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Saabklubben Norrlanssektionen blev in-
bjuden att delta med två bilar till Saabs 
provkörning första helgen i september så 
naturligtvis  så ställer man upp för profilera 
klubbens intressen.

Uppställningen var en Saab 92  årsmodell 
1955 som ägs av Jonny Andersson och en Saab 
99 Turbo 1979 som ägs av undertecknade  som 
speglar två tidsepoker  av Saabs teknikutveckling.
Anstormningen av besökare var inte som 

man kunde önska men ändå så dök det upp en 
del intresserade som provkörde nya Saab 9-5 
och 9-3X och tittade på utställningsbilarna.                                                                                     
Det fina vädret och en del andra aktiviteter i 
staden konkurerade om besökare men i det stora 
hela så var det en bra helg.
Vill tacka personalen på Carstets i Umeå för 

Saabklubben Norrlandssektionen fick komma 
visa upp oss och även för nya Saab 9-5 och 9-3X 
vi fick låna under tiden till en stor belåtenhet.

Text Rune Danielsson
Foto Anders Johansson

Höstvisning i Umeå

Framsidan visar interiör från 
Saab 9000 som den visats i dess 
verkstadshandbok från 1987 
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(ES)SO-mack med Saab på taket
1956 startades Esso-macken i Storuman av 

Lennart Ludvigsson. För många fjällfarare 
och stora delar av ortsbefolkning blev Lennart 
en känd profil under de 40 år han drev macken 
med Essos namn.

1987 köptes man upp av Statoil och bytte namn. 
I dags drivs rörelsen av sonen Stig-Ola som 
tog över driften 1994. I september 2009 kon-
verterades bensinstationen till en automatstation 
i Statoils namn och i dag drivs verkstaden och 
butiken under namnet S-O Macken med viss 
hänsyftning på “den gamla goda tiden “. I dag 
finns ett bra sortiment “akutdelar” som inte är helt 
vanligt på dagens mackar utan att den hungrige 
för den skull behöver gå ut med skrikande mage.

Som företagets kännetecken har Stig-Ola en 
SAAB 96 V4 -71 väl synlig uppställd på mack-

år Grill 79 i huset bredvid macken. På den tiden 
benämndes nämligen den passerande Europavä-
gen E 79 i stället för dagens E 12.

Text o foto Anders Johansson

Till höger ser vi Lennart Ludvigsson med 
fru Viola flankerade av två herrar från 
Esso:os huvudkontor under det tidiga 
60-talet. 

ens tak och ytterligare en likandan på g 
som tjänstebil. Den som står på taket har 
ägts av en präst ifrån Ersmark ett par mil 
nordväst om Storuman. 
Lennarts fru Viola drev under många 
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     Fredag 5 augusti 2011
Eftermiddag: 
Ankomst anmälan och registrering.
De utländska deltagarna i Pre touren kommer 

till träffen.
Kväll: 
Vi samlas runt grillen.

Program:

Pre turné för våra utländska besökare “Igår Finland idag”
• Turen startar på tisdag kl. 2011/08/02 vid Esbo bilmuseum utanför Helsingfors
• Den slutar fredag kl. i Ellivuori efter ett besök på Saab-museet i Nystad.
• Bokning görs endast via hemsidan.
• En separat registrering från den huvudsakliga mötet måste ske på nätet.
• Detaljerad information av turen, rutten, boende etc. på finns bara på nätet.
• Kostnad för att täcka road book och liknande material debiteras vid startplatsen.
• Antalet deltagande bilar kommer att begränsas till 40 bilar eller max. 80 personer.
• Sista anmälningsdag den 16/5 2011 eller tidigare när turnén är fullbokat.
Behöver du ytterligare information?
Skriv till international@saabclub.fi eller hemsida: http://www.intsaab2011.fi/category/intsaab2011/

     Lördag 6 augusti, 2011
Morgon:
Frukost serveras på hotellet för alla deltagare.
Anmälan pågår.
En 80 km lång Saab rallytur med frågor och 

praktiska prov.
Eftermiddag:
En icke-betald lunch på Ellivuori kommer att 

serveras.
Reservdelsförsäljning/marknad.
Bedömning av snyggaste bil på träffen.
Vanlig bastu och traditionell finsk rökbastu.
Simbassäng och möjlighet att bada i sjön.
Kväll:
Jubileumsmiddag.

     Söndag 7 augusti 2011
Morgon:
Frukost på hotellet för alla deltagare.
Reservdelsförsäljning/marknad.
Eftermiddag:
Lunch med prisutdelning till snyggaste bil.
Träffen avslutas för denna gång.
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Klubbtidning för Svenska 
Saabklubbens medlemmar 
och trycks i 2 700 exemplar 
vid  Dahlströms tryckeri i 
Nyköping.

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

08 - 774 28 85

Skriv till Bakrutan!

Skicka in dina reseskild-
ringar, tävlingsbidrag, 

Saabäventyr m m till tid-
ningsredaktören.

(Ej till Saabklubbens box-
adress)

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

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

Särtryck ur tidningen är 
tillåten under förutsättning att 
källan anges.

Stoppdatum för Bakrutan 
2011

Nr 2 - 2011 17 April
I din brevlåda ca 

4-6 veckor
efter stoppdatum.

Innehåll i nr 1-2011
Höstvisning i Umeå 2

(ES)SO-mack med Saab på taket 3

International Saab Club Meet 2011 4

V ordföranden har ordet 5

Förslag till nya stadgar 6

Bakrutans innehåll 12

Kallelse Svenska Saabklubbens årsmöte 2011 13

Information från styrelsens möte 14

Norrlandssektionens årsmöte i Kramfors 15

MAX & VILLE Saabmekaniker som upplyser 16

Om Medlemsmatrikeln 21

Efterlysning som gav resultat 22

Det kom ett brev 23

Nya Saab 9-5 SportCombi premiär i Genève 24

Omslagsblden TFA nr 26,1959 26

Saab på 60-talet “Äkta svensk hemslöjd” 27

Le Mans med SAAB, är det möjligt? 30

Klubbshopen 36

Att köpa 900 cab 38

Saab byggs i Norrköping? 44

Fler vykort 45

Saab i nyhetsflödet 46

Jultävlingen 50

Redaktören såg dig 51

Nya medlemmar 52

Köp o Sälj mm 53

Inbjudan Saxtorp o Klassikerträff i Lycksele 54

Redaktören har ordet 55

Arkivmaterial o Skattemärken 58

Pressrutan 59

Klubbrabatter 64

Evenemang 65

Styrelse och klubbfunktionärer 66

P 9134, Sigges SM-vinnare från -64 i ett gott hem 68

Glöm inte att skicka material till nästa 
Bakruta i god tid innan deadline den 17 
April 2011    Christer och Anders



6

V ordföranden har ordet
Hejsan!
Det har knappt gått två månader sen senaste 

viceorförandeordet och här uppe i Östersund 
har det varit två mycket kalla månader som 
föga lockar till saabmek för den som inte har 
varmgarage.

På tal om Saabar och kyla mins jag nyårsafton 
1978. Då var det  42 grader kallt. Min lillebror 
blev olyckligtvis sjuk och vi skulle köra in honom 
till sjukhuset. Då var det tur vi hade både garage 
och kupevärmare. Bilen, en blå Saab 99 cc 1977, 
var som en räddande farkost i detta iskalla helsike. 
Då om inte förr förstod jag lycka med i en varm 
bil. Nu har det inte varit – 42 men visst har man 
fått gott om tid att uppleva glädjen av en varm 
bil denna vinter.
 Den där blå 99.an byttes ut redan 1979 mot en 

900.  Tyvärr var den inte blå, jag gillar blå bilar, 
och det blev ingen mer blå Saab för familjen. Synd 
synd, jag som så gärna ville ha en Lyx Turbo. Jag 
satt nog i flera timmar i den bilen uppe hos Saab-
ANA då den introducerades. Vackrare bil fanns 
inte tyckte jag.
Nåja, tillbaka till verkligheten ska jag kom-

mentera ett förslag till stadgeändring vilket ni 
finner  på kommande sidor Jag vet att det kan låta 
jättetrist men jag vill ändå ge alla medlemmar 
chansen att se förslaget innan årsmötet. På så sätt 
kan årsmötet fatta ett första beslut om ändring nu 
i mars. Detta är alltså ett förslag och inget annat 
och alla är välkomna med kommentarer, antingen 
på årsmötet eller direkt till mig, mitt telefonnum-
mer finner ni lite längre ner. Förslagen är inget 
revolutionerande. Stadgar bör ibland ändras med 
att klubbens rutiner förändras och att tiderna 
förändras helt enkelt.

Förslaget är upplagt så att den nuvarande texten 
står till vänster och den nya till höger, på så sätt 
är det lätt att jämföra. Ändringarna är markerade 
med fet text.

De större förändringen följer här: 
§3 Medlemskap. Här har den gamla texten talat 

om att uteslutning av medlem kan ske efter beslut 
i styrelsen. För att stärka den enskilde medlem-

men har 3 punkter lagt till 
som konkretiserar själva 
förfarandet.
§5 Styrelse. Här förslås 

vissa smärre förändrin-
gar,. En av de större är att 
vicesekreteraren stryks och ersätts med den nya 
posten medlemsansvarig.

§6 Årsmöte samt §7 Extra årsmöte. Flera 
förändringar förslås, den största är att klubben 
ges möjlighet till extra årsmöte. Risken att vi 
skulle behöva ha extra årsmöte ser jag som liten 
men om vi nån gång behöver så finns i alla fall 
möjligheten.
§8 Övriga möten. Gamla §7 blir §8

§10 Beslut:Den ändring som föreslås är en di-
rekt följd av §7 p.1. samt § 11 och §15

§11 Ändring av stadgar. Förslaget är att det 
krävs två i stället för ett årsmöte för att ändra 
stadgar. En ganska vanlig rutin i föreningssam-
manhang.
§12 Arbetsutskott.  Det här är nytt för stadgar-

na. Ett arbetsutskott kan vara en reservdelsgrupp, 
alltså en sån vi redan har. Syftet är naturligtvis att 
klara ut ansvarsområden och rutiner.

§13 Föreningstjänstemän. Föreningstjän-
stemän har vi redan  i olika skepnader, exempelvis 
MHRF-besikningstjäntemännen. Så genom att 
föra in detta i stadgarna utklaras bla. ansvars-
frågor.
§15 Saabklubbens upplösning. För klubbens 

upplösande föreslås beslut därom på två årsmöten 
och att röstmajoriteten därför höjs till tre fjärd-
edelar.

Som sagt, läs gärna igenom och kom med syn-
punkter, antingen på Årsmötet eller till mig.
Så, med förhoppning att se en tiondel av er i 

Trollhättan säger jag

Vi Syns!
Henric Tungström

Viceordförande Svenska Saabklubben
Telefon 070-6694996
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Utk förslag nya stadgar Sv SAAB-klubben, Version 1, Utskriftsdatum: 11-02-10, Sida 1 (5) 

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR 
SVENSKA SAABKLUBBEN 

Utk.version 1, 2011-01-25
 
§ 1 Allmänt  
Svenska Saabklubben utgör en ideell 
sammanslutning av personer med intresse för äldre 
Saabbilar. 

§ 1 Allmänt  
Svenska Saabklubben utgör en ideell sammanslutning 
av personer med intresse för äldre Saabbilar. 

§ 2 Ändamål  
Saabklubbens målsättning är att:  
● Bevara äldre Saabbilar i originalskick.  
● Verka för en god reservdelsförsörjning till 
medlemmar till rimliga priser.  
● Öka kunskapen om Saabs intressanta historia.  
● Främja ökade kontakter mellan medlemmar genom 
till exempel träffar och rallyn  
● Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen 
gentemot myndigheter, andra föreningar och 
organisationer. 

§ 2 Ändamål  
Saabklubbens målsättning är att:  
● Medlemmarna skall bevara äldre Saabbilar i 
originalskick 
● Verka för en god reservdelsförsörjning till 
medlemmar till rimliga priser.  
● Öka kunskapen om Saab-bilarnas s intressanta 
historia.  
● Främja ökade kontakter mellan medlemmar genom 
till exempel träffar och rallyn  
● Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen 
gentemot myndigheter, andra föreningar och 
organisationer. 

§ 3 Medlemskap  
Medlemskap erhålls genom erläggande av fastställd 
årlig avgift. Medlemsavgiften anses  
erlagd när den inbetalts till Saabklubbens konto. 
Medlemskap upphör genom utträde, ej erlagd 
medlemsavgift eller uteslutning.  

Uteslutning kan drabba medlem som inte fullgör sina 
förpliktelser gentemot Saabklubben  
eller genom sitt handlingssätt medvetet skadar eller 
motverkar Saabklubbens intressen.  
Styrelsen beslutar om uteslutning.  

Personer som aktivt gynnat och främjat Saabklubben, 
samt gjort Saabklubben stora tjänster, kan kallas som 
hedersmedlem genom beslut av årsmötet.  

Saabklubben sparar adressinformation om sina 
medlemmar i dataregister. Uppgifterna får endast 
användas till ordinarie klubbverksamhet och skall 
övervakas av kassör och sekreterare. 

§ 3 Medlemskap  
Medlemskap erhålls genom erläggande av fastställd 
årlig avgift. Medlemsavgiften anses  
erlagd när den inbetalts till Saabklubbens konto. 
Medlemskap upphör genom utträde, ej erlagd 
medlemsavgift eller uteslutning.  

Uteslutning kan drabba medlem som inte fullgör sina 
förpliktelser gentemot Saabklubben  
eller genom sitt handlingssätt medvetet skadar eller 
motverkar Saabklubbens intressen.  
Styrelsen beslutar om uteslutning.  

§3 Uteslutning
1:o Styrelsen kan utesluta medlem som med 
hänsyn till dessa 
stadgar ej anses lämplig.
2:o Vederbörande skall ha haft möjlighet att inför 
styrelsen redogöra för sin ståndpunkt före beslut 
om uteslutning.
3:o För besluts giltighet erfordras en enig 
styrelse.)

Personer som aktivt gynnat och främjat Saabklubben, 
samt gjort Saabklubben stora tjänster, kan kallas som 
hedersmedlem genom beslut av årsmötet.  

Saabklubben sparar adressinformation om sina 
medlemmar i dataregister. Uppgifterna får endast 
användas till ordinarie klubbverksamhet och skall 
övervakas av kassör, sekreterare och
medlemsansvarig.

§ 4 Medlemsavgift  
Medlemsavgift, vars storlek fastställs av föregående 
årsmöte, erläggs senast under februari månad. 
Senare inbetalning medför avbrott i utskick av 
medlemstidning mm. Annan medlem i samma familj 
som ordinarie medlem kan erlägga reducerad 

§ 4 Medlemsavgift  
Medlemsavgift, vars storlek fastställs av föregående 
årsmöte, erläggs senast under februari månad. 
Senare inbetalning medför avbrott i utskick av 
medlemstidning mm. Annan medlem i samma familj 
som ordinarie medlem kan erlägga reducerad 
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årsavgift och teckna familjemedlemskap. I detta ingår 
ej medlemstidning. Den som blir medlem efter 1 
oktober erlägger årsavgift som gäller återstoden av 
året samt nästkommande år. Hedersmedlem samt 
styrelsemedlem är befriad från årsavgift (men kan 
erlägga avgiften som ett frivilligt bidrag till  
klubbens verksamhet). 

årsavgift och teckna familjemedlemskap. I detta ingår 
ej medlemstidning 
Den som blir medlem efter 1 oktober  
erlägger årsavgift som gäller återstoden av året samt 
nästkommande år.  
Hedersmedlem samt  
styrelsemedlem är befriad från årsavgift (men kan 
erlägga avgiften som ett frivilligt bidrag till  
klubbens verksamhet). 
 

§ 5 Styrelse  
Saabklubbens angelägenheter hanteras av en 
styrelse bestående av ordförande, vice  
ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, 
redaktör, materielförvaltare, klubbmästare samt 
reservdelsansvarig. Utöver dessa tillkommer två 
ledamöter.   

Styrelsen skall verka för Saabklubbens utveckling och 
tillvarata klubbens intressen. Styrelsen  
sammanträder på kallelse av ordföranden , och är 
beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande 
samt minst fyra övriga styrelsemedlemmar deltar.  

● Ordförande är Saabklubbens officiella representant. 
Ordföranden leder och fördelar styrelsens arbete och 
övervakar stadgarnas efterlevnad.  
● Vice ordförande träder vid ordförandens förfall in i 
dennes ställe. 
● Sekreteraren skall vid styrelsesammanträden och 
andra sammanträden föra protokoll.  
Sekreteraren skall registrera och förvara inkomna 
skrivelser, underteckna utgående  
skrivelser och förvara kopior av dessa, samt upprätta 
förslag till årsberättelse.  
● Vice sekreterare träder vid sekreterarens förfall in i 
dennes ställe.  
● Kassören skall inkassera och förvalta klubbens 
medel, föra noggrann bokföring, verkställa av 
styrelsen godkända utbetalningar, samt föra matrikel 
över klubbens medlemmar och deras Saabbilar.  
● Materielförvaltaren handhar klubbens materiel samt 
sköter försäljning av tröjor, klubbmärken, dekaler och 
annan klubbregalia samt upprättar årligen en 
förteckning över klubbens inventarier vilket 
tillsammans med styrelsen värderas. 
Materielförvaltare skall även till styrelsen föreslå 
avskrivning samt nyanskaffning av materiel.  
● Klubbmästaren är kontaktperson och 
samordningsansvarig för klubbens träffar,  
studiebesök, deltagande i utställningar samt andra 
sammankomster.  
● Redaktören ansvarar för utgivandet av 
klubbtidningen, vilken skall utkomma med fyra 
nummer per år. Redaktören är även ansvarig för all 
annonsering i klubbtidningen.  
Annonseringen är gratis för medlemmar. Annonsering 
för icke medlemmar sker enligt  
överenskommelse. Annonsintäkter inbetalas på 

§ 5 Styrelse  
Saabklubbens angelägenheter hanteras av en 
styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, vice sekreterare,  medlemsansvarig,
kassör, redaktör, materielförvaltare, klubbmästare 
samt reservdelsansvarig. Utöver dessa tillkommer två 
ledamöter. Ordföranden äger utslagsröst i 
styrelsen.   

Styrelsen skall verka för Saabklubbens utveckling och 
tillvarata klubbens intressen. Styrelsen sammanträder 
på kallelse av ordföranden eller då minst 5 
styrelsemedlemmar så begär och är beslutsmässig 
då ordförande eller vice ordförande samt minst fyra 
övriga styrelsemedlemmar deltar.  

● Ordförande är Saabklubbens officiella representant. 
Ordföranden leder och fördelar styrelsens arbete och 
övervakar stadgarnas efterlevnad.  
● Vice ordförande biträder ordförande och träder vid 
ordförandens förfall in i dennes ställe. 
● Sekreteraren skall vid styrelsesammanträden och 
andra sammanträden föra protokoll.  
Sekreteraren skall registrera och förvara inkomna 
skrivelser, underteckna utgående skrivelser och 
förvara kopior av dessa, samt upprätta förslag till 
årsberättelse. Sekreteraren ansvarar för 
Saabklubbens arkiv.
● Medlemsansvarig träder vid sekreterarens förfall in 
i dennes ställe.  
Medlemsansvarige ansvarare för medlemsregister 
och medlemskontakter. 
● Kassören skall inkassera och förvalta klubbens 
medel, låta föra noggrann bokföring, verkställa av 
styrelsen godkända utbetalningar, samt föra matrikel 
över klubbens medlemmar och deras Saabbilar.  
● Materielförvaltaren handhar klubbens materiel samt 
sköter försäljning av tröjor, klubbmärken, dekaler och 
annan klubbregalia samt upprättar årligen en 
förteckning över klubbens inventarier vilket 
tillsammans med styrelsen värderas. 
Materielförvaltare skall även till styrelsen föreslå 
avskrivning samt nyanskaffning av materiel.  
● Klubbmästaren är kontaktperson och 
samordningsansvarig för klubbens träffar,  
studiebesök, deltagande i utställningar samt andra 
sammankomster.  
● Redaktören ansvarar för utgivandet av 
klubbtidningen, vilken skall bör utkomma med fyra 
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Utk förslag nya stadgar Sv SAAB-klubben, Version 1, Utskriftsdatum: 11-02-10, Sida 3 (5) 

Saabklubbens konto mot faktura.  
● Reservdelsansvarig ansvarar för klubbens 
reservdelslager. Denne skall förvara samt  
tillhandahålla reservdelar till medlemmarna. Denne 
skall med stöd av referensgrupp (som  
reservdelsansvarig själv väljer) till styrelsen föreslå 
avskrivning, nytillverkning samt inköp  
av reservdelar. Reservdelsansvarig kan utgöras av 
fler än en person.   
Styrelsemedlemmarna är gemensamt ansvariga för 
Saabklubbens förvaltning. Styrelsen äger  
rätt att vid behov och då så är lämpligt att inom 
styrelsen omfördela arbetsuppgifter. Beslut  
om detta fattas vid styrelsesammanträde. 

nummer per år. Redaktören är även ansvarig för all 
annonsering i klubbtidningen.  
Annonseringen är gratis för medlemmar. Annonsering 
för icke medlemmar sker enligt överenskommelse. 
Annonsintäkter inbetalas på Saabklubbens konto mot 
faktura.  
 
● Reservdelsansvarig ansvarar för klubbens 
reservdelslager och väljs jämna år. Denne skall 
förvara samt tillhandahålla reservdelar till 
medlemmarna. Denne skall med stöd av 
referensgrupp reservdelsgrupp (som 
reservdelsansvarig själv väljer) till styrelsen föreslå 
avskrivning, nytillverkning samt inköp  
av reservdelar. Reservdelsansvarig kan utgöras av 
fler än en person.   
Styrelsemedlemmarna är gemensamt ansvariga för 
Saabklubbens förvaltning. Styrelsen äger  
rätt att vid behov och då så är lämpligt att inom 
styrelsen omfördela arbetsuppgifter. Beslut om detta 
fattas vid styrelsesammanträde. 

§6 Årsmöte  
Saabklubbens årsmöte skall äga rum under mars 
månad varje år. Rösträtt tillkommer  
hedersmedlem och medlem som erlagt årsavgift. 
Medlem får representeras genom fullmakt av annan 
medlem. Närvarande medlem får endast representera 
två icke närvarande medlemmar.  

Kallelse delges medlemmarna senast 30 dagar innan 
årsmötet. Årsmöte är beslutsmässigt med det antal 
röstberättigade medlemmar som är närvarande. Vid 
ordinarie årsmöte skall följande ärenden föredras:  
 

§6 Ordinarie årsmöte  
Saabklubbens årsmöte skall äga rum under mars 
månad varje år. Rösträtt tillkommer  
hedersmedlem och medlem som erlagt årsavgift. 
Medlem får representeras genom skriftlig fullmakt av  
annan medlem. Närvarande medlem får endast 
representera två icke närvarande medlemmar.  
 
Kallelse delges medlemmarna senast 30 dagar innan 
årsmötet. Årsmöte är beslutsmässigt med det antal 
röstberättigade medlemmar som är närvarande. Vid 
ordinarie årsmöte skall följande ärenden föredras:  
 

1.  Frågan om mötets behöriga utlysande.  
1b  Godkännande av dagordning.  
2  Val av ordförande för mötet.  
3  Val av sekreterare för mötet.  
4  Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte 
ordföranden justera  
årsmötesprotokollet.  
5  Föredragning av styrelsens årsberättelse och 
ekonomiska redogörelse för det gångna  
verksamhetsåret.  
6  Föredragning av revisionsberättelsen.  
7  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  
8  Val av styrelseledamöter jämte suppleanter:  
● Val av ordförande för ett år.  
● Val sju styrelseledamöter för en tid av två år.  
 

1. Årsmötets öppnande 
2. Frågan om mötets behöriga utlysande.  
3. Godkännande av dagordning.  
4. Val årsmötespresidium bestående av 

ordförande och sekreterare för mötet.  
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att 

jämte ordföranden justera 
årsmötesprotokollet.  

6. Föredragning av styrelsens förslag till 
årsberättelse och ekonomiskberättelse a 
redogörelse för det gångna verksamhetsåret.  

7. Föredragning av revisionsberättelsen.  
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

styrelsens medlemmar.
9. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter:  

● Val av ordförande för ett år.  
● Val av sju nio styrelseledamöter för en tid av två år.  
 

- Vice ordförande, sekreterare, redaktör och 
klubbmästare väljs udda år.  
- Kassör, materielförvaltare och vice sekreterare väljs 
jämna år. 
● Val av två ledamöter för en tid av ett år.  
 

Udda år väljs: 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Redaktör 
Klubbmästare 
Ledamot I 

Jämna år väljs: 
Kassör 
Medlemsansvarig 
Materielförvaltare
Ledamot II 

9 Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett 10. Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av 
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Nuvarande text Föreslagen ny text
år.
10  Val av valberedning om tre ledamöter varav en 
ledamot sammankallande.  
11  Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen 
inlämnats senast åtta dagar innan  
årsmötet.
12  Fastställande av medlemsavgifter för 
nästkommande år.  
13  Fastställande av reseersättningar fram till nästa 
årsmöte.
14 Saabklubbens stipendiefond.  
15  Övriga frågor.  
16  Mötets avslutande.  
 

ett år.
11.  Val av valberedning om tre ledamöter varav en 

ledamot sammankallande.  
12. Propositioner från styrelsen 
13.  Motioner från medlemmar, vilka skall vara 

styrelsen tillhanda senast tre veckor innan 
årsmötet. Förslag som väckts av styrelsen 
eller till styrelsen inlämnats senast åtta dagar 
innan årsmötet.  

14.  Val av eventuell hedersmedlem. 
15.  Fastställande av medlemsavgifter för 

nästkommande år.  
16.  Fastställande av reseersättningar fram till 

nästa årsmöte.  
17.  Förslag till verksamhetsplan 
18.  Förslag till budget 
19.  Saabklubbens stipendiefond.  
20.  Övriga frågor.  
21.  Mötets avslutande.  

 
§ 7 Övriga möten  
Styrelsen kan vid behov kalla till ett extra möte för att 
ge medlemmarna möjlighet att besluta i  
för Saabklubben viktiga frågor mellan ordinarie 
årsmöten. Kallelse skall skickas till  
medlemmarna senast 30 dagar före mötets 
genomförande.  
 

§ 7 Extra årsmöte 
 Extra årsmöte avhålls om styrelsen så 

beslutar eller om 1/5 av
 medlemmarna så begär, dock ej tidigare än 

fyra veckor efter ordinarie årsmöte.  
 Skriftlig kallelse jämte föredragningslista till 

det extra årsmötet, skall av styrelsen 
utsändas senast tre veckor före  

 dess avhållande.  
 Extra årsmöte skall endast besluta i de 

ärenden som föranledde dess inkallande.  
 Extra årsmöte skall ej inkallas för nyval av 

styrelse, men kan inkallas för 
kompletterande val av styrelsemedlem 
som avgått. 

 Föredragningslista vid extra årsmötet 
överenstämmer i tillämpliga delar med 
ordinarie årsmöte. 

 
§ 8 Övriga möten  
Styrelsen kan vid behov kalla till medlemsmöten 
för att diskutera viktiga frågor. 
Kallelse till medlemsmöte skall av styrelsen 
utsändas senast tre veckor före.  

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår  
Saabklubbens verksamhetsår sammanfaller med 
kalenderår. Räkenskaper skall vara avslutade  
och inlämnade till utsedd revisor eller dennes 
suppleant före den 1 februari. Revision av  
Saabklubbens räkenskaper samt styrelsens 
förvaltning skall utföras av utsedd revisor eller dennes 
suppleant. Revisionsberättelsen skall vara inlämnad 
till styrelsen senast 20 dagar före ordinarie årsmöte. 
Firmatecknare för Saabklubben skall vara ordförande, 
vice ordförande och kassör var för sig.  
 

§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår  
Saabklubbens verksamhetsår sammanfaller med 
kalenderår. Räkenskaper skall vara avslutade  
och inlämnade till utsedd revisor eller dennes 
suppleant före den 1 februari. Revision av  
Saabklubbens räkenskaper samt styrelsens 
förvaltning skall utföras av utsedd revisor eller dennes 
suppleant. Revisionsberättelsen skall vara inlämnad 
till styrelsen senast 20 dagar före ordinarie årsmöte. 
Firmatecknare för Saabklubben skall vara ordförande, 
vice ordförande och kassör var för sig.  
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Utk förslag nya stadgar Sv SAAB-klubben, Version 1, Utskriftsdatum: 11-02-10, Sida 5 (5) 

§ 9 Beslut  
Beslut avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal 
äger mötets ordförande utslagsröst.  
Sluten omröstning skall ske på begäran av medlem. 
Beslut avseende förändring av stadgarna  
eller Saabklubbens upplösning stadgas särskilt. 

§ 10 Beslut  
Beslut avgörs genom enkel majoritet, såvida inte 
stadgas annorlunda. Vid lika röstetal äger mötets 
ordförande utslagsröst.  
Sluten omröstning skall ske på begäran av medlem. 
Beslut avseende förändring av stadgarna  
eller Saabklubbens upplösning stadgas särskilt. 

§ 10 Ändring av stadgar  
Förslag om ändring av dessa stadgar får endast tas 
upp till avgörande vid ordinarie årsmöte.  
För godkännande av förslag krävs 2/3 dels majoritet 
av vid mötet röstberättigade medlemmar. 

§ 11 Ändring av stadgar  
Förslag Beslut om ändring av dessa stadgar får 
endast skall tas upp till avgörande vid två på 
varandra följande årsmöten, varav ett skall vara 
ordinarie årsmöte.
För godkännande av förslag krävs 2/3 dels majoritet 
av vid mötet röstberättigade medlemmar. 
För tillägg till dessa stadgar erfordras 2/3 majoritet vid 
ordindarie eller extra årsmöte. 
Ändringar och tillägg införs i särskilt 
tilläggsprotokoll vilket bifogas  
originalstadgarna i föreningens arkiv.  
 
§ 12 Arbetsutskott  
Styrelsen kan inom sig och med ingående andra 
föreningsmedlemmar för särskilt ändamål 
konstituera ett eller flera arbetsutskott.  
Arbetsutskottet må till sammanträden adjungera 
de personer  de därtill finner lämpliga.  
Arbetsutskottet skall anmäla fattade beslut inom 
sitt ansvarsområde till styrelsen vid dess 
nästkommande  
sammanträde. Föredragande är utskottets 
ordförande.  
Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av dess 
ordförande.  
Över arbetsutskotts sammanträden skall protokoll 
föras.
§ 13 Föreningstjänstemän 
Styrelsen kan för särskilda ändamål tillsätta 
föreningstjänstemän. 
Skrifltlig instruktion för föreningstjänsteman skall 
fastställas av styrelsen. 
Föreningstjänsteman svarar inför styrelsen.

§ 11 Lokalsektioner  
Lokalsektioner av Saabklubben bildas under 
förutsättning att dessa följer de stadgar som  
Saabklubben tillsammans med lokalsektioner har 
utarbetat.
 

§ 14 Lokalsektioner  
Lokalsektioner av Saabklubben bildas under 
förutsättning att dessa följer de stadgar som  
Saabklubben tillsammans med lokalsektioner har 
utarbetat 
 

§ 12 Saabklubbens upplösning  
Saabklubben kan endast upplösas genom beslut vid 
på två på varandra följande möten med  
minst en månads mellanrum. Beslut skall tas med 
minst 2/3 dels majoritet av vid mötet  
röstberättigade medlemmar. Beslut om upplösning 
skall innehålla regler om användning av 
Saabklubbens eventuella tillgångar för bestämda 
motorhistoriskt främjande ändamål.  

§ 15 Saabklubbens upplösning  
Saabklubben kan endast upplösas genom beslut vid 
på två på varandra följande möten med minst en 
månads mellanrum. ordinarie årsmöten. Beslut skall 
tas med minst 2/3 3/4- dels majoritet av vid 
årsmötetena röstberättigade medlemmar. Beslut om 
upplösning skall innehålla regler om användning av 
Saabklubbens eventuella tillgångar för bestämda 
motorhistoriskt främjande ändamål.  

  
Senast reviderade 2007-12-15 och NN 
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Det har i viss mån varit en infekterad debatt 
på forumet om Saabs modeller. Den debatten 
lämnar Bakrutans redaktion utan avseende. 
Var och en vurmar för sina modeller och så 
ska det naturligtvis kunna vara. Hur man 
sedan uttrycker sig är upp till debattörerna 
själva utan Bakrutan lägger sig i den saken. 
Men när tidningen uttryckligen berörs är 
det redaktionens uppgift att kommentera de 
synpunkter som framförts. Någon av dessa fo-
rumdebattörer hade bemödad sig om att räkna 
sidor i förra numret vad avser fördelningen av 
texter om tvåtaktare och V4:or i förhållande 
till 99/900/9000-modellerna och omvandlat 
det i procent.

Den kritik som framfördes var att Bakrutan 
hade för mycket om de tidigare modellerna än 
de senare.
Detta är ett vanligt problem i tidningsbranschen. 

En klassiker i sammanhanget är sportsidorna. 
Många läsare anser att deras tidning skriver allde-
les för mycket om sport medan de sportintresse-
rade tycker tvärtom. De vill ha fler sportsidor.
Sveriges Radio får på samma sätt kritik för att 

det är alldeles för mycket sport i radion.
Det hände allt emellanåt att det ringde surdegar 

och gnällspikar till Trollhättans Tidnings redak-
tion och kvirrade över innehållet i tidningen. Vi 
brukade fråga den som ringde:
- Jobbart du på SAAB?
Eftersom 10.000 personer var anställda på Saab 

då samtidigt som Trollhättan hade 10.000 färre 
invånare då än nu som blev svaret nästan alltid:
- Ja,  jag jobbar på SAAB men vad har det 

med saken att göra?
Vårt svar var alltid:
- Vi på tidningen lägger oss inte i hur ni 

bygger bilar så du borde på samma sätt inte lägga 
dig i hur vi gör tidningar.
Kom att tänka på det när jag läste diskussionerna 

på forumet på klubbens hemsida.

Det är så oerhört lätt att kritisera hur man gör en 
tidning men det är inte så lätt att göra en tidning 
som passar alla alltid.
Detta dilemma kommer tidningsutgivare aldrig 

ifrån. Inte heller Bakrutans. Redaktionen strävar 
definitivt inte efter ha en balans mellan de olika 
Saab-modellerna. Det får helt enkelt bli som det 
faller sig. Vi publicerar det vi får. Kritiken som 
riktas mot Bakrutan faller därför tillbaka på kritik-
erna själva. Vi kommer inte att göra en värdering 
och välja ut texter så att en balans upprätthålles 
mellan olika modeller.

På senare tid har det varit mycket i Bakrutan om 
SAAB tävlingsverksamhet och de som byggt upp 
imagen om SAAB som framgångsrik rallybil. Det 
finns säkert många som tycker att det inte är sär-
skilt intressant men dessa artiklar utgör ett viktigt 
inslag i dokumentationen om SAAB:s historia.
Vi har också sedan en tid haft tekniska artiklar. 

De som köpt en färdigrenoverad SAAB tycker 
säkert inte att det är så viktigt att ha med i tid-
ningen medan andra förmodligen uppskattar det.
Det är omöjligt att göra en tidning som passar 

alla och tillvaratar allas intressen men redak-
tionens ambition är att det i varje nummer ska 
det alltid finnas något intressant för alla i något 
avseende.
Sedan får det gärna finnas modell-nördar som 

räknar sidor, gör procentberäkningar och för 
statistik.
Det har redaktionen inte något emot men vi 

lämnar faktiskt all kritik för obalanser i tidningens 
innehåll helt utan avseende. 

                                                                                                                                        
CHRISTER GEBO

Vara 4 jan -11
 
Hej,  Christer!
 
Som medlem i SAAB klubben vill jag tacka dej 

för det fantastiska arbete du gör som redaktör 
för Bakrutan. Tidningen som redan tidigare var 
bra fick ett enormt lyft när du kom in i bilden. 
Jag tycker du skriver bra och tar upp saker som 
verkligen passar i vår klubbtidning. Det är en 
fröjd varje gång Bakrutan dimper ner brevlådan. 

Bakrutans innehåll

Forts. längst ned på nästa sida
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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

Oftast är det svårt att inte sträckläsa alltihop på 
en gång!
 
Jag bara hoppas att du forsätter med vad jag 

förmodar är ideellt arbete och därmed fortsätter 
att tillgodose oss medlemmars aldrig sinande 
kunskapstörsta när det gäller nya såväl som 
gamla nyheter om SAAB.
 
Bästa hälsningar och en god fortsättning på det 

nya året.
 
Sören Karlsson
Vara 

Tack, Sören, för dina värmande och beröm-
mande ord. Delar dem med Anders Johansson 
(red2) som jag gör Bakrutan tillsammans med. 

Det är stimulerande för vårt mödosamma och 
ideella arbete med att få ihop till fyra klubbtidnin-
gar om året. Det kan behövas uppmuntran på den 
vägen. Vi har ju också god hjälp från medlemmar 
som skickar oss bidrag till tidningen.  Devisen är 
att Bakrutan görs av medlemmar för medlemmar.

Christer Gebo
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Som flera vet har det varit lite skrivande på 
forumet där klagomål framförts på att det är 
svårt att få kontakt med klubben och att det 
är problem med att bli medlem. Jag lovade att 
ta upp de frågorna på styrelsemötet den 5/2 
2011 och vill alltså rapportera tillbaka till er.

Om vi börjar med kontaktfunktionen så är den 
nu mycket förenklad. För den som använder 
kontaktformuläret så finns det nu 3 adressater, 
kategorier, i stället för tidigare 6. Man kan välja 
mellan reservdelar, klubbshop och allmänna 
frågor. Almänna frågor kan låta diffust men dit 
hör alla frågor som inte faller under reservdelar 
eller klubbshop helt enkelt.
Då du skickar in en fråga kommer den till en per-

son i styrelsen som i sin tur fördelar din fråga till 
den person/funktion som är mest lämpad att svara 
på just din fråga, exempelvis medlemsansvarige. 
Vi från klubben har som en absolut ambition att 
du ska ha nåt slags svar inom 10 dagar.
Ok,bra säger du men jag vill hellre prata med en 

person, hur gör jag då?
För er som är medlemmar är det enklaste att slå 

upp tidningen Bakrutan. Där finns telefonnummer 
till hela styrelsen, andra “tjänstemän, modellans-
variga mm mm. Med hjälp av den listan ser jag 
det som omöjligt att man inte skulle få tag i någon 
för att ställa sin fråga.

Vi har märkt att inte det räcker till, helst för icke 
medlemmar naturligtvis. De måste också kunna 
ringa nånstans, frågan är vart? Att ha sitt privata 
telefonnummer på hemsidan är nåt helt annat än 
att ha det i klubbtidningen vet vi av erfarenhet. 
Vi kommer därför skaffa en kontantkortstele-
fon vilkens nummer kommer finnas tydligt på 
hemsidan. Den kommer förvaras hos mig och 
till att börja med kommer jag ha den på 2 kväl-
lar i veckan, tisdag och torsdag, annars kan man 
lämna meddelande. Jag kommer återkomma med 
exakta tider och telefonnummer då jag skaffat och 
registrerat telefonen.

Gällande medlemsfrågor så erkänner vi 
naturligtvis att det varit problem, av olika art. 
Från och med nu är det enklare att hitta till fliken 

medlem på hemsidan, den ligger direkt i me-
nyraden och inte under klubbinformation som 
tidigare.

Vissa problem är svårare att komma runt. Ex-
empelvis kan det ta tid om nån medlem väljer 
att betala sin medlemsavgift med kontanter 
som skickas i brev. Det brevet kommer först till 
sekreteraren som skickar det till kassören som 
sätter in pengarna på kontot. Först därefter kan 
medlemsanvarige David se att inbetalning gjorts. 
Vidare har vi märkt att vissa betalar medlem-
savgiften via vårt bankgiro.Då tar det också längre 
tid för David har inte access till det kontot, det 
han ser är plusgirokontot, samt PayPalkontot 
vilket alltså är de konton vi vill att man betalar sin 
medlemsavgift till. Vi kommer rensa bland våra 
konton, det har med åren blivit lite väl många, 
det är inget som ni medlemmar kommer märka 
troligtvis, utan det gör vi för att förenkla arbetet 
för kassören i första hand.

De allra flesta betalar till plusgirokontot och 
då skall man ha fått sitt medlemspaket inom 3-4 
veckor, allt annat är oacceptabelt. Naturligtvis kan 
det bli fel nån gång, det tror jag alla förstår, men 
det ska inte höra till vardagen, absolut inte. Om 
man har frågor eller problem med sitt medlem-
skap så ska man kontakta David via den adress 
som finns utsatt
medlem@saabklubben.com
eller ringa på klubbtelefonen så fort den blir 

aktiverad.

Jag vill passa på att be om ursäkt till er som haft 
problem av medlemsart och jag vill säga att era 
problem inte ignoreras, sånt kan hålla en vaken 
om nätterna verkligen. Så nu hoppas jag att detta 
ska fungera, om inte får vi helt enkelt hitta en 
annan lösning.
Hör gärna av er med frågor, annars, så länge, ber 

jag att få framföra min hälsning till er alla

Henric Tungström
Vice Ordförande Svenska Saabklubben

Information från styrelsens möte
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Norrlandssektionens årsmöte i Kramfors
Så har då årsmötet traditionsenligt gått av stapeln i Kramfors. Efter en sedvanlig genomgång 

av förgående år vad gäller verksamhet och räkenskaper, där revisorerna inte hade något att 
invända, fortsatte mötet enligt dagordning med val till styrelsen.

Val av styrelseledamöter för följande tidsperi-
oder;
Kassör, 1 år:  Johnny Andersson (omval)
Ledamot, 1 år: Ted Stockhaus (nyval)
Revisorer 2st, 1 år: Mikael Hagenvald, Mauritz 
Falk (omval)
Revisorsuppleant, 1 år: Vakant, styrelsen han-
terar ärendet under året.
Valberedning 2st, 1 år: Vakant, styrelsen han-
terar ärendet under året.

Nästa punkt var kommande säsongsplanering.
Kommande möten och träffar där Saabklubben 

ska försöka vara representerade eller delaktiga 
under året.

Kalldrage   12/2 – Umeå  
Avrostningsträff   21/5 - Burträsk
Wheels Nats Norr  2/7 – Umeå
Ramseleträffen  16/7 – Ramsele
Europabilsträff med Volvoklubben under mo-
torveckan   23 Juli – Lycksele
Vännäs Motormuseums dag Aug. – Vännäs
Guldrundan   Aug. – Skellefteå

Grunkor och mojänger i Överklinten den 5/6 har 
dykt upp på agendan efter mötet. Då arrangörerna 
har tänkt sig ett SAAB-tema i år så bör dagen 
prioriteras.

Ett par förslag till nya träffar i Kramfors och 
Bjurholm är under utredning.

Mötet avslutades traditionsenligt på restaurang 
för en gemensam middag

Text Tomas Ramsell
Foto Johnny Andersson

Nedan ser vi fr.v. Ted Stochaus, 
Mikael Hagenvald, William 
Gidlund och Tomas Ramsell i 
diskussioner vid midddagen.
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MAX & VILLE
SAABMEKANIKER SOM UPPLYSER

Denna gång är vi framme vid avsnitt nr 5. I förra numret så lovade jag er att vi skulle titta på 
SAAB:ar i uniform. Tyvärr blir det inte så, jag hade lite fördåligt material för detta.

Ersättningen blir minst lika interessant, tycker ialla fall jag. Jag tänkte berätta lite om de olika 
ändringarna som gjordes vid varje ny årsmodell. Vid en helt ny modell så var det ganska så väl 
uppdaterat, men vissa korrigeringar gjordes löpande så då blev endast en liten kort upplysning 
om detta.

Först ut blir de ändringar som gjordes på SAAB 95  / 96 till årsmodell 1977. Det man kan notera 
är att lackkulörerna gick mot mörkare nyanser detta år. Det skulle vara ineressant att veta hur många 
som köpte ut en ny SAAB 96:a i doradobrun

Nästa nybils info blir på SAAB 99 av 1976 årsmodell. Jag har fått lära mig att SAAB 99 av 1975 
årsmodell var en av de årsmodeller som man uppdaterade ganska så rejält. Om det är så eller inte får 
vi låta bero. Hur som helst så vilade inte SAAB:s utvecklingsavdelning under 1975, för en 99:a av 76 
årsmodell gjordes det många uppdateringar på. 

Att instrumenten ändras succesivt under slutet av 1975, skall man tyda detta till att “sena” -75:or kan 
ha trippmätare samt 10,000 mila mätare? Kunde ju vara kul om det finns någon som verkligen vet detta.
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När vi ändå är inne på årsmodell 1976 så vad passar bättre än ett SI på SAAB:s sportigaste bil just 
då, 99 EMS. Här kommer exemplet på ändring under modellåret. SI:et är daterat januari 1976 så det 
finns mao två olika utföranden på EMS:er. Jag vet att detta har varit uppe på forumet vid något tillfälle. 
Läderratt, lågprofil däck, Bilsteindämpare samt främre spoiler vet säkert alla kalenderbitare, men att 
man även daterade upp med hårdare fjädrar bak samt annan styrväxel är kanske så känt.

För att “krångla” till det ytterliggare så var SAAB rätt duktiga på att plocka fram modeller i special 
utgåvor, mao korta serier. Bilar som idag ger en del av oss SAAB fantaster huvudbry.
En sådan är SAAB 99 GL CC i EMS utförande. Jag har hört talas om 300 tillverkade bilar, någon 

som vet med säkerhet?  Två förgasar motorn på 108 hk, EMS fälgar, spoiler, metallic mm. Denna skall 
inte förväxlas med SAAB 99 EMS CC som kom i en kort serie som 1978 årsmodell.
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När man läser igenom dessa modelländringar så 
känns det lite som att man försökte “kränga” iväg 
överblivet material. SAAB 99 GLI 1981 är ett 
bra ex på detta. Alla 99 81:or fick H-motorn, inte 
GLI:n. Karossen är 1981 men dörrar och speglar 
från 1980.  4 dörrars bilar fick ratten som alla 
SAAB 99 av 1981 årsmodell hade, 2 dörrars bilar 
fick sportratten ( turbo, EMS) som satt i årsmodell 
1980. Vita bilar fick svart rutdekor, blå fick blank. 
Krångligt? Givetvis, men det är ju detta som vi 
alla SAAB fantaster älskar! Eller hur?

Vi skall få med en sista modelländring, och 
en väl så viktig sådan! Nämligen tillkomsten 
av SAAB 900 turbolyx!  Nu kommer alla kal-
enderbitare att få det jobbigt! Dessa bilar skall 
enligt SAAB lackeras i tvåtonsfärg, silver samt 
skifferblå. Men det vet nog de flesta av oss. Men 
visste vi att dessa bilar även fanns i svart, silver 
samt skifferblått? För nordiska marknaden har 
bilar i tvåtonsfärg  skinninredning, övriga har 
lyxklädseln. Europa och englandsmarknaden har 
skinn ialla färgutföranden.  Så nu undrar jag hur 
många turbolyx som det finns?  Det känns som 
om cabmange och Bovy har lite att ta tag i.
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Detta får nog vara allt för denna gång. Och för 
er som gillar SAAB 9000, vill jag bara säga att 
det finns ett SI från 1985 på 10 sidor! 

MVH

MAX & VILLE

Vid tangenterna Michael Rasmussen

Medlemsmatrikeln
Vi hade ett styrelsemöte den femte i andra 2011  och där beslutades det att vi uppdaterar 

matrikeln på webben 4 ggr per år och att vi skall trycka upp en matrikel som medlemmar kan 
köpa till självkostnadspris. Vad det blir och när det vet vi inte ännu, vi måste kolla upp kostnaden 
och upplägget först. Förhoppningsvis kommer den under våren, mer info kommer.
På webben skall det finnas en uppdaterad nu från och med vecka 6, det skall även komma upp en 

PDF fil som man ser alla i en lista och som man kan skriva ut själv.

MVH Karl Ask
För Svenska Saabklubbens styrelse
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Efterlysning som gav resultat
I förra numret efterlyste vi uppgifter om ett 

okänt foto från Sydsvenska rallyt som vi pås-
tod var från 1959. Två reaktioner har inkom-
mit till redaktionen. Det är från Bengt Lind-
kvist i Lilla Edet och från Anders Källqvist i 
Karlskrona.
Bengt skriver i ett mail att bilden är från rallyt 

1966 och inte från 1959. Vidare säger han att det 
var Åke ”Bryggan” Andersson som körde den 
här SAAB:en med registreringsnummer P 36907 
med startnummer 59 i rallyt.  Han kan dock inte 
säga om det är ”Bryggarn” som är med på fotot.
Bengt skickar med ett par hiskeliga bilder med 

samma bil från rallyt 1966.

Anders Källqvist  säger säger också att det var 
Åke ”Bryggarn” Andersson som rullat den 23-25 
Sep 1966 under sydsvenska rallyt, och att  det 
även är Åkes bil.Han har startnr 59 Reg nr G 
36907 och båda bilarna har dessa nr gemensamtr. 
Bilden där herrarna står är förmodligen tagen efter 
rullningen,  då den är knölig både på tak och huv, 
och den är sannolikt inbackad i ladan bredvid 
platsen för rullningen.
Han berättar också att Åke det året också vann 

även Norska KNArallyt 5-7 mars och Gulfrallyt 
23-25 juni detta år och med samma bil P 36907.
Det är nog också  samma bil han körde Dack-

efejden 22 okt 1966 men med ny kaross.Där kom 
han 3a totalt, och vann SM i Tillförlitghet det året. 
Dackefejden vanns av Carl Orrenius  i en annan 
Saab detta  år.

Att fotot inte kan vara taget 1959 påtalar också 
styrelseledamoten Anders Andersén eftersom det 
är en 96:a från 1963 eller 1964. Han pekar på att 
det framgår av grillen samt att det sitter SAAB 
Sport nackstöd i den. Däremot kan inte han heller 
säga vilka personerna är på fotot.
Närmare än så har vi inte kunnat komma.  Inte 

nu i alla fall. 
                                                                                                                    

Christer Gebo

Den understa bilden sannolikt P36907 i samband 
med en senare tävling och de övre från Sydsvenska 
rallyt 1966 som slutade med en rullning som synes.
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Hej!
Skrev till Bakrutan en gång för ett par år 

sedan om renoveringen av min 95:a -62. Det 
är inte jag som gjort så mycket själv, förutom 
klädsel och sånt, utan min egen mek Janne.
Nu är den helt klar och jag har kört den hela förra 

sommaren och vintern men nu är den försäkrad i 
MHRF och då måste jag ju köpa en annan bruks 
bil.
Den går annars som ett spjut och är så rolig att 

åka omkring i, ni vet väl hur det är med alla som 
ler och gör tummen upp…
Är lite bekymrad för ”doften” bara miljövän som 

jag är men de sa till mig på besiktningen –”Att den 
här bränner upp oljan som den ska så det är ingen 
fara, det är värre med bilar som inte är gjorda för 
att bränna upp oljan men ändå osar”. Inte för att 
det lugnade mig så mycket men…
En kompis till mig fick i femtio års present en 

tur med SAAB:en och fick köra själv och det var 
en riktig höjdare för honom. Snacka om nostal-
gitripp! 
Kul att man kan få dela med sig och glädja sina 

vänner också. För att inte tala om barnen som får 
åka baklänges. Jättekul! 
Vänliga hälsningar 

Text Ann-Mari Jerner  3468
Foto: Janne Odmark

Det kom ett brev

Ovan får jag ta emot ett pris för min SAAB på en 
utställning i Enköping ”Lillytown Classic”. 
Nedan blir jag intervjuad och får berätta lite om 
bilen, som syns lite i bakgrunden och står vid en 
annan snygg orange V4..

Foto: Pelle Lundström. 
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Nya Saab 9-5 SportCombi 
får världspremiär i Genève

Trollhättan: Saab Automobile tar nästa steg i den största produktoffensiven i företagets historia 
när nya Saab 9-5 SportCombi presenteras på bilsalongen i Genève 1 mars.
• Nästa steg i Saabs största produktoffensiv någonsin
• Distinkt alternativ i premiumsegmentet kombiklass
• Formspråk vidareutvecklat från 9-5 Sedan
• Säljstart i april, första kundleverans i augusti

Precis som sedanmodellen ger nya 9-5 Sport-
Combi mycket bra körupplevelse och blir med sitt 
rymliga och flexibla lastutrymme ett spännande 
och intressant alternativ till övriga kombibilar i 
premiumsegmentet.

9-5 SportCombi har samma Aero X-inspirerade 
front som 9-5 Sedan. SportCombins längre tak-
linje avslutas i ett brant sluttande bakparti. Dolda 
takstolpar gör att bakrutan och de bakre sidoru-
torna ser ut att vara en sammanhängande glasyta 
som sveper runt bilen. Resultatet är en sportig 
kombi med smidig men ändå kraftfull framtoning.

Bland flera smarta lasthanteringsfinesser märks 
ett golv som går att vika upp tre steg, U-formad 
flexibel lastuppdelare, förvaringsutrymmen under 
golvet med en vattentät, urlyftbar insats och en 
programmerbar fjärrmanövrerad baklucka.

9-5 SportCombi har samma bensin-, bioetanol- 
och dieseldrivna turbomotorer som 9-5 Sedan 

och finns också med samma avancerade fyrhju-
lsdrift (Saab XWD), liksom med en rad andra 
avancerade teknologier: Adaptiv chassikontroll 
(Saab DriveSense), adaptiva strålkastare (Bi-
Xenon Smart Beam), adaptiv farthållare, nyck-
ellöst lås- och tändningssystem, trezons klima-
tanläggning och instrumentering som projiceras 
i vindrutan (Pilot Head-up Display).

Nya SportCombi går att beställa från och med 
april månad och de första leveranserna till kund 
sker i augusti. För Saab, som historiskt har haft 
en kombiförsäljning som varit i nivå med försälj-
ningen av sedanbilar på flera marknader, innebär 
den nya modellen en väsentlig ökning av antalet 
potentiella 9-5-kunder.
– Lanseringen av 9-5 SportCombi är ett efter-

längtat nästa steg i vår produktoffensiv. Den tar 
oss tillbaka till premiumsegmentets kombiklass 
där vi varit framgångsrika på flera viktiga 
marknader med tidigare modeller, konstaterar 
Saab Automobiles VD Jan Åke Jonsson.
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Sportig karaktär
SportCombi utvecklades parallellt med 9-5 Se-

dan och delar formgivning i fronten, men har ett 
eget bakparti där bakrutan och sidorutorna bak bil-
dar en grafisk enhet som ger intryck av att hänga 
samman i ett stycke. Samma formgivningstanke 
finns i fronten med vindrutan och sidorutorna 
och bidrar till att ge 9-5 SportCombi en alldeles 
egen identitet. Den svepande taklinjen förlängs av 
en djup takspoiler som integrerats i bakluckans 
överkant. Takrelingar är standard och ligger plant 
mot taket för att inte störa bilens siluett.

Den Saab-typiska ”hockeyklubban”, linjen längs 
sidorutornas underkant upp i C-stolpen, bidrar 
tillsammans med de markerade ”skulderbladen” 
till bilens kraftfulla framtoning.
Bakluckan lutar framåt för att understryka bilens 

sportiga karaktär. Tvärs över luckan löper en 
ljusramp som binder ihop bakljusen, en ny ”Saab-
signatur” som även finns på 9-5 Sedan och den 
nya crossover-modellen 9-4X.

Kraftfull och funktionell
Det stora lastutrymmet är helt inklätt och optim-

erat för att vara praktiskt och enkelt att utnyttja. 
Det 60/40-delade bakre ryggstödet kan fällas 
utan att man behöver fälla undan sittdynan eller 
ta bort nackstöden. Extra mycket möda har lagts 
på att eliminera eller minimera ljud, vibrationer 
och resonans i bakvagnen och resultatet är en 
baksäteskomfort i sedanklass.

Med nedfällt ryggstöd är lastytan nästa två meter 
lång (1 962 mm) och lastvolymen kan varieras 
upp till 1 600 liter (527 liter med uppfällt bak-
säte). De släta sidorna ger ett öppet och lättlastat 
utrymme utan svårutnyttjade skrymslen eller 
störande hjulhus. Flera fack i sidoväggarna ger 
plats för småprylar och större last kan förankras i 
fyra lastsäkringsöglor. Ett extra 12-voltsuttag hör 
också till standardutrustningen i lastutrymmet.

För flexibel uppdelning av lastutrymmet finns, 
liksom i 9-5 Sedan, ett U-format spår med en 
teleskopisk lastuppdelare (tillval). Med denna 
kan utrymmet delas upp efter behov så att olika 
föremål kan separeras och hållas på plats.

I lastrumsgolvet finns ett flygplansformat 
handtag och golvet kan öppnas stegvis för att 
ge tillgång till utrymmet därunder. I bilar med 
däckreparationsutrustning i stället för ett minire-
servhjul finns ett extra förvaringsutrymme som 
blir tillgängligt när golvet viks upp helt. En ut-
dragbar stötta håller det uppvikta golvet på plats 
som då kan fungera som stöd för matkassar eller 
dylikt som placeras i utrymmet.

I golvets undersida finns hållare för smidig för-
varing av lastuppdelaren. Där finns också krokar 
som kan hjälpa till att hålla ordning på kassar. 
Som tillval finns också en vattentät insats som 
passar i utrymmet under golvet och kan användas 
för blöta sportredskap, leriga stövlar, smutsiga 
ytterkläder, etc.

I bilar med minireservhjul är utrymmet under 
lastrumsgolvet täckt av en platt panel som ger 
ett slätt och 65 mm djupt utrymme under golvet.

Smart baklucka
För extra bekvämlighet finns en fjärrmanövre-

rad eldriven baklucka som tillval. Den öppnas 
och stängs med en knapp i förardörren eller med 
bilens fjärrkontroll. Luckan kan också öppnas 
respektive stängas med en tryckplatta på luckans 
utsida ovanför nummerplåten och med en knapp 
på insidan av luckan.

I händelse av begränsad höjd, till exempel i ett 
garage, kan luckan programmeras att bara öppna 
till en viss höjd.

För att underlätta lastning öppnar bakluckan 
ända ner till stötfångaren och lyfthöjden från 
marken är bara 648 mm. Lastrumsgolvet har ingen 
tröskel, tung last kan smidigt skjutas in i utrym-
met. Belysning i luckan och på sidorna lyser upp 
utrymmet i mörker.

Ett utdragbart insynsskydd kan sättas fast direkt 
bakom baksätet. När bakluckan öppnas räcker det 
med ett enkelt handgrepp för att skyddets bakre 
fästen ska glida upp i D-stolparna och ge tillträde 
till lastutrymmet.

Saab Automobile Press Office
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Omslagsbilden TFA nr 26, 1959
Saab har ofta funnits med på motortidskrift-

ernas omslagssidor och inte minst har Erik 
Carlsson varit en omslagspojke efter alla de 
framgångar som han har haft på rallytävlingar 
världen runt.

Tidningen ”Teknik för Alla” hade i årets sista 
nummer 1959 en bild på Erik i grön rallyoverall 
med en dricksflaska i handen och med handskar 
utan fingertoppar sittande framför fronten på en 
röd 93:a. 
Omslagsbilden är en illustration till en artikel 

inne i tidningen under rubriken ”Europamästare 
trots protest”.
 
Erik Carlsson hade då EM-mästerskapet i handen 

efter den avslutande tävlingen i det portugisiska 
rallyt. Men hans tyska konkurrenter hade lagt in en 
protest mot honom hos tävlingsledningen. Skälet 
till protesten var enbart av formella skäl. Erik hade 
ju inte fuskat precis utan haft vitt tävlingsnummer 
på bilen enligt engelska regler och hade missat att 

men däremot att den tävlingen blev startskottet 
för Erik med bilar istället för motorcyklar. 
Och huj vad det gick. Erik köpte en Saab 92 och 

tog snabbt hem några OT-segrar. Två år senare 
blev han anställd som testförare på Saab och där 
börjar väl hans karriär på allvar.
1959 - det år som TFA:a redovisar i sitt sista 

nummer för året -  började med att han segrade 
i isbane-SM och som fortsatte med totalseger i 
Midnattssolsrallyt och Tysklandsrallyt. Han blev 
tvåa i Adriatiska rallyt samt segrar lite här och där 
hemma i Sverige och utomlands till det avslutande 
rallyt för säsongen 1959 med en klass-seger i 
det portugisiska rallyt och som räckte för att bli 
Europamästare.
Hur det gick förtäljer som sagt inte TFA men 

enligt de dåtida spekulationerna så skulle pro-
testen avslås.
Kanske någon av tidningens läsare vet hur det 

gick med protesten. Blev Erik Europamästare 
1959? 

                                                                                               
CHRISTER GEBOenligt de portugisiska reglerna så 

skulle det vara svarta siffror. 
Hur det gick med den tyska pro-

testen framgick inte av TFA:s 
artikel. Däremot redogör man för 
sina läsare om Eriks tävlingskarriär 
dittills.
Erik började sin yrkesbana med 

att jobba på en bensinstation i 
hemstaden Trollhättan. Det var 
Koppartrans som sedermera blev 
Mobil. Bensinstationen  ägare Pelle 
Nyström tävlade och erbjöd Erik 
att följa med som kartläsare. Innan 
dess hade Erik som tonåring kört 
både motorcross och TT på mo-
torcykel men det gick inget vidare 
varför han var på väg att ge upp 
tävlandet när han fick erbjudandet 
som kartläsare i Midnattssolsrallyt. 
Året var 1953. Erik fick också vara 
avbytare. Det var inte Saab utan 
Volvo.
Hur det gick i den tävlingen 

framgår inte heller av TFA:a artikel 
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Det glada 60-talet var ett bekymmersfritt 
decennium.
+Ingen hade hört talas om ordet miljö förrän 

Rachel Carsons bok ”Tyst vår” kom ut. Visser-
ligen redan 1962 men ingen tog den på allvar. 
+Ingen hade eller hört tala om oljekris förrän 

i mitten på 70-talet. 
+Och på Saab hade man inte hört talas om 

försäljningsminskning.  
Det var ”härliga tider,  strålande tider” som 

Thor Modén sa i en monolog på sin tid.

Året var 1960 och Saab hade kommit ut med sin 
nya modell – SAAB 96. 
Allt gick bara uppåt. 
Allt pekade framåt.  
Saab var i ropet.  
Kunderna stod i kö för en ny SAAB. Ana som 

hade tagit hand om försäljningen av SAAB sålde 
allt vad tygen höll. Det var en enorm efterfrågan 
på SAAB.  Bilen hade rykte om sig att vara en 
driftsäker bil. Men 96:an ansågs SAAB också ha 
blivit en vackrare bil. 93:ans fördelar hade tagits 
tillvara men dess nackdelar byggts bort som t ex 
bättre bakåtsikt, rätt dörrupphängning och bättre 
ventilation.
Tidningen SE gjorde på den tiden ett reportage 

vid SAAB-fabriken i Trollhättan. 
”Se upp i täten – SAAB vill fram!”  Det var ru-

briken över att helt uppslag i tidningen illustrerad  
med en lång rad bilar som då var bästsäljare i 
Sverige med Volkswagen i täten tätt följd av Volvo 
PV  och Opel Rekord.  Nu blev de omkörda av 
den nya 96:an som ville ha en tätplats. 
Det var acceleration i SAAB-försäljningen på 

den tiden.  Nu kunde det bara gå bättre och bät-
tre för SAAB. Tillverkningen hade tredubblats.  
SAAB planerade då för en produktionsökning till 
33.000 bilar för 1961.  Som ett ödets nyck så är 
det nästan exakt samma antal nytillverkade bilar 
som SAAB fick skära ner produktionsmålen till 
för år 2010. Saabs marknadsandel i Sverige var 
10,5 procent.
 En annan jämförelse är också att SAAB då hade 

3.000 anställda. Under senare år har SAAB fått 
minska sin personalstyrka i Trollhättan från som 
mest 10.000 anställda till nu drygt 3.000. Man 
kanske skulle kunna säga att SAAB är tillbaka 
på ruta ett eller i vart fall på samma ruta som 
tidigt 1960-tal.  
Då på den tiden var det enbart glädje i SAAB-

ledningen för framgångarna.  Nu är det sorg och 
bedrövelse även om optimismen är den samma 
då som nu. Det visar hur tiderna har förändrats 

under de senaste 50-åren som har 
gått sedan 96:an var i ropet. Då 
tillverkade bara SAAB en enda 
modell även om 95:an precis 
hade börjat att lämna löpande 
bandet.  Det räckte på den tiden.  
Men det räcker inte idag då 
biltillverkarna måste ha ett s k 
breddat program för att kunna stå 
sig i konkurrensen. Då fanns det 
bara en SAAB att välja på. Det 
var enklare på den tiden att både 
välja bil som kund och tillverka 
bilar som producent.  Då var ju 
SAAB dessutom en folkbil. Nu-
mera är den lyxbil. 
När SAAB planerade för 

produktionsökningen 1961 så 
hade man lika många förbeställ-
ningar på bilarna. De gick nästan 
rakt ut från fabrik till kund via 

Saab på 60-talet”Äkta svensk hemslöjd”
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SAAB-handlarna  som inte behövde ligga på dem 
i väntan på kunder.  På den tiden hade ju SAAB 
börjat att också få uppmärksamhet för framgån-
garna i rallytävlingar tack vare Erik Carlssons 
storslagna segrar om än de stora segrarna ännu 
inte var inkammade.  Numera har inte SAAB ens 
någon bil att kunna tävla med.  
Hur kvalitetskontrollerna går till nu är obekant 

men tidningen SE redogör för hur det gick till 
på 60-talet. Varje motor provkördes i en bänk 
i 20 minuter där man kontrollerade bränsleför-

brukning, kompression 
och smörjning. Motorerna 
tillverkades på den tiden i 
Göteborg.  Varje bil som 
gick av bandet provkördes 
9 kilometer där de anställda 
provförarna prickade av ett 
40-tal kontrollpunkter. 
Utöver detta fanns en grupp 

som varannan vecka tog ut 
fem färdiga bilar och plock-
ade och gick igenom dem 
minutiöst.  Som om inte 
detta var nog så tog man 
emellanåt ut en SAAB som 
man körde slut på. Det var 
bilkårister som turades om 
att köra runt i Västergötland. 
Med jämna mellanrum togs 
bilen in till fabriken för kon-
troll av slitaget. Sist men inte 
minst betydde SAAB:s ral-
lytävlingar oerhört mycket 
för bilens kvalitetskontroller 
utöver att det gav stor PR åt 
SAAB.  Att SAAB var Eu-
ropas mest överlägsna ral-
lybil 1960 betydde ju oerhört 
mycket inte bara för SAAB:s 
framgångar i tävlingar utan 
även för försäljningen.
 Kvalitetskontrollen var 

också omfattande vad gäller 
underleverantörerna. Man 
testade i sitt laboratorium 
följande underleverantörer. 
+ Husqvarna Vapenfabrik 

AB gjorde cylinderblocken 

+ Bofors gjorde växellådsskivan 
+Johnson Metall AB i Örebro gjorde koppling-

shus och cylinderlock 
+ Bacho i Enköping gjorde vevstakarna, 
+ SKF i Göteborg gjorde kul- och rullager 
+ Kockums i Kallinge gjorde avgassamlare och 

remskivor 
+ Solex i Frankrike levererade förgasaren 
+ Bosch i Tyskland levererade det elektriska 

systemet med startmotor, generator och tänd-
fördelare 
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Vid ratten på SAAB-96 verkställande direktören i 
SAAB, bergsingenjör Tryggve Holm — mäktig chef 
för hela koncernen. De stora linjernas man. 

Övriga från vänster: 1. Sixten Sason, formgivare
från Solna, skapade linjerna redan åt SAAB:s första 
bil.Designer av kylskåp, aktersnurror, symaskiner 
(Husqvarna, Electrolux.
2. SAAB:s chefskonstruktör överingenjör Gunnar 
Ljungström,Trollhättan, konstruerade bilen i mitten 
av 40-talet, var tidigare flygplanskonstruktör i 
Linköping. 
3. Överingenjör Tove Nilson,platschef för 
mctortillverkningen i Göteborg. Tidigare 
engagerad i SAAB, Jönköping med tillverkning av 
flygplansapparater.
4 SAAB:s chef för utprovning och kvalitetskontroll, 
överingenjör Rolf Mellde, Trollhättan. Ljungströms 
kollega och medhjälpare sedan slutet av 40-talet. 
Tidigare känd tävlingsförare. 
5. Ingenjör K.-G.Karlsson, Göteborg, verkstadschef 
för motorfabriken med 100.000 SAAB-motorer 
bakom sej och ansvarig för dessa. 

6. SAAB:s produktionschef,överingenjör 
Bengt Åkerlind, som lett den fantasfiska 
produktionsökningen upp till 33.000 vagnar per år. 
Kom till SAAB just då uppgången startade. 
7. SAAB:s verkstadschef i Trollhättan,ingenjör N.-
G. Nilsson, bland annat ansvarig för karossernas
tillkomst. Gammal bilman. 
8. Direktör Svante Holm, platschef för bilfabriken 
i Trollhättan. Tidigare i Olofström som gör 
Volvokarosser.
9. Redaktör Hans G. Andersson, mannen bakom den
SAAB-reklam ni märkt de sista åren. Chef för 
reklam, PR och Sales Promotion. 
10. Direktör Arne Rydberg, Linköping.
Försäljningschef med tonvikt på export. SAAB-man 
sedan mitten av 30-talet. Säljer också flygplan. 
11. Ekonomichef Roy Warner, Trollhättan, mannen 
som gör priskalkylerna och bestämmer vad vi får 
betala för en ny SAAB. 
12. Disponent John Engström, Nyköping och ANA, 
mannen som säljer SAAB i Sverige genom åtta
ANA-filialer. Tidigare försäljningschef i Trollhättan. 
13. Inköpschef Hakon Sörgardt, mannen som köper 
för miljoner varje år från fabriker runt om i Europa 

+ Metallic i Danmark gjorde motorpropellrar 
+ ENV i England gjorde differentialer  

Tidningen SE utnämnde SAAB till ”bilindus-
trins äkta svenska hemslöjd”.   Men det påstås 

också att SAAB skickade färdiga karosser både 
till Danmark och Belgien för slutmontering.  Det 
var okänt för redaktören.  

                                                               CHRISTER GEBO
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Le Mans med SAAB, är det 
möjligt?

Historien om hur en svensk SAAB deltog 1959 
och om hur detta upprepades 2008. Berättat 
av Bo Lindman vid ett köksbord i Linköping 
en eftermiddag i september. 

-Varför inte en SAAB? Kring årsskiftet 
1958/1959 träffades Sture Nottorp och Rolf 
Mellde på en middag. Nottorp hade kört det klas-
siska Le Mans 24-timmars redan 1954 med en 
Frazer Nash och under middagen diskuterade de 
loppet när Mellde ställde frågan som blev början 
på ett historiskt äventyr.

Nottorp nappade på idén och ett team med bland 
andra Rune Bertilsson och Alf Lavér bildades. 
Bertilsson hade varit mekaniker hos Philipsons 
i Ludvika och hos Tore Bjurströms Ferrari-stall 
i Örebro men var nu verkmästare i den lilla täv-
lingsverkstaden som sorterade under SAAB:s 
utvecklingsavdelning. Lavér organiserade det 
praktiska och administrativa runtomkring och 
som andreförare engagerades Gunnar Bengtsson, 
en gammal vän till Nottorp.

Nottorps företag AB Förbandsmaterial kom att 
stå som ägare till den SAAB 93 Sport som den 
kallades men som byggdes på SAAB:s tävling-
savdelning i Åsaka. I praktiken var det ett SAAB-
projekt men officiellt var det en privat satsning. 

Le Mans-SAAB:en byggdes på 6 månader och 
under denna tid var det bråda tider då även 3 st 
bilar för Midnattssolsrallyt preparerades. 
Bilen var i grunden en 93 B och det var inte en 

slump att det blev den och inte en GT eftersom 
93 B var lättare. SAAB var på väg att introducera 
SAAB 95 med 4-växlad växellåda och tävlings-
bilen utrustades med en prototyp. Förmodligen 
såg Mellde det som ett bra tillfälle att se hur 
bra växellådan fungerade under extrema förhål-
landen.

Handpump
Förberedelserna sköttes mycket noggrant. 

Bertilsson förde detaljerade anteckningar och från 
dessa vet vi att bilen provkördes av såväl Eric 
Carlsson och Carl-Magnus Skogh som Bertils-
son själv. För att göra bilen så lätt som möjligt 
plockades all inredning utom det nödvändigaste 
bort, som exempel var dörrarnas insidor klädda 
med tunn vinylplast. Motorn trimmades mots-
varande Grupp 3-reglementet med 750 kubik 
cylindervolym. För frambromsarna monterades 
vattenkylning som drevs av en handpump men 
den behövde aldrig användas eftersom bromsarna 
fick tillräckligt med kylluft under loppet.  
1956 visades Sonett 1 och det var meningen att 

det skulle bli SAAB:s tävlingsbil eftersom stand-
ardbilar inte fick trimmas. Dock skrevs reglerna 
om och det blev möjligt att trimma standardbilar t 
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ex enligt Grupp 3. Huruvida tanken fanns att köra 
Le Mans med Sonetten kan nog ingen svara på 
idag men visst hade det varit häftigt. 

Restauranghustru
När bilen var klar lastades den in i en hyrd 

möbelbuss från Ludvika. P g a krångliga tull-
procedurer i Frankrike höll teamet på att missa 
sin besiktningstid. Vid en gränspassage visade 
det sig att hustrun till tullinspektören hade en 
restaurang i anslutning till tullstationen. Efter-
som det sågs till att tullrutinerna drog ut på tiden 
och folk blev hungriga ramlade pengarna in hos 
restaurangfrun. När Bertilsson fick reda på detta 
steg han in till tullinspektören och förklarade 
myndigt på svenska vad som gällde och då blev 
det äntligen fart på tullhanteringen. Framme vid 
besiktning krävdes bland annat en ombyggnad av 
tankpåfyllningslocket eftersom det inte stämde 
med arrangörernas aggregat.

Från buande till applåder
I början av loppet skrattade publiken åt den lilla 

svenska bilen och besiktningsmännen undrade om 
svenskarna verkligen menade allvar. Det svenska 
teamet var inte ensamt om att köra en SAAB i 
detta lopp. Ett engelskt team startade med en 93 
GT och när de efter några timmar bröt med en 
skuren kolv kommenterade speakern arrogant 
att det var typiskt SAAB och att det bara var en 
tidsfråga innan den andra SAAB:en också skulle 
bryta. Dock blev det inte så utan den lilla grå 
SAAB:en körde alla 24 timmarna och placerade 
sig som 3:a i sin klass och 12:a totalt av 13 som 
fullföljde i mål. Mot slutet av loppet hade pub-
liken vänt sitt buande till uppmuntrande applåder 
för den lilla tappra bilen. 

För ont om tid
När Bo Lindman någon gång på åttiotalet läste 

berättelsen om Le Mans-äventyret i Anders Tun-
bergs fina bok ”Från tvåtakt till turbo” fick han 
en vision att en dag bygga en replika av bilen. 
Omkring åren 1988-89 började han köra historisk 
racing med en 96 TT och tanken fortsatte att gro. 
2002 arrangerades det första Le Mans Classic där 
bland andra Per Hågeman i en Borgward Renns-
port deltog. Han hade läst om SAAB:en som del-
tog 1959 och vid ett samtal med Bo beslutade de 
att göra ett försök. Le Mans Classic körs vartannat 

år och är öppen för bilar, original eller replikor, 
från 1923-1979 och som har deltagit i loppet.
Dock blev det för ont om tid för deltagande i 

2004 års lopp och när de dessutom inte fick köpa 
den bil de hade tänkt sprack projektet. Bo tog 
ensam över idén och kontaktade Fredrik Torné-
rhjelm och Göran Dahlén för att starta ett team 
inför loppet 2006. Än en gång fick de se hur 
starten rann ut i sanden eftersom en sponsor drog 
sig ur och därmed hade de inte råd att köpa den 
bil som de bestämt sig för. Att satsa alla pengar ur 
egen ficka är inte helt lätt för en satsning på denna 
nivå. Inför anmälning till 2006 hade Bo skrivit ett 
brev till huvudorganisatören Patrik Peter och de 
träffades i Stockholm där Bo presenterade sin idé. 
Herr Peter gillade upplägget och sa att SAAB:en 
alltid är välkommen till loppet eftersom en sådan 
bil inte fanns att få någon annanstans.

Donerade bil
På SAAB-festivalen 2007 kom frågan om delta-

gande upp på nytt och då framkom det att Ingvar 
Lindberg i Bjärnum hade en bil som passade. 
Ingvar var tredje ägaren till en SAAB 93 B från 
1959 som hade 8000 mil på mätaren och tidigare 
hade ägts av en skolfröken och en sjökapten. 
Under de 12 år som Ingvar ägt bilen hade den 
inte körts en meter och den var rostfri. Ingvar 
donerade bilen till teamet och nu var projektet 
igång på allvar. I augusti/september hämtades 
bilen och kördes till SAAB-garaget i Sundbyberg. 
Från Alf Lavér fick teamet bilder och tekniska 
specifikationer och även Rune Bertilsson kon-
taktades. Hans anteckningar från prepareringen 
av bilen och loppet 1959 var av stort värde. Från 
dessa kan utläsas, förutom historien med franska 
tullen, att frambromsarna från Le Mans-bilen 
numera sitter i Monstret. Inom parentes sagt blev 
det ett rörande möte mellan Rune Bertilsson och 
den färdiga Le Mans bilen i ladan i Åsaka då han 
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på nytt 2008 kunde förnimma känslorna från de 
bråda dagarna 1959.

Norskt syrabad
Med Björn Berglöfs, dåvarande motorsportchef 

på SAAB, hjälp och till en subventionerad kost-
nad togs bilen om hand på SAAB:s prototypverk-
stad i Trollhättan. Klas-Göran och Kjell  såg 
till att karossen blev plåtren innan det var dags 
att frakta bilen till Norge för ett syrabad. Detta 
gjordes för att göra karossen så lätt som möjligt, 
få bort rost och även upptäcka dolda fel. Efter 
resan till Norge monterades säkerhetsburen och 
det var dags för lackering. För att få rätt kulör 
hjälpte Peter Bäckström till genom att lämna ett 
färgprov i form av handsfacksluckan från hans 
privata bil så att Akzo Nobel kunde blanda rätt 
nyans på färgen.
Lackering av bilen och montering av kaross och 

säkerhetsbur utfördes också av prototypverk-
staden som gjorde ett enastående arbete. Enligt 
museichefen Peter Bäckström blev Le Mans-
SAAB:en nästan finare än vad bilarna på museet 
är. Tilläggas kan att besiktningsmännen på Le 
Mans aldrig hade sett en bättre svetsning av 
säkerhetsbur.
Bo och resten av teamet är fortfarande oerhört 

tacksamma för det djupa engagemanget från 
Björn Berglöf, Kenneth Bäcklund, prototypverk-
staden och Peter Bäckström från SAAB-museet.    
Ytterligare två skickliga medlemmar knöts till 

teamet, Niklas Enander, XP engineering, och 
Johan Josefsson. Niklas är trimmare av SAAB:s 
tvåtaktsmotorer och Johan är mekaniker och båda 
var engagerade i Nicolina Hüberts start med en 
SAAB TT i La Carrera Panamericana. Kjell Löf 
,som är Bos mekaniker, blev teamkoordinator och 
då han dessutom talar franska flytande blev det 
till ovärderlig hjälp i kontakter med arrangörer 
och funktionärer.

Slutmontering
Efter Trollhättan skedde slutmontering i Sund-

byberg och hos Johan Josefsson i Lilla Edet. För 
avgassystemet hade Niklas räknat ut exakta mått 
och det tillverkades av Göran Dahlén.
Niklas Enander hade byggt 3 motorer och en av 

reservmotorerna kördes in i bilen som deltog i 
Midnattssolsrallyts regularityklass 14 dagar innan 

loppet. En rolig parallell till 1959 är att bygget 
av Le Mans-bilen tog 6 månader samtidigt som 
stallet deltog i Midnattssolsrallyt. 

 Teamet noterade förvånat att en månad före täv-
lingen återstod 3 dagars jobb på bilen och veckan 
innan återstod också 3 dagars jobb på bilen, trots 
arbete långt över 8 timmar per dag.
Hur kunde det nu komma sig?
För att transportera bil och människor till Frank-

rike ställde SAAB Automobile upp med ett antal 
SAAB 9-5 Combi och SAAB-museet ställde sitt 
släp till förfogande. Framme i Le Mans gjordes 
de sista åtgärderna på hotellparkeringen. Tydli-
gen återstod fortfarande lite av de 3 efterhängsna 
dagarnas jobb. 

Intresset för Le Mans Classic är enormt. 3000 
ekipage vill anmäla sig men endast 400 får starta 
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och 85000 åskådare följer loppet. Runt området 
hade arrangörerna satt upp reklambanderoller för 
loppet och en av bilarna på dessa var SAAB:en 
från 1959. En mycket stor ära och tecken på re-
spekt.
Arrangörerna ser till att det finns depåtält till alla 

deltagare och det svenska SAAB-teamet fick dela 

tält med ett antal Dyna Panhard som också deltog 
i 750-klassen. Besiktningen som tar ca 45-60 
minuter för varje bil är väldigt noggrann. Bilen 
måste vara tidstypisk och det svenska teamet 
hade en pärm med sig som stärkte detta. Även 
säkerhetsutrustningen är viktig vilket föranledde 
teamet en anmärkning på eldsläckaren i bilen. 
Datummärkningen var svensk och den stämmer 
inte med den europeiska som är ”omvänd” och det 
skapade lite panik tills någon kom på att släckaren 
i Ingvar Lindbergs tidstypiska servicebil hade rätt 
datummärkning. Den blev godkänd och kunde 
monteras i tävlingsbilen. Personlig utrustning är 
också viktig. Bo hade ingen godkänd hjälm utan 
hade beställt en ny från Italien för leverans direkt 
till banan men den dök inte upp. Efterforskningar 
visade att hjälmen verkligen hade levererats till 
depån men till Pescarolo-teamet som drivs av Le 
Mans-legenden och flerfaldige vinnaren Henri 
Pescarolo.
Depålivet präglades av att moderna bilar var för-

bjudna och endast tidstypiska fordon var tillåtna. 
En amerikansk ”military camp” var uppbyggd i 
depån och från denna sköttes transporterna gratis 
inom depån av Willys militärjeepar som tillhörde 
historiska militärföreningar. Allt som krävdes var 
att vifta till sig en jeep.

1923-1979
Som tidigare nämnts så är Le Mans Classic öp-

pet för original eller replikor av bilar som tävlat 
i Le Mans mellan 1923 och 1979. Ekipagen är 
indelade i 6 olika tidsepoker som kör vars tre 
entimmes-heat under 24 timmar och varje heat 
innehåller ett obligatoriskt depåstopp med förar-
byte. Tävlingsheaten är uppdelade så att varje 
tidsklass kör ett pass i dagsljus, ett i mörker och 
ett i gryning eller skymning. I varje pass körde 
Bo, Göran och Fredrik cirka 20 minuter vardera. 
Träning och kval är uppdelat i ett dag- och ett 
nattpass. Det svenska teamet som tävlade i klass 
3, 1957-1961, fick möta bilar som Dyna Panhard, 
Aston Martin DBR1, Porsche 356, Ferrari 350 
GT och Lotus Eleven. Totalt var det 70 startande 
i klassen.

SAAB:en drog till sig stor uppmärksamhet. 
Varje gång den startades drog sig folk till den 
lilla bilen. Inte ens en legend som Porsche 

Johan Josefsson till vänster och Nicklas 
Enander i spänd förväntan under ett av 
loppen
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917 som startades upp för nattpasset kunde få 
folk att slita sig från SAAB:en när den skulle 
köras till tankning. Arrangörerna tillhandahåller 
bränsle vid speciella tankningsstationer och det 
är inte tillåtet för teamen att tanka själva. För en 
tvåtaktsmotor innebar detta problem eftersom 
olja måste förblandas i bensinen. Att hälla olja 
i tanken och sedan bensin är omöjligt eftersom 
motorn då skulle skära inom några minuter. Funk-
tionärerna hade svårt att förstå detta och därför 
tillkallades tekniske chefen för konsultation och 
han sa OK till att teamet under överinseende 
av funktionärerna fick blanda bensin och olja i 
jeepdunkar som de sedan själva fick fylla ifrån. 
Eftersom detta var utanför de vanliga rutinerna 
fick SAAB:en en egen ”gräddfil” till tankningen, 
förbi alla andra i kön. Ytterligare ett tecken på 
arrangörernas välvilja.  
Före start skulle filmkameror monteras i bilen 

men det drog ut på tiden och tidsgränsen för när 
bilen skulle vara vid starten var i farozonen. Dock 
kom det lugnande besked från funktionärerna: 
”De väntar på er”.

Glömde bränslepumparna
Loppet startades på klassiskt Le Mans-vis 

genom att förarna står mittemot sina bilar på an-
dra sidan banan och när startskottet går klockan 
16.00 på lördagen springer förarna till sina bilar. 
1959 var det full fart direkt när förarna satt sig 
i bilarna men då användes inte säkerhetsselar. I 
Le Mans Classic kör förarna ett uppvärmnings-
varv för att få på sig bältena innan racet börjar 
på allvar. Göran Dahlén gjorde om det klassiska 
misstaget från 1959 då bilen gick ett par meter 
för att sedan dö. Han hade likt Gunnar Bengtsson 
glömt att slå på bränslepumparna. När Bo gick 
i mål efter första passet gjorde alla runtomkring 
tummen upp och applåderade. Trevligt det här 
tänkte Bosse utan att förstå den riktiga orsaken . 
I startavgiften ingick mat för förarna på ett väl-
digt flott ”Hospitality”. För att komma in där fick 
deltagarna legitimera sig med sina tumavtryck 
och vakter med putande kavajer vaktade ingån-
gen. Efter första passet njöt Fredrik, Göran och 
Bo av ostron, buffé och säkert också en skvätt 
champagne. Enligt Bo fick arrangemanget Oper-
akällaren att likna McDonalds. Under tiden de åt 
förväntades resultaten bli officiella och Bo gick 
flera gånger till sekretariatet för att få listan. När 

den äntligen kom och han skulle gå tillbaka till 
”Hospitalityn” höll vakten upp dörren och sa ” 
Congratulations Mr”. Vad menade han med det? 
Jo när de tittade på listan så var de etta i sin klass 
och detta var något som teamet inte hade väntat 
sig. Förvånade miner förbyttes i lyckokänslor 
och skratt. 

Svetslån
Klockan 23.30 var det dags för Bo att köra första 

nattpasset och nu var det mörker som gällde. Prak-
tik på sonens GT-Legends dataspel hjälpte dock 
till så att det inte kändes helt främmande. När 
nattpasset var slut kom Göran in till depån och sa 
att kopplingen var slut och byte av kopplingsvajer 
var nödvändigt. Tyvärr var det inte så enkelt utan 
det var kopplingsgaffeln som var trasig och det 
var väl den enda reservdelen teamet inte hade 
med sig. Istället fick mekanikerna riva ut motor 
och växellåda för att svetsa kopplingsgaffeln. Ett 
amerikanskt team som skulle köra sitt pass lånade 
ut sin svets till SAAB-teamet, ett gott tecken på 
den gemytliga och kamratliga stämningen. När 
bilen var klar var mekanikerna så trötta att de 
somnade på golvet i depåtältet.
Bosse som hade gått och lagt sig innan det stod 

klart att kopplingsgaffeln var trasig undrade på 
morgonen hur det kunde vara så ansträngande att 
byta kopplingsvajer. 

Annars var loppet tämligen odramatiskt. Enda 
problemet var trumbromsarna som krävde tidig 
inbromsning något som Bosse insåg efter att ha 
hamnat på tvären inför en av chikanerna.
Många förvånade ögonbryn höjdes inför den lilla 

SAAB:ens snabba kurvtagning och hur pass bra 
den ändå hängde med på Mulsanne-rakan.

När Fredrik startade sista passet hade SAAB-
teamet p g a kopplingsproblemet förlorat sin 
förstaplats till en Porsche 550 Spyder men 
Porsche-teamet meddelade sportsligt sina svenska 
konkurrenter att de tvingades bryta med trasig 
drivaxel. Återigen var SAAB:en i ledning men det 
höll på att sluta med en antiklimax, Fredrik fick 
problem med bromsarna och hamnade i en sand-
fålla. Tanken att han inte vågade komma tillbaka 
till depån for genom huvudet innan funktionärerna 
lyckades knuffa upp bilen på banan igen. Efter 
första varvet körde Bosse resten av sista passet. 
En Dyna Panhard kom upp jämsides men kunde 
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inte utmana och resten av loppet innan målgång var ren och 
skär njutning för Bosse. Innan alla heat var färdiga dröjde 
det 1-2 timmar men när resultaten kom visade det sig att den 
lilla SAAB:en och dess besättning blivit etta i heatet för bilar 
1957-1961 och tvåa totalt i ”Index of Performance” som tar 
hänsyn till motorvolym, vikt och bränsleförbrukning. Prisut-
delningen var ett tårfyllt ögonblick då allt slit hade lönat sig 
och för all uppskattning som teamet fick. När Bo ser bilderna 
under intervjun och tänker tillbaka är det inte utan att den 
magiska känslan åter bubblar fram.
Som avslutning en rolig episod: Bo hade sett en liten rund 

man som var mycket intresserad av SAAB:en men Bo fick 

aldrig tillfälle att tala med honom. Inte förrän 
loppet var klart och då gratulerade den lille runde 
mannen teamet till segern. Vem var han? Jo, Jean 
Todt, kartläsarproffs, stallchef för Peugeots ral-
lystall på 80-talet, Michel Schumachers chef i 
Ferrari och numera FIA-president. 

Det är inte utan att man som SAAB-ägare/fana-
tiker känner sig stolt över sådana här prestationer 
och den uppmärksamhet märket SAAB drar till 
sig.

Text och Foto Anders Pettersson

Sittande fr.v. Johan Josefsson o Nicklas Enander Stående fr. v. Bo 
Lindman,Fredrik Tornérhjelm och Göran Dahlen.
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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:-
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Att köpa 900 cab 
Det började en eftermiddag på jobbet i april. 

Hade börjat plocka undan efter dagens arbete 
och satt och slösurfade på italienska ebay. Jag 
hade en Italienare till chef som veckopendlare 
under denna tid.
Jag fann en Aubergine og900 cab med aeropa-

ket. Den stod i en stad som heter Acrona som 
ligger söder om Rimini. Skickade iväg annonsen 
till Paolo som chefen heter och frågade om han 
kunde hjälpa mig.
Han tände genast på alla cylindrar och tog kon-

takt med säljaren. Jag visste genom bilderna och 
texten att bilen var ej var krockad men  att taket 
var slut efter åren i värmen samt även inredningen 
var helt slut. Men sådana småsaker går ju alltid 
att lösa, tänkte jag.
Kontakt hade tagits och prutning och betalning 

var avklarade. Det återstod att planera in en resa 

till Italien.                                              

 Vi  fann ett flyg från Arlanda som var vettigt 
prissatt och destinationen var Bologna. Grab-
ben, jag och Paolo åkte ner en torsdag morgon 
där Daniela, Paolos fruga, skulle möta upp oss 
för vidare resa till Acrona.  Tanken var att vara 
hemma till söndag men så blev icke av. Vi kom 

ned och det var högsommarvärme där i maj 
jämfört med hemma i Sverige. Vi åkte bil i ett 

par timmar i Daniellas nya BMW serie 1 coupé. 
Vi kom fram till hotellet vi hade bokat och 

checkade in och tog oss en välbehövlig kall öl. 
Sedan tog vi en promenad runt i staden och köpte 

härlig Italiensk glass. Senare på kvällen så åkte 
vi för att inta middag. Detta är en kuststad så vad 
bjuds det på då? Man önskade att man var barn 
så man fick spaghetti  och köttfärssås. Vi vuxna 
serverades musslor. Har aldrig ätit det och skulle 

Klar för entusiastträffar i Sverige!
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aldrig själv kunna välja en sådan måltid. Men 
skölja ner dessa med vin det gick och man blev 
mätt på bröd också.

                                               
Fanns i verkstan

Fredag morgon och vi begav oss iväg dit vi 
skulle träffas. Vi skulle till ett kontor som låg 
bredvid en verkstad och där skulle allt adminis-
trativt utföras. Eftersom vi  redan gjort klart med 
affären två veckor  tidigare så borde allt kunna 
vara klart. Men icke. Vi är i Italien. De fick mina 
uppgifter som bilen skulle exportregistreras på. 
Det var vid 9-tiden. Vi ville ju börja vår resa hem 
mot Sverige. 
Vi blev informerades att detta tar tid och de 

räknade med ha alla papper klara vid 15-tiden.  
Men var fanns bilen? Den stod tydligen på en 
verkstad, något med spännaren till generatorn 
hade gått sönder och de hade haft 14 dagar på sig 
att se till att bilen gick att köra hem.

                                              
Enbart italienska

Säljaren som var en Italiensk don Juan-typ med 
långt hår, bedyrade att han bett verkstaden se 
över cabben. Syvende och sidst var det klart och 
de bytte något hjul också som var mycket dåligt. 
Iväg tillbaka till administrationen och verkstaden 
där bredvid. Det var där man skulle göra en kon-
trollbesiktning på bilen för att få ut dokumenten. 
Säljarens farsa körde. Han var en äldre kopia av 
säljaren bara att hans långa hår var grått i stället 
för svart. Han körde som en galning och bara 
pratade Italienska. Han och sonen kunde inte ett 
ord engelska, och varför skall de behöva det? Allt 
på TV dubbas till Italienska.

                                                         
Tokslut

Jag märkte att något inte var som de skulle vara. 
De inre klockorna och tripoderna bör vara tokslut, 
för det vibrerade något så vansinnigt. Hela bilen 
ristade och skakade under accelerationen. Jag 
fick honom att lugna ner sig och vi kom fram till 
besiktningsverkstaden.  
Vi fick sätta oss och vänta på att de skulle ta min 

bil och kolla den. Inget händer. Det är helt dött i 
verkstaden. Efter  ytterligare någon timme kom 
en person som skulle kolla på bilen. Först  en 
bromstest. När de skulle kolla styrleder så blev det 
ett herrans liv. Där stod säljaren och bokstavligen 

skrek åt en yngre förmåga som försvarades sig 
mot säljaren och en annan äldre herre. Jag gick 
till Paolo och frågade om det fanns risk för att de 
bokstavligen skulle börja slåss.

                                                        
Musslor

Sen lugnade de ner sig och säljaren gick till oss 
och berättade att en styrled var dålig och glapp. 
Samtidigt som den äldre herren redan hade skrivit 
under papper på att bilen var ok så var den plötslig 
inte det. Så nu skulle de leta efter en styrled men 
först skulle man ha lunch. Och säljaren vill bjuda 
oss på lunch så vi åkte iväg till en restaurang. 
De gillar ju fiskrätter så det blev spagetti och 

snäckor/musslor igen. Den här gången fick grab-
ben igen en härlig köttbit som man blev sugen 
på. Denna gång fick man äta bröd och skölja ner 
musslorna med vatten. Man får ta det som en 
man och äta med god aptit, fast man längtade att 
få komma iväg och svänga in på en Mc Donalds 
och fixa en bukfylla som går att äta. 

                                                     
Pappersark

Tillbaka på verkstaden så tittade jag på styrleden 
och inte glappade den direkt och bedömde att 
den säkerligen håller till Västerås. Det löste sig 
med att säljaren betalade € 100.- till verkstaden 
så släppte de iväg bilen. Då var det bara registre-
ringsplåten man saknade. 
Klockan 15.30 var pappren klara och jag fick min 

registreringsplåt men  jag frågade vad är det är? 
De hade nämligen gett  mig det som man i Italien 
kallar registreringsplåt för export. Det var i prin-
cip en pappark stort som ett A4 med lite stämplar 
och text hur länge den var giltig. Man hade även 
skrivit min färdväg genom Europa på den. 

                                                 
Milen rann

Äntligen är ett uttryck som verkligen kom väl 
till pass här. Nu kunde vi äntligen börja vår resa 
hem på fredagen klockan 16. Med full tank av 
lågoktanig Italiensk soppa började vår resa hem 
för grabben och mig själv. Vi vinkade farväl till 
Paolo och Daniella på motorvägen. Jag vågade 
inte accelerera så kraftigt när hela bilen skakade 
och Paolo smög upp för att kolla så det inte fick 
bekymmer med polisen som stod utefter vägen. 
Milen rann iväg, jag lunkade på i 120 km/h, 

vibrationerna var värst mellan 80-110. Bologna 
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dök upp och vi böt väg upp mot Brennerpasset.  
Värsta busvädret började. Det regnade och cab-
ben läckte ju liksom. 
Framåt 21.30-tiden passerade vi Brennerpasset 

och GPS var inställd på en ort nära Insbrück, 
nämligen Fügen som ligger i dalen Zillertal. Dit 
kom vi och fick rum på ett härligt hotell. 
Efter en underbar natt vaknar vi och får se de 

underbara alpmassiven utanför. Man får sig en 
tankeställare varför man inte bor här i stället för 
i Sverige. Jag gillar Österrike som land och dess 
invånare om man håller sig till alperna. Runt 
Wien har jag inte så mycket erfarenhet av.

                                                        
Påfyllning

Vi  intog en underbar frukost och gav oss iväg 
på förmiddagen. Hade ställt in GPS att vi skulle 
till Kiel för att ta färjan där till Göteborg. Milen 
försvann men  vid München måste något ha blivit 
fel. För att istället lunka västra vägen med Kassel 
och dess backar som också var nedskriven som 
vår resväg, så kom vi den östra vägen upp mot 
Berlin för sedan ta sig till Kiel. 
Hungern började göra sig påmind dels i oss 

själva samt även bilen började vilja ha påfyllning. 
När man ligger där efter autobahn så vimlar det 

av restauranger och så men icke när man själv 
behöver en.
Vi viker in på en Aral-pump och fyller på med 

soppa. Vi är nu några mil söder om Leipzig och 
där skulle man väl kunna svänga in och få något 
innanför västen.

                                                             
Polizei

 Ut på autobahn igen och vi kommer ifatt en 
BMW med några blå klockor på taket och det står 
Polizei på. Vi lägger oss bakom  och det rullar på 
men polisen börjar sacka in och då kör jag om. 
Man är ju inte orolig för hastigheten direkt men 
man vet ju inte vad herr Polizei tycker om mitt 
cornflakes paket som agerar nummerplåt. 
Och mycket riktigt så kör de om och tänder en 

skylt följ oss. Vi stannar efter vägen och han bör-
jar på sin tyska. Jag försöker göra mig förstådd 
och tar fram mina papper och försäkringspapper 
på bilen. Han fortsätter och jag börjar ana oro för 
vad det är han säger. 
Vi får veta att böter skall betalas så jag säger att 

jag inte har några kontanter så vi får följa dom 

Grabben var rätt fundersam på om vi skulle ta oss 
hem med detta ekipage
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på hur skall jag göra för att gå vidare.  
Av någon anledning hade jag sparat ett telefon-

nummer när jag höll på att städa mina kontakter  
och man hänger ju också på vissa forum i tid och 
otid. 

                                                       
Biltransporter

Ringde till Fredrik Lundh som just för tillfäl-
let hade en annons om uthyres alternativt  säljes 
en Ford Transit biltransport. När poliserna hade 
lämnat mig så hade jag honom på tråden och visst 
skulle jag kunna få hyra hans Ford. Fredrik job-
bar också som journalist på en biltidning så om 
någon kan svänga med ord så är det han. Forden 
såg mycket bra ut så allt var frid och fröjd förutom 
frågan om hur vi kommer  till Karlskrona.
Iväg i taxin till Mc Donalds och in med något 

att fylla buken med. Därefter taxi igen ner till den 
tågstation som fanns här. Detta var en by  4-5 mil 
från Leipzig. Försökte förstå när nästa tåg gick 
men kunde bara förstå att det var till att vänta en 
timme ungefär. Ner igen från station och fram till 
en taxi som tog oss till storstan nämligen Leipzig. 
Stationen i Leipzig var riktigt stor men inte 

som station i Stockholm precis. Vi fann ett tåg 
som skulle avgå inom 10 minuter så grabben 
och jag hoppade in och satte oss tillrätta. Tåget 
började rulla och konduktören kom och vi löste 
våra biljetter. 

                                                           
Hyrbil

Härligt nu är vi på väg mot Berlin. Där måste 
vi kunna lösa vårt transportproblem och mycket 

riktigt när vi kom fram så gick vi och kollade 
och där fans det biluthyrare. Men de såg stängt ut 
men inte hos Sixts så där stormade vi in och jag 
frågade om de kunde hjälpa oss. Det visade sig 
att de stängde kl 21. Turen fortsatte för  de hade 
bilar lediga och i vettig storlek.  Vi fick hyra en 
Ford C-max dvs den som är byggd på Focusen. 
Iväg det bar och nu var GPS inställd på Rostock 

men det var bara att inse att vi skulle få byta till 
Sassnitz eftersom vi aldrig skulle kunna  hinna 
med färjan från Rostock.
 I Sassnitz avgick även turer under natten.  Fast 

det är stora vägar och så är är det många mil som 
skall avverkas. Man blir lite småstressad över att 
hinna fram.

(Efter lång tid kommer böterna hem men man 
kan undra hur de gjorde när de registrerade bilen 
på mig, eftersom de registrerade att jag bor i 
Västerås som skulle ligga i Venezuela.) 
Väl framme så fick vi plats och hytt på färjan 

över. Efter en god natts sömn var vi i Landsk-
rona och skulle nu upp till Karlskrona och hämta 
Transiten. 

                                          
Lastar och återvänder

Väl framme så ser vi den och man fick lite mag-
knip milt sagt. Bilen är rollad röd och inte i det 
skick som ja hade kunnat ana efter den beskrivnin-
gen jag hade läst. Bakhjulen var dubbelhjul med 
mönster och framhjulen var utslitna Vrederstein 
med utslitna dubbar. Men det var ändå C-däck så 

till en servicecenter där det finns en ut-
tagsautomat.
Jag får återigen stå och vänta utan-

för bilen medan han och hans kol-

lega fortsätter diskussionen i bilen.                                                              
Böter

Sedan efter en kvart/tjugo minuter kom-
mer han ut och meddelar att jag får inte 
framföra detta fordon på tyska vägar och 
bötesbeloppet är € 60 som skall betalas 
kontant till honom. Vi får igen följa 
honom till en ADAC -center där bilen 
skall parkeras och de lämnar mig och 
grabben där. De på ADAC ringer efter 
en taxi åt oss. Nu är det så att jag ser inte 
problem som ett problem utan funderar Lyckligt hemkommna!
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de är ändå förstärkta.
 Upp med Focusen där bak och instruktion över 

hur man skall handskas med bilen. Det är en 
gammal bil som man helst inte ska köra fortare 
än 90 km/h. 
Iväg och ner med rutorna för det var varmt i 

bilen och dålig ventilation. Styrningen var mycket 
exakt så man fick parera mellan klockan 7 – 17 
för att hålla den på rak kurs. På vägen tillbaka 
passerar vi och stannar till där de håller på med 
Sweden rock och man blev lite sugen att stanna 
och lyssna istället för att ligga längs vägen. 
I alla fall In på Statoil och för  frukost/lunch. 

Det blev rå falukorv med baguetter och coca cola. 
Sunt och näringsrikt är riktlinjen för måltiderna 
denna resa haha.                                                
Milen springer iväg och överfarten med båten 

går bra. Sedan på den tyska sidan så rullar vi på 
men tiden går och var skall vi sova? Vi åker av 
autobahn och kommer in i någon mindre stad. 
Något firades tydligen denna helg för det var fullt 
överallt och man fick lite panik. Inte vill man sitta 

i en Transit och sova! 
Vi svängde in på ett ställe där det skulle finnas 

någon camping samt ett hotell. Till min glädje 
kunde jag göra mig förstådd och de hade ett 
dubbelrum. Transiten ställde vi bland de andra 
fina bilarna. Natten var underbar med de tyska 
härliga täckena och deras frukost är inte fy skam 
den heller. Mätta och belåtna lämnade vi detta 
underbara hotell .

                                                     
Nummerplåten borta

 Milen rinner på och Berlin ”here  we come”. Nu 
skall vi tillbaka med Focusen till Sixts. Finner ett 
ställe där jag kan parkera och lyfta av Forden. När 
vi kommer till station så hittar vi till slut vägen 
ner till garaget och finner parkeringen där vi skall 
lämna den. Upp till Sixts går bra, men var kom 
vi från? Centralen i Berlin - den är inte stor utan 
riktigt enormt stor.
Ut på ena sidan och man känner inte igen sig ett 

dugg. Går genom hela stationen igen och kom-
mer fram på andra sidan och nog ser de lika ut på 
bägge sidor. Men jag hade tagit riktning på ett torn 
som jag kände igen. Den lilla turen som vi hade Cabben lastad och säkert förankrad eller ?..
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kört tog närmare 30 minuter att gå. Vi hade inte 
vågat lämna något i Transiten så vi kom med vår 
packning. Marcus fick dra på kabinväskan hela 
tiden och jag hade en attaché som jag fick släpa på. 
När vi kom tillbaka kunde vi konstatera att 

whiskyn som vi köpt låg kvar i bilen men vart var 
den bakre nummerplåten? Även avgasröret hade 
sett sina bästa dagar.  De hade helt enkelt gått av.
Då sitter man i centrala Berlin med en skabbig 

Ford Transit utan nummerplåt där bak. Hur skall 
detta sluta? Herr Polizei kan ju ha sina invändn-
ingar när det saknas nummerplåt. 

                                                           
Självhjälp

Iväg det bär med riktning Leipzig. Jag hade 
knappat in platsen där vi lämnade cabben så vi 
skulle kunna komma tillbaka till rätt ställe.
Vi åker vidare de dryga 10 milen ner till ADAC 

. Vi får hjälpa oss själva med att lasta cabben och 
den är lägre än vad Focusen var. Det tar tvärstopp 
när jag kör upp. Det är fästet till avgasröret som 
tar mot en balk på chassiet på Transiten. Letar 
fram några plankor så får jag upp bakhjulen så 
att den går fritt. 
Jippi nu är cabben lastat och det är måndag och 

grabben har skola som vanligt. Frugan ringde till 
skolan och meddelade att Marcus inte kommer p 
g a han är någonstans i Tyskland. Frugan var inte 
riktigt säker på var vi var för tillfället.

                                                          
Störtregn

Nu hade vi ca 40 mil upp till Sassnitz och strax 
söder om Berlin börjar det regna och när det 
regnar i Tyskland så är det inget duggregn pre-
cis. Det vräkte ner och bilar fick vattenplaning 
och gick av vägen. Då kändes det stabilt att sitta 
med Transiten och veta att framdäcken har ryskt 
mönster, dvs man får själv rista in det om man 
vill ha mönster. 
Resan gick bra och vi kom fram till färjeläget,.

                                                 
Transiten tillbaka

Väl framme i Karlskrona så lämnades bilen 
tillbaka och vi kunde börja vår resa hem. För att 
säkerställa vilken typ av nummerplåt man får ha 
i Sverige så ringde jag nuvarande Transportsty-
relsen, och fick till svar av en tjänsteman att har 
man en tillfällig skylt utfärdad i ett land så gäller 
den även i Sverige. 

Milen går och vi kommer upp till Kalmar. Nu 
är det dags för lunch också så vi åker in till cen-
trum för att leta på något ställe där de serverar 
husmanskost. 
När vi åker på en av smågatorna med cabben 

nere så dyker ”tusse batong” upp. Givetvis stan-
nar han oss och frågar rent ut ”vad fan är det för 
nummer plåt du har där bak”.  Fick ju bara en 
pappbit och har inte haft någon fram under hela 
resan. Jag nämnde att jag pratat med en person 
och nämnde hans namn och som hade sagt att det 
var lagligt. Polisen gick till sin bil och återkom 
senare och sa att han hade fått ett annat ärende 
så det gick bra  att åka på. Jag och grabben åt en 
snabb lunch och sa att vi åker inte in i en stad mer 
tills vi är hemma i Västerås.

                                                       
Åtta anmärkningar

Väl  hemma i Västerås så beställdes tid för 
registreringsbesiktning som jag fick tämligen 
omgående. Var ju lite orolig över att inte hade 
jag rätt papper med mig. Man har ju hört att från 
Italien får man bara med sig en kopia och trans-
portverket kräver original.
Registreringsbesiktningen gick bra men or-

dinarie kontrollbesiktningen gick inte lika bra. 
Själva styrleden som de klagade på i Italien var 
det inget fel på men däremot på åtta andra punkter. 
Det blev till att byta växellåda för att fixa bort 

vibrationerna. Det blev även en liten motorreno-
vering också. Bytte även kamkedja och toppack-
ningen när man ändå var där och rotade. 

Bytte även skinnet på framstolarna så det gick 
att använda dem. 
Kontaktade en sadelmakare och planerade in lite 

jobb. Har man beige inredning så varför skall man 
inte ha beige cab? Baksätet var heller .inte så bra, 
så hur gör man då? Begie inredning kan man ju ta 
från en 9000 Påsarna fram är inget problem och 
baksätet kan man ju sy om. Ut och leta på nätet 
så fick jag tag på en sliten inredning som syddes 
om av baksätet. Framstolarna fick duga så länge 
och kommer  att bytas senare. Och varför  ta en 
vanlig beige när man kan ta från en A50 9000 d 
v s från 97/98.

Text och foto Magnus Höglund
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Jo, det är sant. Det byggs nu SAABar i 
Norrköping, fast det är av det lite coolare 
slaget…..
Förra året var det en SAAB tvåtakt från 1953 

och i år en SAAB 900 Turbo från 1992.
Den pensionerade meteorologen Erik Liljas är 

byggherre, till sin hjälp har han haft sina vuxna 
barn.
Det började efter jul 2009 med all snö som hade 

fallit. Dottern tyckte man skulle göra något skojigt 
med den och idéen väcktes att bygga en SAAB. 
Att det blev en SAAB var att man i familjen haft 
en sådan och att det var lite kämpigt för SAAB då.
Även 2010 runt jul hade det fallit en hel del snö 

så det var bara att skapa en tradition.

Man började med att skotta ihop en stor snöhög. 
För att få rätt mått på bilen hämtade sonen mått 

SAAB BYGGS I NORRKÖPING?
från en SAABsida.  Bilen är i skala 1:1. Snöhö-
gen visade sig vara lite för stor. Med hjälp av en 
motorsåg fick snöhögen rätt mått.
Sedan har Erik jobbat likt en murare med  vatten-

blandad snö för att få till alla de sköna detaljerna.
När vi är där ser man tydligt Turbofälgarna på 

förarsidan, finns även ett dörrhandtag på förardör-
ren.
Erik vill om vädret håller i sig bättra på de-

taljerna lite till. Fälgarna ska bättras på, det ska 
till en spoiler och dörrbackspeglar. 
Detta är inte gjort på en kaffekvart, Erik har lagt 

ner mellan 60-70 timmar på det. 
Den kräver inte så mycket skötsel, har det snöat 

är det bara att sopa av den. 
Förbipasserande hajar till och tror att det döljer 

sig en riktig bil under snön, men så är icke fallet 
utan det är rakt igenom snö och is. De som pas-
serar förbi är positiva till Eriks byggande. Den 
har också rönt ett visst massmedialt intresse, så 
lokalpress och lokaltv har varit där,
Erik känner nu lite krav på sig att bygga ytterli-

gare en ny SAAB nästa vinter om vädret tillåter. 

Med vänlig hälsning
Sibylla Gustafsson 

Foto Lasse Björk
Till vänster: Sibylla och Erik Lilja beundrar Erik:s 
egenhändigt tillverkade isbil på bilden här nedan.
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Fler vykort
Att samla på vykort är en hobby 

som många ägnar sig åt. Men det 
är med vykort som med frimärken. 
Utbudet är så enormt stort så 
samlingarna måste begränsas till 
ett specifikt motiv. Kyrkor verkar 
vara et sådant motiv som är vanligt 
bland dessa samlare. Stationsbyg-
gnader är ett annat. Listan kan 
säkert göras lång. 
För oss gammelbilsvänner är 

naturligtvis motivet det givna. Det 
ska vara bilar på vykorten. Men det 
ska vara ”riktiga” vykort. Alltså inte 
rena rama reklamkort. Det kan i och 
för sig också ha ett värde med tiden. 
Har till exempel själv reklamkort på 

Ford Consul, Ford Fairlane, Bugatti, 
Lincoln, BMW 335, Trabant, Jaguar 
och lite till.
Men det är ju inga riktiga vykort som 

man - oftast förr i tiden -  skickade 
till vänner och bekanta på sina resor. 
Sådana vykort är inte bilen det vikti-
gaste i motivet utan bara en del av det. 
Stadsmotiv är vanligast som gator, 
torg, rådhus m m där det står bilar 
parkerade som en del av stadsbilden.
Bakrutan har tidigare publicerat ett 

antal vykort där SAAB har funnits 
med i bilden och här följer ytterligare 
några som har kunnat fångas in av 
redaktionen.                                                                                                                     
   Christer Gebo

Ovan: En 
V4 vid 
Ronneby 
brunn.

En ensam 92;a står ett tidigt 50-
tal utanför Lunds sjukhus.

Nedan:En ljusgrön långnos-96:a från Närke har 
just rullat av bilfärjan Vasa Express. Längst ner i 
raden bredvid köar en 93:a för att också komma 
genom tullen.
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Saab i nyhetsflödet
Gift, inte gift, gift, inte gift……… Det var 

väl så som man sa i den unga tonårstiden och 
ryckte loss kronbladen på Prästkragarna för 
att se vilket kronblad som det slutade med. 
Kom att tänka på den ramsan efter att ha läst  
artiklar av ekonomer och så kallade fordon-
sanalytiker.
Giftasremsan skulle kunna bytas ut till Saab kla-

rar sig, Saab klarar sig inte osv. Det finns gott om 
olyckskorpar som dömer ut Saab som chanslös 
i konkurrensen med de stora tillverkarna. Men 
det finns också de som har gott hopp om Saab 
för framtiden.
Följer man Saab i nyhetsflödet så får man nästan 

något till livs varje dag. Det är upp och ner hela 
tiden.
På den negativa sidan har nyheterna varit att 

länsstyrelsen kräver 110 miljoner av Saab för 
utbetalda lönegarantier under krisen, att tullen 
har fått rätt mot Saab och att 200 personer inte 
fått förlängd anställning och inte minst att Saabs 
försäljningsprognoser har fått skrivas ner gång 
efter annan. 
Det såg riktigt dåligt ut för Victor Muller när 

aktieägarna i Holland surnade till för att han tagit 
stora lån av ryssen Antonov med Spyker som 
säkerhet. Aktierna i Spyker rasade.

                                      
MOTSTRIDIGA BUDSKAP

Men så gick det några dagar och det var 
börsrally. Spykers aktier rusade i höjden på några 

dagar. Inget hade egentligen hänt annat än att 
Muller i samband med att bilsalongen i Detroit 
slog fast att i år kommer försäljningen att öka till 
80.000 bilar och nästa år till 120.000 bilar för 
Saab. Marknaden måste uppenbarligen ha trott 
på honom. 
Men samtidigt som Muller stod och sa det i 

Detroit så meddelade fabriken i Trollhättan att 
man ska minska takten vid bandet till 28 bilar i 
timmen mot 39 bilar. Metallklubbens ordförande 
sa att med den taktminskningen kan man inte ens 
få fram de bilar som Muller påstår sig kunna sälja. 
Motstridiga budskap alltså.

                   UTE I KYLAN
När Detroit-utställningen öppnades i januari 

så hade SAAB ingen plats i värmen i de fina sa-
longerna. Istället stod SAAB utomhus vid entrén. 
Det kostade naturligtvis inte så mycket. Frågan 
som ställdes var att det var ett fattigdomsbevis 
– att SAAB inte hade råd att hyra in sig i utställ-
ningslokalerna – eller var det ett smart PR-drag 
av den oberäknelige Victor Muller. 
Alla som kom till utställningen kunde ju inte 

undgå att lägga märke till bl a Saab 9-4X som 
var ett dagplåster.

                                                
SJÄLVSÄKER

Victor Muller sa i Detroit att han inte bryr sig 
om vad experter tycker för han vet bäst själv att 
det kommer att gå bra för SAAB.

En sådan expert som Muller struntar 
i torde i så fall vara professorn i indus-
triell produktion, Christer Karsson i 
Köpenhamn, som anser att SAAB saknar 
resurser för att utveckla en ny produkt-
generation. Han ifrågasatte dessutom om 
SAAB:s säljkalkyler ens är seriösa.
Christer Karlssons negativa inställning 

till SAAB fick anställda vid fabriken att 
gå i taket och man anklagade inte minst 
pressen för att svartmåla SAAB.  Den 
kritiken fick inte oväntat facket stöd för 
från lokalradions lyssnare i en enkät där 
78 procent ansåg att media är överdrivet 
kritisk till SAAB.
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SMÅPENGAR

Finansmannen Lars Carlström däremot har en 
helt annan uppfattning om SAAB:s framtid och 
säger att de som dömer ut SAAB är för snabba 
med det. Han företrädde själv Genil Captital 
som var intresserade av SAAB när Koenigsegg 
backade ur men blev snuvade på affären av den 
entusiastiske Victor Muller.
- GM investerade 50 miljarder i SAAB men 

sålde företaget för småpengar, påstod Lennart 
Carlström i en intervju till Dagens Industri.
Han kallar SAAB-affären för ”Århundratets 

affär”.
- Och det är bara att gratulera!
SAAB måste sälja 80.000-100.000 bilar för att 

gå runt men förra året stannade försäljningen 
på 28.284 bilar. Det förklaras med att företaget 
tappade nästan ett halvår eftersom det var först 
i maj som det började rulla ordentligt på bandet 
i Trollhättan.

                                                

bilar per år konkurrera med dem som gör 8, 9 
eller 10 miljoner, undrar han. 
Samma undran ställer han beträffande Volvo 

som han anser säljs till överpris.

                                        
TJÄNSTEBIL IGEN

Det kommit en del positiva nyheter om SAAB. 
Först att NCC med 2.500 tjänstebilar och Alfa 
Laval med 1.700 tjänstebilar har beslutat att 
SAAB åter får väljas vid byte av tjänstebilar. 
Men från Alfa Lavals sida är det viktigt att SAAB 
kommer ut med sin kombi ”fort som tusan”:
- Det är det som folk köper, säger Peter 

Bunke som är ansvarig för företagets tjänstebils-
flotta.
Den andra positiva nyheten är att 55 av de 200 

som inte skulle ha fått arbeta vidare vid SAAB 
får stanna.
Visst är det svajigt för SAAB. Det är plus och 

minus var och varannan dag.

                                     

SVARTA KONSULTLÖNER
En annan tråkig nyhet var i slutet av januari 

när det kom fram att 39 konsulter på SAAB och 
Volvo har fått delvis svarta löner som har betalats 
ut i ett skatteparadis på öar i Engelska kanalen 
och att ekobrottsmyndigheten utreder fråga om 
skattebrott. Nu är inte de svenska biltillverkarna 
misstänkta utan det är ett engelskt företag som 
Saab och Volvo har anlitat som betalat ut halva 
lönerna ”vid sidan om”.  

                                            
HYRESSKULDER

Det är trist att det är så mycket svarta rubriker 
runt SAAB nu. Inte bara de svarta lönerna utan 

INGA TVIVEL
Lennart Carlström hyser inget tvivel om 

att SAAB kommer upp i en årstakt på 
100.000 bilar med nya 9.5;an och kom-
mande 9.3. Han tror också att företaget 
har pengar att driva SAAB i 3-4 år innan 
man får lönsamhet.
Finansmannen Lars Carlström hyllar 

också Victor Muller och anser att han har 
gjort ett bra arbete under rådande förhål-
landen.
Att SAAB är en liten tillverkare i en värld 

där det råder stor överproduktion på bilar 
är heller inget bekymmer för SAAB, enligt 
Lars Carlström:
- Det är problem för masstillverkare som 

kanske ska spotta ur sig en miljon bilar men inte 
för SAAB som gör en nischprodukt.
Victor Muller sa till den tyska tidningen Auto-

Gazetta  som ett nyårslöfte:
- Var inte orolig. Det finns tillgångar för att 

hålla SAAB vid liv.

                                          
MÖRKA UTSIKTER

En som däremot tycker tvärtom och tvivlar starkt 
på SAAB är Carlos Ghosn. Och denne man är inte 
vem som helst utan högste chefen för Renault. 
Han anser att utsikterna för SAAB är mörka:
- Hur kan den som bara tillverkar 120.000 
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att SAAB kan hamna inför rätta beträffande 
lönegarantierna under rekonstruktionstiden och 
att SAAB kan bli stämmd på 25 miljoner för att 
man inte har betalar full hyra för växellådsfab-
riken i Göteborg. 
Det är sådana rubriker som man vill slippa se.
SAAB har i alla fall gjort sig av med 50 ingen-

jörer som man slipper betala lön för. Det växellåd-
sutvecklingen i Göteborg som har överlåtits till 
ett statsägt företag.  
Saab Powertrain som är Saabs gamla växellåds-

fabrik i Göteborg läggs ner och flyttas till Kina.  
Företaget har tillverkat växellådor till SAAB i 
40 år men har ägts av det tyska företaget Weigl.

Därmed går en epok i graven. 
                                                              

ÖVEROPTIMISM
På 1-årsdagen för Spykers övertagande av 

SAAB intervjuades Victor Muller i Dagens Índus-
tri där han medgav att man var för optimistiska 
när man i affärsplanen angav att man skulle sälja 
65.000 bilar det första året. Att det inte ens blev 
hälften så många förklarar Muller med den tröga 
starten. Försäljningen kom inte igång förran efter 
halva året då man inte hade tillräckligt med nya 
bilar i tid att ställa upp hos återförsäljarna.. 
Den optimistiske Muller räknar nu med att för 

2011 sälja 80.000 bilar då både den nya 9.5 kom-
bin är klar för visning och att 9-4X kommer att 

Nils-Olof Ollevik att reagera i en artikel i SvD 
den 5 januari.
- Mörkade försäljningssiffror kan skada 

Saabs varumärke i en konjukturkänslig bransch, 
rubricerades hans inlägg.
De båda franska biltillverkarna Renault och 

Peugeot räknar med att försäljningen kommer att 
minska i Frankrike med 10 resp 13 procent i år. 
- För det kämpande SAAB kan ännu ett 

bakslag i konjukturen bli knäckande, befarar Nils-
Olof Ollevik men tycker att det är mirakulöst att 
SAAB överhuvud kunnat få fram en helt ny och 
mycket konkurrenskraftig 9.5:a, en helt ny 9.4X 
samt arbetar fram en ny 9.3:a.
- Att fabriken och företaget överhuvudtaget 

lever vidare är gott nog i de flestas ögon och att 
många unnar nog SAAB en period av lugn och 
ro så att företaget kan bygga upp det raserade 
varumärket och förtroendet hos konsumenterna.

Det har utan tvekan varit för mycket svarta ru-
briker om SAAB under 2010 från den glädjefyllda 
omstarten till grusade förhoppningar om alltför 
optimistiska försäljningsprognoser, kronofogdar, 
utmätningshot och hyresskulder.
Man frestas att tro - men åtminstone hoppas - att 

nu kan det bara bli bättre för SAAB.  Men säker 
kan man inte vara. Dessvärre.

Lars Carlström 
tvivlar inte på 
SAAB och anser 
att Victor Muller 
gör ett bra jobb.

introduceras under året.                 
                             
MIRAKULÖST

Det har varit mycket 
runt SAAB:s försäljning-
sprognoser under 2010 
istället för den verkliga 
försäljningen på en be-
tydligt lägre nivå. Det 
fick näringslivsskribenten 
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Nyheter om SAAB
Var och varannan dag kommer det nyheter om SAAB. Ibland flera gånger samma dag. En del är 

positiva medan andra är negativa. Till de positiva hör att en del storföretag låter låter personalen 
välja SAAB som tjänstebil. Till de negativa nyheterna är att en bilanalytiker ger SAAB högst tre 
år att komma på fötter och att kronofogden kan mäta ut skulder på SAAB för 83 miljoner för 
lönegarantier under rekonstruktionstiden. Som lök på krävs SAAB på 25 miljoner i obetalda 
hyror för växellådsfabriken i Göteborg. 

December månads SAAB-nyheter
1/12  Uppåt för SAAB:s försäljning
  ”      Britterna väljer bort SAAB
2/12  SAAB i USA har hopp
9/12  SAAB förlorar mot Tullverket
15/12  Ratad Spykerägare klarade granskning
    ”      Anatov ingen olämplig ägare
16/12  Anatov vill äga SAAB
20/12  Muller informede inte aktieägarna 

Januari månads SAAB-nyheter
4/1  SAAB vill in i Kina
6/1  SAAB missar försäljningsmålet
 ”     Bilprofessor ger SAAB max 3 år
8/1  Chefsbyte för SAAB i USA
10/1  Snuvad SAAB-spekulant: Århundradets  

 affär
   ”     SAAB:s sparknep: Parkera utanför   

 bilmässan
11/1  SAAB taktar ner
12/1  Börsrally för SAAB:s ägare
13/1  SAAB allt populärare som tjänstebil
14/1  Nya SAAB 9.5 går hem i Finland

15/1  Ännu ett storföretag släpper in SAAB i  
 värmen
17/1  En fjärdededel får stanna på SAAB
18/1  SAAB stäms på 25 miljoner för 
 obetalda hyror
20/1  SAAB 9.5 kombi visas i Genève
21/1  Länsstyrelsen har rätt till SAAB-miljoner
22/1  SAAB tvingas återkalla bilar i USA
24/1  Kritik mot medias bevakning av SAAB
    ”    Lösningen är en ny bil
25/1  SAAB bygger egen plattform
27/1  Renaultchefen tvivlar på SAAB
28/1  SAAB:s gamla växellådsfabrik 
 går i graven
31/1  Subaru vill bygga bilar i Trollhättan
         “SAAB-tvist på väg mot lösning”

Februari månads nyheter t o m 11/2
1/2   SAAB:s försäljning minskar
   ”    SAAB får ny säljorganisation
   ”    Muller har sålt Spyker-aktier
2/2   Uppåt för Saab i USA.
4/2   Uppåt för Saab i Storbritanien
11/2 Majoritet tror på SAAB

EN FOT INNE
Ska  Subaru byggas i Trollhättan? Och det hos 

självaste SAAB. Det tycker i alla fall SAAB-
stadens invånare. Förr hade det varit en otänkbar 
tanke. Trollhättebor skulle se det som en kränkn-
ing av stans kronjuvel. Men nu släpper man gärna 
in japanen innanför SAAB;s grindar. Jobb och 
sysselsättning går före  känslorna numera.  Förre 
metallbossen och sedan årsskiftet ,kommunal-
rådet i Trollhättan, tycker att det är trevligt om 
Subaru  byggs på SAAB-fabriken.
Hur många Subaru det blir är i skrivande stund 

(siste januari) svårt att få uppgift om men det kan 
röra sig om ett par tusen bilar. Det sägs att det inte 
ska byggas Subaru från grunden utan att det han-
dlar om konvertering av färdiga bilar till gasdrift. 

Man ska hyra in sig hos SAAB men ha en egen 
personal, sägs det. Men det har också sagts att 
man kan komma  att hyra personal av SAAB. Ett 
italiensk företag, BRC, är mellanhand. Företaget 
har 1.600 anställda i Italien har specialiserat sig 
på att konvertera bilar till gasdrift.
Om man ska vara konspiratorisk kan man lätt 

tro att Subaru vill vara på plats att ta över hela 
fabriken om det går så illa för SAAB som en del 
tror och fler befarar. Då har Subaru redan en fot 
inne. För SAAB passar det ju också bra att ha en 
”hyresgäst” som bättrar på företagets finanser.

                                         CHRISTER GEBO



5050

Jultävlingen
Jultävlingen att härleda rätt bakljus med rätt 

bilmärke var ingen lätt uppgift. Det var heller 
ingen som fick alla rätt och det hade redak-
tionen heller inte trott. Därför uppmanade vi 
till att fylla i så många man kan. Det har också 
skett. Vi räknade nog med att ingen skulle 
kunna gissa rätt på bild fyra. Men det gjorde 
Peter Johansson i Kungsör. 

Peter Johansson blev också segrare i jultävlin-
gen om att känna igen bakljus. Han prickade in 
nio rätt och snubblade inte som alla andra på det 
fjärde fotot. Redaktionen hade räknat med att det 
skulle kunna bli en utslagsfråga att svara rätt på 
den bilden. Men det behövdes inte för Peter var 
ensam om nio rätt. 
Bilen fotograferades utanför en Chrysler-verk-

stad i Örebro och är en Oldsmobile av årsmodell 
1960. Någon hade gissat på Valiant.
Det var alldeles fantastiskt att Peter kunde pricka 

in rätt svar. Det får han ett alldeles speciellt erkän-
nande för. 
Det enda fotot som Peter missade på var nummer 

tre där han gissade på Volvo P1800. Men han var 
själv osäker för han satte ett frågetecken efter.
Till Peters försvar kan sägas att bakljuset på den 

här bilen är intill förväxling lik ”Helgonbilen” 
men det sitter på en Opel Kapitän från 1962 och 
är fotograferad på en parkeringsplats i Köping.

  Kjell Larsson i Reftele visste däremot att det var 
ett Kapitän-ljus men han fick ”bara” åtta rätt för att 
han som alla andra missade på Oldsmobilen och 
trodde att var en Chevrolet. Ingen dum chansning 
för det var ju i alla fall en jänkare.
Ett annat bakljus som många tog fel på var det 

andra bakljuset. De som gissat på det tyckte sig 
känna igen det som Ford Granadas bakljus. Och 
om det kan sägas att Granadas bakljus ser nästan 
likadant ut men det är en Ford Escort 1984 foto-
graferad vid Valhallavägen i Stockholm. 
Att förväxla Toyota och Datsun har också skett 

men det är en Toyota Corolla fotad i all hast vid 
ett stoppljus på Sveavägen i Stockholm. Det kan 
sägas att den kvinna som har den här bilen har 
ägt den sedan den var ny 1974.
Volvo PV och  Amazon missade ingen på medan 

en tävlande trodde att 240:ans bakljus var på en 
BMW och att 245:ans sljus var på en Opel. Mer-
cedes och VW kunde alla.

Så till den rätta raden:
1. Mercedes 1985
2. Ford Escort 1984
3. Opel Kapitän 1962
4. Oldsmobile 1960
5. Toyota Corolla 1974
6. Volvo 240 1988
7. Volkswagen 1974
8. Volvo PV 1966
9. Volvo Amazon 1965
10.  Volvo 245 1992

Intresset för tävlingen var inte så enormt stort 
som redaktionen hade hoppats på och till och 
med räknat med. Men trots det så ska vi göra om 
försöket med en ny tävling i något kommande 
nummer. Det blir då en blandning av framlyktor, 
bakljus, en list, ett dörrhandtag, kylarprydnad och 
sådant som är karakteristiskt för ifrågavarande 
bilmodell.
Peter Johansson kan se fram emot att få skrapa 

trisslott vad det lider. Eftersom Peter så skickligt 
prickade in Oldsmobilen så blir det en bonusvinst 
– en extralott. Två dubbellotter alltså.

                                                                                                            
Christer Gebo

Opel Kapitän anno 1962
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Redaktören såg dig!
Det var ingen vacker syn precis. Den stod där 

på den statustyngda Strandvägen i Stockholm. 
Där ska det bara stå premiumbilar. Men som 
något som ”katten släpat in” fanns där en 99:a 
CombiCoupé. Nedisad var den. Den ljusbruna 
färgen var matt. Hela Saab:en var skamfilad. 
Rost lite här och där. Den var i vart fall i 
orenoverat skick.  Hela ekipaget såg övergivet 
ut. Men någon har i alla fall bemödad sig med 
att sopa av den värsta snön. Annars hade den 
varit en iglo efter allt snöandet som varit tiden 
innan. 
Egentligen borde väl redaktören ha tittat bort 

istället för att ägna den intresse som ”redaktören 
såg dig”-bil.  Men en gång har ju även denna 
bil varit ny och fin. Nu var det patina över hela 
bilen. För mycket patina, kan man nog säga. 
Att den sett sina bästa dagar är också ett som är 
säkert. Troligen kommer ingen att finna det värt 
att renovera den till nyskick. Betydligt sämre 
renoveringsobjekt har i och för sig skådats men 
en 99:a CC har kanske inte det attraktionsvärdet 

brukar ha varit en vandringspokal med massor 
av tidigare ägare i bagaget. Men inte den här 
SAAB:en som har haft endast två stycken ägare 
och är en riktig trotjänare eftersom den nuvarande 
ägaren har haft den som sedan nästan ny. Hon 
köpte bilen den siste november 1978 endast ett 
år gammal. 
Hon får en trisslott för att redaktören just den 

här dagen – den 4 januari 2011 – tog en stilla 
promenad i vinterkylan ut till Djurgården och såg 
den patinadränkta SAAB:en på parkeringsplatsen 
utmed Strandvägen.
Utanför Nordiska Muséets entré på Djurgården 

stod en annan SAAB parkerad – en 07:a med 
dekalerna svt på sidorna. Det var roligt att se att 
”statstelevisionen” kör SAAB men det blir ingen 
trisslott för det.

                                                                                                                                               
CHRISTER GEBO

att någon vill ägna mycket tid och mycket 
pengar åt att sätta den i skick. Det ligger med 
all sannolikhet närmare till hands att den rätt 
så snart slutar i skrotpressens obarmhärtiga 
käftar om omvandlas till ett smärre paket.
Den är säkert bättre än den ser ut. Bilprov-

ningen godkände den i vart fall i höstas förra 
året och nu går den till hösten nästa år innan 
Bilprovningen vill se den igen.
Säkert har den en lång historia att berätta 

Bland alla 
finbilar på 
Strandvägens 
parkeringsplats 
såg redaktören 
den här 
skamfilade 
Combi 
Coupén.

om vad den har 
varit med om. 
En gång har 
det varit ny och 
fin men tidens 
tand gnager och 
utan underhåll 
och skötsel så 
skyndas förgän-
gelseprocessen 
på.
Gamla bi lar 

som har varit 
med i många år 
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Nya Medlemmar -Januari 2011 Välkomna !
CARLSSON INGEMAR HUGO ALFVÉNS VÄG 32 756 49 UPPSALA

ROSS DUNCAN 128 HAMILTON
LOWER EARLEY RG64HJ 
READING UK

NILSSON HENRIK ÄLGÅ STOM BJÖRKHAGET 671 93 ARVIKA
ANDERSSON MELKER KUNG RINGS STIG 12 668 32
EMMOTH VERONIKA VÄSTANVÄGEN 5 617 31 SKÄRBLACKA

OLSEN NIELS BAKKEGÅRDSVEJ 63 GYRSTINGE
4100 RINGSTED DEN-
MARK

SKOUGH MIKAEL VALLÖRTSVÄGEN 4 352 51 VÄXJÖ
PETTERSSON TONY SKRIKETORPSVÄGEN 27 616 90 ÅBY
DAHLGREN TORSTEN MIDHEMSVÄGEN 38 261 41 LANDSKRONA
SJÖQVIST EMIL HJORTMOSSEGATAN 143 461 51 TROLLHÄTTAN
NILSSON JAN EBI NYDALAVÄGEN 3B 214 58 MALMÖ
HAMRÉUS TOM NYCKLEBY 2 452 96 STRÖMSTAD
DAVIDSSON PÄR LANDSHÖVDINGEVÄGEN 12 262 52 ÄNGELHOLM
ERIKSSON LARS-ERIK ´ NÄMNSBOVÄGEN 13 783 31 SÄTER

HARTOG THOMAS
KILIAN ZOLLSGATAN 30A LGH 
1501 217 56 MALMÖ

NENSÉN KURT KVARNVÄGEN 1 646 50 BJÖRNLUNDA
ERIKSEN STAFFAN EKE BJÖRKHOLMEN 360 42 BRAÅS

INGRE THOMAS
FALKENBERGSGATAN 4A LGH 
1002 214 24 MALMÖ

MENNERHOLM ANDERS HOLMAS 432 65 VÄRÖBACKA
BJÖRK CARL-HENRIK BERGSÄNG BJÖRKEN 683 92 HAGFORS
EKBERG CHRISTIAN DRAMSVIK 381 459 94 LJUNGSKILE

POUSETTE MATS
HANTVERKAREGATAN 32B LGH 
1104 793 30 LEKSAND

MAUR MAGNUS VEDBYVÄGEN 97 264 37 KLIPPAN
KÄLLSTRÖM KJELL-OVE MENUETTVÄGEN 13 352 45 VÄXJÖ
BERGSTRÖM TOM ASPVRETSVÄGEN 12 730 70 VÄSTERFÄRNEBO
ANDERSEN NILS-ERIK MAGERÅS 2 683 91 HAGFORS

JÖNSSON BJARNE SKOGSVÄGEN 6
247 95 TORNA HÄLLE-
STAD

HOLMER OLOF SYRENVÄGEN 5 182 38 DANDERYD
KARLSSON BO-INGE VETEGATAN 27 271 99 YSTAD
PERSSON JIMMY * VÄSTRA SPÅNG 625 286 92 ÖRKELLJUNGA
TOVERLUND CONNY STENSTUGAN 643 93 VINGÅKER
ERIKSSON MARIA LÄRKVÄGEN 18 903 54 UMEÅ
SELLIN OLLE WIBOMS VÄG 12 11TR 171 60 SOLNA
REPSCHLÄGER DIRK C/O STRIDH 418 76 GÖTEBORG
TYGELMARK STEFAN LERVÄGEN 62 232 54 ÅKARP
EMANUELSSON SÖREN STAMPBROGATAN 20 681 32 KRISTINEHAMN
JARLÅS ROLF PERINGSKIÖLDSVÄGEN 17 168 56 BROMMA
LARSSON MARTIN BJÄRLANDAVÄGEN 99 466 94 SOLLENBRUNN
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Köpes
Till SAAB V4-80 jubileumsmodell: Sto-

lar, baksäte och mattor, ev hel bil. 
Willy Gustavsson, 073-0470464 

Till SAAB 93:2 st bakljusinsatser (re-
flektorer), reglageknopp för vindrute-
torkare, returfjäder till gasreglage 
(lån och smal).
Bo, 08-510 119 91   email: bossemess-

er@hotmail.com 

Renoveringsbehov

Än finns chansen för den som vill ta 
sig an och rusta upp redaktörens 92A 
som stått undanställd för länge i en 
lada på landet.
Ingen hörde av sig efter denna vädjan 

i förra numret men det kan bero på att 
redaktören var bortrest (Stockholm) en 
månad efter det att tidningen kom ut. 
Tel 0520-307 16 fram till 7/4 eller e-
mail cgebo@hotmail.com

Renoverar du en V4 motor inför vårsäsongen ? 
Vad behöver du ? Packningar säljs lösa eller som komplett motorpackningssats, dessutom kan 

du köpa lösa p-boxar till Vevaxel och balansaxel. Vi har lyckats hitta en leverantör på p-boxar 
till växellådan och till fram och bakhjulen på 2T och V4. och dessutom har vi kunnat sänka 
priset. Vi har även s.k frostpluggar till både 2T och V4 motorn.
 
Dessutom har vi ram ochvVevlager till V4 i 

standardmått och i ÖD storlek till er som slipat 
vevaxeln, nya balansaxlar och lager finns för 
V4:an Fläktlager finns ochså i lager.
 
Kanske har du tänkt dig att gå igenom bromsarna 

i vinter? Inget problem, vi har rep.satser till 
hjulcylindrarna och självklart även till huvud-
bromscylindern från 92.a till den sista V4: an. Vi 
har även ett antal Bromsband och Bromsbackar 
i lager.
 
Dessutom har vi Bromsslangar till din 92:a 93 

GT 750 , Saab sport och till den sista tillverkade 
V4.an. Och ALLA DELAR ÄR NYA ( NOS ) 
DELAR och du hittar dom och mycket mer i min 
Prislista 2011 som är på 32 A4 sidor och den blir 
din för 60:- SEK. Enklast är att du sänder dem i ett 
kuvert så kommer den med vändande Post, dessu-

tom ingår de kommande Nyhetsbladen under året 
Glöm inte att bifoga namn och adress. Eller sätt 
in pengarna på mitt Plusgiro 475 06 59 - 7.
 
Har din Tillbehörsbutik svårt att hitta rätt delar 

till din 2T eller V4, lyft luren och fråga om delen 
du söker, jag har nog sett dom flesta under mina 
30 år inom reservdelsbranshen på SAAB.
 
Öppet Veckans alla dagar mellan 11.00 - 20.00  

och du når mig på telefon : 0521 - 431 33.
 
Välkommen med din beställning!
 
KARL- ANDERS CARLSSON
GRUNSBO 271  
462 96  FRÄNDEFORS
 
MAIL : saab.kalle@telia.com

Säljes
Reservdelar från demonterad grafitgrå 

SAAB 96, 1966, tvåtaktare.
- Grill med lampor, motorhuv, dörrar, 

bagagelucka
- Kofångare
- Fram- och bakrutor
- Inredningsdetaljer med stolar och 

baksäte
- Instrument med klocka
- Ratt
- Startmotor
- Värmepaket m m

Dock inte kaross, motor, växellåda och 
förgasare 

Totalt 4000 kr

Kjell Rosberg
042-262389
0706-460093
Rosberg.kjell@telia.com
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SAABMARKNAD SAXTORP 
LÖRDAGEN 28 MAJ 

 
INSLÄPP SÄLJARE   08 00 
MARKNADEN ÖPPNAR  09 00 

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

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

INGEN UPPSTÄLLNINGSKOSTNAD! 
 

KAFFE, SMÖRGÅS, LÄSK OCH KORV. 
 

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

 
KRISTER WIGREN 046-776016 
BENGT ÅKESSON 0415-40222 

 
VÄLKOMNA TILL SAXTORP! 

Inbjudan 

KLASSIKERTRÄFF för Europeiska bilar 23 juli 2011, 

som inledning av Motorveckan i Lycksele! 

Var: Gammplatsen i Lycksele. 

När: 23 juli 2011 klockan 10,00‐15,00.  

Program: Tipsrunda,   Bagageloppis   Peoples Choice, tre finaste bilarna röstas fram av publiken! 

Vilka bilar är träffen riktad till:   Europeiska bilar som är 30 år och äldre men även t.o.m. 
årsmodell 1997 enligt MHRF:s classikerkriterier.       

Initiativet till denna träff har tillkommit efter att vi arrangerat två mycket lyckade volvo‐träffar i 
Vännäs, (Norrlandsträffen för Volvobilar). När flera medlemmar/klubbansvariga från andra 
klubbar ställde frågan till oss om samordning av större träff tyckte vi att detta var ett ypperligt 
tillfälle!   Så denna Classikerträff där alla Europeiska bilar är välkomna, kommer att ersätta 
Norrlandsträffen för Volvobilar.      

Vi hoppas att vi inte missar någon klubb, så vi ber Er; hjälp oss att sprida detta!!  Vi ser också gärna 
att alla klubbar har en representant på plats, det blir så mycket bättre för besökarna, och vilket 
tillfälle att locka fler medlemmar till klubbarna!! 

Kontakt: almersson@telia.com Se mer på www.motorveckan.se 

Per Almersson 070‐207 19 18 
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På nyårsdagen är det tradition att diploma-
terna i Stockholm åker till slottet och önskar 
kungen och hans familj ”Ett Gott Nytt År”. Så 
var det förstås även i år. Ambassadörerna kom 
i sina limousiner rattade av privatchaufförer 
slirandes i snömodden uppför Slottsbacken 
med landets flagga på flyglarna. 
Den vanligaste beskickningsbilen var Mercedes 

i olika modeller upp till 600-modellen med V12-
motor. Nästan lika många var Volvo. Några kom 
i detta sammanhang i udda märken som BMW 
och Audi. Att den italienska ambassadören kom 
i en Alfa Romeo är ju rätt så naturligt.
Men inte en endaste Saab kunde skådas. Det är 

kanske inte så konstigt. Saab har ju inte någon 
beskickningsbil som lämpar sig för ambassadörer. 
Det kan ju inte vara kul att komma i den gamla 
9.5:an som funnits i 13 år eller en 9.3 sportkombi. 
9.5 sedan är säkert heller inte tilltalande i diplo-
matkretsar. Saab har inte haft någon limousine 
sedan man byggde förlängda 99:or vid den finska 
sammansättningsfabriken i Nystad. Och det var 
längesedan. Men nu har Saab i nya 9.5 äntligen 
fått en modell som inte skäms för sig ens i diplo-
matsammanhang. Att den är över fem meter lång 
gör heller inte saken sämre. Saab har alla chanser 
att bli minst lika vanlig som Volvo bara man slår 
ordentligt på trumman. Där har Saabs PR-folk en 
oerhört viktig uppgift att marknadsföra nya 9.5 
vid de utländska ambassaderna i huvudstaden.

Man kan förstå om bes-
kickningarna från länder 
med egen bilindustri vill 
ha sitt märke hemifrån 
som diplomatbil men alla 
de länder som saknar egen 

biltillverkning borde kunna hedra värdlandet 
med sitt bilmärke och då inte enbart Volvo utan 
också Saab.
Man kan ju i sammanhanget undra vilka bilar 

som svenska beskickningar har i andra länder. 
Kör de ett inhemskt märke eller är det Volvo och 
Saab som gäller.

                                                                       
INSNÖAD

På nyårsdagen fick redaktören tanken att fo-
tografera den första Saaben som föll i blicken. 
Och det dröjde inte länge. På Stora Sällskapets 
Väg i stockholmsförorten Bredäng stod den – en 
totalt översnöad 9.5. Den såg heller inte ut att ha 
använts på länge för andra översnöade bilar var 
inte ens i närheten av att vara så insnöad. Plog-
bilen hade också gjort sitt bästa för att få den att 
mer se ut som en iglo än en bil. Framifrån gick 
det inte ens se att det var en Saab som dolde sig 
under snömassorna. I aktern skymtade dock det 
fram lite Saab-former om än i minsta laget.
Redaktören tog visserligen bilderna som var 

bestämt men fattade ett nytt beslut – den första 
Saaben som rullar. Det dröjde lite längre. För det 

Diplomatbilarna står uppradade utanför slottet 
med nationalvimplar på flyglarna men någon SAAB 
gick inte att se.

Årets första rullande SAAB såg redaktören utanför 
Slottet.

Redaktör`n har ordet
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första var det inte mycket trafik i huvudstaden 
den tidiga nyårsdagsmorgonen och sömnigast 
verkade Saab-ägarna vara för det dröjde först 
till lunchtid då det dök upp en Saab på rull – en 
9.5 utanför Slottet precis förbi den plats där den 
mörka diplomatbilarna stod uppradade.
Det har varit en våldsam vinter med massor av 

snö. Vägar har yrt igen och drivsnö har vållat 
problem. Plogningen har ibland varit till föga ny-
tta eftersom snön kommit tillbaka lika snabbt. En 
hel del vägar har fått stängas av för att alla resurs-
er har fått ägnats åt att hålla de stora trafiklederna 
öppna. Ända har det varit stora svårigheter i 
trafiken med många avåkningar i bästa fall och 
våldsamma trafikolyckor i sämsta fall.
                                                                         

GAMMAL ÄR BÄST
Bättre har det inte varit med den spårbundna 

trafiken. Banverket har haft problem med att hålla 
spåren fria från snö. SJ har drabbats av enorma 
förseningar. De nya tågen klarar inte av all snö 
utan blir stående ute på linjerna. När det var som 
värst hände något unikt. SJ tog fram de gamla 
lokomotiven – de som inte har skrotats utan har 
varit uppställda på järnvägsmuseum. Plötsligt så 
var det gamla och omoderna det enda som klarade 
den stränga vintern. Det såg ut som ödets ironi 
att de gamla rödbruna loken fick tas i trafik för 
att ploga undan snön från rälsen.
Detta fick redaktören att tänka på våra gamla 

omoderna veteranbilar. Kanske de också kom-
mer till heders en dag när elektroniken fryser i 
de nya bilarna så att de inte startar. Träffade en 
sträng vinter för några år sedan en elektriker som 
körde en Volvo Duett. Frågade honom förstås 
varför han åkte i en så gammal bil i jobbet. Han 

svar kom rappt:
- Jag har en ny Volvokombi men den star-

tade inte så jag fick ta min gamla Duett.
Kanske det blir så i framtiden med bilarna som 

med lokomotiven att de klarar inte stränga vintrar 
så vi får ha en gammelbil i reserv att ta i bruk när 
det nya krånglar.
Man kan beträffande SJ i alla fall inte förstå att 

tågen klarar att gå rakt över Hardangervidda i 
Norge med meterhöga drivor. Samma i Finland. 
Tågen funkar men i Sverige är det problem med 
bara några decimeter höga ”snödrivor”. 
I Sverige står långtradarna och slirar i uppförs-

backarna. I kurvor går de rakt ut i terrängen. 
Dubbar slipper de men i Norge är det krav på 
snökedjor. Vi tror visst i Sverige att vi bor på 
kontinenten medan man i Norge och Finland vet 
att vi bor i Norden.

                                                                     
BIL FÖR ANSTÄLLDA

Under det här året kommer vi att kunna stifta 
bekantskap med två nya modeller, 9.5-kombi och 
9.4X. Hur de ser ut har vi sedan länge sett i pres-
sen. Vad vi emellertid ännu inte har sett men snart 

..  aktern avslöjade att under snön dolde sig en 
SAAB. 

En insnöad bil av okänt märke på Stora 
Sällskapets Väg i Bredäng men…..

Efter en vecka hade p-vakten fått nog och sopat 
undan så pass mycket snö att SAAB:en kunde 
lappas.
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kommer att få göra är nya SAAB 9.3. Det blir en 
spännande upplevelser att få se, som det sägs, en 
riktig SAAB igen med den gamla Saabandan. Det 
blir kanske inte precis någon billig folkbil utan 
ännu en exklusiv modell som inte passar allas 
plånböcker. 
En princip för biltillverkare vore att man ska 

tillverka åtminstone en modell som varje anställd 
har råd att köpa. Det hade SAAB en gång i tiden 
men med 9000-modellen så fjärmade man sig 
”det vanliga folket”. 
Nu står det ju en folklig 9.2 på agendan och den 

finns i skisser men därifrån till verklighet är det 
en lång och framför allt dyrbar väg. Någonstans 
mellan 2-3 miljarder kostar det att ta fram en ny 
bil från grunden. Det är pengar som SAAB inte 
har utan måste skrapa fram på ett eller annat sätt. 
Ett sådant sätt är samarbete tillsammans med 
andra tillverkare. 
Det kan ju inte uteslutas att Muller har ett ess 

i rockärmen. Han är ju överraskningarnas man 
och har en entusiasm som är vida större än hans 
kapital men med en stark samarbetspartner och 
Antonovs pengar i ryggen kan han nog ta fram en 
9.2:a. Man kan ju gissa på BMW eftersom man 
ju redan har ett motorkontrakt dem.
Men det kan vara försent för SAAB att lansera 

en liten folkbil. Kunderna har hittat andra märken 
som är billiga och bra. SAAB kan ha förlorat sig 
i det så kallade premiumsegmentet och på vägen 
har man förlorat viktiga kunder i småbilsklassen.
Ett kardinalfel som SAAB har gjort är att man 

körde i de gamla 9.5-hjulspåren alldeles för länge 
och som medförde att den blev hela 13 år gammal 
innan nya 9.5 kom. Så länge kan man inte leva på 
en gammal modell utan måste förnya sig snab-
bare.  Nu kommer dock SAAB att göra det i en 
rasande fart. Hoppas bara att man har resurserna 
för det. Mullers entusiasm räcker långt men inte 
ända fram utan medel. Medel får man genom att 
sälja. Det är vad SAAB behöver nu – sälja. Man 
behöver kunder. Ekonomiskt starka kunder som 
har råd att köpa en dyr bil.

                                                                 
FOLKBIL FÖDER ENTUSIASM

Det är när SAAB kan bli en bil för gemene 
man som den föder de stora skarorna entusiaster. 
Dessutom ska den vara en udda bil. Om SAAB 
hade gjort en vanlig bil från början och inte som ur 

en flygplansvinge i genomskärning så hade säkert 
SAAB inte heller haft så många entusiaster i sina 
led som man har nu runt om i världen.  
92, 93 och 96:orna har skapat en image som 

SAAB har kunnat leva stort på. Den imagen har 
suddats ut och det gäller nu för SAAB att återta 
den bilden. Det är säkert också Victor Mullers 
ambition så man får hoppas att han kan fortsätta 
på den inslagna vägen som kan få SAAB tillbaka 
på banan igen på allvar.

                                                            
HALVPRAKTISK LANDSVÄG-

SKRYSSARE
Nya 9.5 kombi är ju på väg nu och efter se-

mestrarna ska den börja säljas. Orsaken till att 
kunderna har väntat med att köpa sedanen är att 
man har avvaktat kombin. När den nu presenteras 
så tas den emot med stort intresse. Den ser ut att 
bli en riktig landsvägsskryssare längre än både 
Volvo V70 och Mercedes E-klasse för att nämna 
ett par konkurrenter i klassen. 
Men någon packåsna blir inte  SAAB-kombin. 

Med nedfällt baksäte sväljer den bara 1600 liter 
medan både Volvon och Mercan tar 350 liter 
mer. Förklaringen är att SAAB:en likt 9.3:an får 
beteckningen Sport Combi vilket är liktydigt med 
att bakrutan lutar kraftigt framåt med minskad 
lastförmåga som följd. SportCombin ser snygg ut 
med bara halvpraktisk samt säkert också riktigt 
dyr. 
Lokalradion hade en enkät på sin sida om vad 

lyssnarna tycker om SportCombins utseende. Inte 
oväntat ansåg 77 procent att den är snygg medan 
bara 7 procent ansåg SAAB:en är originell. 5 pro-
cent ansåg att den rent av är ful och 11 procent att 
den är för vanlig. Så ”hemmapubliken” tycker om 
den men fråga är vad man tycker i övriga landet 
och inte minst utomlands.
Ändå är detta bilen som man hoppas kunna rädda 

SAAB. Förhoppningsvis räddar den SAAB så 
pass att nya 9.3:an hinner komma ut i handeln.
                                                                             

OINBUNDET
Redaktören fick före jul för sig att binda in de 

fyra senaste årgångarnas utgåvor av Bakrutan med 
en volym för varje år. Blev redaktör för Bakrutan 
2007 så de var läge för detta nu. Men det fick stan-
na vid en tanke. Släpade med 16 stycken tidningar 
till ett bokbinderi i Stockholm men gick därifrån 
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med dem igen i bärkassen. Det skulle nämligen 
kosta över 1.100 kronor per årgång, alltså nästan 
4.500 kronor för att binda i dem. Kändes som ett 
hutlöst pris. Så nu ligger de travade på varandra 
i bokhyllan istället.
Lösa tidningar om än i ordning har inget större 

värde och slutar med att de slängs bort en dag. 
Men blir de inbundna så blir de värdefulla och 

Arkivmaterial
Klubben har material utspritt lite här och 

där i vårt avlånga land. Det kan vara hos ti-
digare funktionärer och ledamöter. Styrelsen 
har länge önskat att få allt samlat under ett 
tak. I brist på en egen klubblokal där doku-
mentation och annat med Saab-anknytning 
kan förvaras så har styrelsen beslutat om 
medlemsskap i Trollhättans Arkivförening 
med utrymme i föreningens lokaliteter. 
Du som har Saab-relaterat material som kanske 

bara ligger och skräpar och tar plats så ge oss det 
gärna för “slutförvaring” i arkivgömmorna. Det 
handlar inte enbart åt dokumentation i form av 
handlingar och annat pappersmaterial utan även 
prylar av mindre storlek. 
Kommer du till årsmötet i Trollhättan 26 mars så 

packa gärna med dig det du har och som du vill 
att klubben ska arkivera för all framtid.

                                                                                                                                                      
       Christer Gebo

sparas i evig tid. 
Men det finns ju en gräns för hur mycket man 

kan betala för inbindningen. Nu var ju det i Stock-
holm men det kanske finns billigare bokbinderier 
någon annanstans som man kan anlita.
                                                                                                                                                                                      

 Christer Gebo                                                                            

Sedan nummerskyltarna har befriats från skattemärke på ”bakplåten” så är det många som 
kommit med idéer hur denna plötsligt lediga plats ska kunna användas till. 

Skattemärken

Styrelseledamoten Karl Ask presenterade sin 
idé med det gamla propellerplanet i förra numret 
av Bakrutan.  Sedan dess har det dykt upp andra 
mer eller mindre fantasifulla ”skattemärken” att 
fästa på nummerskylten.  Designen är för det 
mesta seriöst men märket med killen som kissar 
på SAAB hänvisar vi till skamvrån. Men så har 
det också dykt upp ett antikissmärke – kissar 
INTE på SAAB.
Vi som bor i Trollhättan tycker förstås att det 

med trollet passar oss bäst på våra nummerskyltar. 
Det finns racing- och rallyanknytna märken  och 
en speciell för V4. Så det är det väl bara att välja 
och vraka bland de märken som finns att köpa.  

                                                                                                                 
Christer Gebo
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Pressrutan
Tidningen Klassiker startar sin utgivning 

2011 med ett storstilat uppslag om Saab 99. I 
nummer 1 publicerar man en 99-special. Ut-
gångspunkten för reportaget är en mörkgrå 99 
EMS Combi Coupé 1978. Reportaget börjar 
med vad många 99:or slutar som, nämligen 
folkracebil. Hur många 99;or som har fått 
sluta sina dagar som folkrace:are är inte känt 
men det sägs att det oftast är bilar som annars 
skulle ha gått till skroten men en och annan 
finbils-Saab har gått en för tidig död till mötes 
på folkrace-banorna. 
Men som sig bör så går förstås tidningen igenom 

99:ans historia från det att tankarna på en större 

först den engelska Triumph-
motorn på 1,7 liter och 80 
DIN-hästar.                             

Generösare betal-
regler

99:orna registretades som Combi när de kom 
ut på marknaden 1968 som 1969-årsmodeller 
efter ett års bredprov med förseriebilar. Man 
motiverade det med att baksätet var nerfällbart.
 Anledningen var att kombi-modeller hade 

24-månaders avbetalningstid då mot 15 månader 
för en sedan. Vi levde ju i ett penningreglerat sam-
hälle på den tiden och det gick inte att avbetala 
hur som helst.

tillverkades fram till 1978 och 
den sista årsmodellen illustrerar 
reportaget med 99-historik. Den 
har inte ens 3.000 mil på mätaren 
och hade sin första ägare i Tranås 
och finns nu hos Grahns bilfirma 
i Kisa där den har stått avställd 
sedan 1994. 
Det är en Saab-handlare som har 

ett litet museum med fler 99:or, 
V4:or och tvåtaktare. Ett lämpligt 
utflyktsmål eller en avstickare på 
semesterresan.
Klassiker har också i årets första 

nummer 99 bilder på 99:or.                                  

                                         
SAAB-museum

Första svenska tvålitersmotorn kom i EMS 
1972. Triumph-motorn gick inte att göra med 
större cylindervolym och dessutom var det 
vanligt att topplockspackningen gick. EMS 

bil än 96:an väck-
tes. Redan då insåg 
Saab-ledningen att 
priskonkurrensen 
skulle bli allt hård-
are i småbilsklas-
sen varför man ville 
skapa en större och 
dyrare bil som det 
gick att tjäna mer 

pengar på. Artikeln tar sats redan från 1964 då 
projekt Gudmund sjösattes och den två decimeter 
bredare 96:an Paddan byggdes som testbil. De 
riktiga 99-trestbilarna döptes till Daihatsu genom 
att man blandade bokstäver och var maskerade 
med påbyggnader. Som alla vet så hade den ju 
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Ljudligt monster
Tidningen Nostalgia har en intressant artikel 

om ”Monstret” i nr 2. Monstret är en 93:a med 
två motorer och är ett verk av Rolf Melldes 
frifräsiga experimentlusta. Rolf Mellde som 
avled för ett par år sedan var då chef för Saab 
motoravdelning. Han fick för sig att han skulle 
prova vägegenskaperna hos en Saab med extrem 
styrka.  Experimentet fick göras i hemlighet utan 
ledningens vetskap. 
En 93:a kapades jäms med vindrutan och 

beräkningar gjordes för att kunna på plats med 
två motorer. Året var 1958 när detta experíment 
sattes i verket. Det fick ske utanför Saabs räjonger.
Vad man åstadkom var något i hästväg på den 

tiden. De båda tvåtaktarna presterade 130 hkr och 
den lilla karossen var god för 200 km/tim. Man 
kom ner till 7,7 kilo per hästkraft. Som jämförelse 
hade Erik Carlsson 15 kg per hästkraft sin rallybil 
på den tiden.
Men det var inte utan problem som man kunde 

koppla ihop två motorer med obalans och sväng-
ningar. Både Carl-Magnus Skoog och Erik Carls-
son provkörde bl a på Gelleråsbanan. Bilen blev 
till följd av det tunga drivaggregatet extremt 
understyrd.
Motorerna var sammanbundna med en spiral-

skuren konisk växel och som havererade vid 
testkörningarna. Enligt Nostalgia lär den inte vara 
reparerad ännu efter ett halvt sekel.
Monstret finns på Saabs bilmuseum i Trollhättan 

och vid riktigt högtidliga tillfällen kan det hända 
att museichefen Peter Bäckström tar ut och startar 
motorerna till ett hiskeligt ljud. 
Bakruteredaktören har detta ljud inspelat på en 

videofilm från jubileumsåret 1997.
                                     

Kufisk
Klassiska Bilar utgiven av Teknikerns Värld 

har i nr 1 jämförande artiklar om ”Tre stentuffa 

coupéer för medvetna förare med smak”. Dessa 
tre bilar är Alfa Romeo GT 1300 Junior från 
1969, MGB GT också från 1969 samt Saab Sonett 
III för 1972. Om Sonetten skriver man att ”den 
framstår som en klurig bil till och med för att 
vara en Saab”. Det som tidningen avser med det 
är glasfiberkarossen med motorlucka istället för 
motorhuv och de uppfällbara strålkastarna. 
Kufisk i kubik, skriver artikelförfattaren att 

han tänkte när han såg Sonetten rulla fram till 
flygfältet i Vallentuna norr om Stockholm. Efter 
skribentens körupplevelse så sammanfattar han 
intrycken med att det är en sportig bil med impon-
erande vägegenskaper. Den gillar hårda tag och 
greppar bra i skarpa kurvor. Men accelerationen 
är knappast lysande och Sonetten blir lätt blir 
frånåkt av både Alfan och MG:n.
- Sonetten är en spännande utflykt i sport-

bilsland - en kuf med magnetisk karaktär och 
oantastlig kultstatus, slutar tidningens reporter.

                                   
SAAB-ägare till slut

Christian von Koenigssegg blev till slut Saabä-
gare.  Den här gången backade han inte ur Saab-
affären utan tog emot en fullutrustad 9.5:a av den 
lokala handlaren i Trollhättan. Bland annat är den 
utrustad med bildskärmar i baksätet. Där ska han 
visa en film om Koeniggsegg när han skjutsar 
kunder i bilen. 

Han fick också en vinge 
i aktern på sin bil för att 
kanske visa släktskap med 
Koenigssegg senaste ska-
pelse – en Agera med en pris-
lapp på tio miljoner. För den 
summan kan man få många 
9.5:or, närmare bestämt ett 
drygt  30–tal av den billigaste 

versionen.                                         

En kufisk bil.
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Ladugömmor
En present – eller på köpet – som Klassikers 

läsare får med första numret varje år är en väg-
galmanacka med bilder. Februari månads bildil-
lustration är en röd SAAB 92 som står någonstans 
i en lada och ägs av Klassikers SAAB-entusiast 
Claes Johansson med texten:
- Blott Sverige svenska lador har. Har du 

inte tid eller lust just nu så ställ undan bara!
Och det är alltså precis vad Claes Johansson har 

gjort för tillsvidare-förvaring.
Bakrutans redaktör har också en sådan SAAB 

92 undanställd sedan väldigt många år.

                                     
Sabina Sonett

Det fiffiga med Klassikers väggalmanacka är att 
bilar har fått namnsdagar. Det är inte bilmärkena 
utan märkesmodellerna som blivit inskrivna med 
en egen dag. Därför har SAAB inte fått någon 
egen dag men däremot får Sabina dela namnsdag 
med Sonett den 27 oktober.
Så Sonett-ägare, den dagen klappar ni om ert 

guldägg en extra gång.
                                 

Startbekymmer
Nya 9.5:an har fått lovord överallt av de motor-

journalister som sett och fått köra den. Framför 

allt hyllas vägegenskaperna. Tidningen ”Vi bilä-
gare” har tagit in den i sitt stall för långtest under 
minst 4.000 mil. Men det blev ingen bra start på 
den testen. 
Småkrångel som att tankluckan inte gick att 

stänga och bakluckan blev plötsligt svår att stänga 
har skapat irritation trots att de reparerade sig 
själva. Missljud i transmissionen är en allvarli-
gare åkomma. Det har främst varit när föraren 
har släppt gasen på 6:ans växel men vid nytt 
gaspådrag som det har ”klonkat” vilket kan tyda 

En ladugömma på hemlig plats någonstans i 
Sverige i väntan på omhändertagande av sin ägare.
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på glapp i transmissionen.  Det kan också vara 
ett fel i kopplingen. 
Som om inte det har varit nog så har 9.5:an 

vägrat att starta. Sådana pinsamheter har en benä-
genhet att inträffa när det är som mest olämpligt. 
För Vi Bilägare skedde det när man skulle köra 
av Ekerö-färjan. Inte lustigt alls. Bilen fick skju-
tas av färjan i väntan på bärgare. Men en kvart 
senare startade plötsligt 9.5:an och bärgaren 
kunde återkallas.
När tidningen provkörde en 9.5:a första gången 

i augusti inträffade exakt samma fel. Det var i 
samband med en tankning i Örebro. Då gick den 
plötsligt igång igen först efter 20 minuter.
- Det är inte vad man förväntar sig av en bil 

i 400.000 kronors-klassen skriver tidningen och 
lovar att återkomma med rapporter om långtesten 

med SAAB 9.5 

                                                
Cool bil

SAAB är coolt. Det var därför som företaget 
fick tillgång till ett superbatteri som Christina 
Lampe-Önerud ligger bakom. På Parissalongen 
visade Saab en elbil med elektrisk drivning på 
bakaxeln. 
- Hon ger SAAB en kanonstart i elbilsracet, 

skrivet tidningen Klimat & Transporter.

Christina driver företaget Boston Power och 
har utvecklat litiumjonbatterier. Redan när hon 

pluggade kemi och matematik på universitetet i 
Uppsala kom hon att intressera sig för dessa bat-
terier som användes under 90-talet i mobiltele-
foner och bärbara datorer. Hon flyttade till USA, 
Massachusetts Institute af Technology, sedan till 
New York och därefter till Boston. 
Resultatet av hennes forskningsarbete kunde 

SAAB visa upp i sin monter på Parissalongen 
senast med 9.3 e-Power. 
Saab fick ta del av hennes batteriteknik eftersom 

det är ett coolt företag med teknisk kunnig och 
driven personal, säger hon till tidningen.
I SAAB-staden Trollhättan är det nyheter 

både positiva och negativa var och varannan 
dag.  Lokaltidningen publicerar allt emellanåt 
insändare från läsare som har synpunkter på bil-
fabriken i stan. Signaturen ”Orolig civilingenjör” 
skriver vad många tycker och som många också 
undrat, nämligen varför SAAB inte gör en billig 

folkbil.

                                              

                                           
Bryssel-reklam

Saab hade i den ansedda tidningen Le Soir 
(Kvällen) en annonsbilaga i fullformat på inte 
mindre än 20-sidor den 15 januari. Det måste ha 
kostat en stor summa pengar och visar på Saabs 
satsning på att få igång sin försäljning.
I reklamtexterna och på de suggestiva bilderna 

i annonsbilagan anspelar man på svenskhet. Då 
tidningen kommer ut i Bryssel så är säkert syftet 
att vända sig till hela EU-etablissemanget med 

annonsbilagan.                                                     

Miljonärsbil
 Den orolige civilingenjören undrar 

varför SAAB inget gör efter årtionden 
av förluster utan ideligen satsar på två 
lika stora bilar som kostar lika mycket 
och dessutom har samma hästar.
- SAAB köps upp av en sport-

bilsminigubbe för lånade EU-skatte-
pengar men samma trojka får fortsätta 
ratta SAAB, skriver han och anser att 
SAAB skulle ha gjort som Skoda.
- Skoda har från att ha varit 

utskrattad nyproducerat bilar i alla 
prisklasser med vinst. 
Civilingenjören anser att SAAB inget 

har gjort annat än att producera en gi-
gantisk 9.5:a för miljonärer.
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Spydigt sagt
SvD delade lagom till jul ut julkappar till 

företrädare och företag inom affärsvärlden.  Men 
det är inte julklappar i form av presenter utan mer 
som en klapp på axeln. Både Saab och Volvo fick 
en sådan gemensam klapp för att de överlever 
julen och att det även finns ett hopp även efter 
jul med de nya holländska respektive kinesiska 
ägarna som de har fått under det gångna året. 
En särskild klapp för att ”den kroniska förlust-
maskinen SAAB får vara med ett tag gläder inte 
minst alla entusiastiska Saabfanatiker runt om i 
världen”. 
En spydig kommentar av SvD:s medarbetare 

Torbjörn Isacson som vi ”fanatiker” lämnar dä
rhän.                                   

Växelaffär
”Staten gör storaffär med SAAB” var den 

braskade rubriken på förstasidan i tidningen 
NyTeknik den 19 januari med ett foto på Vic-
tor Muller och Jan Åke Jonsson intill en 9.5:a. 
Vad det handlar om är att det statsägda företaget 
Fourietransform har köpt en del av SAAB, näm-
ligen Saab Automobil Transmission AB – ett eget 
företag hos SAAB. Företaget utvecklar växellådor 
och med i affären följer flera patent. Man håller på 
med ett projekt med dubbelkopplade växellådor 
som kräver mindre energi för kraftöverföringen 

från motor till drivlina.                    

SAAB-ingenjörer ”statsanställda”
Femtio SAAB-ingenjörer finns anställda i företa-

get och som SAAB slipper ansvaret för när dessa i 
förlängningen blivit statsanställda. Därmed sparar 
SAAB lika många miljoner som det finns ingen-
jörer i driftskostnader och det är man på SAAB 
alldeles förfärligt glada över. 
Det övertagna företaget läggs i ett eget bolag 

som fått namnet Vicare AB Vad affären kostat 
vill ingen säga. Det nya företaget kan nu sälja 

sitt kunnande även till andra fordonstillverkade.                            
      

Hisnande tanke
Man kan inte låta bli att fängslas av tanken att 

detta kan vara ett första litet steg i ett succesivt 
övertagande av SAAB om det skulle behövas en 
dag eller att staten genom ett statsägt bolag som 
detta blir delägare i SAAB. Kanske inte sannolikt 
men ändå. Tanken är hisnande.
Det är i vart fall skattepengar som har använts 

för den här affären som lyft av SAAB kostnader. 
Det skulle ha skett - som det verkar - i det tysta 
om inte Ny Teknik hade publicerat affären.

Christer Gebo

Uppmaning!

I vår och sommar kommer många bilträffar 
att arrangeras. I de flesta fall brukar loka-
ltidningarna vara på plats för reportage. Det 
är inte ovanligt att en gammal SAAB lockar 
fotografen att ta ett foto för publicering.

När du ser en träffartikel med SAAB-innehåll – 
med eller utan foto – så klipp ur och skicka den 
till redaktören. 
På så sätt kan Pressrutan bli ännu mer fyllig. 
Det som skrivs om SAAB ska ha en plats i 

Bakrutan. Här ska vi samla ihop klipp ”under 
ett tak”.
Tidningen arkiveras bl a hos Kungliga Bib-

lioteket och i framtiden ska man  kunna få en 
uppfattning om vad som skrivits om SAAB – inte 
allt förstås men man ska kunna få en samlad bild 
genom Bakrutan. 
Fokus är naturligtvis på gammel-SAAB:ar men 

även turerna kring SAAB-fabriken är intressant 
att dokumentera i Bakrutan.

                                                                                                                
Redaktionen
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20 %
-15 %

Medlemspriser
Halva priset!Rabatt...

Saabåterförsäljaren ANA Trollhättan AB läm-
nar 15% rabatt på Saab original tillbehör  
och reservdelar mot uppvisande av giltigt med-
lemskort i Svenska Saabklubben.

ANA Trollhättan AB Tel. 0520-47 27 00
Kardanvägen. 18, Box 921
46129 Trollhättan 

Cameo Film & TV AB
Mot uppvisande av giltligt medlemskort lämnar
Cameo 10 % rabatt på Saabfilmer i ordinarie 
sortiment
Tel: 070-453 2928

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% Enklast beställer du via vår webbchop och 
bockar i rutan för klubbtillhörighet och vilket medlemsnummer du har i Saabklubben så dras rabatten av 
från bruttopriset på fakturan. ( Du ser alltså inte rabatten förrän du får fakturan).

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

Inom kort så kommer redaktören att skicka 
trisslotter för hela 2010 t o m nr 1.2011 till 
medlemmar som med sina bidrag till Bakrutan 
förtjänat denna uppmuntran med förhoppn-
ing om skrapvinster.
 
Trisslotter för innevarande nummer går till:
Rune Danielsson
Ann-Marie Jerner
Janne Odmark
Anders Pettersson
Magnus Haglund
Sibylla Gustafsson
Lasse Brörk
Ulf G Andersson
Dessutom får Peter Johanssom två dubbeltriss-

lotter för vinst i jultävlingen.

Trisslotter
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Evenemang
 
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

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 
2011. 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 Planerade Saabträffar 2011
Månad  Datum  Träff/evenemangsplats
Maj  3  Årets första tisdagsträff i 
                      Löddeköpinge
Maj  28  Saabmarknad i Saxtorp 
Juni  2  MHK Gröna träffen Trollenäs
Juni  6  Motorhistoriska dagen
juli  23  MHK Thulinträffen Landskrona
Aug  5-7  International Saab Club 
                       Meet Finland
Sep  13  Årets sista tisdagsträff i 
                       Löddeköpinge
Dec  10  Preliminärt julbord på Bialitt

Avrostningsträff   21/5 - Burträsk
Wheels Nats Norr  2/7 – Umeå
Ramseleträffen  16/7 – Ramsele
Europabilsträff med Volvoklubben  m. fl. 
under motorveckan  23 Juli – Lycksele
Vännäs Motormuseums 
dag    Aug. – Vännäs
Guldrundan   Aug. – Skellefteå

Saabträff i Karlskrona den 14 Maj Saabutflykt.
Tjolöholm Classic Motor  den 22 Maj 2011
Hjulets dag i Gräfsnäs den 5 Juni 2011
Nostalgifestival i Vårgårda den 11 Juni 2011

Glöm inte heller Klassiska och Historiska Ral-
lycupen respektive 1000-cc cupen på bana under 
den kommande sommaren!
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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
Plusgiro: 476 52 46-6
Användarnamn: 2011-01 
Lösenord: ”sportlov”
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 076-761 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
Särestad,
Brandstorp 1
467 91 GRÄSTORP
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 respek-
tive 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 res-
pektera 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

Medlemsansv.

Martin Bergstrand
Börje-Bösslinge
755 92 UPPSALA
Tel 018-369 156

Christer Melwinsson 
Ödesdal
641 96 Katrineholm
Tel 070-6979291

MHRF-ansvarig

 

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
Mats Kadmark
Scholandersg. 3B
417 27 Göteborg
Tel 0736-72 30 72

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

David Nordlund
Brunnsgatan 8 C
561 41 Huskvarna
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P 9134, Sigges SM vinnare 
från -64 i ett gott hem.

Den T-sport som Sigvard Johansson vann 
både is- SM och ban- SM 1964 finns fort-
farande kvar. Bilen ägs sedan 1970 av Ernst 
Karlsson ( E.) i Trollhättan och är helreno-
verad.

Bilen, en mycket tidig 63:a,  registrerades  de-
cember 1962 på Sigvard Johansson i Trollhättan.  
Sigvard som i början av sin karriär inte bara körde 
bana och is utan även  deltog i skogstävlingar. 
Bilen kördes halvprovat, dvs ägdes av föraren, 
men fick låna motorer av tävlingsavdelningen.
I Motoråret kan kan utläsa att Sigge 1963 blev 

2:a i is-SM och 4:a i ban-SM. 1964 vann Sigge 
både vinter och sommar säsongen. Vinter 1965 
kom Sigge 2:a i  is-SM, med största sannolikhet 
med kortnosen, eftersom det dröjde tills som-
maren med klassningen av Monte Carlon och 
man fick aldrig klassat Lancia – förgasarn till 
långnosen. Den gamle trotjänaren torde varit ett 
effektivare tävlingsredskap på vintern 1965, än 
den nya modellen.

April 1965 såldes bilen till Olle Dahl i Grästorp. 
I besiktningsinstrumentet står det en c/o adress till 
Pelle Rudh i Trollhättan. Framlidne Pelle Rudh 
var mekaniker på tävlingsavdelningen i många 
år och på äldre dagar chef på Saab-museet. Med 
största sannorlikt körde Olle, som var en duktig 
privatförare  kortnosen i till en 2: plats i Tulpan 
rallyt 26-30/4 1965. Efter 2 mån såldes bilen igen, 
då till Torbjörn Rudh (Pelles bror), som ägde den 
i 1½ år .
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Nuvarande ägaren
E. började arbeta på Saabs reservdelslager (som 

då låg  på fabriksområdet i Trollhättan) 1964. Han 
arbetade sedan, i produktionen,  felsökningar i 
slutjusteringen och under många år som tekniker 
på eftermarknaden. Ernst 1:a bilen köptes från 
tävlingsavdelningen december 1966,  PA 15070, 
en röd 2T Monte-Carlo. Det var Calle Orenius täv-
lingsbil  från säsongen 1966. Den bilen användes 
både som privatbil och tävlingsbil i småtävlingar. 
På hösten 1968  köpte E. en ny V4 som direkt 
modifierades till rallybil med bland annat portade 
topplock, 7,6 kam och en stående dubbel Weber. 

Privatbilen
I slutet på 60-talet vandrade den aktuella bilen 

i flera händer och misshandlades troligen svårt i 
samband med ”buskörning”.
Då E. köpte bilen sades det  att det  var en gam-

mal tävlingsbil, men inte vem som tidigare använt 
den så framgångsrikt. Bilen var ”bubblig” utefter 
båda sidorna och golvet var oerhört buckligt, men 
den var inte rostig och inte svetslagad. Efter några 
veckor skar motorn.  E. renoverade motor och 
växelåda. Det var för övrigt första lådan han gav 
sig på för egen hand, men det gick mycket bra. 
Den röda Saaben gick som bruksbil i ur och skur 

under 6 år och 18 000 mil utan problem. 1976 var 

P 9134 idag

Den fungerade också som 
kombinerad privat- och 
tävlingsbil de första åren. 
1970 skulle E. göra mil-
itärtjänst och för att ha ett 
billigare transportmedel 
än rally V4:an  införskaf-
fades en kortnos Sport,  P 
9134.

P 9134 i början av 70-talet
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den ganska sliten och ställdes, med viss tvekan 
undan. Ungefär vid den tiden hade E. fått klart 
för sig att det verkligen var en gammal kämpe han 
haft som vardagbil i många år, nämligen att först 
ägaren hette Sigvard  Johansson.

Helrenovering
1997 flyttades bilen hem till garaget och i slutet 

på 90-talet påbörjades en helrenovering som drog 
ut på tiden. Bilen byggdes nu som den såg ut då 
den fungerat som bruksfordon på 70-talet dvs med 
en  Sportmotor med långnos trippelförgasarare och 
avgassystem med modifierat kons, byggt av Evert 
Karlsson. Dessutom gjordes lite små trafiksäkre-
thets uppdateringar som 3-punktsbälte och V4:ans 
torkarmotor. E. berättar att på vintern gick den 
alltid med 2-bladig fläkt och på sommaren med 
4-bladig, utan problem. Den 6-bladiga fläkten är 
enligt Ernst bara för tropiska förhållanden!!
Efter återställandet av bilen byggdes också en 

riktig tävlingsmotor. Blocket filades av Evert 
Karlsson i Sjuntorp, en  man som är känd för att 
vara en av de  absolut duktigaste motortrimarna. 
Vevaxeln kommer från Xp-Niklas och givetvis  är 
det ett banmodifierat insug till Lanciaförgasaren. 
Motor har av dock olika skäl  ännu inte blivt 
monterad, utan står och glänser på arbetsbänken.

E. berättar att det finns två typer av Lanciaför-
gasare, en sandgjuten och en pressgjuten, som 
är mer än 1 kg lättare än den äldre versionen. 
Frågan om dessa två förgasare gick vidare till Nils 
Gunnar Svensson, som berättar att det var nog en 
naturlig utveckling när produktionsvolymerna 
ökade framför allt då Porsche kom in i bilden. 
Efterhand använde även tävlingsavdelningen de 
kokillgjutna förgasarna. Banmotorerna modifi-
erades med ett 46 mm spjäll och nedfilade späl-
laxlar, samt gick utan halsringar

P 9134 i Ernst Karlsson garage mars 1970 för 
motor och växleleådsrenovering

Färdigrenoverad instrumentbräda
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Bilen idag
Det är en äkta T-sport, det betyder sportlister, 

öppningsbara sidorutor, sportens instumentbräda 
och träratt, men standardbilens inredning i övrigt. 
Givetvis sportmotor och 4-växlad låda + 4 bultade 
hjul med skivor fram.
En T-bil är som E. påpekar tätare punktsvetsad 

på utsatta ställen i karossen. Vidare har kort-
nosen en förstärkning i motorrumsgolvet vid 
inre bärarmsskruvarna plus bakom utgången för 
styrstaget och på kanten nedanför de stora venti-
lationshålen, mellan torpeden och mellanväggen 
som håller kylet. Givetvis finns det också en 
förstärkning i golvet vid främre bärarminfästnin-
gen till bakaxeln.
Det specialla med en -63 Sport är att instu-

mentbrädan är helt i pressad i plåt, med uttag för 
sportinstrumenten. Tändningsnyckel sitter på 
brädan och rattlagerbocken är densamma som de 
tidiga 95:orna hade.

På ett foto  från 1970 kan man se att bilen var 
utrustad med dubbla Bendix bensínpumpar, ett 
typisk arrangemang för tävlingsavdelningens 
bilar. Man ser än idag  tydliga spår att detta verk-
ligen varit en banracer. Hålet i golvet där röret 
till framre ljuddämparen passerar är förstorat 
eftersom man  på tävlingsavdelningens banbilar 
hade en ljuddämpare där konan börjar redan vid 
avgassamlarens fläns. Vidare finns en slag från 
kupvärmaren ut i hjulhuset, detta för kunna sätta 
på fullvärme för att ge motorn extra kylning, men 
inte få in värmen i kupen på sommaren. Man ser 
hålen efter huvremmen. Golvet är uppknackat 
för att det 57 mm grova avgasröret skulle få plats 
på främre ljuddämparen och hålen i kupegolvet 
där upphängning till det ”raka röret” sutitit syns, 
eftersom avgasröret mynnade ut under höger dörr. 
Givetvis sitter det också en tropikhuv på bilen.

Sammanfattning
Det är en verklig raritet i mycket gott skick som 

E. har hemma i garaget. Trots det har tankar på 
en eventuell försäljning funnits. Man måste grat-
ulera Ernst Karlsson till lyckan att ha funnit en 
så synnerligen speciell Saab och till en mycket 
välgjord renovering som vittnar om stor kunnighet 
och noggrannhet.

Ulf G Andersson
Uddevalla

Grupp II 
motor med 
Lanciaförgasaren

Motorrum i utställningskick!

Sista sidan:
En ljuvlig sommarbild från 
Saabens Dagar 2009.

Foto: Christer Gebo




