HÖRBY
Tel 0415 - 402 22
.

Trollhättan:
Roland Widarsson
Tussilagovägen 4
468 34 Vargön
Tel 0521 - 22 30 33

Karl Ask
Häradsdomarev 44
lgh 11
443 61 Stenkullen
Tel 0737 - 277 647

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

Göteborg
Karl Ask
Häradsdomarev 44
lgh 11
443 61 Stenkullen
Tel 0737 - 277 647

Dina annonser 
skickar du till:
Yngve Ekberg
Fotbollsvägen 13
141 40 Huddinge
Tel: 08-774 28 85

Ur DN den 25/9 2010
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Sida 1 av 1 

Kallelse Årsmöte SSK Norrlandssektion 

29 jan 2011 13:00, Café Koppen Kramfors 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 9 jan, 2011. 
Helst via mail till; williamgidlund@gmail.com  

Dagordning:

§1. Öppnande av mötet. 
§2. Godkännande av dagordningen.
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
§4. Val av ordförande för mötet. 
§5. Val av sekreterare för mötet. 
§6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera 

årsmötesprotokollet. 
§7. Föredragning av styrelsens årsberättelser och kassaredovisningar för det gångna 

verksamhetsåret. 
§8. Föredragning av revisonsberättelsen. 
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§10. Val av styrelseledamöter för följande tidsperioder; 

Kassör, 1 år. 
Ledamot, 1 år. 
Revisorer 2st, 1 år. 
Rev.suppleant, 1 år. 
Valberedare 2st, 1 år. 

§11. Kommande möten, träffar och framtidsplaner för norrlandssektionen. 
§12. Info från Svenska Saabklubben centralt. 
§13. Motioner.
§14. Avslutande av mötet. 

Efter mötet äter vi middag tillsammans på lämplig närbelägen resturang, subventionerat av 
klubben.
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  Svenska
 Saabklubbens årsmöte 2011

Nu är det åter dags för ett årsmöte !

Vi träffas på Saabmuseet i Trollhättan.

Lördagen den 26  mars 2011 med början kl 12.

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

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

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

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

Välkomna!

önskar Styrelsen

Kallelse

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2011 och för att ej missa något nummer av 
Bakrutan och uppdatering av medlemskortet så betala avgiften senast 2010-12-31.

Årsmötet 2010 beslutade att medlemsavgiften 2011 skall vara  300 kronor.

I detta nummer av Bakrutan ligger inbetalningskortet för avgiften 2011.
Skulle ni av någon anledning tappa bort inbetalningskortet går det att använda ett vanligt

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

Glöm ej att ange namn och adress på inbetalningskortet!
Kassören

Kassören informerar !
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Inför planeringen av årets upplaga av Vän-
näs motormuseums dag vid Vännäs gamla 
hangar så diskuterades bl.a. möjligheten att 
visa upp någon av de två Rakmselebygda 
husbilarna och efter kontakt med husbilsklub-
ben så bedömdes detta som genomförbart. 
Detta skulle bli årets enda utflykt norröver för 
dem och husbilen skulle sedan transporteras 
söderut till transportstyrelsens museum.

Under sommaren hade ”Storebror” gått för egen 
maskin i 160 mil så de 37 milen från Östersund 
till Vännäs trodde ingen att det skulle vara några 
större problem att avverka men så skulle inte bli 
fallet.
Efter avfärd så gick det bra till strax norr om 

Celebert besök av Saab 92H
Magnus Myrenhammar väcktes bryskt då höger 
bakhjul trycktes upp mot kupén och hans tillfäl-
liga slummerplats. Det visade sig att höger bärarm 
hade gått tvärt av efter en gammal rostskada och 
nu var goda råd dyra. Under tiden husbilen bär-
gade från Bjurholm till Vännäs Bussgarage så 
sökte saabgänget på musét och Norrlandssektion-
ens  ordförande Tomas Ramsell efter delar med 
ljus och lykta. Undertecknad fick en förfrågan 
om  en lös bärarm till utlåning vilket från mitt 
renoveringsobjekt och denna hämtades hos mig 
vid midnatt. Tidigt på söndag morgon sattes repa-
rationsarbetet i gång och lagom till utställningens 
början vid 10-tiden så var husbilen tvättad och i 
full  rull så den kunde för egen maskin köra in på 
utställningsområdet.

Strömsund där en drivknut inte ville vara med 
längre. Detta löstes med hjälp av den beryktade 
”Saabandan” och en närboende entusiast som 
kunde avvara såväl mekarplats som en drivknut. 
Åter på väg så gick färden nästan fram till 

Bjurholm där det efter en kraftfull smäll blev 
helstopp för vidare framfart. Klubbordföranden 

Regntungt
I jämförelse med i fjol så kunde 

vi  bara få bättre väder men för 
den skull så regnade det i alla fall 
då vi satte upp klubbtältet men 
allteftersom de dryga femtontal  
deltagarna från klubben dök upp 
så mildrades regnet. Vi fick i år 
en god representation av model-
ler alltifrån hela tre st Saab 92 
plus alltså husbilsdito till den 
nya 95-an som Carstedts i Umeå 
hade med som demobil.
Utöver oss så fanns även  

representation från BMW:s 
norrlandssektion och Vännäs 
motorklubb samt ett femtiotal 
fordon utan speciell klubbtill-
hörighet.
Under dagen demonstrerade 

och uppvisningskörde  muséet  
ett antal av de fordon och fasta maskiner som de 
förfogar över. Tillsammans med det naturligtvis 
öppna muséet och den loppis som också drogs 
igång i ett hörn av utställningsområdet så fanns 
här något för alla familjemedlemmar att se och 
delta i.

Text och foto 
Anders Johansson

Man kan undra om en modern husbilsköpare skulle 
acceptera denna förarplats från Saab 92 H
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Ovan: SAAB 92 H - gänget anländer efter 
en strapatsrik resa från Östersund och 
parkerar vid en grön och en grå Saab 92. 
Till höger ser vid Lars “Julle” Olofsson 
som berättar om problemen. Till vänster 
om Lars sitter Susanne Lingholm.

Nedan: Tomas Sandström i en 
modifierad Saab 99 tillsammans med 
brorsan Peter Sandström i en Saab 93 
tog sig ut i regnet och visade upp sina 
bilar.
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Weels 2010
 Samtidigt som sommaren kommit på allvar till Umeå var  dags för Norrlandssektionen att 

delta i årets upplaga av Weels nationals 2010. Denna kan numera räknas som Norrlands största 
bilträff och som förväntat så blev såväl publiktillströmningen som antalet utställda fordon  ännu 
större än i fjol .  Ytterligare en bidragande faktor var naturligtvis det fina vädret. 

Undertecknade närvarade med klubbtält och shop och vi hade intresserade besökare hos oss nästan 
hela dagen. Förhoppningsvis ska detta också så småningom generera lite nya medlemmar.

Ett femtontal Saab:ar dök upp i Vännäs och här har 
några radat upp sig i väntan på uppehållsväder.

Ovan till höger ser vi träffgeneralen Lejf Johansson 
i egen hög person med en till museét nyss inkommen 
motorsåg

Glädjande är också att 
till denna träff så vågar 
sig även medlemmar 
som inte syns så ofta vid 
våra träffar och ett bra 
exempel på detta gäller 
denna gång en ”nygam-
mal” medlem vid namn 
Bo Göran Sundgren  från 
Holmsund med medl 
nr 871 som  visade upp 
sin vita 96-62:a. här till 
höger på bild.

Efter dagens aktivitet 
på Noliaområdet så är 
det tradition med en 
cruising på stan på kväl-
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len men denna blev tyvärr lite avslagen då 
det från politiskt håll inte gått att komma 
överens om hur detta skulle skötas vilket 
fick till följd att vissa gator var avstängda. 
Följden av detta blev ett smärre kaos på 
vissa andra gator och stillastående köer i 
stället för cruising. Vi hoppas att detta reder 
upp sig till nästa år för att träffen ska behålla 
attraktionskraften.

På återseende nästa år!
Text och Foto

Anders Johansson och Rune Danielsson

Ovan: Weels stämningsbilder visar tre Turbobilar på rad fr. vänster en 900 Turbo -80  och två 99 Turbo -79  
vars ägare i det här fallet heter Rune Danielsson och Ted Stockhaus. Till 900:an liksom den vänstra 96-a 
tvåtaktaren från 1964 står Anders Johansson som ägare och CDR 987 ägs av Olle Larsson och visades upp 
av sonsonen Mattias Larsson. Nedan en gatubild från kvällens rätt stillastående cruising.

Omslagfoto bak Saab Cabriolet i 
vinterskrud vid Skeppsbrokajen i Stockholm    

Foto Christer Gebo




