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Befriade, självständiga och oberoende av 
General Motors som en gång sågs som Saabs 
räddare ska nu firas varje år den 23 februari. 
2011 blev startåret för dessa löpande jubile-
umsfester.
Med underhållning, tal och en specialgjord  tårta 

firades Saabs första år som självständig biltill-
verkare utan oket från Detroit hängande över 
axlarna. Ett år hade gått sedan Victor Muller satte 
sitt namn under de handlingar som gjorde Spyker 
till Saabs nya ägare. Då för ett år sedan kom han 
som Messias till Trollhättan och togs emot en 
kall vinterdag utanför Saabs museum där han 
tillsammans med VD:n Jan Åke Jonsson besteg  
den tillfälligt uppbyggda tribunen ute på gården.
Mycket vatten har runnit i Trollhätte kanal förbi 

den intilliggande Saab-fabriken under det år som 
gått. Där ute har det varit sin stilla gång men inne 
på fabriken har det rullat fram nya Saabar om inte 
i den strida ström som ledningen hade hoppats 
och trott men den stillastående och dödförklarade 
bilfabriken hade fått liv igen och optmismen hade 
börjat att spira hos de tidigare förtvivlade Saab-
arbetarna.
Så visst skulle det gångna året få firas på just den 

dag som Saab fick sin nye ägare i den holländska 
sportbilstillverkaren och nytt hopp om framtiden. 
Löpande bandet hade stannat men det var inte 

tyst. Istället fylldes fabriken av ett Mullrande sorl 

och med idel glada miner.  Nu var det glädjerus 
i fabriken.
Muller talade och lovprisade - om inte Herran 

där ovan som låtit sin hand vila över Saab - så 
åtminstone de anställda. Det var ett hyllningstal 
som applåderades av de hyllade. 
Muller passade på att stolt näpsa de som för ett 

år sedan inte trodde på Saab. Nu hade han fått sin 
revansch och dessutom vunnit ett vad som skulle 
rendera honom i champagne och kaviar. Man får 
väl anta att kaviaren är av den finare ryska sorten. 
Det var en högtidsdag och en fest som mani-

festerade inte bara de modeller – nya Saab 9.5 och 
9.5 kombin som samtidigt visades – utan även de 
modeller som är på ingång. Om ett år när det är 
dags att fira den 2-åriga befrielsen kommer nya 
9,3 att stå färdig för lansering.
Fram till dess så ska det ha tillverkas 366 jubi-

lums-cabrioleter – en för varje dag hittills som 
Saab varit utan GM och som en åminnelse från 
den tid då Saab styrdes från Detroit.
För de entusiaster som inte arbetar på Saab eller 

var inbjuda till festligheterna på fabriken var det 
öppet hus på muséet med mingel till kaffe och 
den speciella tårtan som pryddes av  cabriolet-
emblemet.

                                                                                                                                                  
CHRISTER GEBO

Omslag framsidan: Saab 
firade denna dag med en 
specialdesignad tårta. 

Foto Christer Gebo

•	 Befrielsedagen
•	 Självständighetsdagen
•	 Oberoendedagen
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Saab:s	årsdag	i	Umeå
Den 23 februari firade Saab sin årsdag av 

frigörelsen från GM och en ny ägare i Viktor 
Mullers Spyker. Detta har firats lite varstans 
och bl.a. hos Saabhandlaren i Umeå som nu-
mera heter Carstedts bil. 
Norrlandssektionen hade av den anledningen 

blivit ombedd att bistå med utlåning av tre bilar 
av lite sportigare karaktär till sin utställning under 
några dagar. Valet föll på en Rally V4 och två 
stycken turbobilar, en 99 Turbo och en tidig 900 
Turbo. De båda Turbobilarna tillhörande Rune 
Danielsson och Anders Johansson har varit om-
nämnda i Bakrutan tidigare men Rally V4:an är 
en ny bekantskap.
Den ägs och är byggd av Johnny Backlund Vän-

näs Motorklubb och är i grunden en V4 från 1974.  
Johnny köpte bilen inklusive en reservdelsbil  
för snart två år sedan och omgående påbörjades 
arbetet med att riva och blästra karossen. Sam-
tidigt letades nödvändiga tävlingsdelar runt hela 
Sverige.
Många telefonsamtal senare och efter ett svar 

på ett inlägg på vårt klubbforum så fick Johnny  
kontakt med Jonas Lindvall från Stockholm som 
sålde en komplett motor och växellåda.  Nu sik-
tar vi på att åka Midnattsolsrallyt, säger Johnny, 
vilket varit vårt huvudmål under hela arbetet 
med rallybilen. Det är 23 år sedan jag senast åkte 

Bilfakta: Fakta : Saab V4 -74 1815 kubik 
dubbelblåstoppar dubbla weber 45 med 
korsinsug. Ca 160 hk Växellåda 6:35 spec 
2 drevsats lamelldiff

biltävling så det blir en utmaning. 
Till sist tillhägger han att detta har varit ett rik-

tigt roligt bilbygge, nostalgi hela vägen, ja det 
har varit så pass roligt att jag redan planerar att 
bygga nästa bil, och troligen blir det en Saab 99 
som får bli nästa projekt.

Text Anders Johansso
Foto Rune Danielsson
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Glada	miner	från	Hörby
Bil och Traktor i Hörby passade också på att 

fira årsdagen av nytt ägarskap för Saab med 
tårta och så småningom visning av den nya 9-3 
cab Limited Edition.  Redaktionen har fått in 
några foton även därifrån.

Foto Bengt Åkesson

: Fint besök på Independence Day i Hörby

Ovan: Även här bjöds på 
tårta och dryck

Vänster: 
Reservdelsgänget är lika 
glada

Nedan:Glada 
Saabmedarbetere på Bil o 
Traktor



55

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 3 - 2011 21 augusti
I din brevlåda ca 

4-6 veckor
efter stoppdatum.
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Ordföranden har ordet
Det har gått en tid nu sedan jag blev vald till 

ordförande på årsmötet. Kanske kan vara bra 
med en snabb presentation. Jag heter Karl Ask 
och bor i Stenkullen utanför Göteborg. Är 23 
år och jobbar som operatör på SKF i Göteborg, 
men just nu heltid med fackliga frågor. 
Men åter till min största hobby, mina Saabar. Jag 

äger idag 11 Saabar av olika årsmodeller. Allt från 
en 93a från 56 till en 9-5a från 00. Däribland min 
pärla en handbyggd kortnoskombi från 1960, men 
jag är en sådan person som allmänt gillar Saab 
och alla deras modeller. Jag har en stor bredd i 
mitt bilinnehav. Jag gillar verkligen min 900 turbo 
eller min monte (när den nu är färdig…). Man kan 
konstatera att alla Saabar har sin egen charm och 
man kan inte låta bli att älska dem…
Jag hade tagit en vecka ledigt vid påsk för att 

åka upp till Umeå med en omväg förbi Östersund. 
Tanken var att jag skulle köra 9-5 upp men oljan 
rann ut 2 dagar före avfärd och då kände att resan 
skulle rinna ut i sanden. Då tänkte jag att 900 tur-
bon är en perfekt långfärdsbil, även om den har 
gått 42 000 mil i Göteborg. Det är originalmotor 
och turbo i den men den är välskött och då är några 
hundra mil inget extra på den. Så jag satte mig en 
tidig morgon och körde och körde och körde, med 
hjälp av turboknuffen kunde man köra om alla 
lastbilar på ett enkelt sätt och den bara gick och 
gick. När jag kollade oljan 130 mil senare så hade 
den inte dragit en droppe, ytterliggare ett bevis på 
de suveräna Saabbilarna. Bara man sköter dem så 
håller de hur länge som helst!

Här kommer en rapport från styrelsemötet vi 
hade dagen efter årsmötet den 27 mars.
Precis som vi rapporterade på årsmötet kommer 

det nya forumet vara igång första maj, förhopp-
ningsvis med en ny fin klubbshop också. Vi gör 
bytet för att få en modernare forumslösning och 
enklare att jobba med. Det kommer att ske några 
förändringar av vissa regler, bland annat kommer 
vi inte kräva att man sätter ut pris i annonser och 
man kommer inte att kunna kommentera säljes/
köpes annonser. Detta för vi upplever att detta har 
skapat irritation. Mer exakt vad som gäller kom-
mer stå på det nya forumet. Vi hoppas självklart 

att många av er kommer med från det gamla fo-
rumet till det nya. Det gamla kommer att finnas 
kvar för att man skall kunna söka information 
men inga inlägg kommer att kunna göras. Det 
nya forumet hittar ni på:
 http://forum.saabklubben.se/

Styrelsen har även beslutat att vi skall trycka en 
medlemsmatrikel, men inte en till alla medlem-
mar. Den kostnaden är inte försvarbar, men vi 
trycker först 100 exemplar som vi säljer till 
självkostnadspris. Den ligger idag uppe på vår 
hemsida under medlemssidorna för er som vill 
ha den digitalt eller skriva ut den själva. Tanken 
är att den skall utvecklas och vara lättare att an-
vända, detta arbetas det med parallellt med det 
nya forumet. Vi får se vad vi hinner med. 
Dock är det viktigt att medlemsmatrikeln är så 

korrekt som möjligt när den skall tryckas, annars 
blir det meningslöst att ha en. Så vi uppmanar er 
att se till att ni har rätt adress och bilinnehav. Bilar 
byter ägare ofta och då skall det vara en lika klar 
självklarhet som att skriva under ägarbytesavta-
let som att ändra det i Saabklubbens matrikel. 
Tanken är att den skall tryckas efter semestern. 

Arbetet med reservdelarna fortsätter och snart 
skall förhoppningsvis alla detaljer vara utlagda på 
hemsidan och när detta är gjort skall vi trycka en 
reservdelskatalog. Denna hoppas vi kunna skicka 
med med nummer 3 av Bakrutan i höst.

Precis som Henric tog upp i förra styrelsebul-
letinen så jobbar vi för att få en bra lösning med 
kontakt och medlemshantering.  Därför har sty-
relsen beslutat att köpa in en mobiltelefon som vår 
vice ordförande Henric har för tillfället på test. 
Numret är 0706501640, telefontiden är tisdag 
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och torsdag mellan klockan 18.00-21.00. Då är 
alla välkomna att ringa om det är någon fråga 
eller om man behöver hjälp med att få kontakt 
med en speciell person i styrelsen eller liknande. 
Tanken är inte att Henric sitter med alla svar utan 
tipsar er vidare. 

Avslutningsvis så är ni hjärtligt välkomna att 
kontakta mig om ni har frågor eller idéer. Är stolt 
och glad över att jag har fått förtroendet att vara 
er ordförande.

Karl Ask
Ordförande Svenska Saabklubben

96:an	blev	Saabs	genombrott
För femtio år i år var Saab vårens bil enligt tidningen Motor. Det kan kännas bra att veta det 

efter den här vårens turbulens runt Saab och alla turerna som företaget har genomlevt med de 
dramatiska räddningsaktionerna.

Året innan hade 96:an kommit ut och allt var 
uppåt för Saab.
Saab var då en bil på frammarsch och efterfrågad. 

93:an var passé. 1960-talet medförde nya tider 
med en ny mer tidsenlig modell från Saab.
Det var förmodligen därför som tidningen Mo-

tor i nummer 19 den 18 maj 1961 hade den som 
topp på första omslagssidan. Bilden ser ut att vara 
fotograferad utanför gamla ringmuren i Visby.

Två välkladda damer i 60-talsmode har parkerat 
sig framför den röda 96:an som blickfång. 
Saaben har kommit i bakgrunden men är ändå 
framträdande med en man som synes peta bort 
en smutsfläck från rutan. Man kan undra vad 
damerna säger tillvarandra men någon pratbub-
beltävling blir det inte den här gången heller. De 
har kanske inte ens märkt att en tvåtaktare har 
stannat bakom dem så oberörda och självupptagna 

de ser ut att vara. Man får anta att fo-
tografen har haft ett vällovligt syfte att 
inte lyfta fram 96:an utan låta  den finnas 
där som bara av en tillfällig händelse.
Bilden är i alla fall en illustration till 
de försäljningssiffror som tidningen 
presenterar på ett par insidor och som 
ska visa om Saab verkligen är vårens 
bil detta år som det sägs.

Aldrig	mer
Det glada 60-talet var ju inte så mycket 

mer än inlett och bilförsäljningen hade 
tagit fart på allvar. Det var ett decennium 
då varken ordet miljö eller besparingar i 
statens finanser hade uppfunnits.  
Någon har sagt att så roligt och bekym-

merslöst som det var på 1960-talet blir 
det aldrig mer fastän det kalla kriget 
mellan de båda superstaterna i öst och 
väst pågick för fullt med Nikita Chrus-
jtjov och John F Kennedy som härförare 
på varsin sida av jordklotet.
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	Accsisen	kom
I Sverige såldes det bilar som aldrig förr. Under 

första kvartalet 1961 registrerades det 32.746 nya 
bilar vilket var en ökning från 24.426 bilar första 
kvartalet året innan så nog sköt försäljningen högt 
upp i luften även om det är ett litet antal mot nu 
för tiden. 
Det finns en annan förklaring till denna ökning 

och inte enbart orsakad av plötslig köpglädje. 
1960 infördes accisen på nya bilar – alltså en 
varuskatt. Många som hade tänkt köpa bil skyn-
dade sig att göra det innan 1959 års utgång för 
att slippa skatten varför det naturligt blev en klart 
lägre försäljning första accis-kvartalet året därpå
.

Genombrott
När det gäller bilmärken så var det som vanligt 

i den absoluta toppen. Mest såldes Volvo, Volk-
swagen och Opel. Vanligast efter Volkswagen var 
Volvo PV 544 och Opel Rekord. 
Men nu var Saab på gång. Saab hade nu lämnat 

Philipsons och ingick i ANA:s modellsortiment. 
Introduktionen av 96:an medförde också att Saab 
klättrade upp fler pinnhål i försäljningsstatstiken 
och nådde fjärde platsen med 3.160 sålda bilar 

mot VW:s 6.194 och PV:ns 4.838 samt Rekordens 
3.568 sålda bilar. 
Det såldes faktiskt 16 st nya 93:or första kvar-

talet 1961 mot 776 årets första kvartal 1960. Då 
såldes det bara 371 st 96:or så modellbytet visade 
sig snabbt i försäljningssiffrorna.  Även 95:an var 
på frammarsch med 74 st sålda bilar kv 1-1960 
mot 189 kv 1-1961.
Man kan med fog påstå att 1961 blev ett genom-

brottsår för Saab. 
Nu 50 år senare väntar vi på ett nytt genombrott 

för Saab men vi får kanske vänta till nästa år då 
nya 9-3 introduceras såvida inte kunderna har 
övergett Saab efter den osäkerhet som präglat 
Saab under årets första kvartal.
Frågan är om nya 9.3 kommer att upprepa 96:ans 

genombrott för Saab eller är det en ny folkbils 
9.2:a som ska göra det.

	Gardiner
I samma tidning som försäljningsstatistiken 

presenteras finns också en annons från Rego om 
skräddarsydda gardiner i dubbelskiktad plastväv 
till Saab 96 och som man kan använda på rutornas 
insidor för att få mörkt i bilen och insynsskydd när 
man campar i den och under vintern på utsidan 
som frostskydd. Kanske är det inte ett så märkvär-
digt tillbehör nu när det finns solskyddsfilm. Hus-
bilar har ju liknande fönsterförhäng. Av annonsen 
framgår att det var patent på den här uppfinningen 
så det var nog trots allt en nymodighet för den 
tiden att kunna täcka för fönstren.

“Krut	i	2-taktar´n”
I en annons för bensinbolaget Koppartrans 

tankar servicemannen tvåtaktsbensin i en 96.a 
med en kvinna vid ratten och ett tumsugande barn 
i baksätet med en önskan om en glad bilpingst och 
en uppmaning att ha barnen i baksätet eftersom en 
hård inbromsning även i låg fart kan innebära fara.
I en annan annons rekommenderas Caltex 2T-

Plus olja för det ger ”Mera krut i 2–taktar`n”.

	Inga	framgångar
På 60-talet var det populärt med ekonomiral-

lyn. Man skulle köra så bensinsnålt som möjligt. 
Det var det tidigare bensinbolaget Mobil som 
arrangerade detta. Men det var rallyn som Saab 
inte hade några större framgångar i för det gällde 



8 9

ju inte att ”ger järnet” och ”räta ut kurvorna” som 
var Saabs specialité.
Tidningen Motor redovisar den femte upplagan 

av dessa då årliga ekonomirallyna. I klass II med 
motorer 700-1.000 kubik vart BMC 850 samt Re-
nault Dauphine och Gordini bränslesnålare under 
det 150 mil långa rallyt på tre dagar från Malmö 
till Stockholm. 
BMC:n förbrukade 0,458 lit/mil och de båda 

Renaulten ville ha 0,464 respektive 0,504 medan 
2-takts-Saaben drog 0,556. Små skillnader men 
för ekonomiproffsen var varje droppe skillnaden 
mellan seger och övriga placeringar. En av de 
deltagande 96:orna sörplade i sig 0,788 lit/mil. 
Det visar att motorer kunde gå snålt redan på 

den tiden. Dagens motorer börjar att närma sig 
gårdagens även om de är större och starkare idag 
med högre toppfarter som man egentligen inte 
ens kan utnyttja. 

                                                       
CHRISTER GEBO

Upp	och	ner	med	dalar	och	
höjder

Kriser med toppar och dalar har följt Saab 
i kölvattnet i alla år. Första allvarliga krisen 
var i mitten på 1960-talet när tvåtaktarens tid 
var förbi men som Saab-ledningen inte ville 
vidkännas. Sedan har nya modeller kommit 
och gått. Alla skulle de bli Saabs räddning.
”Modellen som ska rädda Saab”. Så har det 

alltid sagts när en ny modell varit på väg att intro-
duceras. Och visst har nya modeller räddat Saab 
men det gemensamma för dem alla har varit att 
räddningen varit kortsiktig innan det har börjat att 
dala igen. Toppar och dalar har varit vardagsmat. 
Nya 9.5 som kom för ett år sedan är den senaste 

i raden som ska rädda Saab, Kombin som precis 
introduceras hann aldrig utropas till räddare innan 
Saabs senaste kris var ett faktum. Om 9.3 som det 
har talats om en tid har inte ens setts till annat som 

en konceptbil på Genève-salongen.
En kort tillbakablick i Saabs historia ger vid 

handen att Saab; 9000 hade ryckt upp Saab till en 
toppnotering 1987 med inte mindre än 134.112 
sålda bilar. Inte sedan dess har Saab övertrumfat 
den siffran som alltså är ett rekordår som fortfar-
ande står sig.
Men sedan började kräftgången med nya storför-

luster. Företaget stod då nära att falla men då kom 
GM in till Saabs undsättning och köpte in sig i 
halva företaget. Året var 1990 när GM blev Saabs 
räddning. Det måste framhållas i dessa tider när 
GM kritiseras för att ha förstört Saab. Utan GM 
hade Saab kunnat vara försvunnet sedan länge.
En ny modell som skulle bli Saabs räddning 

var på gång. Det var ”Nya 900” som den kom att 
kallas. Den började att tillverkas 1993 som 1994 
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års modell. När den lanserades då hade Saabs 
försäljning sjunkit till 73.000 bilar. En vändning 
kom men väldigt försiktigt och tamt.
1997 kom nästa bil som skulle bli Saabs räddn-

ing. Det var 9-5:an som introducerades 1997 samt 
året efter 9-5 kombi. 
År 2002 kom 9-3 som komplettering och som 

skulle hjälpa 9-5 att få Saab att bli lönsamt. Till 
slut hade man nått 130.000 bilar men man kom 
inte över rekordårets siffror. Under tiden hade GM 
helt tagit över Saab Automobile.
Nya 9.5 som skulle rädda Saab för ett år sedan 

men det blev inget ryck för Saab som bara sålde 

32.000 bilar och företaget blöder för varje dag 
och ännu mer när anställda går hemma med full 
lön utan att en enda bil tillverkas för det finns 
inga komponenter till dem.
Det stämmer inte för Saab. Det vill sig inte. 

Kunderna som så smått hade börjat att återvända 
efter krisen 2009 blir osäkra igen. Flera stor-
företag hade precis tagit Saab till nåder som 
tjänstebil.
Saab tär på sitt varumärke. En dag kan det vara 

utraderat. Det ser inte lovande ut igen för Saab. 
Bilen är bra och har fått många lovord men säljs 
ändå inte. Nu har man sänkt priset på den. Men 
det kan vara försent. Det kanske inte hjälper.
 

                                                     CHRISTER GEBO

Diagrammet ovan är hämtat från DN den 20 April 2011

Modellombudsman	Saab	9000	sökes
De flesta av er medlemmar vet säkert att klubben 

har ett antal modellombudsmän som vi kan vända 
oss till om vi får problem med våra bilar. Nu är 
det dags att införliva Saab 9000 i denna service 
så klubben söker en engagerad och kunnig person 
som har goda kunskaper om just Saab 9000. Är 

du intresserad av detta uppdrag så är du välkom-
men att höra av dig till någon i styrelsen eller på 
tidningsredaktionen. Kontaktuppgifter finns på 
sidan 90 i detta nr av Bakrutan.

Styrelsen



10 11

Saab fick mycket uppmärksamhet och det var 
positiv uppmärksamhet när Oberoende-dagen 
firades och under den efterföljande Genève-
salongen med presentationen av konceptbilen 
Fenix. Men bara ett par veckor senare var 
Saabs dåliga ekonomi på tapeten igen. Och 
det var självaste Vladimir Antonov som tog 
upp saken.

Om Vladimir Antonov varit politiker skulle man 
kunnat tro att det var ett utspel som han gjorde när 
han gick ut och varnade för Saabs kapitalproblem. 
Saab lever ju på lånade pengar av finansmannen 
Antonov och av Europeiska Ínvesteringsbanken. 
Det gör företaget sårbart. Antonov menar att Saabs 
affärsplan såsom den presenterades för EIB inte 
håller och att banken därmed kan kräva tillbaka 
pengarna – då inte av Saab utan av de svenska 
skattebetalarna eftersom regeringen beslutade 
att staten skulle gå i borgen för Saab-lånet. Det 
är 3,5 miljarder. 
Utöver det stora EIB-lånet hart Saab förlorat en 

tvist med länsstyrelsen om återbetalning av 111 
miljoner som betalades ut i lönegarantier i sam-
band med att företag var under rekonstruktion.
Det står alltså mycket på spel om Saab inte klarar 

att sälja tillräckligt med bilar enligt sin affärsplan.  
Enligt affärsplanen ska det säljas 80.000 bilar i 
år men Antonov tror inte att det blir mer än 60-
65.000 bilar.
Redan i slutet av året kan Saab hamna i en ekono-

Antonov	om	Saab:s	ekonomi

misk kris, enligt Antonov som säger att han själv 
kan bidra med en halv miljard för att klara Saabs 
kapitalbehov.
Enligt Antonov så vilar det ett svart moln över 

Saab:
- Det kommer inte att bli lätt att hitta finan-

siärer och investerare till Saab, sa Antonov 

en intervju i Dagens Industri.
Det behövs ytterligare 1.7 miljarder för 

att ta fram en Saab 9.2.
- Det kommer inte att bli enkelt, 

tror Antonov.
Från Saabs sida tillbakavisade man 

genast Antonovs kritik och påstod att 
han inte har insyn i Saab.
I en intervju under Genève-salongen 

i mars sa Antonov att det bara är en 
tidsfråga tills han sitter i Saabs styrelse.

                                                                                                                                      
CHRISTER GEBO

Vladimir Antonov på bilslongen i Genève.

Vladimir Antonov kör midnattsolsrallyt 2010.
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Vägen	från	nybil	till	skrotbil
En av de allra första SAAB:arna som såldes 

i Sverige levererades till Nyliden i Västernor-
rland. Det var folkskollärare Christian Jonsson 
som hade läst i tidningen om den nya svenska 
bilen när den presenterades i Linköping den 
10 juni 1947.  Redan den 20 juni skrev han till 
Philipsons och beställde en SAAB 92 men han 
skulle få vänta 18 oktober 1950 innan han fick 
den. Det var den dagen som bilen registrerades 
på honom.
Bakrutan redogjorde i nummer 3.2009 om Chris-

tians korrespondens med Philipsons och hur han 
nästan fick tjata sig till den nya bilen. Leveran-
serna kom ju att dra ut på tiden och han var inte 
ensam om att få vänta på den nya svenska bilen.  
Artikeln avslutades med att det inte var känt 

hur länge Christian Jonsson behöll sin 92:a och 
vart den sedan tog vägen. Skulle den händelsevis 
finnas kvar någonstans som ”objekt” undanställd 
i en lada.
Christian Jonsson var morbror till  Saab-

enstusiasten Gunnar Widén i Björnrike utanför 
Vemdalen - som själv har en 96:a - skickade oss 
de handlingar och den korrespondens som hade 
förevarit med Philipsons innan 92:an levererads 
till Nyliden utanför Örnsköldsvik.
Sedan hittade Gunnar även ett par fotografier på 

Christian, hans hustru och 92:an. Därmed blev 

registreringsnumret känt och bilen kunde följas 
genom åren i landsarkiven. 
På första nummerplåten stod det Y 12701 men 

det skulle komma att bli nya skyltar med andra 
registreringsnummer åren som följde.
Christian behöll bilen i sex år till 1956. Då kom 

nämligen 93:an ut och Christian var nöjd med 
Saab och bytte upp sig till den nya modellen.
92:an gick då vidare till svetsaren Gustaf Falck 

i Alfredshem, Själevad, också nära Örnsköldsvik 
- alltså ingen längre resa för 92:an som blev kvar 
i trakten. Dock hade Gustaf Falck inte Saaben 
så länge.
Efter knappt ett år byttes den in hos Bergströms 

bilaffär i Örnsköldsvik.  Där hos bilfirman skylta-
des den om och fick nummer 
AC 32319 då den hade sålts 
till direktören Sten Ljungren 
i Borgafjäll i Dorotea kom-
mun.
Nu hade 92:an blivit en 

”vandringspokal” för inte 
ens där blev den kvar länge 
för ett år senare var det dags 
igen att byta nummerskylt 
och ny länsbokstav. Det blev 
W 52044 och den hamnade 
i Idre hos fjällföraren Sten 
Lindgren vid Grövelsjöns 
fjällstation.
Men livet blev kort för 

Christians hustru Gunhild under en fotopaus vid en 
vägkorsning i Jämtland 1951

Christian tar en paus vid Flatruet 1952
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92:an på fjällstationen för tio månader 
senare var det dags för flyttning igen 
och nu blev Nils Larsson i Älvsdals-
Klitten ny ägare. Han hade haft bilen 
i fjorton månader när den kom som 
inbytesbil till Biltjänst i Älvdalen. 
Där blev den ståendes ett par månader 
tills skogsarbetaren  Anders Bertilsson 
i Rot kom och köpte den.  Men det 
blev heller inget långt ägarskap för 
nio månader senare kom den till N G 
Anderssons Bil AB i Rättvik. Efter en 
månad såldes den till Olof Andreas-
son i Mora men han sålde den redan 
efter tre veckor till chauffören Gunnar 
Lind i Mora. Saaben måste ha varit i 
ett dåligt skick efter så många ägare 
på så kort tid. 
Efter ett par månader var den tillbaka 

på en bilfirma, nämligen AB Dala 
Bilcentrum i Mora och där slutar 
den sina dagar och skrotades den 1 
oktober 1962 – alltså nästan på dagen 
12 år efter det att Christian Jonsson i 
Nyliden var förste ägaren. Han hade 
också bilen längst som ensam ägare 
under hälften av den tid som 92:an 
var i trafik.
Att den skulle finnas kvar än idag var 

alltså en orealistisk förhoppning. Och 
det var ju i och för sig knappast heller 
annat att vänta sig för det är inte många 

Den 27/10 1950 betalade Christian Johnsson 
7 379:- kr för en SAAB 92 av årsmodell 1950.

92:or från 1950 
som finns i livet.
Redaktören har 

i alla fall en av 
dem även om det 
har varit ett lugnt, 
tillbakadraget och 
undanställt liv för 
denna 92:a i en 
lada utanför Troll-
hättan i väldigt 
många år. 
Men  de t  kan 

komma att bli än-
dring på det.

                                                                                                                              
CHRISTER GEBO

Återfunna registerhandlingar på Y 12701
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Saab	Fenix	visar	framtiden
Saab reser sig ur askan som fågeln Fenix. Det var symboliken när täckelset föll från den modell 

som var huvudnumret i Saabs monter på bilsalongen i Genève i våras.  Det var en konceptbil 
men som ska vara riktmärke för kommande modeller och då i synnerhet nya 9.3:an men inte 
lite mer ”civiliserad” utformning.
Det var mycket fokus på Saab under årets up-

plaga av Genève-salongen. När Saab ett par 
månader tidigare deltog på bilmässan i Detroit så 
valde man att ställa sig i kylan utanför salongerna.  
Uppenbarligen så sparade man på godbitarna till 
Genève för där stod Saab i centrum och fick my-
cket uppmärksamhet.  Nyheterna presenterades 
på löpande band som konceptbilen Fenix,  Saabs 
presentation av en ny teknik för fyrhjulsdrift  på 
framtida modeller och ryssen Vladimir Antonovs 
planer på att gå in som ägare i Saab.
Saab har det senaste året gått igenom en nyväck-

else med stor optimism.
- Vi ser ljuset i tunneln, sa Saabs nye 

försäljningschef Matthias Seidl på salongen.
Det är precis så som den nya modellen Fenix ska 

symbolisera. Saab har rest sig ur askan. 
Fenix blir en slags ny ur-Saab för den ska 

nämligen vara  förebild för flera nya Saab:ar för 

framtiden och i första hand är det nya 9.3 som ska 
visas nästa år. Den finns ju redan och testas för 
fullt. Konceptbilen på årets Genève-utställningen 
var som en aptitretare som ska göra oss nyfikna 
på den nya Saaben. Det är också en signal till 
kunderna att det är värt att vänta med sitt bilbyte 
tills 9.3:an är klar nästa år.
Saab är ju mitt i ett generationsskifte på samma 

sätt som när gamla 9.5 och 9.3 kom. 
Nu har man framtiden i sikte. 80.000 bilar räknar 

man med att sälja i år och 120.000 nästa år.
Vi gammel-Saabs-vänner håller ordning på his-

toriken och bevarar den för framtiden.
Det är vi bra på. Saab gör framtidens bilar och 

vi bevarar gårdagens bilar så att de finns kvar 
även i framtiden.

                                                                                                                             
CHRISTER GEBO

Nya konceptbilen som ska stå modell för framtida 
Saab:ar.
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Saab	som	tidningsomslag
Saab har varit en rätt så vanlig omslagsbil i motortidningar genom åren. Vi ska i några Bakru-

tor framöver samla ihop omslagssidor.  Vi tjuvstartade i förra numret med TFA nr 26 och Erik 
Carlsson EM-mästerskap. Nostalgifaktorn i dessa tidningar är hög. Det är ju tidningar från den 
tiden som det begav sig, som det heter. Alltså inga omslagssidor från dagens alla veteranfordon-
stidningar utan det ska vara ”äkta” tidningar. 

Tidningen Motor från 1957 är en sådan tidning. I 
nummer 42 – alltså i november – blev den då nya 
Saab 93 B ”omslagsbrud”.  Saab förknippas än 
idag med flygplan om än inte lika intensivt som 
på 2-taktarens tid.  Pressfotograferna ville gärna 
ställa upp en Saab intill ett flygplan för att påvisa 
släktskapet och likheterna. 
När nya 93:an skulle visas upp för tidningens 

läsare blev det därför intill en Lansen – överljud-
splanet som det står i texten under bilden. Däre-
mot finns det ingen artikel i tidningen om 93:an 

– dock en helsidesannons. Den stora nyheten var 
då att 93:an hade fått en hel vindruta ”inramad 
av en elegant metallist”. 
																																																																									

Okänt	tändstift
I tidningens frågespalt undrar en läsare var-

för Philipsons Automobil AB inte säljer de av 
Saab rekommenderade tändstiften Bosch och 
Champinion av typerna M 225 T1 respektive 5 
MJ. Istället tillhandahåller man ”ett för mig helt 
okänt tyskt märke” skriver denne läsare.

En företrädare för Philipsons sva-
rar att Saab i sin instruktionsbok 
rekommenderar Bosch eller Beru 
tändstift med värmevärde 175 el-
ler 225 för respektive lättare och 
hårdare körning. Beru lagerhåller 
man eftersom det är stift som sitter 
originalmonterade i Mercedes-
Benz och DKW som man då också 
vara generalagent för. Philipsons 
lovar dock att lagerhålla även de 
andra stiften ”så att alla önskemål 
kan tillfredsställas”.
																																																																												

Svårt	val
Tidningen har inte bara en fråges-

palt utan också insändarsidan 
”Folkets röst”. Signaturen ”Bränn-
bart stoff” ondgör sig över 2-tak-
tarnas oljerök under rubriken ”Din 
olja på min ruta”.
På en slingrig och krokig väg 

med en lång fordonskaravan kan 
man ha oturen att hamna bakom 
en SAAB eller DKW, en IFA en 
Goliath eller en annan blåmolns-
oljeröksutläggande tvåtaktare 
som till råga på eländet ideligen 
blinkar med bromsljusen, skriver 
den upprörde insändarskribenten 
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och fortsätter:
- Då är man i ett verkligt nödläge och då 

måste man köra om eller smita ur kön vid första 
bästa tillfälle.
Insändarskribenten vet inte vilket val han ska 

göra för smiter man ur kön ”riskerar man att få 
vänta länge på möjligheten att komma in i ström-
men igen. Fortsätter man bakom tvåtaktaren kom-
mer huvudvärken som på beställning”.
																																																																		

”Stinke-stånkor”
Lika illa tycker signaturen Brännbart stoff om  

”de stora, sikthindrade, svartmolnspysande, fe-
linställda diesellastbilarna”. Skribenten har dock 

en förståelse för lastbilsägarna eftersom de inte 
har något val men tvåtaktsägarna kan han inte 
ursäkta på något vis.
- När de har valt  ”stinke-stånkor”-  d v s 

tvåtaktare - har i varje fall hänsynen mot medtrafi-
kanterna inte varit med bland argumenten.
Detta är väl vad man kan säga ”ord men inga 

visor”.  Han gav i alla fall ingen PR för den Saab 
som i samma nummer prydde första omslagssida 
på samma tidning. Undra om det inte osade 
svavel när tidningen damp ner i hans brevlåda 
som medlem i Motormännens Riskförbund som 
gav ut och fortfarande ger ut tidningen Motor.

                                                                                                               
CHRISTER GEBO

En sista färd om inte till den sista vilan utan till kretsloppet via skroten, plåtpressen och mas-
ugnen eller där plåt smälts om till ny plåt och gör en ny repa genom valsverket. Denna Saab 
9000 tycks i alla fall ha gjort sitt såvida den inte kommer ut i trafiken igen efter upprustning 
men det förefaller nog inte troligt även om denna tidiga modell är värd att renovera.

Man kan undra om det är någon som har dumpat 
bilen på bondens mark och så har han ledsnat på 
att ha den där eller kan det rentav vara hans egen 
gamla trotjänare. Kan ske någon medlem som 
känner till bilen och dess öde.
Vart färden bar vet inte Helge Persson i Vankiva. 

Det var han som så påpassligt tog bilden. Han 
fick av en tillfällighet se Saaben dras iväg med 

Den	sista	färden

traktorn förbi hans fönster och rusade efter ka-
meran och knäppte bilden. Han hann inte en ut 
utan fotograferade genom fönsterrutan.
Sådana här mitt-i-vardagen-foton sätter Bakru-

tans redaktion mycket värde på att få med posten 
så vi bugar och tackar Helge Persson och belönar 
honom med en trisslott och hoppas på tur.

                                                                  Christer Gebo
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Protokoll vid Svenska SAAB klubbens årsmöte på 
SAAB museet I Trollhättan 2011 03 26. 

1/ Mötets Öppnande: 
Henric Tungström hälsade de drygt 170 medlemmarna välkommen och förklarade årsmötet 
öppnat.

2/ Mötets behöriga utlysande: 
Mötesdeltagarna ansåg att mötet utlysts i enlighet med stadgarna 

3/ Val av mötesordförande för årsmötet:
Henrik Tungström föreslogs och valdes. 

4/ Val av sekreterare för årsmötet: 
Arne Andersén föreslogs och valdes. 

5/ Val av justeringsmän: 
Johan Josefsson och Dick Ström föreslogs och valdes. 

6/ Fastställande av dagordningen: 
Dagordningen godkändes. 

7/ Hedersmedlemmar: 
Föreslagna är SAAB motoringenjören Nils Gunnar Svensson samt reservdelsgurun Jan 
Karlsson och dessa valdes enhälligt. 

8/ Föredragning av verksamhetsberättelsen: 
Verksamhetsberättelsen delades ut och lästes av mötesdeltagarna och godkändes. 
Hans berättade om reservdelshanteringen och lagersammanslagningen. I princip alla delar 
finns numera på bild i reservdelskatalogen på hemsidan. Reservdelslista i pappersform är 
ännu inte helt klar men planen är att den skall bifogas Bakrutan Nr 3 2011. Vidare berättade 
Hans om en mängd nya reservdelar som lagts upp. 
På hemsidan upprepas i verksamhetsberättelsen och det skall ändras. För övrigt godkändes 
den i sin helhet. 

9/ Föredragning av ekonomisk berättelse: 
Mikael drog den ekonomiska berättelsen och berättade om det bokföringstekniska och de 
olika var för sig redovisade delarna. 
Bokföringen sköts numera av ett bokföringsföretag i Karlshamn och några mindre 
konteringsfel föreligger vilket är beklagligt men kommer att rättas till. 
Även utbetalningar kommer i framtiden att skötas från Karlshamn och därmed tror vi att 
konteringsmisstagen skall upphöra. 
Balansräkningen visades och tillgångar/skulder redovisades och 2010 års resultat uppgick till 
ca 1.6 milj. Lagervärdet uppgår till: ca 2,9 Milj och skulderna till ca 0,3 milj. 
Ett Sektionsbidrag har införts under året och uppgår till 5000:- / sektion. Utbetalning sker 
efter att sektionen redogjort för aktiviteten och med kvitto eller motsvarande styrkt utlägget. 
Om ytterligare medel behövs för någon aktivitet skall ansökan om medel ställas till styrelsen i 
förväg.
En fråga som kom upp var att ”köpa” medlemskap i samband med beställning av reservdelar 
eller på klubbchoppen. Alltså en ruta att kryssa i för begäran om nytt medlemskap. 

Sid 1 (3) 
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En ny ekonomisk redovisning kommer i Bakrutan och på hemsidan så snart konteringsfelen 
korrigerats. 

10/ Revisionsberättelsen: 
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn med påpekandet att han haft lite kort om tid för 
revisionen men att allt, bortsett från konteringsfelen, verkar vara helt i sin ordning.  

11/ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet. 

12 a/ Förslag till nya stadgar: 
Henrik Tungström läste upp de förändringar som införts i de nya stadgarna. 
Verksamhetsplanen diskuterades flitigt och olika synpunkterna på långsiktiga och kortsiktiga 
mål lades fram. Årsmötet beslutade att en verksamhetsplan med både långsiktiga och 
kortsiktiga mål införs. 
Stadgarna i övrigt gick till omröstning: 
Paragraf 2 godkändes 
Paragraf 3 godkändes 
Paragraf 4 godkändes 
Paragraf 5 godkändes 
Paragraf 6 godkändes med tillägget om 11 ledamöter samt införande av verksamhetsplan och mål. 
Paragraf 7 godkändes 
Paragraf 10 godkändes 
Paragraf 11 godkändes 
Paragraf 12 godkändes 
Paragraf 13 godkändes 
Paragraf 15 godkändes 
I och med detta har stadgarna ändrats i enlighet med styrelsens förslag och är gällande. 

12 b/ SAAB klubbens stipendiefond är låst och årsmötet låste upp densamma. 

13/ Val av styrelsemedlemmar: 
Valen görs nu i enlighet med de nya stadgarna. 
Val av ordförande för 1 år:
valberedningens förslag: Karl Ask
Karl Ask valdes. 
Val av Vice ordförande för 2 år:
valberedningens förslag: Henrik Tungström  
Henrik Tungström valdes. 
Val av sekreterare för 2 år:
Valberedningens förslag: Omval av Göran Sahlén. 
Göran Sahlén valdes. 
Val av redaktör för 2 år: 
Valberedningens förslag: Omval av Christer Gebo.  
Christer Gebo valdes. 
Val av reservdelsansvarig för 2 år:
Valberedningens förslag: Omval av Hasse Willebrand. 
Hasse Willebrand valdes. 
Klubbmästare för 2 år:
Valberedningens förslag: Omval av Jonas Leklem.  
Jonas Leklem valdes.

Sid 2 (3) 



18 19

Kassör fyllnadsval för 1 år: 
Valberedningens förslag: Mikael Andersson. 
Mikael Andersson valdes. 
Ledamot 1 för 2 år: 
Valberedningens förslag: Omval av Arne Andersén. 
Arne Andersén valdes.
Ledamot 2 fyllnadsval för 1 år:
Valberedningens förslag Åke Olsson. 
Åke Olsson Valdes 
Val av revisor: 
Valberedningens förslag: Peter Toftborn.
Peter Toftborn valdes. 
Val av revisorsuppleant: 
Valberedningens förslag: Omval av Per Åberg.  
Per Åberg valdes. 
Valberedning:
Styrelsen föreslog omval av valberedningen. 
Matias Rosvall sammankallande, Bertil Stener och Nicklas Enander valdes 

14/ Fastställande av årsavgiften: 
Styrelsens förslag: Bibehållande av nuvarande 300:- vilket beslutades av Årsmötet. 

15/ Fastställande av reseersättningar: 
Den skattefria milersättningen beslutades gälla. 

16/ Övriga frågor: 
Ett nytt forum är i stort sett klart och visades. Det nya forumet planeras börja gälla från första 
Maj 2011. 
Det nya forumet är mer uppdelat än tidigare, har flera sökvägar och är därmed 
förhoppningsvis lättare att hitta i. 
Även den nya klubbshopen med några nya artiklar presenterades.
Henrik Tungström frågade om internationella SAAB träffen 2016 och fick årsmötets 
godkännande för att jobba med en plan. 

17/ Mötets avslutande: 
Henrik tackade mötesdeltagarna och förklarade årsmötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Arne Andersén 

Justeras:
Dick Ström 

Justeras:
Johan Josefsson

Sid 3 (3) 
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Verksamhetsberättelse för Svenska Saabklubben, 
verksamhetsåret 2010 

Svenska Saabklubbens styrelse har under 2010 varit konstituerad enligt följande: 

Ordförande Mats Abelsson, Sjöbo (fram till 2010-09-10, därefter vakant) 
Vice ordförande Henric Tungström, Östersund (från 2010-09-10 agerande ordförande) 
Sekreterare Göran Sahlén, Uppsala  
Vice sekreterare Petter Nordblom, Göteborg (fram till tidig höst, senare vakan) 
Kassör Vakant t.o.m. 30 juni (administrerat av avgående kassör Mats Carlsson), 

sedan: Mikael Andersson, Lit 
Redaktör Christer Gebo, Trollhättan 
Materialförvaltare Håkan Larsson, Tibro 
Klubbmästare Jonas Leklem, Bromma 
Reservdelsansvarig Hans Willebrand, Gräsgärde  
Webmaster Patrik Hermansson, Vargön 
Ledamöter Karl Ask, Stenkullen 
 Arne Andersén, Örebro 

Externa befattningar: 

Revisor Magnus Enorsson 
Revisorsuppleant Per Åberg  
Valberedning Mattias Roswall (sammankallande) 
 Bertil Stener 
 Niklas Enander 
Registerhållare David Nordlund 
Ordermottagare Anders Astemark 
 Jan Karlsson 
 Lars-Olof "Lollo" Uhlin 
Andreredaktör 
/redigering Anders Johansson 
Reservdelsansvarig 
99-900 Jan Karlsson 

Inledning
Under verksamhetsåret 2010 har klubben framför allt arbetat med att få en långsiktigt 
fungerande lösning av reservdelshanteringen, inbegripet ett gemensamt försäljningsställe (mer 
nedan). Vidare har diskussioner förts för att skapa enkla och långsiktiga rutiner för 
föreningens arbete. Ett mål för diskussionerna har varit att ta tillvara klubbens tillgångar på ett 
så fördelaktigt sätt som möjligt. Styrelsen kan nu se tillbaka på ett händelserikt år. 

Medlemmar 
Medlemsantalet har inte förändrat sig så mycket från föregående år. Mönstret är att vi vid 
årets slut hade ca 2500 medlemmar. Ungefär 300 gamla medlemmar har lämnat oss och lika 
många har tillkommit under året. 
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Årsmöte
2010 års årsmöte avhölls på Saab Bilmuseum i Trollhättan. Som vanligt var mötet mycket 
välbesökt med långt över 160 deltagare. Peter Bäckström, Saabmuseet berättade om året som 
gått och den långa resan för bilmärket Saab. Efter denna inledning invaldes Jan-Åke Jonsson, 
VD för Saab Automobile, till hedersmedlem i Svenska Saabklubben. Årsmötet avtackade 
Mats Carlsson, Jan-Olof Paulsson och Dick ström för deras tid i styrelsen. Mats Carlsson - 
som varit klubbens kassör sedan 1986 - blev dessutom utsedd till hedersmedlem som ett 
erkännande för det otroliga arbete han lagt ner. 

Klubben fick flera nya styrelsemedlemmar (se ovan) och en del ommöblering av de ”äldre” 
ledamöterna. En ny post utanför styrelsen blev Registerhållare - en funktion med uppgift att 
hålla medlemsregistret aktuellt. Detta har tidigare varit en del av kassörens uppgift men då 
blev den posten för stor. David Nordlund valdes till klubbens första registerhållare. 

För tredje året i rad ägnades en hel del av årsmötesdiskussionerna åt reservdelshanteringen i 
klubben, men i och med detta årsmöte tycks vi ha nått fram till en slutlösning. Vidare fördes 
diskussioner om klubbens verksamhet, sektionsindelning och att det ibland varit svårt att 
komma i kontakt med klubbens funktionärer. 

Årsmötet avslutades åter igen med en traditionell saabmarknad. 

Styrelsemöten
Styrelsen har genomfört tre styrelsemöten under året; i Lund (30 januari), i Motala (29 maj) 
och i Uppsala (9 oktober). I övrigt har styrelsen kommunicerat genom ett styrelseforum på 
hemsidan samt via telefon och e-post. 

Bakrutan 
Tidningen har planenligt utkommit med sina fyra nummer under året. Kvalitet och omfång 
har som vanligt legat på en hög nivå. Inströmningen av material från medlemmarna har varit 
konstant under året; fullt tillräckligt, men det är ändå jämförelsevis få som skriver. Alla 
uppmanas att bidra med underlag för framtida artiklar. Den nya distributionen av tidningen 
(inplastad) har fungerat så bra som vi hoppats. 

Klubbshop
Klubbshoppen har under året tagit fram en del nya produkter till försäljning. Klubbshoppen 
har förutom försäljning via beställningar deltagit på följande evenemang: Svenska 
Saabklubbens årsmöte i Trollhättan, Saabfestivalen i Trollhättan, Eskilstuna veterandagar och 
Östgöta Saabklubbs marknad i Gistad. Saabklubbens Saabo har varit med ute på marknader 
och träffar. Den har också under året försetts med dekaler med Saabklubbens logga och 
webbadress.

Reservdelar 
Under 2010 har klubbens reservdelsverksamhet i stort sätt kommit fram till den lösning vi 
hoppats kunna finna under föregående år. Webbshopen för 92-96-delarna har fungerat (med 
vissa avbrott) under året och ett stort arbete har lagts ned för att fotografera reservdelar och 
lägga ut på hemsidan. Klubben har också efter diskussioner med Speedparts kommit överens 
om att utöka lagrets storlek så att vi också kan härbärgera 99-9000-lagret under samma tak 
och på samma webshop. Arbetet med att flytta över lagret har inletts men ännu ej genomförts. 
Under 2011 planerar vi sålunda att ha en gemensam webbshop för alla klubbens reservdelar 
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från 92 till 9000 (och ännu nyare i förekommande fall). Det kommer dock fortfarande att gå 
bra att prata med reservdelsansvariga om man inte är säker på exakt vilken del man behöver 
beställa till en viss Saabmodell.  

Vad gäller själva reservdelsinköpen och -tillverkningen kan nämnas att förutom inköp av 
NOS och begagnade delar har klubben inköpt verktyg för tillverkning av bromssköldar 
(inklusive färdiga bromssköldar) sant verktyg för nytillverkning av kofångarmittstycke bak så 
att klubben får ensamrätt till produkterna. 

Hemsidan 
På webben har det under året inträffat ett par större händelser: På webben har det under året 
inträffat ett par större händelser. Vi har bland annat utökat moderatorskaran för forumet. Vi 
vill här passa på tillfället att tacka samtliga moderatorer för det mycket viktiga arbete de gör 
för att styra upp diskussionerna på forumet. 

Den andra större händelsen var höstens serverbyte. Vi hade sedan tidigare en begagnad server 
på prov för att testa att lösningen med att dela server mellan hemsida, forum, e-post och 
reservdelslösning var genomförbart. Detta upplägg fungerade i princip bra, men serverns 
resurser räckte inte längre till när utnyttjandegraden blev högre, främst genom en större 
reservdelsverksamhet och den ökande mängden skräppost. Med anledning av detta, samt att 
den begagnade servern närmade sig den åldern när den inte längre gick att lita på, togs ett 
beslut om att köpa in en ny server med betydligt högre kapacitet. Under hösten genomfördes 
sedan en överföring av alla data och mjukvaror till den nya servern, som efter vissa 
inkörningsproblem har fungerat till belåtenhet. 

Deltagande i träffar 
Svenska Saabklubben och dess medlemmar har under året deltagit i oräkneliga arrangemang 
kring våra bilar. Här ska bara helt kortfattat nämnas några. Det är arbetet med att arrangera, 
hjälpa till på, samt deltaga i träffar som är en av grundpelarna i klubben. Styrelsen stöttar 
gärna medlemmar som vill anordna träffar med ekonomiska bidrag därtill. 

Saabfestivalen 2010 anordnades 15-18 juli och som vanligt deltog många från klubben, främst 
Trollhättesektionen, i (kring)arrangemangen. Arrangemanget var mycket lyckat och lockade 
mängder av besökare. 

Klubben har synts bland annat vid Classic motor i Ånnaboda  samt på Eskilstuna 
veterandagar.  Våra lokalsektioner, främst Saab Skånia och Norrlandssektionen har också 
förtjänstfullt gjort klubben känd vid träffar som anordnats i Sveriges ytterkanter (skämtsamt 
uttryckt).

Lokal verksamhet 
Trollhättesektionen, Norrlandssektionen, Saab Skånia och Gotlandssektionen lämnar 
separata verksamhetsberättelser.

Göteborg - Saab Gothia 
Göteborgsgruppen har nu formerat sig till sektionen Saab Gothia. Så här skriver Mats 
Kadmark om 2010 års aktiviteter: 

Saab-träff söndag 20 juni: Träff med start kl 13 på Götaplatsen, sedan körde vi bort till 
Härlanda Tjärn och grillade korv vid 15-tiden. Saabklubben sponsrade engångsgrillar och 
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korv med tillbehör. Det kom runt 10 bilar och kanske 20 personer. Det var lite regnigt på 
Götaplatsen först, men det klarnade upp sedan och blev riktigt fint vid grillningen! Kul också 
att några långväga gäster, Erik Ödman m.fl. från Vara dök upp! 

4 augusti - onsdagsträff Gustaf Adolfs Torg 18.00, arrangerat av Göteborgs Motorhistoriska 
Klubb; men vi gick ut med mejl om detta till medlemmarna och ett 10-tal saabar dök i alla fall 
upp tack vare detta! 

22 augusti: Träff med start kl 13 på Götaplatsen med karavan till Gunnebo Slott. Fint väder 
och ett tiotal saabar plus en saab-cykel(!). Peter Bäckström från Saab-museet var en av 
deltagarna. 

Vi informerade även om saab-konvojen, söndagen den 17 januari i Trollhättan och 
Saabfestivalen 17 juli, vi var ett gäng som åkte på dessa tillställningar. 

Vi har även tagit fram klistermärken med klubblogga; ett för insides och ett för utsides 
montering.

Slutord
Som vanligt i slutordet vill hela styrelsen rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidragit 
till klubbens verksamhet. Som en ideell klubb är vi beroende av frivilliga krafter vid de 
arrangemang som anordnas. Vi ser fram emot det nya året då vi hoppas att klubben ska kunna 
gå in i en ny, fas med en fungerande och välförsedd reservdelshantering, fortsatt ökat 
medlemsantal och många aktiva medlemmar som deltar i eller arrangerar aktiviteter. 

Uppsala, 2011-03-20 

För Svenska Saabklubben 

Göran Sahlén, Sekreterare

Servicetelefon
För att utöka servicen till medlemmarna har klubben anskaffat en mobiltele-

fon med kontantkort. Telefonen finns hos vice ordföranden Henric Tungström 
som svarar på frågor. I första hand är det allmänna frågor om klubben som 
kan ställas till honom. För specifika frågor hänvisas till reservdelsansvarige 

samt modellombudsmännen.

Tel.nr  Saab-klubben 0706-501640
Tis och tors 18-21



Svenska Saabklubben Stadgar av år 2011 Sida 1 (4) 

 
 
 
 

STADGAR AV ÅR 2011 
 
 
 
 

 
 
§ 1 Allmänt  
Svenska Saabklubben utgör en ideell sammanslutning av personer med intresse för äldre Saabbilar. 
 
§ 2 Ändamål  
Saabklubbens målsättning är att:  
● Medlemmarna skall bevara äldre Saabbilar. 
● Verka för en god reservdelsförsörjning till medlemmar till rimliga priser.  
● Öka kunskapen om Saab-bilarnas 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.  
Vederbörande skall ha haft möjlighet att inför styrelsen redogöra för sin ståndpunkt före beslut om uteslutning.  
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 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. 
 
§ 5 Styrelse
Saabklubbens angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
medlemsansvarig, kassör, redaktör, materielförvaltare, klubbmästare, webbmaster 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. 
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● 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 ansvarar för 
medlemsregister (matrikel över klubbens medlemmar och deras Saabbilar) och medlemskontakter. 
● Kassören skall inkassera och förvalta klubbens medel, låta föra noggrann bokföring, verkställa av styrelsen 
godkända utbetalningar. 
● 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 bör utkomma med fyra nummer per år. 
Redaktören är även ansvarig för all annonsering i klubbtidningen.  
Annonsintäkter inbetalas på Saabklubbens konto mot faktura. 
● Webbmaster har det övergripande redaktionella och administrativa ansvaret för föreningens hemsida. 
(Webbredaktör och webbadministratör). 
● Reservdelsansvarig ansvarar för klubbens reservdelslager. Denne skall förvara samt tillhandahålla reservdelar 
till medlemmarna. Denne skall med stöd av 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 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 högst 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. 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 för det gångna 

verksamhetsåret.  
7. Föredragning av revisionsberättelsen.  
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar. 
9. Val av styrelseledamöter:  
● Val av ordförande för ett år.  
● Val av elva styrelseledamöter för en tid av två år:

Udda år väljs: 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Redaktör 
Klubbmästare 
Reservdelsansvarig 
Ledamot I 

Jämna år väljs: 
Kassör 
Medlemsansvarig 
Materielförvaltare 
Webbmaster 
Ledamot II 

 
10. Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av 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.  
14.  Val av eventuell hedersmedlem. 
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15.  Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.  
16.  Fastställande av reseersättningar fram till nästa årsmöte.  
17.  Förslag till verksamhetsplan på kort och lång sikt. 
18.  Förslag till budget. 
19.  Saabklubbens stipendiefond.  
20.  Övriga frågor.  
21.  Mötets avslutande.  

 
§ 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 mötet.  
 
§ 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. 
 
§ 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. 
 
§ 11 Ändring av stadgar  
Beslut om ändring av dessa stadgar 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 ordinarie 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. 
 
§ 14 Lokalsektioner  
Lokalsektioner av Saabklubben bildas under förutsättning att dessa följer de stadgar som  
Saabklubben tillsammans med lokalsektioner har utarbetat. 
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§ 15 Saabklubbens upplösning  
Saabklubben kan endast upplösas genom beslut vid på två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslut skall 
tas med minst 3/4- dels majoritet av vid årsmötena röstberättigade medlemmar. Beslut om upplösning skall 
innehålla regler om användning av Saabklubbens eventuella tillgångar för bestämda motorhistoriskt främjande 
ändamål. 
 
Dessa stadgar antogs vid årsmötet i Trollhättan den 26 mars 2011. 
 
Föregående revision daterad 2007-12-15. 
 
 
 
 
Arne Andersén 
Årsmötessekreterare 
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Första	broschyren	från	Saab
I några kommande nummer av Bakrutan ska vi presentera gamla broschyrer på Saabs model-

ler genom åren från 92:an till 9000. Alla broschyrer finns inte på plats än men vi räknar med 
att få ihop en för varje modell under resans gång.  Du som har en broschyr kan kanske låna ut 
den till klubben. Det vore också bra om det nya klubbarkivet kunde innehålla en broschyr från 
varje modell.

Vi inleder broschyr-presentationen med som vi 
tror är den första broschyren som Saab någonsin 
gett ut. Det är ingen färgsprakande trycksak utan 
en vikt A4-sida i svartvitt. Det är inte så mycket 
en säljbroschyr som ska locka till köp utan mer 
som en teknisk presentation för att visa vad som 
var på gång.
Den är tryckt i Linköping hos Stålhammars 

Tryckeri Aktiebolag 1948 långt innan bilen var 
klar för serieproduktion och försäljning. Den vikta 
A4-broschyren innehåller således fyra sidor men 
baksidan är tom. På uppslaget finns två tråkiga 
svartvita foton på den nya 92:an men på den tiden 
kändes det säkert som en spännande bil att se 
fram emot. Det var ju så nytt då med en svensk 
småbil runt hörnet. På den tiden var det ju mest 
amerikanska bilar med 6-cylindriga motorer lik-
som Volvos Carioca, PV 60 med flera. Småbilar 
hade inte riktigt ”uppfunnits” då men slog ut i full 
blom på tidigt 50-tal varav de flesta var engelska 
småbilar som ”korvståndet” och ”ståplatsen” 

Anglia/Prefect.
Det var stora förväntningar och mycket stor 

nyfikenhet som omgav Saab och broschyren var 
säkert mest för att stilla lite på nyfikenheten och 
lätta på förlåten.  Det var ju känt att Saab höll 
på med en ny bil för den presenterades ju för 
pressen den 10 juni 1947. Broschyren var väl 
tillkommen för att den allmänhet som var okuv-
ligt nyfiken på bilen kunde gå till Philipsons och 
få den i handen och gå hem och läsa de tekniska 
specifikationerna.
Saab kom med helt revolutionerad karossform 

och redan i denna första broschyr slår man ett slag 
för lågt luftmotstånd med lägre bränsleförbrukn-
ing och högre topphastighet som följd.
Vem som hade den här broschyren först i sin 

hand är okänt men vederbörande har strukit un-
der några saker i broschyren som han tydligen 
ansåg vara viktiga egenskaper som helsvetsad 
kaross och att ”samtliga hjul äro individuellt 
fjädrande medelst torsionsstavar”. Broschyrin-
nehavaren har också strukit under att motorn har 
två cylindrar som utvecklar 25 hästkrafter.  Om 

detta var något som 
imponerade vet vi 
ju heller inte men 
det var säkert upp-
seendeväckande 
med en sådan motor 
då det vanligaste på 
den tiden var 6-cy-
lindriga sidventi-
lare.
Saab har ju länge 

påtalat sina små yt-
termått men stora 
innemått och det 
började man redan 
med i denna första 
broschyr.  Det står 
att ”den har kon-
struerats så att den 

Framsidan på Saabs första broschyr är inte alltför 
upphetsande….
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I det här numret har vi presenterat den troligen första broschyren från Saab. Vi tror inte att det har 
tryckts någon före 1948. Men det kan ju knappast vara den enda broschyren för SAAB 92A. När 92:an 
var klar för introduktion och försäljning måste man sannolikt ha gett ut en ”riktig” broschyr. Om någon 
av klubbens medlemmar har en sådan broschyr liksom för SAAB 92B så vill Bakrutans redaktion 
gärna få låna den för recension i kommande nummer. En trisslott skickar vi i så fall som tack för lånet.

Red.

Broschyr-lån

trots det lilla yttermåttet ger utmärkt komfort även 
vid långturer”. Sådana formuleringar återkom 
med den bredaxlade 99:an 20 år senare.
Att som det står i broschyren ”Saab 92 har ett 

rymligt bagagerum vilket är lätt åtkomligt genom 
att baksätets rygg fälles framåt” får vi nog be-
trakta som en grov överdrift och det dröjde ju 
inte alltför länge innan Saab 92B kom med en 
utsides bagagelucka.
Att bilen inte var helt klart för sitt slutliga ut-

seende och innehåll visar att man in det finstilta 
längs ner på bladet reserverade sig för rätten till 
”smärre konstruktionsändringar utan föregående 

meddelande”.
Gamla broschyrer ger en intressant bild av 

hur reklammakare tänkte förr när nya modeller 
skulle presenteras med vad som då var säljande. 
Det handlar om komfort, ökade motorstyr-
kor, praktiska modeller, säkerhet och senare 
miljövänlighet och allt lägre bränsleförbrukning.  
Den här första Saab-broschyren har i alla fall 

inga reklammakare varit inblandade utan enbart 
tekniker.
Det syns lång väg men sådant kom att ändras 

när Saab anlitade reklambyråer att utforma brosc
hyrerna.                                                                                                                               

                                                                                                                                                   
CHRISTER GEBO

….. och uppslaget ger väl heller ingen kick men 
det var ju bara början på en ny era inom svensk 
bilindustri
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Cirkus	Muller
Spruckna samarbeten och ovänskap. Det är vad som har följt i Victor Mullers kölvatten. I vart 

fall om man ska tro den bok som gavs ut i våras mitt i karusellen med Saab då fabriken stod 
stilla och pengar saknades för att betala underleverantörerna som satte stopp för ytterligare 
leveranser. ”Cirkus Muller” heter boken som skrivits av TV4-journalisten Jens B. Nordström.

Mullers gloria har nog kommit på sned efter den 
bok som granskar Mullers förflutna affärsverk-
samhet. Den ger en bitter eftersmak. 
Muller utbildade sig till jurist men affärer blev 

istället hans bussines och levebröd. Efter avsluta-
de studier rekryterades han till offshoreföretaget 
Heerema med vd:n Pieter Heerema. Han kom 
sedan att ingå i styrelsen för Spyker men han har 
nu överraskande och plötsligt hoppat av.
Enligt boken är detta ett återkommande fenomen 

i Mullers affärsförbindelser.
Muller kom också att bli bekant med en man vid 

namn Frits Kroyman. Han hade blivit förmögen 
på att sälja lyxbilar. Muller får låna en hel del 
pengar av honom för att köpa halva bogserbåts-
företag  Wijsmuller av just Heerema.Muller satte 
sig också på vd-stolen i förtetaget som han köpt 
med de lånade pengarna.
Muller köper företag i rasande fart fram till 

sekelskiftet då affärslusten upphör. Pengarna har 
tagit slut.
Frits Kroyman hade då ledsnat på ruljangsen 

och ville sälja bogserbåtsföretaget. Muller ville 
inte det men Kroyman sålde företaget ändå till det 
danska företaget Möller-Maersk. På den affären 
tjänar Victor Muller 140 miljoner.
När sedan Muller går in i Spyker så hoppar Kroy-

man av samarbetet. Men det är enligt boken inte 
Muller som skapar Spyker utan det är en bilen-
tusiast som har drömt om att skapa en holländsk 
bil som heter Maarten de Bruijn. Enligt boken så 
ska bilen ”vara sportig som en Ferrari, enkel som 
en Lotus och handbyggd som en Aston Martin”.
Victor Muller får nys om att det håller på att 

byggas en bil och tar sin egen Aston Martin och 
hälsar på hos Bruijn.De tar en provtur med hans 
bil och Muller blir entusiastisk.
De bildar det bolag som bygger Spyker. Muller 

är den som far runt och pratar om bilen och Brijn 
för göra grovjobbet med att bygga bilarna.
Enligt Dagens Industri som recenserar boken 

spricker samarbetet eftersom Bruijn inte orkar 
med att jobba dygnet runt för att klara de försäljn-
ingslöften som Muller sprider omkring sig. Bruijn 

Mullers nästa affärskontrakt är Michiel Mol 
som är en av Nederländernas rikaste män. Pen-
garna har kommit från hans far som skapade 
datorföretaget Volmac. Mol är intressard av av 
motorsport och han har länge försökt att få in en 
fot i Formel 1-världen. När Midlands-stallet blir 
till salu ser han chansen att köpa stallet men han 
har ingen bil. Det har ju däremot Muller så dessa 
två får kontakt med varandra.
Mol ville att de skulle bilda ett bolag ihop men 

Muller gjorde en nyemmision i Spyker och fick 
in tillräckligt med pengar för att bli ensam ägare 
av Midlands-stallet. Mol fick en plats i styrelsen.
Spykers Formel 1-stall gick dåligt och har hela 

tiden i behov av mer pengar för att driva runt verk-
samheten.  När Mol hoppat av så har han förlorat 
150 miljoner på karusellen och han lämnar också 
Muller med ilska och känner sig lurad.
Spyker har fått dåligt rykte och bolaget går 

uruselt och 2007 står Spyker på ruinens brant.
Men Muller har tur igen och får en ny affärskon-

takt till sin räddning. Det är nu som den ryske 
finansiären Vladimir Antonov dyker upp på are-
nan. Kontakten knyts via Formel 1-verksamheten 
med baltiska förbindelser. Strax före julen 2007 
ger sig Muller iväg till Riga där han träffar Mul-
ler. Med sig hem har han ett lån av Antonov på 
ca 325 miljoner och Antonov blir samtidigt ägare 
i Spyker till 29,8 procent – alltså precis under 
30-gränsen av affärsjuridiska skäl.
Där börjar deras samarbete som ledde fram 

till Saab-affären. I boken avslöjas att det inte 

medger i boken att 
det ofta var gräl mel-
lan honom och Mul-
ler. Han vägrar att 
skriva under bolagets 
årsrapport från 2004 
då han tycker att det 
är konstigheter i den.
Muller ska ha blivit 

rasande på Bruijn och 
deras samrbete up-
phörde i vredesmod.
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vart Muller som kom på tanken att köpa Saab 
med Antonov som finansiär utan det var i själva 
verkar Antonov själv som väckte tanken när 
Koeniggsegg drog sig ur och låg bakom den 
intensiva budgivningen som gjorde Muller och 
Spyker Car till ägare. 
Hur detta samarbete ska falla ut står skrivet i 

stjärnorna men historien med flera av Mullers 
tidigare affärsförbindelser visar en mörk bild men 
det behöver ju inte bli så med Saab.
Det finns en historia om att Muller nära nog har 

växt upp med Saab eftersom hans föräldrar bodde 
nära en Saab-handlare och att det är därför som 
Saab ligger honom så varmt om hjärtat.

En i boken anonym affärsbekant till Victor Mul-
ler avfärdar den historien:
- Det är typiskt Victor att påstå att Saab var 

en stor del av hans barndom. Jag har aldrig ens 
hört honom nämna Saab innan han köpte märket. 
Victor Muller har heller aldrig ägt en Saab trots 

att han har haft 50 bilar. Det har däremot Vladimir 
Antonov. Han köpte 1994 en Saab 9000 Aero och 
blev stormförtjust i märket.

                                                         CHRISTER GEBO

Källa: Dagens Industri 24 mars 2011 (Håkan 
Matson)

”När man har läst boken går tankarna till Trollhättan, till leverantörerna som inte får betalt, 
till bristen på information. Historien tycks upprepa sig med kuslig precision. Till och med och 
med räddningen i form av den ryske bankiren Vladimir Antovonov.” 
Det skriver DN:ns motorreporter Lasse Svärd sedan han läst boken om Victor Muller.

”Den självgode Muller” skriver DN i rubriken 
om boken som avslöjar Saabs styrelseordförande. 
Boken är en riktig vidräkning om Mullers förflut-
na i affärsvärlden. Hur han tidigare har agerat och 
hur han har uppträtt. Det som händer med Saab nu 
har hänt tidigare i Mullers affärsliv, enligt boken.
I kölvattnet efter Muller finns arga leverantörer, 

missade prognoser och en sinande kassa, konstat-
erar Lasse Svärd som anser att det är en skräm-
mande bild som målas upp av Muller. 
- Fram växer bilden av en man med en 

nästan grandios självbild där ingenting är omöjligt 
och där kostnader, marknadsanalyser och tekniska 
utvärderingar bara är irritationsmoment.
När leverantörer vill ha betalt så håller han sig 

borta men när han ska slå på pr-trumman håller 
han sig framme och sms:ar reportrar som han själv 
har valt ut men går i taket och slänger på luren när 
andra journalister ställer kritiska frågor.
- Ni slösar på min tid, sa han till en svensk 

journalist och slängde på luren.
Muller håller en god min utåt och låtsas som om 

allt är bra. Det har vi hört igen beträffande Saab 
när han svarar om och om igen på frågorna att 
allt är okej.
Muller sägs ha en magisk förmåga att locka 

investerare att tro att de satsar i något som kan 
bli hur stort som helst om han bara själv får vara 
med och visa vägen.
Han har gjort det tidigare och är han månne på 

väg att göra det igen. Nu med den ryske finan-
siären Vladimir Antonov och Saab. Det har inte 
gått så bra förr. Spyker kördes i botten. Hur blir 
det med Saab. Än så står det skrivet i stjärnorna. 
Ska han lyckas med Saab? Ska han få finansiärer 
att investera pengar i Saab?
Kan han ordna fram pengar för Saab eller har 

han tagit sig vatten över huvudet?
Det är mycket kring ”Cirkus Muller”.
Inte undra på att Jan Åke Jonsson valde att 

hoppa av karusellen och lämna sitt skötebarn 
Saab åt en lirare som Muller och en ryss som 
knappast har de pengar som behövs för en lång-
siktig lösning för Saab.

                                                                             
CHRISTER GEBO
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Jan	Åke	Jonssons	avhopp
Fredagen den 25 mars 2011 var en speciell dag. Två män stod nämligen i rampljuset denna dag. 

Den ene för att han tillträdde en betydelsefull post. Den andre för att han frånträdde en viktigt 
post. Det var Håkan Julholt som valdes till ledare för det socialdemokratiska partiet och Jan 
Åke Jonsson för han valde att sluta som vd för Saab. Men båda hyllades. Håkan Julholt av sina 
partivänner och Jan Åke Jonsson av sina anställda. Båda lika populära av de sina.

inse att spelet var 
slut.  Men det var 
inte slut. Det vara 
bara som alla an-
dra trodde. Jan 
Å k e  J o n s s o n 
visste bättre och 
såg vad andra 
inte såg – att det 
skulle finnas en 
fortsättning för 
Saab efter GM.

ingen trojka utan en duo mellan ryssen 
och holländaren. Saab försvann mer 
och mer ur Jan Åke Jonssons händer.  
Han fick allt mindre att säga till om.  
Muller började också att plocka pengar 
ur Saab för egen del. Kanske hade Jan 
Åke Jonsson svårt att se att Saab gled 
iväg ur hans åsyn eller i vart fall ur hans 
möjligheter att göra det som är bäst för 
Saab och fabriken i Trollhättan. Kan-
ske insåg Jan Åke att hans makt och 
möjligheter var på väg att rinna ifrån 
honom. Han kunde lika gärna lämna 
över dirigentpinnen till de som ändå 
bestämde i kulisserna. 

bilägare. För Jan Åke Jonsson har det inte varit 
något annat än Saab.
Därför är det lätt att förstå att han gick innan det 

var försent. Han kan inte få vara den som håller 
i yxan när Victor Muller och Vladimir Antonov 
bestämmer.  Jan Åke Jonsson har gjort mer för 
Saab än någon annan någonsin har gjort.  När 
det var som mörkast för Saab blev han vanvör-
digt kallad för Bagdad-Bob för att han inte ville 

Sällan eller aldrig har en Saab-chef varit så pop-
ulär som Jan Åke Jonsson. Vi som bott i Trollhät-
tan länge minns Saab-chefer som Rolf Sandberg, 
Peter Augustsson och alla dessa amerikanska 
GM-chefer som gjort kortare vd-visiter på Saab 
i Trollhättan. Alla har de lämnat Saab utan att 
anställda har gjort något annat än en axelryckning. 
Men när Jan Åke Jonsson aviserade sin avgång 
så bemöttes det inte med en axelryckning. Alla 
beklagade men alla hade också förståelse. En 
populärare vd har Saab aldrig haft någonsin. Han 
var en som alla andra. En som alla kände. En som 
sågs på verkstadsgolvet. En riktig Saab:are.  Han 
var inte en direktör som kom utifrån och satte 
sig på chefsstolen. Han var en man som hade 
växt upp med Saab både som anställd och som 

Jan Åke Jonssons omåttliga popularitet grun-
dades i hans oförtröttliga försök att rädda Saab 
och att aldrig ge upp hoppet.  Förslag kom att en 
staty ska resas över honom i Trollhättan  – stock-
holmare som han är. Hur det blir med den saken 
får framtiden utvisa men han kommer för alltid 
att minnas som den som gjorde allt vad som stod 
i hans makt att Saab skulle leva vidare.
Om Jan Åke Jonsson mer eller mindre känt 

Jonsson och Muller uppträdde som radarparet 
men av allt att döma så trängde ryssen Antonov 
sig emellan och Muller anslöt sig till den senare 
och Jan Åke Jonsson blev alltmer ensam. Det blev 
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sig tvingad att ge sig iväg får vi 
nog aldrig veta för vad som rör 
sig i den division som han spelat 
i stannar bakom slutna väggar.  
Men kanske Jan Åke Jonsson en 
dag vill avslöja maktspelat för 
Bakrutans läsare så vore det en 
bön att stilla bedja om.
Jan Åke Jonsson är uppriktigt 

stolt över att ha blivit utsedd till 
hedersmedlem i Svenska Saab-
klubben. Och det är inget hyckleri 
för galleriets skull. Han är en 
äkta Saab:are.  Snart skaffar han 
sig kanske en gammel-Saab och 
dyker upp på någon träff tillsam-
mans med oss andra Saab-tokar.

                                                                                                                                       
CHRISTER GEBO

Ny	informationsfolder!
Som ni läsare säkert lagt märke till, så är en informations-

folder bipackad med detta nummer av Bakrutan. Tanken 
med den är naturligtvis att den ska tjäna som reklampelare 
för Svenska Saabklubben och visa vad vi gör och kan erb-

juda våra nya medlemmar.
Ge gärna bort den till någon 

bekant som kan tänkas vilja gå 
med i klubben och behöver ni fler 
exemplar så hör av er till oss via 
vår vår klubbmejl så ordnar vi 
det. Den kommer också att finnas 
nedladdningsbar för utskrift på 
Saabklubbens hemsida.

Anders Johansson

GM	höll	Saab	under	armarna
men	hade	till	slut	inget	val	

När Saab firade sin 1-åriga befrielse den 23 
februari 2011 efter ett år på egna ben – eller 
åtminstone på ryssen Antonovs ben – så pas-
sade anställda på att hylla Victor Muller sam-
tidigt som man mer eller mindre spydde galla 
över General Motors. Det kan vara lätt att 
ha förståelse för de anställdas kritik mot GM 
men den är inte rättvis. När GM först trädde 
in som delägare i Saab och sedan som helägare 
så hyllades det amerikanska bilföretaget för 
att man tog över Saab och alla var så oerhört 
nöjda med att man kommit under samma tak 
som då världens största biltillverkare. 
Åren gick. År efter år och förlusterna bara fort-

satte. Man måste ge GM erkännandet att man hade 
stort tålamod med Saab. Det verkar som om alla 
har glömt det. GM höll Saab under armarna och 
hoppades att ”den lille parveln” skulle bli vuxen 
någon gång. 
När sedan den globala finanskrisen slog till och 

GM tappade sin hemmamarknad med förluster i 
moderbolaget trädde presidenten Obama in med 
stödpengar till amerikansk bilindustri men med 
kravet på att skattepengar i USA inte får lämna 
landet och understödja andra länders problem 

med sin bilindustri.
GM hade i det läget inget annat val och tving-

ades avyttra Saab. Man lade ner ett stort arbete på 
att granska köpare och gallra ut lycksökare från 
seriösa spekulanter och gick så långt i förhandlin-
garna med Koeniggsegg att man var beredd att 
sälja Saab till den skånske sportbilstillverkaren. 
Men som vi vet så backade Koeniggsegg i sista 
stund och försatte därmed GM i en svår situation. 
Tiden rann säkert ut också för Obamas krav och 

att lägga ned var det enda som återstod men då 
dök Victor Muller upp som ”gubben ur lådan” i 
sista stund. Han övertygade först inte GM-lednin-
gen som kanske inte tog honom på allvar men han 
bättrade ju på sitt bud ett par varv till. Den sista 
stötesten lär den ryske storkapitalisten Antonov 
har varit. GM ville väl inte lämna ifrån sig Saab 
i ryska händer varvid han trädde tillbaka. Victor 
Muller fick ensam köpa Saab men ryssen fanns i 
kulisserna och backade upp Muller ekonomiskt.
Utvecklingen av den modell – nya 9.5 – som 

Saab nu tillverkar har bekostats av GM och som 
Muller fick på köpet.
Utan GM hade Saab kanske varit borta för 20 

år sedan.
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94-X	hoppet	för	SAAB
Bilen som ska bli räddningen är varken nya 

9.5 vare sig i sedan- som i kombiutförande 
utan 9-4X. Åtminstone om man ska tro Matt 
Davis. Han har nämligen för GT/Expressen 
som första tidning fått testköra bilen i USA. 
Efter testet är han helt betagen i 9-4X och säger 
att det är den bästa Saab som han någonsin 
har kört. 
Den bilen som han körde var den mest påko-

stade med modellnamnet Aero XWD med en 
300-hästars motor med en acceleration från 0-100 
på 7.8 sekunder – alltså rena raketen. Men sma-
kar det så kostar det i bränsleförbrukning, den 
sörplade i sig 1,31 liter per mil men man får väl 
anta att det heller inte var någon snäll och snål 
testkörning. 
Mitt Davis är som sagt mäkta imponerad av 

denna mellanstora cross over från Saab och är 
bättre än de närmaste konkurrenterna som Volvo 
XC60, BMW X3 och Lexus RX.
Så nu har ännu en modell födds som ska rädda 

Saab. Det paradoxala är ju att den inte ens tillver-
kas i Sverige utan i Mexico men Victor Muller har 
sagt att tillverkningen ska flyttas över till Trollhät-
tan men det kommer förmodligen att dröja.

Mitt Davis säger sig bli förbannad över hur en 
sådan här bra bil skulle kunna försvinna om Saab 
läggs ner. Han tror att 9-4X kan rädda hela Saab 
på egen hand utan de andra modellerna. Han är 
också förvånad över att man planerar att sälja 
endast 12.500 bilar fördelat på 10.000 i USA och 
bara 2.500 för hela Europa, Sverige inräknat.
- Det är dårskap. anser Davis.
Han tycker också att det är galet att bilen bara 

ska ha en bensinmotor.
Hur det än går för Saab så får man väl i alla fall 

hoppas på att bilen överlever om än i någon an-
nans regi för det är den uppenbarligen värd.

                                                                             
CHRISTER GEBO

TILLBAKA	TILL	RÖTTERNA!
Mellan tårttuggorna på Befrielsedagen uppre-

pades pratet om att det finns en miljon Saab-ägare 
runt om i världen och att om endast tio procent 
av dessa köper en ny Saab så kommer Saab att 
få full beläggning i fabriken och bli en lönsam 
biltillverkare. Tio procent år efter år i tio år och 
hela Saab-armadan är utbytt och man kan börja om 
från början igen. Den teorin eller förhoppningen 
sägs ingå i affärsplanen.
Men om det ska kunna fungera i praktiken så 

krävs det att alla dessa Saab-ägare också är entusi-
aster för sitt märke och inga tillfälliga Saab-ägare 
som gärna byter till annat märke vid nästa bilaffär. 
Det krävs också att Saab dessutom gör bilar som 

alla entusiaster utan tjocka plånböcker har råd att 
köpa och det är nog de flesta som saknar kapital 
för att köpa en Saab idag. En folk-Saab à la 92 
dröjer några år. Till dess får nog många entusiaster 
att avstå från att köpa en dyr 9.5 eller en nästan 
lika dyr 9.3. 

Vi är många entusiaster som vill att Saab hittar 
tillbaka till sina rötter igen och tillverkar bilar som 
varje anställd i företaget har råd att köpa. 
Då först kan Saab räkna med att få tillbaka sina 

entusiaster.
                                                                                                                                                      

  CHRISTER GEBO

Första nya 9.5 monteras i mars 2010 efter det sju 
veckor långa uppehållet.
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Saab	i	DN
Saab förekommer flitigt i Dagens Nyheter. 

Då det är Sveriges största morgontidning är 
det inte betydelselöst var som står i denna  
”rikslikare”.  Tidningens motorredaktör Lasse 
Swärd framträdde ofta som expertkommenta-
tor i Aktuellt och Rapport när det stormade 
som värst kring Saab och dess framtid ifrå-
gasattes.  Även motorredaktören Jacques 
Wallner vädrar allt emellanåt sina synpunkter 
i DN om Saab. 
En sådan kommentar var när nyheten om att Vic-

tor Muller sålde Spyker Car till sin Saab-finansiär   
Vladimir Antonov .  Det tyckte Lasse Swärd var 
en god nyhet och Muller kan istället för att slita 
med Spykers stora förluster lägga allt krut på 
Saab istället samtidigt som det flyter in pengar 
till Saab från försäljningen till Antonov. Han ska 
betala 280 miljoner varav 130 miljoner kontant 
vid tillträdet som ägare och sedan 150 miljoner i 
delbetalningar fram till 2016.

iväg till Antonovs  holdingföretag CCP Global 
i England.  
Victor Muller som ofta har ett metaforiskt språk-

bruk kommenterar själv affären i DN:
- Spyker blev en liten fisk i en stor damm.
Affären gör det också aktuellt att byta namn 

på Saab som kan komma att heta Saab Swe-
den Cars men först 
måste man vara öve-
rens med den gamla 
flygdivisionen Saab 
i Linköping om hur 
man får använda 
namnet Saab för det 
nya bolaget Saab 
med Muller som ägare.
I DN dagen därpå uttrycker Lasse Svärd sin 

beundran över hur kreativiteten flödar på Saab 
och framhåller att under det år som Saab har varit 
fritt från toppstyret i Detroit verkar det ha hänt 
mer än vad det gjorde under 20 år.
Även om nya 9.5 till stora delar var klar vid 

brytningen med GM men eftersom tillverkningen 
skulle förläggas till Rüsselsheim har det varit en 
prestation att lägga om fabriken i Trollhättan på 
bara ett par månader för 9.5:an samtidigt som 
cabriolettillverkningen flyttades från Österrike 
till Trollhättan, konstaterar han i DN 26 februari.

- Inte ens ett sådant 
energiknippe som Muller 
kan ratta två bilar samti-
digt, skriver Lasse Swärd
i DN 25 februari.
Saab Automobile rycks 

därmed ur Spykers Car 
NV medan Spyker går 
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- Intressant är att se hur trögt, rentav för-
lamande allt verkade under det förödande GM-
styret,
skriver Lasse Svärd och fortsätter:
- När slutet kom var det som om ett stryp-

koppel lyftes av de tekniskt innovativa Saab-
ingenjörerna som äntligen kunde andas fritt igen.
Jaques Wallner skriver i DN 2 mars att ”bilföreta-

get har gjort en riktig rivstart sedan den aviserade 
nerläggningen i december 2009 och återuppstån-
delsen i början av 2010”.
I ett eftersnack i DN 5 mars från Genève-salon-

gen kommenterar Lasse Svärd konceptbilen Fenix 
som får mycket gemensamt med nya 9.3 nästa år:
- Framifrån ser man direkt att det är en Saab. 

Spontant det fräckaste i nosväg vi sett på Saab.
Saabandan lever vidare!  Det skriver DN över 

två sidor i ett reportage från Trollhättan (12/2). 
Trots att försäljningssiffrorna inte är vad man 
hade hoppats på är det inget som verkar bita på 
Saabandan, konstaterar tidningen.
DN  har pejlat stämningen och träffade bl a på 

trollhättebon Jan Kihlberg som tror att Saab klarar 
sig trots att omstarten har gått trögt. Lill Melander 
blev uppsagd från Saab redan 2003 när man var 
nere i en annan svacka men blev ändå kvar på 
Saab-området eftersom hon startade en kiosk- och 
spelbutik där.  Nu känner hon att hennes gamla 
arbetskamrater andas optimism och har framtid-
stro. Fler anställda besöker butiken och spelar 

igen. När Saab levde under konkurshotet så var 
det glest mellan besöken i hennes butik.
Inne på fabriksgolvet har DN-reportern träffat 

den ensamstående mamman Linda Wallin. Hon 
var en av de som fick lämna Saab 17 april 2009 
men som fick komma tillbaka. När Saab drog ig-
ång bandet igen i mars förra året fick hon det äro-
fyllda uppdraget att inför högsta Saab-ledningen 
och den församlade världspressen stå och montera 
den första Saaben på bandet. Hon trivs med job-
bet som bilmontör på Saab och känner sig trygg 
nu när produktionen har kommit igång på nytt.

Hög	stämning
Sedan Saab återstartades är stämningen hög 

bland de anställda som haft både julfest, tårtfest 
och vårfest. Det har aldrig hänt tidigare. Produk-
tionsledaren Håkan Arp har jobbat i 32 år på Saab 
och har aldrig känt den gemenskapen som råder 
nu på företaget.
Det är detta som får Dagens Nyheter att utropa 

att ”Saabandan lever vidare” men än väntar man 
i Trollhättan på det stora lyftet för Saab och det 
tror man kommer nästa år när nya 9.3 är klar för 
produktion.
Avgörande är att Saab gör come back igen som 

tjänstebil. Under krisåret när ingen visste om 
Saab skulle överleva försvann den från listan 
över möjliga val av tjänstebil på företagen. Det 
blev ett dråpslag för Saab och än så halkar man 
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efter även om ett och annat företag åter har satt 
upp Saab på listan igen.  Men efterfrågan har 
varit låg och det har berott på att svenskar vill ha 

Först var det sagt 1 maj. Sedan 1 juni. Därefter till hösten. Nu kanske det dröjer till nästa år. 
Det handlar om den nya bensinen E10 med tio procent etanolinblandning mot nuvarande fem 
procent. Men detta ska enligt bensinbolagen inte påverka oljan i tvåtaktsmotorerna.

Etanol	och	tvåtaktsolja

Det är ofarligt att tanka tvåtaktsbensin upp till 15 procent 
etanol enligt laboratorietester.

Vi tvåtaktsbilister har undrat hur det 
kommer att gå med oljeinblandningen 
i bensinen när etanolhalten ökas. Det 
har sagts att etanolen förstör oljan och 
att motorn därför inte får den smörjning 
som den ska ha. Det är den 95-oktaniga 
bensinen som har inblandning av etanol. 
Inte den 98-oktaniga men det sägs att 
den samtidigt med E10 försvinner från 
marknaden. 
Enligt uppgifter så har tester visat att 

tvåtaktsoljan klarar upp till 15 procent 
etanolinblandning. Däröver så separerar 
oljan från bränslet.
Om det stämmer så ska det således inte 

finnas några risker med E10 för våra 
tvåtaktare med en säkerhetsmarginal dessutom. 
Bensinbolagen kommer sannolikt som på 

tvåtaktstiden under en övergångstid att ha kvar 
en pump – då för oljeblandad bensin men nu för 

bensin utan etanol för äldre bilar.
Sista ordet är långt ifrån sagt i den här frågan 

som säkert kommer att nötas och blötas ett bra 
tag. 

                                                                          Christer Gebo

Uppmaning!
I vår och sommar kommer många bilträffar att 

arrangeras. I de flesta fall brukar lokaltidningarna 
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 
men fyllig och 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

kombibilar och det är först nu som nya 9.5 finns 
även som kombi.
I samma nummer av Dagens Nyheter hyllar 

tjänstebilskonsulten Mikael Lindström nya 
kombin efter en provkörning. 
- Den sticker verkligen ut och sedan Saab-

handlarna garanterar ett restvärde behöver man 
inte vara ekonomiskt orolig för ett 3-årskontrakt, 
säger han.

Christer Gebo
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Vad	kan	du	om	SAAB?
Det har varit mycket Saab i pressens den gångna 

våren. Det har handlat om Oberoendedagen, kon-
cepbilen Fenix presentation vid Genévesalongen 
och inte minst den ekonomiska krisen. Artiklarna 
har varit både positiva och negativa för Saab 
beroende på innehåll. Dagens Nyheter har haft så 
kallade braskande rubriker om Saab över helsidor 
och hela uppslag. Men vad vet läsarna om Saab. 
Den frågan ställde tidningen och radade upp tio 
stycken frågor med tre svarsalternativ att välja 
på. Man fick chansen att testa sina kunskaper. 

Redaktören gjorde förstås testet och fick alla rätt. 
Det är i och för sig inget att skryta om utan något 
att skämmas för om det inte hade blivit tio rätt 
av tio möjliga.
Nu ger Bakrutan dig chansen att testa dina egna 

kunskaper om Saab. Rätta svar finns på sidan 67 
Men titta inte i facit innan frågorna besvarats. 
Annars blir det ju ingen riktig självtest.

1 Ur-Saaben. 

Den första Saaben, 
modell 92, visades upp 
sommaren 1947. Vem 
formgav ”Ur-Saaben”?
Sixten Sason
Sune Envall
Gunnar Ljungström

4 Rallyförare. 

Victor Muller är styrelseordförande i Saab Au-
tomobile sedan 2010. Vilket lopp ska han köra 
senare i år?
Rally Sweden
Midnattssolsrallyt
Svenska rallyt

5 TV-kändis. 

I vilken av följande tv-serier körs inte en Saab 
900?
Ally McBeal
Dharma & Greg
Seinfeld

6 Litterär bilförsäljare 

Författaren Kurt Vonnegut lär ha drivit en egen 
verksamhet som försäljare av Saab-bilar. Företa-
get misslyckades kapitalt och han sade skämtsamt 
att det kan vara därför han aldrig fick Nobelpriset. 
Hur motiverade han det?
Att Nobelprisjuryns medlemmar alla körde 

Volvo. 
Att bilarna han sålde var i så illa skick att det 

påverkade bilden av Sverige
Att den dåliga försäljningen fick honom att tala 

illa om svensk motorkonst

7 Första bilen. 

Saabs första personbil, Saab 92, kännetecknades 
främst av en sak. Vilken?
Att den hade tvåcylindrig fyrtaktsmotor
Att den bara producerades i svart
Att den hade framhjulsdrift

2 Carlsson på taket.
 
Rallyföraren Erik 

Carlsson körde genom-
gående Saab-bilar un-
der sin karriär och blev 
också en frontfigur för 
Saab i PR-samman-
hang. Erik Carlsson 
fick också smeknamnet 
”Carlsson på taket”. 
Varför? 
Han vurpade under en tävling på banan Brands 

Hatch och slog runt med sin bil.
Han vurpade under en tävling i Sörmland och 

slog runt med sin bil.
Han vurpade under Monte Carlorallyt och slog 

runt med sin bil.

3 Svenskt varumärke. 

Vad står förkortningen Saab för?
Svenska Automobil Aktiebolaget
Svenska Aeroplan Aktiebolaget
Svenska Auto AB
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8 En kvinna bakom ratten. 

Vad hette den kvinnliga rallyförare som körde 
Saab under 50- och 60-talen?
Annie Seel
Greta Molander
Ramona Karlsson

9 Bond-bil. 

Vilken Saab körde James Bond i flera av böck-

erna av John Gardner?
Saab 900 Turbo
Saab 9000
Saab Gran Turismo

10 Rullar på bensin och etanol. 

När presenterade Saab sin första miljöbil?
2000
2005
2008

Stort	eller	smått
Streck	eller	punkt

Det är ingen konst att stava till Saab. Det är 
till exempel inte som att skriva Mitsubishi. 
Det är knepigare. Men det är mer att tänka 
på när man skriver Saab. Små eller stora bok-
stäver? Bindestreck mellan modellsiffrorna 
eller punkt?
En fråga som sysselsätter redaktören allt emel-

lanåt är om Saab ska skrivas så här med små 
bokstäver utom begynnelsebokstaven förstås eller 
med stora bokstäver rakt igenom.
Ska man se till ursprunget så ska SAAB stavas 

med versaler. Även om man ser till språkreglerna 
innan de började att luckras upp så ska det vara 
med stora bokstäver eftersom det är en förkort-
ning för Svenska Aeroplan AB. Men idag ser man 
sällan SAAB skrivas med versaler utan istället 
Saab med gemena bokstäver.
Ska man hålla på det gamla och på reglerna eller 

ska man följa med strömmen och skriva med små 
bokstäver? Det är frågan.
Sedan är det modellbeteckningen 9.5 och 9.3. 

Punkt eller bindestreck mellan siffrorna? Här 
finns det inga regler eller ursprung att rätta sig 
efter.
Man ser bådadera. Inte ens Saab har bestämt sig 

riktigt utan blandar. Såg i en annons att 9.5 har 
en punkt men 9-3 ett bindestreck. Ibland är 5:an 
och 3:an upphöjda efter 9:an.
Det verkar råda rena villervallan på den här 

PUNKTEN (Obs, försök till vits).
Har någon synpunkter på det här så skriv gärna 

(e-mail eller gammaldags brev) till redaktören. 
Stort eller smått. 
Bindestreck eller punkt.
                                                                   Christer Gebo

Här är det varken punkt eller streck utan en upphöjd 
5:a.
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Redaktör`n	har	ordet
På Dagens Nyheters motorsidor den 19 febru-

ari finns två artiklar som är intressanta. Den ena 
artikeln berättar att småbilarna är de bilar som 
efterfrågas mest. De fem hetaste småbilarna 2010 
var Renault Clio, VW Polo, Ford Fiesta, Peugeot 
207 och Citroën C3.
Bläddrar men ett blad i samma DN så kan man 

läsa att den första Saaben 9-4X har rullat av ban-
det i Mexico. Fullständiga namnet på nyskapelsen 
är 9-4X Aero 2,8V6 Turbo och färgen är Ice Pearl 
metallic. Bilen kommer efter pressvisning i USA 
att ta plats i Saabs museum i Trollhättan.
Det känns lite motsägelsefullt att läsa om sven-

skarnas förkärlek till småbilar samtidigt som 
svenska Saab tillverkar en Cross Over för de 
människor som har mer pengar ”over there” att 
spendera på bilköp. Men så är det ju en mexikansk 
bil som bara har namnet gemensamt med Saab.
																																																																					

RIKEMANSBIL
I listan över populära småbilar i Saabs hemland 

skulle man ha velat se Saab 9.2 men den finns inte 
i verkligheten utan i bästa fall på ritbord. Vi har ju 
fått vänja oss vid att Saab mer och mer har tagit 
sina händer från vanliga svenskar och flörtar med 
penningstarka köpare som samtidigt är så kräsna 
att Saab knappt ens duger för dessa köpstarka 
kunder eftersom Saab säljer så lite. Audi, BMW 
och Mercedes smäller högre i dessa kretsar.
Nästa år kommer en nästan lika stor och dyr bil 

igen från Saab, nämligen nya 9.3. Saab har blivit 
ett märke för rika utlänningar med sin 9.5:a och 
något mindre rika svenskar med nya 9.3.
Saab har blivit en rikemansbil.

																																																																			
SMÅBILAR	ÖKAR
Vi i den breda folkmas-

san med en vanlig lönta-
garinkomst har ingen Saab 
längre att välja på så det blir 
Polo, Cittria, Fiesta och lilla Peugeoten.  Det är 
trist. Men vi har ju våra tvåtaktare, V4:or och 
99:or att roa oss med och andra märken att åka 
med till vardags. Man kan se en hel del 900:or 
och 9000 i vardagstrafiken också. Men ny Saab 
får de flesta av oss vara utan – se men inte röra.

En stor, tung och dyr rikemansbil.

2010 ökade Clio med 176 procent, Polon 166 
procent, C3:an 121 procent, Fiestan nästan 100 
procent och Peugeoten ”bara” med 76 procent. 
Dessa småbilar kostar 117.000 till 135.000 kronor 
Samtidigt minskade Saab först från beräknade 

80.000, sedan nerdraget från 60.000 bilar till 
45.000 och sedan igen till 30.000 för att sluta på 
bara 28.000 när året var slut. Rena rama kräftgån-
gen alltså.

																																																															
STOR	TUNG	OCH	DYR

Man kan vara väldigt säker på att de som väljer 
utländska småbilar idag gärna skulle köpa en 
lill-Saab istället om den funnes. Med en lill-Saab 
skulle företaget säkert kunna komma upp till de 
120.000 bilar man behöver tillverka om året för 
att få lönsamhet. Både Jan Åke Jonsson och Victor 
Muller pratar ju om att 9.2 finns med i planeringen 
men en viktigt fråga är om Saab har pengar nog 
att hinna få fram en 9.2:a innan det är försent. 
Bilekonomer – eller i vart fall ekonomiprofessorn 
Krister Karlsson tvivlar starkt på det. Hoppas att 
han har fel men säker kan man inte vara. 
Saab skulle kunna ha en stor modell som 9.5 men 

också en liten modell som med fördel kan kallas 
för 9.2. Nu har man istället en stor modell och 
mellanstor. När Saab en gång i tiden konstruerade 
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den första bilen och på 1940-talet så var man 
klar över att marknaden efterfrågade en liten, lätt 
driftsbillig bil. Nu efterfrågas det igen men det 
har Saab bortsett från när man istället  gör stora, 
tunga och dyra bilar.
En ny lill-Saab kanske kommer att tillverkas i 

Kaliningrad och säljas billigt i Sverige och andra 
länder.  Man kan inte vara säker på vad den ryske 
finansiären Antonov har i kikaren. Folk-Saabar 
kanske blir rysktillverkade medan s k premium-
Saabar tillverkas i Sverige.
Det skulle vara intressant att veta hur många 

av Saab-entusiasterna i klubben som utöver 
sin gammel-Saab också har en nyare Saab som 
bruksbil.  Eller en lagom ny gammel-Saab även 
som bruksbil, typ 900/9000 eller något helt annat.  
I Trollhättan ser man ibland en 95:a V4 som går 
som bruksbil året om i ur och skur.

Du som åker gammel- eller nygammal Saab 
som bruksbil hör gärna av dig till redaktionen 

med en textsnutt och ett foto på Saaben till nästa 
nummer. Men då ska det vara för åretrunt-bruk 
och inte enbart under sommarhalvåret för då är 
det många som kör gammel-Saab till vardags .  																																																																							

vara en fyra med manuell låda och de är svåra att 
hitta. Det gör heller inte saken lättare att det ska 
vara den gamla modellen som slutade tillverkas 
1995. De flesta är utskrotade så därför är det som 
att leta efter en nål i en höstack. Hittar man en så 
är den i nästan skrotskick. 
Men till slut dök det upp en fyra med manuell 

låda och i gott skick. Den blir nu bruksbil kom-
mande år. Den förra höll i tretton månader och 
man får hoppas att denna håller lika länge eller 
åtminstone över sommaren nu när det inte blev 
någon VW campingbuss som också var tänkt. En 
klubbmedlem i Vara hade en VW-campingbuss till 
salu men den hade stått i en lada i åtskilliga år så 
det var inte riktigt aktuellt att köpa den.

Redaktörens tredje Chrysler Voyager av samma 
modell.

Nissan förlöjligar Ford med lättklädda damer.

CHYSLER	IGEN
Redaktören har som bekant inte Saab som 

bruksbil utan en 7-sitsig Chrysler Voyager. Men 
det har varit en höst, vinter och en halv vår helt 
utan bruksbil. Den gamla Voyagern skrotades 5 
oktober. Det gick nästan ett halvår innan en ersät-
tare kunde införskaffas efter dagligt sökande på 
Blocket.  
Det finns gott om begagnade Voyager men 

nästan alla är sexor med automatlåda. De drar 
mycket bensin och resorna mellan Trollhättan 
och Stockholm blir onödigt dyra. Därför ska det 

LÄTTKLÄTT
Vid årsmötet efterlyste medlemmen Dick Ström 

i Karlstad lättklädda damer i Bakrutan och fick 
löfte om att det kunde väl tänkas. Så för hans skull 
så publicerar vi ett par bilder från den reklamfilm 
som Nissan har sänt i brasiliansk TV.  
Filmen är 1 minut och 39 sekunder lång där bl 

a ett par lättklädda tjejer framträder. Men det är 
inte Nissan som de står framför utan en Ford Fo-
cus. Syftet med filmen är nämligen att förlöjliga 
Ford. Ford svarade med att stämma Nissan för 
den förlöjligande reklamfilmen.
När Volvo presenterade lastbilar på salongen i 

Shanhai så hade man ställt upp ett antal – om inte 
lättklädda med ändå vackra kvinnor – i montern 
framför en av lastbilsmodellerna. När en svensk 
journalist ställde frågor till vd:n Per Östberg om 
Volvos kvinnosyn valde han att försvinna men 
meddelade sedan att de kvinnliga modellerna 
omedelbart skulle bort.
																																																																							

GASTKRAMANDE
För oss som bor i Trollhättan har det varit en 

gastkramande vår med ovisshet om Saabs framtid.  
Anställda fick tvångsledigt i flera veckor. Visser-
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ligen med full lön men de hade hellre jobbat än 
att vara lediga för att arbetsgivaren Saab inte har 
några pengar att betala till underleverantörerna. 
Därför så har det varit en ovälkommen ledighet.  
Bandet stannade i brist på material. Först var det 
för några dagar, sedan blev det för en vecka och 
till sist över hela påsken.  Många var nervösa och 
undrade hur det skulle gå – inte bara anställda på 
Saab  utom även underleverantörerna. Och Saab-
handlarna bet på naglarna. Även kunder som 
hade köpt en ny Saab väntade på att den skulle 
bli levererad och inte bli fast på det stillastående 
bandet som halvfärdig bil. 
Det var väntans tider för många. Man väntade 

på den förlösning som skulle få liv i Saab – igen. 
Nyheterna om Saab duggade tätt – flera gånger 
om dagen var det nya besked om Saab. 

KRISER	VARDAGSMAT
Kriser har nästan varit vardag för Saab och har 

återkommit genom åren. I Pressrutan berättar 
Olle Granlund om den kris som Saab var inne 
i då tvåtaktsmotorn inte längre var efterfrågad 
och hur räddningen kom med Fords V4-motor. 
Hade ledningen fått bestämma den gången så 
hade Saab försvunnit men räddades av att Rolf 
Mellde gick bakom ryggen på ledningen direkt 
till ägaren Wallenberg och fick tillåtelse att köra 
igång fyrtaktsprojektet. På så sätt räddades Saab 
i sista stund den gången.
Nästa gång som Saab var i kris kom GM till 

Saabs undsättning. Det tyckte facken, kommunen 
och andra var bra eftersom Saab skulle ingå i 
världens största bilkoncern med stora resurser. 
GM välkomnades och alla var så nöjda och kände 
sig säkra på en framtid för Saab med GM i styret.
Men det blev kris igen när GM efter en kamp 

mellan Sverige och Tyskland bestämde att nya 

När GM efter alla år inte heller fick lönsamhet 
på Saab och ville sälja kom nästa stora kris. Då 
kom till slut  Spyker med Victor Muller in som 
köpare men den ryske finansmannen Vladimir 
Antonovs pengar i ryggen samt EIB-lån med 
svenska staten som borgenär.
Och alla var glada igen och döpte Victor till 

Victory Muller och han hyllades som en Frälsare 
och en Messias som kom till Saabs undsättning. 
																																																														

KORTVARIGT	GLÄDJERUS
Nu följde en tid i glädjerus igen på Saab och 

alla var nöjda och glada. Det var också tillåtet 
att kasta så mycket skit det bara gick på GM från 
anställda till kommunpolitiker.  GM anklagades 
för att ha förstört Saab.
Det gick ett år och så var Mullers pengar slut. 

Det fanns inte ens pengar att betala underlever-
antörerna. Löpande bandet stoppades och bilar-
betarna fick gå hem.  Nu var det ovisshet och 
krisstämning  igen.  Bara ett par veckor innan 
hade man haft fest på Saab och firat oberoendet 
från GM med tårta och underhållning.
Säga vad man vill om GM – och det har många 

också gjort – men GM stängde aldrig fabriken, 

Det var mycket smussel och hemlighetsmakeri innan 
V4-motorn satt på plats och kunde presenteras i 
96:an den 2 augusti 1966

Så här fick det inte se ut längre i Volvos 
lastbilsmonter när en journalist ställde frågor.

Saab 9.5 skulle tillverkas i Rüsselsheim. Hur 
skulle det nu gå för Saab var den stora frågan i 
Trollhättan och man fruktade det värsta.  Saab 
skulle tillverkas hos Opel. Krisstämningen bredde 
ut sig.
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stoppade aldrig linan och GM slutade heller ald-
rig med att betala räkningar. GM hade inte slut 
på pengar. 
Visst  hade GM till slut kommit tillvägs ände 

efter 20 år med Saabs ständiga förluster och 
olönsamhet men man fullföljde sina skyldigheter. 
Koeniggsegg hoppade av som köpare i sista 

stund. Kanske de såg då vad vi ser idag och som 
Victor Muller inte ville se när han blev Saabs Mes-
sias – att det är alltför svårt att få Saab lönsamt 
som företag. 
																																																													

NÄSTA	ÅR	–	NÄSTA
	MODELL

Vi som bor i Trollhättan har alltid fått höra år 
efter år att nästa år ska Saab gå vinst. Så är det 
nu också. Nästa år 2012 ska Saab gå med vinst. 
Fan tro`t, som kolingen sa.
Det har alltid sagts när en ny modell har pre-

senterats så ska den bli Saabs räddning. Så är 
det nu också. Nästa modell nya 9.3 ska bli Saabs 
räddning. Fan tro´t, sa kolingen.
Om Saab skulle hamna i ryska händer eller i 

kinesiska och rentav försvinna från Sverige så har 
vi ju våra gammel-Saabar kvar. Dem kan ingen 
ta ifrån oss. Och vi håller Saabs historia levande
Köpte en ny ryggsäck från klubbshopen vid 

årsmötet.  Så ser ni en tvåbent figur stappla om-
kring med klubbloggan på ryggtavlan så är risken 
stor att det är Bakruteredaktören som befinner 
sig framför dig.  Knacka honom på axeln så kan 
det bli en fika på första uteservering. Vanligaste 
platsen att träffa på honom är på Stockholms 
gator men han kan också finnas lite varstans i 
sällsynta fall.
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Medlemsmatrikeln
Det har under en längre tid funnits önskemål 

om att klubben ska trycka upp en medlems-
matrikel vilket förhoppningsvis ska ske till 
hösten. Vad som finns tillgängligt för oss 
medlemmar är en matrikel i PDF format som 
kan laddas hem från vår hemsidan ” www.
saabklubben.se. För er som känner er osäkra 
om hur ni gör detta så kommer en liten lathund 
här:

Vi börjar med att gå in på Saabklubbens hem-
sida ”www.saabklubben.se” och här ska vi klicka 
på denna länk “Logga in på Svenska Saabklub-
bens medlemsssidor”

Nu hamnar vi på en inloggningssida där vi ska 
ange användarnamn och ett lösenord. Dessa up-
pgifter hämtar ni i det senaste numret av Bakru-
tan på den första styrelsesidan. I skrivande stund 
används användarnamn ”2011-02” och lösenord 
”sommarträff ”.  

På den sid som nu kommer upp så kan ni välja 
lite olika saker men i detta fall så klickar ni på 
”Matrikel”.
Passa här också på att titta runt på vad som 

finns, bl.a. har vi ett stort antal gamla Bakrutor 
för hemladdninng.

Nu får ni till sist två val, dels matrikeln i PDF 
format som ni ska välja och dels en kartbild som 
visar var medlemmarna finns runt om i världen.

Nu får ni upp en aktuella medlemsmatrikel på 
er skärm!

  LYCKA TILL!     Text o Bild Anders Johansson
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Kalldrage	2011
Årets upplaga av Umeå Veteranbilssällskaps  vinterrally ”Kalldrage” kördes den 12 februari 

och samlade totalt 47  startande och av dessa så var åtta Saabekipage av skiftande ålder. Den 
äldsta var inte helt oväntat  Johnny Andersson med sin 92 B och den nyaste var en Saab 96 V4 
vars stolta ägare heter Sofia Långström. 

Starten gick vid klubblokalen hos Neilheds Rod 
and Rebult, som är ytterligare en av Umeå entu-
siastbilklubbar. Dessa arrangerar årligen Weels 
Nats i Umeå vilket bland annat finansierar en fin 
klubblokal med verkstad för ett tjugotal fordon. 
Dagen till ära fick vi efter en tids sträng kyla 
rena ”blian” med endast 5-10 minusgrader och 
strålande sol vid starten kl 9 och ännu varmare 
senare under dagen. 
Rallyrundan var drygt  12 mil lång med ett 

fikaupphåll ungefär mittpå och mål med mid-
dagsservering i Vännäs på Vegaskolan.  Vi fick 
förutom att svara på ett antal frågor prova på 
iskörning på en uppplogad sjöis och därefter åka 
en rallysträcka som den lokala motorklubben hade 

Sektionsordföranden Tomas Ramsells nyss 
införskaffade 99-a inför starten på lördagsmorgonen.
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blev ”Pite-bon” Roger Johansson, som är en 
troget återkommande deltagare varje år och som 
placerade sig på en trettonde plats. Han kryddade 
dessutom dagen med en del reservdelsinköp i 
Umeåtrakten. Därefter ser vi i resultatlistan Lars-
Ove Åström, Saab 95, Tomas Ramsell, Saab 99, 
Anders Långström, Saab 96 2T, Anders Johans-
son, Saab 96 2T, Dennis Gidlund, Saab 96 V4, 
Sofia Långström, Saab 96 V4, och till sist Johnny 
Andersson, i en Saab 92 B.

Text o foto Anders Johansson

Delar av familjen Långström inför starten av 
Kalldrage, fr,v, Anna, Elin och Sofia.Bakom står 
Viktor Falk. Sofia körde den röda V4-an och hennes 
far Anders den gröna 962T som syns till höger 
i bild.. Startnr 35 till vänster kördes av Dennis 
Gidlund från Sävar.

Roger Johansson från Piteå är en trogen gäst vid 
Umeå vintertävlingar

använt ett par veckor tidigare. Tills sist fick vi åka 
ett varv på Pengfors motorstadions rallycrossbana 
så de flesta var nog rätt mätta på körning då det 
blev dags för middag och prisutdelning.
Totalvinnare på tävlingen blev Per Bergström 

Umeå med en Jaguar XJ6C. Bästa Saabåkare 

Denna gröna 95 -75 kördes denna dag av Lars-Ove 
Åström från Tavelsjö
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Bakrutan har en tid publicerat vykort. 
Nu har vi istället samlat ihop en smita 
med reklamkort som Saab-handlarna 
har haft för att värva kunder, gamla 
som nya. Man har också haft dem för 
att skicka meddelanden att bilen är klar 
på verkstaden. 

Det är ju i en tid då varken sms eller 
e-mail fanns att meddela sig med. Med 
dagens mobiler och datorer kan sådana 
meddelanden skickas i den så kallade cy-
berrymden. Detta var alltså på den gamla 
goda tiden när man använde papper och 
penna istället knappsatser och tangent-
bord för att skicka meddelanden.  Reklam-
korten har Bakrutan fått från före detta 
Saab-handlaren Motorcentrum i Umeå
.                                                                                                                                                          

Christer Gebo

Reklam	och	vykort

900 Turbo i 5-dörrarsutförande och de speciella 
TRX-fälgarna är den snyggaste modellen Saab 
någonsin har gjort enligt redaktörens tycke och 
smak. Här i en sydeuropeisk miljö. Den kallades väl 
för sjuglasvagnen?

En klassiker – en 96 L från 1976 i lantlig stallmiljö. 
Visst är den snygg. Fattas bara annat!

Med 9000 tog Saab steget in i en större modellklass 
efter ett samarbete med Fiat.
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Till höger: Saab 9000 Turbo 16 från var god 
för över 220 km/tim men kanske inte riktigt på 
den här vägen i en miljö som mest ser ut som 
ett månlandskap.

Talladega - en 
världsrekordhållare 
efter nonstop-
körning med 
100.000 kilometer 
i 213 km/tim den 
7-27 oktober 
1986. Den fick 
mycket stor 
uppmärksamhet 
och gav mycket 
reklam för Saab på 
sin tid.

En svart 900 Turbo 16S med intercooler och APC 
och med Aero-fälgar är en mycket eftertraktad 
modell idag. En riktig långfärdsvagn.
Lycklig den som har en 900 Turbocabriolet. Men 
varför är inte sufletten nerfälld? Kan det möjligen 
bero på att molnen över havet ser hotfulla ut när de 
kommer in över land. Inget cabbeväder precis.

På en liten skogsväg där man endast kan 
förvänta sig en timmerbil dyker 900:an upp mitt 
framför reklamfotografens kameralins.
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Många	Sonetter	på	”Jubbeträffen”	
vid	motorhistoriska	dagen.

Det unga gardet 
hittade en plats 
på solsidan på 
“Jubbeträffen”

Sonetterna var väl representerade i Bjärnum
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Chrysler med Saab-dekal – enda i sitt slag?

Chrysler	med	Saab-dekal
Blir du omkörd av eller kommer ikapp eller ser på parker-

ingsplatsen en Chrysler Voyager med en Saabklubbs-dekal 
på bakluckan så är det Bakrutans redaktör som sitter vid 
ratten eller som har parkerat sin bil. 
Det finns säkert ingen mer Voyager med Saab på bak-

luckan. 
Tuta om vi är körandes, vinka om du vill prata så stannar 

vi en stund eller sätt en lapp med en hälsning på vindrutan. 
Eller gör inget alls. Du bestämmer. 

Christer Gebo

Skåniasektionen kommer även i år att med-
verka vid motorhistoriska dagen i Bjärnum.  
Träffen anordnas av motorhistoriska klubben, 
en lokal klubb för inbördes beundran där alla 
märken är välkomna. Åke Carlssons bilverk-
stad är samlingsplatsen och det är skyltat från 
väg 117.

Fjolåret blev ju succé för SAAB-klubben då 
35 av klubbens medlemsbilar kom till träffen. 
Alla möjliga fina SAAB:ar, från 9000 Talladega 
till femtiotalets 93:a, visade bredden i klubben. 
Rallybilarna fanns naturligtvis också med. Totalt 
fanns mellan 150 och 200 bilar på träffen.
En dryg handfull ”Jubbar” kom till motorhistoriska dagen.

Temat  för SAAB-klubben var ju ”jubbeträff” 
med anledning av att det var 50 år sedan 96:an 
började tillverkas eller 30 år sedan den slutade 
tillverkas. Många V4-80, varav en dryg handfull 
av jubileums-modellen  fanns representerade. 
Dagen hade Sonettväder så många tog ut Sonetten 
för träffen.

Barn, föräldrar och mor/farföräldrar gottade sig 
från kl 11 i det fina vädret. En och annan grill 
puttrade igång bland utställarna och för dem som 
inte tänkt på att ta med sig, fanns det att köpa både 
grillat och glass. Ska succén upprepas i år? Det vet 
vi på kvällen 6 juni!

Jan Nilsson/SAAB Skånia
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 Stig ”Stig i diket” Johansson (SJ) med 
mångårig erfarenhet av tävlingar med kortnos 
Sporten i utlandet berättar. Sammanfattnin-
gen av de glada åren var ”Vi hade nästan aldrig 
några pengar, men vi hade roligt”

De	första	åren
Stig växte i Grästorpstrakten och bäste vännens 

far, Nils Bender, sålde Volkswagen och körde 
tävlingar med bilen. Valet av första bilen var 
därför enkelt, en VW 1200, som givetvis bör-
jade användas för lokala skogstävlingar i början 
på 60-talet. Efter några år började SJ arbeta på 
Saabs utvecklingsavdelning och vägg i vägg låg 
verkstaden där tävlingsbilarna preparerades. 1963 
inhandlades en Saab 96 av -62 års modell, som 
efterhand utvecklades till fullfjädrad tävlingsbil, 
men som brukligt var på den tiden, tjänstgjorde 
den också som privatbil.
Efter en tävlingshelg med mycket bekymmer satt 

man på måndagen i kafferummet och ” slickade 
såren” då Erik Carlsson utbrast:
- Det är allt en samling här, Carlsson på 

taket och Stig i diket.
Sedan dess har tillnamnet följt Stig Johansson. 

Racingminnen	från	60-talet	med	Saab

i början med trumbromsar och stundtals med 
dubbelförgasare Solex 44 PII, lånad från täv-
lingsavdelningen, t ex som grupp III bil i 
Norge.  Omkring 1965-66  konverterades den 
till Sport. Sportkonvertering var, åtminstone i 
Trollhättetrakten inte helt ovanligt och givetvis 
mycket lättare, om man skulle bygga till T-sport. 
Då behövdes egentligen bara instrumentbrädan 
av inrednings detaljer. 

2:a plats efter en fabriks-Abarth vid 6 tim tävling 
på Nürburgring 1967

Segraren i grupp II klassen på grusbanan i Årjäng 
1965

Det är så känt i trakten 
att när hemsidan för 
firman Stig Johansson 
Maskin AB skulle ha en 
adress blev det: www.
stigidiket.nu.

Efter några års ”har-
vande” i skogen, kon-
staterade en av arbet-
skamraterna på Tekni-
ska avdelning Torsten 
Åsberg, som brukade 
hjälpa SJ (och även 
Sigvard Johansson):
 – Du får allt börja 

köra bana, annars blir 
det för mycket plåt-
knackande. 
Så det blev Saab 96 

Sport.  Den röda Saa-
ben PA 10931, kördes 

På Saabfabriken fanns 
det till långt fram på 
70-talet ett försäljn-
ingsställe, allmänt känt 
som ”källarn” där an-
ställda kunde köpa en 
skärm för 15 kr, en fälg 
10 kr och batteri för 25. 
En speciellt värdefull 
kunskap på den tiden 
var då vilka V4-delar 
som passade på 2-tak-
tarn. Detta betydde att 
man i Trollhätteområdet 
kunde få tag i mycket 
billiga reservdelar även 
om man inte arbetade 
på fabriken eftersom 
det flesta kände någon 
som kunde ”köpa ut”. 
Det är givetvis ingen 
tillfällighet att tävling-
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ibland kunde det vara att få låna en komplett 
grupp II motor för en tävling. 
SJ: 
- Jag hade nog egentligt mycket fina grejor, 

ofta nästan lika bra som fabriksförarna.
																																																			

Fria	däck
Lättningen av karossen bestod av att man tog 

bort all isoleringsmaterial och underredsmassa, 
men man skar inte ut plåtar i dörrarna och körde 
med stolar, baksäte och innertak. Stötdämpare var 
Koni (ej ställbara) eller Auto-Trygg, som hade 
överhettats på rallybilarna, men fungerade bra på 
banbilen. Bilen var givetvis sänkt, markfrigången 
kontrollerades ofta på tävlingarna.
																																																			

Full	värme
 Stig hade fördelen av att efterhand få fria däck 

från Pirelli och det innebar att han oftast använde 
Cinturato, men ibland Dunlop Racing som på 
Snetterton. I början körde man av och till på 
Dunlop Sp. Dubbla Bendix bensinpumpar hade 
man alltid föra att matade den törstiga grupp II 
motorn. I samband med långloppen hade man en 
70-sliter tank. 
Nummerskyltens placering framför höger gäl 

förklarar SJ med att det var för att undvika mis-
ständning i händelse av regn. Man körde alltid 
med fullvärme och inne i bilen satt slangar för att 
leda ut värmen till karossidan framför dörrarna.
																																																		

Sista	2-taktsmotorn
Eftersom SJ var en av dem som aktivt körde 

tvåtaktare när V4-epoken inletts fick han köpa en 
av de två sista motorerna som gjordes på tävling-
savdelningen.  Den ena motorn gick till Sigvard 
Johansson, den sk 97- hästarn och den andra till 
Stig, som dock inte minns effektsiffrorna för mo-

såldes senare vidare till den danske Saabföraren 
Keld Hansen
Förgasaren var utrustad med s.k. rampipe´s, 

men ingen luftrenare eller förvärmning. Därför 
var isopropylalkohol en mycket viktig, men 
svårfunnen produkt, som blandades i bränslet (ca 
2-3 %) för att förhindra isbildning i förgasarna. 
Detta var ett stort problem så snart det var lite 
kallt och fuktigt i luften. På den tiden fick man 
fick böna och be den stränge förmannen Broman 
på tävlingsavdelning för att få köpa några liter. SJ 
kan inte erinra sig att han märkte av de omtalade 
problemen med låg flottörnivå i långa svepande 
kurvor med lanciaförgasaren, troligen berodde 
detta på att man hade tillgång till en modifiering 
med insatser i flottörhuset. 																																																											

På väg mot segern i grupp II 1000 cc i Årjäng 1965

såkarna runt Troll-
hättan åkte Saab 
och i Göteborg var 
det Volvo.

SJ fick också hjälp 
från tävlingsavdeln-
ing genom att få/
få köpa eftertrak-
tade delar som Lan-
ciaförgasare eller 
motorde lar  och 

torn. Det var utan 
tvekan en mycket 
snabb motor, defini-
tivt den bästa som 
suttit i bilen. Dock 
oerhört svårkörd 
även för en rutin-
erad förare, ” den 
drog inget under 
5000”, men kunde 
kortvarigt varva upp 
till 8000. Motorn 

Stig bäste Saabförare vid invigningstävlingen på 
Dalslandring 1966
	 	 				Full	gas
Man hade  ”inte så mycket kläm på” lufttryck 

och luftfuktighet och munstyckets bestyckning 
på den tiden. Däremot var man noga med att köra 
bilen på full gas och fullbelastning och sedan slå 
av tändningen, för att rulla in i depån och granska 
tändstiften, så man kunde bedöma om motorn 
gick fett eller magert. 
Tävlingsmotorn varmkördes med Bosch 260 

tändstift och till tävlingen satte man i Bosch DM 
310 ett mycket, mycket kallt stift
På tävlingarna körde man med en främre, modi-

fierad ljuddämpare, och sedan ett rakt rör ut mitt 
under höger dörr. Var man trött eller tidspressad 
på hemresan för att t ex hinna med en färja, satte 
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man in en avgasrörsinsats från VW 1200 för att 
dämpa ljudet åtminstone lite och sedan bar det 
iväg.

																																															
	Förfärligt	skruvande

I Sverige och på grusbana körde man med den 
välkända utväxlingen special 1 och 7:38. På 
kontinenten var 4:an växlad till 27,8 km vid 1000 
varv. SJ hade ofta med sig Ferdinand Gustavsson 
som andreförare. Till vardags jobbade Ferdinand 
på Saabs växellådslaboratorium. Det innebar att 
han i stort sett hade tillgång till samma växellådor 
som fabriksförarna och i slutet på 60-talet även 
V 4-lådor. 
- Ett år hade vi sex-sju olika växellådor att 

väja på, det var ett förfärligt skruvande.
SJ körde vidare med sin gamla välanvända ko-

rtnos även då långnosen kommit:
- Jag kom aldrig ner på kortnosens varvtider 

med en långnos”
Man använde hårda bromsbelägg, som benämn-

des VG 95.  Inför tävlingen satte alltid man i nya 
bromsbelägg och det var mycket viktigt att dessa 
skulle ”fadas ur” - d v s bromsas så kraftigt att de 
blev riktigt varma och ”svettades” en gång för att 
man inte skulle råka ut för sviktande bromsverkan 
när de belastades hårt.
																																																		

Barnvagn	istället
I slutet på 60-talet såldes bilen till Ingvar Hei-

ding, från SMK Trollhättan. 
- Vi skulle ha barn och då behövdes ju en 

barnvagn i stället för en tävlingsbil!!!
PA 10931 levde kvar ytterligare några år som 

tävlingsbil. Den användes av Heiding i mindre 
tävling i närområdet och klubbtävlingar. Under-
tecknad träffade på den gamla fina banracern 1970 
i samband med SMK Trollhättans klubbtävling på 
Kinnekulle och funderade mycket på vem som 
körde den då det begav sig. 
Först 2010 identifierade Nils Gunnar bilen i 

samband m en bildvisningskväll hos Trollhät-
tesektionen. Heiding dog i relativt unga år på 
70-talet och sedan är bilens öden okända.

																																																		
Utlandstävlingar

Då man i Sverige 1966 ändrade klassgränsen från 
850 till 1000 cc fick Saaben ett hopplöst handikap 
så då var det utlandet som gällde för SJ. I slutet på 

60-talet körde banåkarna från Trollhätteregionen 
gärna i Danmark (Jyllandsringen och senare Ring 
Djursland eller grusbana som i Esbjerg) eller på 
travbanorna i Oslo området då det var relativ nära 
och träning/ tävling många gånger gick på samma 
dag, nämligen lördag. Man brukade dessutom få 
startersättning och var man lyckosam blev det 
även lite prispengar så några gånger kanske en 
tävlingshelg gick jämt upp.
Skulle man till England t ex Snetterton så åkte 

man tisdag via Esbjerg i Danmark och var borta 
nästan en vecka
Privatåkarna gjorde precis som Saabs fabriks-

förare. De körde tävlingsbilen på vägen med en 
transportmotor (oftast en bra rallymotor) och 
tävlingsmotorn i ”skuffen”. Transportmotorn 
fungerade också som reservmotor. Den tätstegade 
och högt växlade tävlingslådan som användes för 
asfalt tävlingar utanför Skandinavien, satt oftast 
i bilen.
I samband med långlopp i utlandet hade SJ alltid 

med sig en nyrenoverad motor för tävlingen 
- Vi råkade aldrig utför motorhaverier i 

samband med långloppen, berättar SJ. Det fanns 
inte på kartan att bilen skulle gå sönder eller att 
man rullade, berättar SJ. 
I England tycke man att Saabåkarna var de 

enda rikta sportsmännen, d.v.s. de som körde 
sina tävlingsbilar på vägen till och från tävlin-
gen.  Jämför, Jaguars Le Mans vinnande C-typ, 
som också körde på vägen i början på 50-talet. 
På kontinenten skrattade man ofta då Saabfolket 
dök upp och sa: ”motor ut, motor in, motor ut”!!!
Tävlingsavdelningens motoringenjör Nils Gun-

nar Svensson som också var en av SJ:s hjälpryt-
tare i långloppen infogar i sammanhanget att den 
stora fördelen Saaben hade på kontinenten var 
att det var en mycket lätt bil – en riktig racerbil 
jämförelsevis.

Gräsbanetävling i Trollhättan 1966
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5 
 

1965  Placering i klassen 
   
Hovlands travbana Larvik Norge, vårtävling  2 
Gräsbana Trollhättan  3 
Travbana i Årjäng,  grupp II ‐ 1000 cc   1 
Hovlands travbana Larvik Norge, hösttävling  2 
Drammens travbana september o oktober, 
grupp III upp till 2000 cc 

3 (efter Gregersen Ford o Tobiasson Volvo) 

1966   
   
Snetterton 6 tim EM tävling tillsammans 
med Johan Ekström 

5 

Dalslandring, invigningstävlingen  7 av 45 startande, bästa Saabförare 
   
Gräsbana Trollhättan  Sist, kopplingshaveri 
Brno 6 tim, tillsammans med Ferdinand 
Gustavsson  

6 

1967   
   
Jyllandsringen   5‐10 bland ca 25 startande 
Luxenburg Backtävling  2 
Gräsbana Trollhättan  1 
Nürburgring 6 tim med Nils Gunnar 
Svensson 

2 

Brno 6 tim, tillsammans med Ferdinand 
Gustavsson  

1.a i klassen 7:a totalt,  

Snetterton 6 tim EM tävling tillsammans 
med Ferdinand Gustafsson 

5 

Totalt i Europacupen 1967  6  
1968   
   
Nürburgring, andreförare åt Lasse Thaung i 
en MonteCarlo 

2 

Ring Djursland  3 
6 tim Nürburgring, andreförare åt Arno 
Gyltman i en Lotus Elan 

1 

Brno 6 tim, tillsammans med Ferdinand 
Gustavsson september 

Diskvalificerad, bilen startade inte utan fick 
skjuvas igång 

 

Resultat,	ett	axplock:

Brno,	Tjeckoslovakien

Tävlingen gick på den gamla GP-banan, en 
stadsbana där trafiken stängdes av några timmar 
före start. Man startade med s.k. Le Mans-start 
i början på en otroligt lång raksträcka i utförs-
backen. 

Stig: 
. Jag har nog hastighetsrekordet med en ko-

rtnos, i slutet på rakan klockades jag en gång 
för 198 km/h. Raksträckan slutade med en 
vänstersväng. Där fick jag en gång en ”nära 
döden”-upplevelse efter att jag under fadning 
av bromsarna blev inmotad i depån av polisen, 
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Klungan på väg in i första svängen på 
Jyllandsringen 1967

Typisk bild i samband 
utlandstävling, 
Saabracern fullastad 
och även last på 
takräcket.

som skulle stänga av trafiken inför tävlingen och 
kom inte ut igen. När jag sedan skulle bromsa 
på startvarvet inför vänster svängen efter rakan 
fadade bromsarna och det gick alldeles för fort 
i vänster kurvan. Vid ett annat tillfälle också på 
startvarvet kom jag med full 70 liters- tank och 
då stämde inte alls de invanda bromspunkterna. 
- Vid ett annat tillfälle sprang det en liten 

flicka över banan efter att jag precis rundade huset 
som låg på vänster sida i kurvan efter rakan.
På hemvägen från tävlingen 1968 var det otro-

liga köer och ett otal stridsvagnar på gatorna när 
man passerade Prag. 
Ferdinand konstaterade: 
- Det var en enorm militärparad i år.  
Väl inne i forna Östtyskland var besättningen 

så trött att man stannade och somnade. Efter 
några timmar väcktes de båda svenskarna av 
Folkpolisen som förklarade att ” här är det inte 
bra för er att vara nu, skynda er till Sverige så 
fort som möjligt”. 
Det Stig och Ferdinand fått uppleva på nära håll 

var ryssarnas intåg i Prag p g a revolutionen!!
Nürburgring

- Det var det bästa Saabbanan vi någonsin 
körde på med sina långa svepande böjar.
Vid 6 timmarstävlingen med EM status 1967 

körde Stig och Nils-Gunnar Saaben på Pirelli 
däck. Motorn hade NG lånat från tävlingsavdeln-
ing. Båda förarna hade mycket respekt ingivande 
varvtider runt 12 min och 11.54 som bäst. Man 
skall betänka att drömgränsen för 30-talets titaner 
med kompressormatade F 1 bilar från Mercedes 
och Auto-Union och mer än 500 hkr låg på 10 

min! Svenskar placerade sig på 2:a plats efter en 
mycket snabb fabriks – Abarth, enligt reportage 
i Bilsport nr 7-8/1967.
SJ berättar om en episod från ringen då han 

med Saaben var på väg upp mot Karusellen och 
fick se James Gardner med en stor fabriks-Ford 
i backspegeln. 
- Jag ville inte lämna spåret för inte tappa 

tempo, så jag hängde i och gjorde mig lite ”bred”. 
Garder kom inte om och efter karusellen började 
det ju att gå ned för och jag tänkte på vad Carls-
son ” på taket” brukade säga – en Saab kan gå 

förvann ur backspegeln och omkörningen kom 
inte förrän vi hunnit ner mot långa raksträckan

Tävlade	mot	polisbilen
Grabbarna i Vänersborgs MK, brukade träffas 

och meka på Esso-macken i Vargön. En mycket 
sen sommarkväll kom tjänstgörande polispatrull 
in för att tanka och kom i samspråk med Saab-
gänget. Poliserna berättade att nu hade de allt fått 
en bil som inte vem som helst körde ifrån - en ny 
Chrysler Valiant.  
Diskussion uppstod och det blev upp till bevis. 

Den gamla röda banracern som under kvällen 
hade preparerats för tävling rullades ut. Polisbilen 
och Saaben ställdes upp för kappkörning på den 
långa raksträckan mot Trollhättan. Till polisernas 

hur fort som helst 
i nedförsbacke - så 
jag laddade värre än 
vanligt och Forden 
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Stig får hjälp i depån av en av dåtidens giganter, det välkända Fordstallet Alan Mann Racing, i samband 
med EM tävling på  Snetterton 1967

Annons från 
Illustrerad 
Motor Sport nr 
8 1968

stora förtret vann givetvis grupp II Sporten.  Detta 
som sagt var 60-tal!

Team	1000
Omkring 1968 bildade några elitåkare (bl a An-

ders Josephsson, Boo Brasta och Picko Troberg) 
Team Tyg.  I Vänersborg bildade då amatörerna 
Team 1000.  Medlemmarna var förutom SJ, Jo-
han Ekström, som oftast körde DKW eller Opel 
i grupp 1, Stig Larsson, duktig rallyåkare med V 
4:a men körde också grusbana i Norge med en 
Monte-Carlo, Kjell Gustavsson grusbaneåkare 
och norsk mästare med Saab Sport samt Evert 
Larsson framför allt grusbaneåkare med Saab.
Syfte var att skaffa lite lokal publicitet för att 

få sponsorhjälp och pressa priser genom gemen-
samma inköp.
I Boken Motorsporten idag berättar SJ att det 

ofta var bättre stämning då man körde utomlands 
”lite mer på lek” än hemma. Vidare att 8 tävlingar 
1967 kostade 5500 kr efter att start- och prispen-
gar samt intäkterna för försäljning av lite delar 
räknats bort. Den stora utgiftsposten var bensin, 
hotellrum, mat och resor.

Epilog

I Illustrerad Motorsport 1968 kunde man läsa en 
till salu annons om SJ:s grupp II Sport. 
1970 inköptes en Brabham BT 18 F 3 (tidigare 

ägare bl a Kurt Ahrens och Ronnie Petersson), 
som Stig ägde och körde ihop med gode vännen 

Ferdinand Gustavsson. 
Efter några år övertogs bilen helt av Ferdinand, 

som äger och tävlar med den än idag (se artikel 
i Classic Motor nr 9/2010). Efter detta äventyr 
slutade Stig som aktiv racerförare men intresset 
för biltävlingar finns kvar och glädjen över att t 
ex kunna resa med husbilen till Nürburgring för 
en 24-timmars går inte att missta sig  på.

TACK
På 60-talet var det relativt ovanligt med spon-

sorer men man kan nog säga att runt varje täv-
lingsbil fanns en grupp entusiaster som sponsrade 
med eget arbete.
Då jag nu tecknar ner minnena från racingtiden 

på 60-tals vill Stig härmed sända ett STORT 
STORT TACK till ALLA som hjälpte honom 
under dessa år. Utan en oerhörd massa frivilligt 
arbete och kamrater som följde med på tävlingar 
på egen bekostnad hade dessa äventyr aldrig kun-
nat genomföras.  
Stig vill bland medhjälparna speciellt nämna (i 

bokstavsordning) Ferdinand Gustafsson, Knut 
Höglund, Kenneth Johansson, Sven Larsson, 
Bengt-Erik Ström, Nils-Gunnar Svensson och 
Torsten Åsberg
Jag vill också framföra ett TACK till Stig i diket, 

för att du tog dig tid att leta fram bilder och berätta 
om era fantastiska upplevelser i samband med 
60-talets biltävlingar

Februari 2011
Ulf G Andersson

Uddevalla
Bilder: från Stig Johansson privata fotoalbum
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MAX	&	VILLE	SAABMEKANIKER	SOM	
UPPLYSER.

Som vanligt så går tiden fort, ibland känns det som om den går alldeles för fort. Av någon an-
ledning så kommer jag alltid i tidsnöd med leveransen av Max&Ville till vår redaktör.

Risken är väl att även han kommer i tidsnöd pga mig. Nåväl, här i söder så har vi haft några dagar 
med fint väder, tempen har varit uppe på 18 grader. Det var / är välbehövligt efter denna långa och 
sega vinter. Men i norr ligger väl snön fortfarande kvar på sina håll.

Det är mao dags att öppna garageportarna och “släppa hästarna fria” som Tomas Ledin sjunger.
Men som vanligt så skall ni även få lite tips & trix med er på vägen.

De senaste gångerna har det varit mycket SAAB 900 / 9000 som avhandlats. För att inte komma i 
onåd hos er läsare så tänkte jag vrida klockan tillbaka till 60 - 70 talet och SAAB 95 / 96.

Först ut denna gång blir ett SI från mars 1976 som gäller en rörelsebegränsare för drivaggregatet.
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Nästa SI gäller även det SAAB V4, denna gång rör det sig om bristfälliga bakre bromsslangar.
SI.et är utfärdat 1978 men gäller för bilar mellan 1974 -1976. Det borde rimligt vis inte finnas bilar 

i trafik med denna felaktiga slang. De flesta har säkert renoverat bromsarna någon gång under alla 
dessa år. 

Läser man igenom detta SI så kan man ju undra varför en slang som är felaktig på en bil från 1974-75 
är helt ok an bruka på en från 1976! Men se till att ni har flätad slang och gula plastringar runt denna, 
då är allt ok.
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Även vid denna tidpunkt så rationaliserade man så mycket det gick bland sitt reservdelslager.
På modell året 1977 fick 96:an den nya “stora” ytterspegeln. För att hålla ner antalet artikel num-

mer på reservdelar så tillhanda höll man bara dörrar utan borrhål för ytterspegel. Man tillhandhöll en 
praktisk borrmall så spegeln blev monterad i rätt position vid ett ev dörrbyte.

Tittar man noga i den försäljningsbroschyr som gällde för 1977 årsmodell så kan man se att man 
lagt igen de hålen  som var för den lilla spegeln. Bilderna var förmodligen tagna innan man ändrat i 
sin produktion.
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Nästa SI är från 1965 och gäller för SAAB sport och hur extra ljusen skall vara inkopplade.
Självklart fick jag gå ut i garaget och kolla på min sport, den är kopplad enligt alt 3.
Det enda alternativ som är godkännt med dagens lagar och förordningar.
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Vi tar ytterliggare ett SI från hösten 1965 och gäller för SAAB sport 1965 och alla från 1966.
Vad jag kan läsa mig till så skall dessa små metall filter plockas bort! Jag får väl kolla även detta vid 

något tillfälle.
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Vi skall ta med ytterliggare ett SI som är mycket aktuellt nu när vi närmar oss sommar och semes-
ter tider. Det blir kanske inte så mycket semester resor i våra gamla bilar, men det blir ju en del lite 
längre träff resor. Här upplyser om vikten att se över sin “vagn” innan man skall ut i semester trafiken. 
Kan ju vara bra att kolla över detta även för oss med “gamlingar” Däremot tror jag att ni kan skippa 
förteckningen “ SAAB EUROPA SERVICE 1966” den känns inte helt up to date. 

Detta får vara allt för denna gång, ha en körglad och trevlig vår / sommar med era SAAB:ar.
Bilar skall köras det mår dom bäst av. För min del bär det iväg till Blekinge i SAAB sporten den 14:e 

maj och till Österrike med 9-3 cabben i juli.
MVH

MAX & VILLE

Vid tangenterna Michael Rasmussen
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Svar	till	”Vad	kan	du	om	
Saab?”

• 1   Sixten Sason 
• 2   Han vurpade under en tävling 
         i Sörmland och slog runt med sin bil. 
• 3   Svenska Aeroplan Aktiebolaget 
• 4   Midnattssolsrallyt 
• 5   Ally McBeal 
• 6   Att den dåliga försäljningen
               fick honom att tala illa om svensk
               motorkonst 
• 7   Att den hade framhjulsdrift 
• 8   Greta Molander 
• 9   Saab 900 Turbo 
•       10  2005 

Beröm och uppmuntran är aldrig fel. Tvärtom så ger det en inspiration för oss som arbetar 
med Bakrutan. Vår ambition är att göra en tidning med en salig blandning av gammalt och 
nytt för att få en härlig och välsmakande Saab-kompott för alla. När ni läsare/medlemmar ger 
oss respons att den publicistiska anrättningen är som en medlemskapets dessert så slickar vi i 
oss – inte i självbelåtenhet – utan med entusiasm att fortsätta att ”koka ihop” nya rätter så att 
ni fortsätter att vara hungriga efter nya nummer av Bakrutan. 

                                                                                              Christer & Anders

Hej Christer
Grattis  till dig o Dina medarbetare för ett mkt 
bra nummer.
Jag är mycket imponerad avtrycket i Bakrutan. 
Bilderna på Sigges Sport var lika fina i tryck 
som på datorskärmen!

Hälsn ulf G

”Ulf G Anderssons Sport reportage var också 
Mkt trevlig läsning. Sedan så hann jag bara 
med ledaren samt stadgeändringarna. 
Så det blir mer läsning ikväll. 

 
Fredrik

”Instämmer. Det är en höjdpunkt när den 
dyker upp. Ser medlemsavgiften som en 
prenumeration på bakrutan. 
Resten är bara bonus..

Mvh Johan. 

Saxat från forumet:

” Tack «tidningsgubbar» för ännu ett fint num-
mer av Bakrutan!”

” Instämmer helt, detta är en kvalitetstidn-
ing. Enbart 4 nr per år av denna tidning är värt 
medlemsavgiften.”

” Jag gillade Cab Manges reportage. Bra gjort 
ifrån en som enligt egen utsago inte kan skriva. 
Nu ser jag fram emot resterande berättelser 
ifrån hans bilhämtningar.Bra jobbat Mange!!  
 

Läsarnas	beröm	vår	belöning

Nytt	forum!
Svenska Saabklubbens hemsida uppdateras un-

der de första dagarna av maj med ett nytt forum 
som ni kan se ett prov på här nedanför.. 
Bytet har gjorts för att förbättra funktionaliteten 

på sidan då mycket har hänt under de år som det 
nuvarande systemet funnits. 
Ni är alla välkomna att registerera in er på http://

forum.saabklubben.se/
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Pressrutan
Hälften av vardera. Det är Saab 90. En halv 

99 och en halv 900 – båda sedaner. Fronten är 
en 99:a och aktern en 900. Så enkelt skapade 
Saab en ny modell på den tid som det begav 
sig. Saab behövde en billig bil att tillhandahålla 
sina kunder. Den som kom på den geniala 
idén att klippa isär dessa båda modeller var 
dåvarande personbilsdivisionens chef Sten 
Wennlo. Den som fick uppdraget att rita bilen 
var Rony Lutz. Han var då illustratör hos 
Saab. Det var alltså inte vad man annars skulle 
kunna tänka sig designchefen Björn Envall 
som skapade Saab 90. Sanningen är att han vis-
ste ingenting förrän han förevisades en färdig 
bil som svetsats ihop av en gäng Saab-arbetare.

Det är tidningen Klassiker som i nummer 2 
berättar historien om 90:ans tillkomst. Man har 
som utgångspunkt för sitt reportage tagit avstamp 
i Ola Sävhagens 90:a från 1985. Och det är en 
riktig lågmilare som bara hade 2.222 mil på väg-
mätaren nar han köpte den 2007. Förste ägaren 
köpte den som sin sista bil vid 67-årsålder och 
körde den mycket sparsamt tills han ställde av den 
1996. Drygt tio år senare ropade Ola Sävhagen 
i den för 22.000 kronor på  dödsboauktionen i 
Kilafors. 

mellan åren 1984 till 1987 i den finska fabriken 
i Nystad. Saab 90 är ju det bästa av två bra bilar. 
90:an är klart undervärderad.
																																																														

GAMMAL	BEKANTSKAP
En Saab av det motsatta skicket hittade Klassik-

ers reporter och redaktionssekreterare Claes 
Johansson när han var på loppis på Tekniska 
museet i Stockholm.  På loppisen köpte han den 
klassiska bilden på en SAAB 92 intill J21:an men 
i en storlek som inte precis får plats i ett album, 
nämligen 2 x 2 meter. 
Det var några dagar senare när han kom tillbaka 

till museet för att frakta hem jättefotot med släp-
kärra som upptäckten gjordes. På gården under 
en stor snöhög såg Claes Johansson något som 
liknade en Saab 95. Och det var precis också vad 
det var. Bilen hade blivit utslängd från maskin-
hallen där den tjänstgjort som lekstuga åt med-
följande barn på muséet. Den var i skick därefter 
– rejält nersliten alltså.  Mycket var bortryckt. Det 
var en tvåtakts-långnos 65:a.
 Vad Claes Johansson inte visste när han senare 

hämtade bilen - men som framkom efteråt -var 
att det var en till honom gammal bekant bil.  
Han hade nämligen lånat den av grannen Yngve 
Ekberg för 15 år sedan för att tillsammans med 
hans kompis Volvo 142 fotografera ”svenskt 
60-tal” i en bildserie.  Hur 95:an senare levt sina 
dagar innan den hamnade på museet som lekstuga 
framgår inte av artikeln men det kommer kanske 
så småningom.
Om 95:an kommer i trafik någon gång igen får 

vi kanske läsa i kommande nummer av Klassiker.  
Men den gick i alla fall att starta men inte att köra. 
Än så länge i alla fall.
																																																																				

TAKBYTE
Har man ett tak men ingen lucka så tar man ett 

annat tak med lucka och byter ut det befintliga 

”Hälta av vart” säger man på västgötska. En 
halv 99:a och en halv 900:a blev en  90:a – Saabs 
Skvader.
- Den var som en oslipad diamant,  säger 

Ola till Klassikers reporter.
För att återställa den i nyskick behövde han bara 

peta igång bränslepumpen, byta avgassystem och 
polera upp lacken samt dra av överdragsklädseln.
Ola ska ha den mest för att titta på än köra den 

så det kommer att fortsätta 
med få mil på mätaren
Man kan nog med fog säga 

att Saab 90 är den bästa 99:an 
som Saab har tillverkat. Det 
gjordes 25.000  Saab 90 
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taket. Så gjorde bilfixaren Lars Julle Olofsson på 
en silverfärgad 99 EMS. 
Men man ska göra det på ett enkelt sätt och inte 

byta tak med stolpar utan enbart takplåten. Hur 
det går till? Det visat Julle i en serie om 30 bilder 
i Klassiker nr 2 steg för steg. 

DAMMIG	92:A	I	LADA
I en lada strax utanför Östersund har det stått 

en Saab 92 i en massa år och samlat mängder av 
damm och fågelskit. Men den är i övrigt komplett 
med nycklarna kvart i tändningslåset sedan den 
kördes i för en 40-årig Törnrosa-sömn.  Där kunde 
den ha stått än om inte sonen Ulf Berglund bestämt 
sig för att någon som vet dess värde tar hand om 
den och ser till att den kommer ut på vägarna igen.
Ulf säger i tidningen Klassiker nr 3 att hans 

pappa köpte 92:an ny men ställde undan den på 
60-talet och köpte då en Volkswagen.
92:an har bara gått 5.968 mil och utan några 

större skavanker.  Lars Julle Olofsson, som varit 
och tittat på den, har bara hittat en lättare skada 
på sidopanelen som han tror beror på att ”själv-
mordsdörren” har slagit upp.
																																																																			

SAABAR	PÅ	HAL	IS
Klassiker berättar också i nr 3 om en isracingträff 

för enbart Saab och som hade initierats på Face-

book på Acksjön vid Bergsäng utanför Hagfors. 
Tio Saabar från årsmodell 1959 till 1980 deltog 
i racet. 
I artikeln återfinns i alla fall för Bakrutans redak-

tör ett nytt ord, nämligen ”nögasa”.  Det är när 
man gasar och bromsar samtidigt – ett fenomen 
som Erik ”På Taket” Carlsson var först med en 
gång i tiden. Gasa och bromsa samtidigt har 
sedan blivit ett populärt uttryck bland politiker 
för både åtstramningar och satsningar på samma 
gång. ”Nögasa” kommer från den norska sidan i 
gränstrakterna med Värmland.
En av åskådarna, Finn Adolfsson från Långsered, 

berättar i reportaget från isracingen att han ar-
betade på Saab åren 1962 till 1963 med att rikta 
motorhuvarna eftersom pressarna inte orkade 
pressa dem ändå ut i hörnen.
																																																																	

SAABAR	À	LA	CLAES
Tidningen Klassiker skulle säkert inte innehålla 

så mycket om det inte vore för medarbetaren 
Claes Johansson skull. Han vurmar nämligen för 
Saab så mycket att han har fått för många. Som 
mest hade han som 25-åring nio stycken men slår 
ändå inte Saabklubbens nyvalde ordförande Karl 
Ask med elva stycken. Man Claes har ju 95:an 
husbil också att tampas med och hålla ordning på. 
Han berättar i sin tidning att den ska tapetseras 
i år med en tidstypisk sjögrästapet som är nära 
originalets.

Ur-Saabens tillkomst beskrivs i Automobilhistoriska 
klubbens tidning Autohistorica.



68

Claes Johanssons intresse för Saab har funnits 
med länge och redan som 15-åring köpte han en 
93:a från 1959 – alltså en av de sista. Och så har 
han en ljusblå 96:a från 1962 och väntar på att bli 
omhändertagen.
När TV ska göra reportage i gamla Saabar – 

numera mest i anslutningen till alla kriserna – så 
syns Claes Johansson körandes i sin maroonröda 
92 från 1955. Den finns i TV-arkiven och plockas 
fram ibland för nostalgiska inslag.
Den 92:a, nar Claes i vinterkylan transporterat 

till Ås i Jämland där Lars Julle Johansson ska 
bättra på den.
																																																																		

13-ÅRIG	SAABFÖRARE
I Spånga finns firman Årsta Bil. Den drivs av 

bilhandlaren Mikael Nordlander. I bilhallen är allt 
till salu – nästan allt i alla fall. Allt utom två bilar. 
Den ena är en Volvo 1800 ES från 1972 och den 
andra en vit Saab 96 De Luxe från 1961. Dessa 
två bilar är nämligen inte vilka bilar som helst. 
Mikael Nordlander har ett alldeles speciellt och 
personligt förhållande till dem. Särskilt Saaben. 
Därför så står de där står och där ska de stå kvar.
Det är tidningen Klassiska Bilar som i nr 3 

berättar om Mikael Nordlander och hans båda 
klenoder. De är arvegods. 96:an ägdes av hans 
morfar och Volvon av hans pappa.
Men det är Saaben som han har pojkminnen 

med. Han bodde i Sundsvall på den tiden men 
tillbringade sommarloven hos sin morfar i Ånger-
manland där denne drev ett salteri i  fiskeläget 
Norrfällsviken.  När den saltade fisken skulle 
fraktas iväg så lastades den i lådor på Saabens 
takräcke. Det räcket finns ännu kvar på 96:an där 
den står i bilhallen i Spånga. 
Till saken hör att det var den då endast 13-årige 

Mikael som levererade fisken med Saaben. En 
gång höll det på att gå illa då han krockade med 
en turist. Det var inte hans fel men polisen fick 
nys om det inträffade och åkte till salteriet men 
de nöjde sig med en tillrättavisning och sa att 
om lill-pojken ska köra bil så får han göra det på 
småvägar.
 Så kunde det gå till på den tiden. Och i gles-

bygderna i Norrland. Där gjorde man ingen affär 
av det.																																																															

BÄST	I	TEST
Saab har ju inte haft och har det inte lätt. Nya 

9.5:an har fått positiv omdömen överallt. Bara 
att den är för dyr men nu har Saab sänkt priset. 
Vi Bilägare har en 9.5.a på långtest. Det började 
krångligt med egtt den vid ett par tillfällen inte 
startade. Samma bil har man haft tillsammans 
med andra märken på en vintertest i trakterna 
kring Grövelsjön med testkörningar i Dalafjällen 
när det var som allra kallast. Bästa framkomli-
gheten på dessa snöiga vintervägar hade Saaben. 
Den verkade oberörd av väglaget och alla var 
förvånade över hur följdsam och spännande den 
var att köra, skriver man i tidningens testrapport.
- Och det är föredömligt lätt att byta glöd-

lampor.  Att öppna motorhuven på Saab 9.5 var 
en glad överraskning då en klyftigt placerad gum-
milist skyddar motorn från vägsmuts.

																																																												
TÄVLA	MED	SAAB-KUNSKAPER
Du som vill tävla om dina kunskaper om Saab 

på riktigt och inte med svar som i Bakrutan så köp 
tidningen Riksettan.  Där finns tolv frågor, en del 
lätta, en del svåra och några mitt emellan. Boken 
”Bilen & Människan” lottas ut till tävlande.																																															
																									

SKROTDELAR
Automobilhistoriska klubbens tidning Auto-

historica har i sitt nummer 1 en genomgång av 
ur-Saabens tillkomst och hur den skapades av 
delar som man till vissa delar hämtade på en 
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skrotfirma utanför Linköping från olika märken. 
Karossen byggdes upp med små plåtdelar som 
man handknackade och svetsade ihop bit för bit 
till en hel kaross.  Motorn fick man från DKW. 
Bensintanken var placerad i motorrummet vilket 
var den farligast möjliga placering men som ju 
ändrades när 92:an sattes i produktion.
Det var entusiaster med Gunnar Ljungström och 

Rolf Mellde som stod bakom skapelsen ihop med 
Sixten Sason förstås. Med mycket små medel men 
med ett mycket stort engagemang som länge kom 
att prägla Saab togs först ur-Saaben och sedan 
92:an fram från ax till limpa. För att få ihop pengar 
– som redan då var ett problem för Saab – lyckades 
man få Philipsons som var svensk generalagent 
för bland annat DKW att köpa 8.000-10.000 bilar 
som skulle levereras under tre år fram till 1951. 
Då den överenskommelsen gjordes fanns Saa-
ben bara i en enda prototyp så det var minst sagt 
en våghalsig överenskommelse från båda sidor 
eftersom Philipsons betalade en tredjedel av den 
första leveransen i förskott när kontraktet skrevs. 
																																																																			

TVÅTAKTSKRISEN
Saab har ju allt emellanåt gått igenom kriser. 

Den första allvarliga krisen kom redan i mitten på 
1960-talet då tvåtaktmotorns dagar var räknade.  
Då kom Fords V4-motor som en räddande ängel 
och Saab kunde resa sig.
I Motorhistoriska Sällskapets tidning  Mo-

torhistoriskt Magasin nr 2 berättar förre motorin-

skulle säljas parallellt under fem år. 
Motorprovbänkar fick byggas om på laboratoriet 

och bland annat förses med oljekylare och mä-
tutrustning för oljeförbrukning varefter ett flertal 
motorer från andra märken provades.
Bäst testresultat fick Volvos B18-motor men 

Ford V4 kom inte långt efter och passade bättre 
in i Saab. En V4-motor stoppades in i en Saab och 
testkördes. Motorn var egentligen kommen från 
USA där man skulle ha den i ett småbilsprojekt 
men som lades ner. Motorn fördes över till Ford 
i Västtyskland och användes i framhjulsdrivna 
Taunus 12M. 
Ford i USA köpte själva ett 20-tal 96:or för egna 

prov med V4-motorn. En journalist i USA hade 
för omkring 20 år sedan hittat en Saab 96 kort-
nos med en V4-motor på en skrot, berättar Olle 
Granlund i Motorhistoriskt magasin.
																																																														

HEMLIGA	TESTER
Hemliga förhandlingar pågick med Ford om 

att köpa motorn samtidigt som Per Gillbrandt 
tog tjänstledigt från Saab några månader under 
förevändning att han skulle prova på att ta över 
sin fars färgbutik i Tidaholm men i själva verket 
åkte han till Italien för att köra den hemliga V4:a 
Saab:en på allt från motorvägar till alpvägar.
I det här läget var Olle Granlund inte invigd i 

V4-planerna men blev det en onsdagsmorgon i 
april 1966 av Rolf Mellde som gav honom up-
pdraget att måndagen veckan därpå åka till Köln 
i en Dodge van och hämta fem stycken motorer 
och köra dem till Kristinehamn. Han var då den åt-

I ”hemlighuset” utanför 
Kristinehamn höll man på med 
att förbereda Saab för V4-
motorn

genjören på Saab, 
Olle Granlund, 
hur det gick till 
när Saab lämnade 
tvåtaktsepoken 
bakom sig och 
gick in i en ny 

framtid med V4:an och som också gav andrum 
för utvecklingen av 99:an.
Försäljningen rasade. Rolf Mellde som var tekni-

sk chef förstod att det var dags att överge tvåtakts-
motorn men fick inget gehör av företagsledningen 
i Trollhättan varför han vände sig direkt till Wal-
lenberg  som gav sitt godkännande att projektet 
med en fyrtaktsmotor skulle dras igång. Därmed 
så hade företagsledningen i Trollhättan körts över 
men med en kompromiss att de båda motorerna 

tonde personen 
som fick veta 
vad som var i 
görningen.
 																																																						
HUS	FÖR	
BOSTAD-
SLÖSA

För att ingen 
i Kristinehamn 
skulle få nys om 
vad som var på gång så hyrde Saab en gammal 
trävilla utanför stan och som socialförvaltningen 
hade haft för att härbärgera bostadslösa. För att 
dölja de inköp som man var tvungen att göra så 

V4-motorn fanns först i 
Taunus 12M innan den 
hamnade i Saab 96.
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bildades ett bolag vid namn Maskinverktyg AB.  
Det var ytterst nära att allt hade avslöjats när 
kabelhärvor avbeställdes till tvåtaktarna varför 
leveranserna fick återupptas igen trots att de inte 
skulle komma till användning.
Tiden var knapp och i slutet av juni strax in-

nan storsemestern kallades några chefer upp till 
Kristinehamn för att bli informerade och få stifta 
bekantskap med de 96:or som stod där med V4-
motorn under huven. 
Under semestern förbereddes omställningen vid 

fabriken i Trollhättan. Först några dagar innan 
nyheten skulle presenteras avslöjades den av en 
journalist som hade sett ett V4-märke på Saabar 
som var lastade på en transportbil.
Det blev en lyckad presentation och genast så 

tog försäljningen fart igen och ökade med 20 
procent från 1966 till 1967. Av de 24.266 Saabar 
som såldes var endast 500 stycken tvåtaktare och 
året därpå, 1968, såldes det 30.620 bilar varav 28 
stycken var tvåtaktare varefter försäljningen av 
tvåtaktare stoppades och ledningens krav att de 

Tvåtakts-96:an tappade värdet över en natt  från 
1-2 augusti 1966

Klipp ur Västerbottens-Kuriren den 30/4 2011
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båda motorerna skulle säljas parallellt i fem år 
rann ut i sanden.
En av dessa 28 stycken tvåtaktare från 1968 har 

Robert Gunhammar i Örebro och som vi skrev 
om i Bakrutan nr 3.2010.
Kan också nämnas att redaktören köpte en 1966-

års Saab tvåtaktare med trippelförgasare i maj 
knappt  tre månader innan V4:an presenterades 
2 augusti. Det var ingen munter upplevelse när 
Saab-handlarna inte ens ville se åt den vid inbyte 

Saab	på	skoj	som	ett	skämt
Det skämtades en hel del om Saab under vå-

rens kris. Saab var helt plötsligt ett lovligt byte 
för skämtarna. Lustigkurrarna var snabbt 
framme och skojade. Man ska ju kunna skoja 
om det mesta utan att ta det på fullaste allvar. 
Lyteskomik undantaget.
Första april var en högtidsstund för skämtarna. 

Det var då som det var som mest ovisst hur det 
skulle gå för Saab och vem som kunde vara stadd 
vid kassa nog att ha så mycket pengar som be-
hövdes för att köpa den förlusttyngda bilfabriken. 
Det var innan det var känt att Vladimir Antonov 
kunde tänka sig att rädda Saabs omedelbara lik-
viditetskris genom att köpa fastigheterna.
Några veckor innan så hade undersökande 

journalistik visat att Ingvar Kamprad var mycket 
förmögen och mångmiljardär. Så nyheten förste 
april vart given:
- IKEA ska köpa Saab!
Det är förstås okänt hur många som gick på det 

april-skämtet men det var säkert en hel del.
Det motiverades med att IKEA är ju svenskheten 

själv och skulle passa bra ihop med varumärket 
IKEA.
Synd att det bara var ett skämt för annars hade 

det varit intressant att kunderna kunde se både 
på möbler och bilar. Nog skulle det ha lyft Saabs 
försäljning men risken hade kanske varit att IKEA 
hade börjat att sälja Saab som monteringssatser 
med en omfattande monteringsanvisning. Många 
paket skulle det i alla fall ha blivit.
Dagens Nyheter har en sida varje dag med mera 

udda nyheter och ordlekar.  När det blev känt att 
Victor Muller har tagit ut åtskilliga miljoner ur 
Saab för egen del så skrev DN så fyndigt att det 

är ”Muller i kön på Saab”.
Ett av de företag som var först ute med att stoppa 

produktionen på Saab var transportföretaget 
Schenker för att de inte hade fått betalt för tidigare 
leveranser så därför kunde man läsa uppmaningen 
”Schenk en slant till Saab”.
Det har ju varit mycket fram och tillbaka ifall 

finansmannen Vladimir Antonov skulle få gå in 
som ägare i Saab med en tredjedel. Det har ju 
inte framgått om han skulle betala i dollar som är 
det brukliga i sådana här stora sammanhang eller 
i pund eftersom han bor i London eller rentav i 
euro. Svenska kronor har det aldrig varit tal. Men 
han kanske betalar med sitt egna lands ryska 
valuta så skämtet var följaktligen:
- Rubel på Saab om Antonov blir ägare.
Det var lokalradion som sände ut det skämtet. 

Samma radio utnämnde informationschefen vid 
företaget till desinformationschef eftersom denne 
inte ville berätta sanningen om hur det förhöll 
sig med Saab i början av krisen utan slätade över 
alla frågor i ungefär samma ordalag som Victor 
Muller gjorde och sa hela tiden att allt är ok med 
Saab. När det en tid senare blev känt att Victor 
Muller var i Kina och förhandlade med en av 
landets största tillverkare av suvar så tillkännagav 
lokalradion att det var SUVeränt gjort.
När Vladimir Antonov var i Sverige för besök 

hos Riksgälden sas det i programmet “Sist med 
det senaste” i radions P4 med Annika Lantz:
- I veckan var Antonov i Sverige och såg på 

landets gamla attraktion - Saab!
                                                                               

CHRISTER GEBO

för den var inte ett vitten värd över en natt.
Sådant glömmer man inte. Med facit i handen 

skulle man förstås ha behållit den. Men då ville 
man bli av med den så fort som möjligt. Att ha en 
ny tvåtaktare var som att bli sittande med Svarte 
Petter i handen. Det kunde inte vara värre.
                                                                                                                                      

 CHRISTER GEBO
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Från	fest	till	ovisshet	och	
förhoppningar

Den 23 februari 2011 var det stor fest på 
Saab. Bandet hade stoppats. Ingen behövde 
arbeta. Alla skulle fira att det hade gått precis 
1 år sedan Saab var självständigt utan GM. 
En specialtårta att skapats för detta tillfälle. 
Det var underhållning och det var högtidstal. 
Glädjen stod högt i tak.
Precis en månad senare började kom det andra 

signaler. Saabs nye vice vd hann inte ens börja 
innan han slutade. Han kom aldrig. Dagen därpå 
hoppade vd:n Jan Åke Jonsson av. Sedan kom 
det slag i slag. Knappt en vecka senare stannade 
bandet igen men inte för fest utan för att pengarna 
var slut.
Man upphör aldrig att förvånas över Saab. Det 

är uppgång och det är fall och det är uppgång igen 
innan nästa fall. Den ena krisen har avlöst den 
andra genom årens lopp. När Saab reste sig över 
den stora krisen 2009 liknades företaget vid katten 
med nio liv. Samtidigt trodde man att Saab hade 
förbrukat sitt sista liv. En kris till och det är slut.
Den 22 mars 2010 stapplade Saab igång igen 

när bandet startade efter sju veckors stillastående. 
Muller var förstås på plats intill Jan Åke Jons-
son. Nu trodde alla att det bara fanns ett läge för 
Saab. Gasen i bott. Nya 9.5 var på väg. En kombi 
skulle komma året efter. Året därpå nya 9.3, alltså 
nästa år.

		Ny	kris
Men på vägen kom en ny kris. Efter att nya 

9.5 presenterats med lovord och efter det att 

																			Nytt	stopp
Man förstod nog inte ens hur illa det var ställt 

när bandet stoppades den 29 mars i år på grund av 
materialbrist utan att det bara var en tillfällighet. 
Pengar ordnades fram i all hast och Schnenker 
började att leverera igen.  
Det spekulerades i hur stora skulder Saab hade. 

Hundra miljoner nämndes men höjdes snabbt till 

Åke Jonsson hoppade av 
dagen därpå tyckte ingen 
att det vara konstigt. Man 
svalde hans skäl att hade 
jobbat dygnet runt en läng-
re tid och var på väg mot 60 
år och kände att han ville 
ha mer tid för familjen. 
Man beklagade hans beslut 
men förstod det.

både kombi och Fe-
nix presenterades på 
Genéve-salongen i 
början på mars 2011 
tvivlade ingen på 
Saabs framtid. Den 
låg spikrak med nya 
modeller slag i slag.
Inte ens när vice vd:n 

hoppade av innan an-
ställningen började 
fick någon att höja på 
ögonbrynen. När Jan 

flera hundra miljoner. Saabs påstods behöva en 
miljard omedelbart och inte mindre än tio mil-
jarder för att klara sig längre än den närmsta tiden.
Efter några dagar så var det stopp igen 7 april 

dag efter dag och förlängdes vecka efter vecka 
samtidigt som Saab medgav att pengarna var slut 
och behövde nytt kapital. 

																													
Antonov	in	på	scenen

Antonov som hade stöttat upp Victor Muller 
med pengar att köpa Saab erbjöd sig nu att köpa 
företagets fastigheter om regeringen avstod från 
den säkerhet som de har i fastigheterna för lånet 
hos EIB som svenska staten har gått i borgen för. 
Riksgälden kopplades in och det blev en kompli-

cerad förhandling med ovisshet innan näringsmin-
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var så höga att det kanske inte blir av någon affär 
alls. Kanske var det ett skrämskott mitt i påskfi-
randet när anställda njöt av sillen och äggen och 
trodde att allt var klappat och klart när regeringen 
hade gett sitt klartecken. Nu satte man i vrång-
strupen och ovissheten steg på nytt.
Lars Carlström spekulerade i att EIB höjde 

kraven för att försvåra för Antonov att ta över 
Saab.

				Pengaragg	i	Kina
Det gick några dagar i ovisshet eller kanske till 

och med i förtvivlan. Skulle EIB sätta käppar i 
hjulet? Man visste att Victor Muller var i Kina 
och raggade finansiärer.  Det drog ut ytterligare 
på tiden och det befarades att ingen hade nappat 
på Mullers bete. 
Ett dussintals krokar hade lagts ut innan det till 

slut nappade och då kom plötsligt förlossningen 
Ett avtal blev tillkom i all hast mellan Spyker och 
det kinesiska bilföretaget Hawtai. 

																														
Frälsare	eller	fräsare

Det blev jubel i Trollhättan igen och ett nytt 
glädjerus och kommunalrådet prisade Kina och 
redan ett par dagar senare kom det en delegation 
kineser och inspekterade sitt nyförvärv. 

Anställda kallades in för en halvdags arbete. 
Man hade så pass med komponenter kvar att man 
kunde plocka ihop några bilar medan kineserna 
tittade på.
Men en fråga som inte får svar är om Muller har 

sålt ut Saab till Kina eller har han köpt in Saab i 
Kina? Muller har ansetts som en frälsare men han 
kanske istället är en fräsare. 
Har Saab istället fått en ny frälsare vid namn 

Zhang Xiugeng. Det är han som äger Hawtai som 
köpt in sig med en tredjedel i Saab.

																														
Ny	bemärkelsedag

Ska Saab få en ny bemärkelsedag. Oberoendeda-
gen byts ut mot den kinesiska beroendedagen. 

ister Maud Olofsson hastigt 
hade kallat ihop en presskonfe-
rens veckan före påsk och sa att 
regeringen medger att Antonov 
får köpa fastigheterna. Alla var 
glada igen inför den stundade 
påsken och facket pustade ut.
																																	

Kort	jubel
Saab var räddat och det blev 

jubel under några dagar innan 
jublet fastnade i halsen. EIB 
krånglade och ställde krav för 
att Antonov skulle få köpa 
Saabs fastigheter. Kravet var 
att Saab skulle avstå från det 
beviljade EIB-lånet och betala 
av snabbare på det lån som man 
redan hade plockat ut.  
På självaste påskdagen gick 

Lars Carlström - som under 
krisen hade blivit talesman för 
Antonov - ut och sa att kraven 

Kanske har bara ameri-
kanska GM bytts ut mot 
kinesiska Hawtai Motor 
Company. 
Kommer Saab att styras 

från Peking istället från 
Detroit?
Muller har varit i desperat 

behov av pengar. Kan han 
ha gått för långt i utförsälj-
ningen av Saab?																																								

Tömmer	Saab
Paradoxalt är kanske att en kommunistregim – 

Socialistiska Folkrepubliken Kina - hjälper den 
svenska borgerliga regeringen att lösa problem-
barnet Saab. 
Paradoxalt är kanske också att nu går GM bät-

tre än någonsin men Saab får inte vara med i den 
vinstmaskinen.
Och vad händer med Saab. Kineserna lämnar 

inga garantier att Saab ska tillverkas i Sverige 
och att fabriken blir kvar i Trollhättan. 
Kineserna kanske tömmer Saab på teknologi och 

tar hem tillverkningen eller konkurrerar ut Saab 
med en egna modeller från Kina. Det är ju så som 
japanerna har gjort med amerikansk bilteknologi.
Nog är det trist att en svensk bil inte kan få vara 

svenskägd. En av de tilltänkta ägarna, Gemini, är 
dessutom Bahamaregistrerat. 
Nog kan man få fälla krokodiltårar när Svenska 

Aeroplan AktieBolag blir ”Socialistiska Automo-
bil AktieBolag”.

                                                                  
CHRISTER GEBO
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Gud	förbjude	att	Saabs	
museum	säljs!

Ullared är på väg att bli en attraktion fattigare. Det är inte enbart lågprisvaruhuset Gekås som 
drar hundratusentals besökare till det lilla samhället utan även de gamla bilar som företagets 
grundare Göran Karlsson samlade på sig under årens lopp.

Medan kvinnorna drog runt med sina kundvag-
nar i varuhuset så skulle herrarna ta det lugnt 
och istället titta på gamla bilar. Så var det tänkt 
men det blir som bekant inte alltid som man har 
tänkt. Det kom inte tillräckligt med besökare till 
bilmuséet varför ledningen för Gekås beslutade 
att stänga det och sälja hela samlingen.
Samlingen omfattar omkring 200 fordon och 

ska säljas i klump om två poster och är ute på 
budgivning. 40 bilar och 60 motorcyklar ingår i 
den första posten med ett utropspris på 9 miljoner. 
Den andra posten stannar på 3 miljoner.
Helst vill det företag som numera driver Gekås 

att museifordonen säljs till en och samma kö-
pare så att samlingen kan vara intakt och även i 
fortsättningen kunna visas upp för allmänheten. 
Om man inte når upp till utropspriset så kommer 

samlingen däremot att skingras och säljas fordon 
för fordon på en auktion.
I samlingen finns svenska, amerikanska och 

italienska klassiker. Bland annat så finns det en 
vit Saab 96 från 1962 med i samlingen. Gekås 
förvärvande den 1991. 
Ett par riktigt exklusiva bilar är en Ferrari 365 

GT 2+2 från 1968 och en De Tomaso Pantera GTS 
från 1972.
Det är naturligtvis synd om en sådan samling 

klassiska och exklusiva bilar ska skingras. 
Man kan heller inte låta bli att känna fruktan 

för att något liknande skulle kunna hända Saab-
muséet i Trollhättan - att det säljs om Spyker som 
äger Saab Automobile skulle få fortsatta ekono-
miska problem och ser en försäljning av muséet 
som en möjlighet att få in pengar .
Men Gud må förbjude att så sker.

                                                                               
CHRISTER GEBO

En Ferrari 365 GT, en Saab 96 och en De Tomaso Pantera finns med i den samling veteranbilar som Gekås 
i Ullared ska sälja.

Victor Muller besöker Saab:s bilmuséeum 
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Redaktören	såg	dig!
Man blir glad när man ser en gammal Saab som är välskött och används som bruksbil i varda-

gen. En sådan stod på Nettos kundparkering i Trollhättan en solig och varm dag innan påsk. 

Den då stundande påskhelgen var passande för 
den har Saaben när den stod på p-platsen och lyste 
upp som en nykläckt kyckling i sin vackra gula 
färg. Eller som en sol den fina vårdagen i slutet 
av april i år när påsken inföll så sent det bara går 
enligt den gregorianska tideräkningen. 

Ägaren har skött sin bil exemplariskt och pedan-
tiskt. Det värmer ett Saab-hjärta att se en gammal 
Saab som om den nyligen hade kommit ut från 
fabriken.
Extra intressant med just det här exemplaret 

att den är utrustad med den tidens så populära 
extratillbehör som ett jalusi över bakrutan. Alla 
som ville tuffa till sin bil satte på ett sådant jalusi. 
Ett annat av den tidens tillbehör var vindavvisare 
på de främre sidorutorna vilken den här Saaben 
också hade tidstypiskt.
Årsmodellen är 1988 och en 900 C. Den har 

alltså en förgasarmotor och är en av de allra sista 
som tillverkades då den upphörde vid årsskiftet 
1988/89. Det var då som kravet på katalysatorer 

började gälla. Därför fanns det hos andra till-
verkare två årsmodeller från 1988 – modell 88A 
utan katalysator och 88 B med katalysator från 
årsskiftet. Saabs C-modell hade 100 hkr medan 
900i hade 128 hkr.
Ägaren till denna 900 C som redaktören råkade 

se heter Lars Swahn och bor i Trollhättan. Han har 
haft den sedan den var ny och köpte bilen den 8 
juli 1988. Förmodligen ville han ha en ny bil till 
semestern detta år. Sedan har han varit den trogen 
och har som sagt skött den som den guldklimp 

den nu är.
Det tillhör inte vanligheterna att man ser en så 

gammal bil som bara har haft en ägare. Bilar i 
den här åldern, om de ens finns kvar, brukar ha 
varit vandringspokaler med ett dussintals ägare 
i kölvattnet.
För att Lars Swahns Saab fanns just på den 

platsen just då som redaktören kom förbi belönas 
han med en trisslott.

                                                                               
CHRISTER GEBO

Som en kyckling eller en guldklimp stod denna Saab 
900 på Nettos kundparkering.

Bakrutejalusier var ett vanligt extratillbehör för att 
tuffa till sin bil på 80-talet

På vindavisaren sitter dekalen som visar att Saaben 
har stöldlarm.

900c från 1988 var den sista modellen med 
förgasarmotor.
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Vill du göra om din Saab 96 till ett hotellrum? Detta är en kort beskrivning över hur du till-
verkar din egen bäddsats till din Saab. Bäddsatsen var ett original tillbehör på 60:talet. Satsen 
passar ej Saab 96 med baksäte av halvkombityp. Satsen kan modifieras till att passa Saab 93. 

Arbetsbeskrivning
Bäddsatsen består av två nästan identiska stöd, 

vänster och höger. Skillnaden består i att det med 
gångjärn fästade stödet viks ut åt vänster för vän-
ster stöd, och åt höger för höger stöd. Stöden bär 
tillsammans upp baksätets ryggstöd och sittdyna. 
Ryggstödet och sittdynan bildar tillsammans 
huvuddelen av “sängen” där benen sträcks ut i 
bagageutrymmet. Bäddsatsen kan förvaras under 
baksätet när den inte används.

Såga till bitarna ur 10 mm plywood. Använd 
gärna impregnerad plywood. Nummer inom 
(parentes) refererar till motsvarande nummer på 
ritningen.

De svängda urtagen på de långa stödens (4) över-
sida är till för att sittdynan och ryggstödet skall 
ligga i nivå med varandra. Fasa av kortsidan där 
det stora U-formade stödet (2) monteras.

Det stora U-formade stödet (2) skall fästas med 
ett gångjärn (1) på ena kortsidan av det långa 
stödet (4). Montera så att det U-formade stödets 
översida är 4 mm över det långa stödets långsida. 
Anpassa utifrån de gångjärn du använder. Då stö-
det är utvikt skall det vara ett litet glapp. Stödet 
skall kunna vikas ut till 100° Konsultera ritningen. 
Gångjärnen nitas eller skruvas fast.

Så här skönt kan man ligga i en Saab 96. Bilden är från 
en Saab 95 för att fotografen skulle få ett bra foto

På den andra kortsidan skall en mindre U-formad 
träbit (3) limmas eller spikas fast. Träbiten skall 
vila i de runda urtagen i karossplåten mot bensin-
tanken och fungera som en form av skoning. Fasa 
av så att biten motsvarar diametern på hålen i 
karossen.

Bäddbar var en gång i tiden ett säljargument 
som bilhandlarna använde. Det var ett plus 
och en stor fördel om bilen man köpte kunde 
bäddas för att sova i. Därför kunde man på 
60-talet se det i annonser och broschyrer. Det 
var bättre att kunna ligga i bilen än att tälta. 
Numera förekommer inte ordet ”bäddbar” 

längre. Förmodligen var det husvagnarnas entré 
på marknaden under det här årtiondet som gjorde 
det ointressant om bilen var bäddbar eller inte.
Men för en gammelbilsentusiast som vill 

återuppleva gamla tider ger det naturligtvis en 
nostalgikick att bädda bilen och övernatta i den 

som förr i tiden.
Redaktören fick ett mail från en medlem tidigt i 

våras och som ville veta hur man bäddar en Saab 
1965.
- Ni får gärna visa det i klubbtidningen, 

skrev han.
Så varsågod, Rune (som du heter). Här kom-

mer en beskrivning. Den är hämtad från vår egen 
hemsida och är en gång upprättad av Martin Berg-
strand, en tidigare ordförande i klubben.

                                                            
Christer och Anders

Saab	96	bäddsats
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Den färdigsågade och ihopsatta bäddsatsen.

Placering av främre stödet i bilen över stolskenan. 
Observera urtaget för baksätets tvärplåt.

Placering av bakre stödet i de runda hålen mot 
bensintanken.

Beskrivningen består av en ritning, tre bilder och 
en arbetsbeskrivning. Ritning är gjord utifrån en 
bäddsats med detaljnummer 170 A 39

Efter att du monterat ihop de kompletta stöden, 
avslutas arbetet med att slipa och avrunda alla 
kanter.

Lägg in baksätets ryggstöd och sittdyna. Lägg 
först in ryggstödet med nederdelen bakåt. Lägg 
därefter in sittdynan med bakänden först och se 
till att sittdynans trälist passar urtaget på stödet.
Nu är det klart. Sov gott!

Om bäddsatsen skall modifieras till att passa 
Saab 93, kan längden på stöd (4) bibehållas. Stöd 
(2) måste sänkas så att urtaget i det långa stödet 
(4) kommer ned i nivå med bilens baksätesbalk. 
Sannolikt måste det långa stödet modifieras i 
bakkant. Satsen passar till Saab 93 i Saab 96 
utförandet, men blir ostadig. 
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Bäddsatsen kan i hopfällbart skick placeras under baksätet!

Reservdelsanskaffare	sökes!
Den sista juni i år så ska jag, Janne Karlsson, sluta som reservdelsgubbe hos Svenska Saabklubben. 
Vi i reservdelsgruppen söker därför 1 eller 2 personer som kan hjälpa Saabklubben med reservdel-
sinköp till reservdelslagret mm.mm. 

De som ingår i gruppen idag är: 
Hans Willebrand: Reservdelsansvarig.
Anders Astemark: Ekonom o Webshopschef.
Lars-Olof Uhlin samt Willem van Brouwershav-
en: ordermottagare 2TT och V4
David Åhlander: 99-900 lagret.
Samt jag själv, som har hållit på med lite av var-
je, bl.a 99-900 lagret mm.mm.
Den som söker det här ska ha ett stort hjärta för 
alla Saabmodeller som klubben representerar 
från 92-9000.
Personen/erna ska var behjälplig med inköp och 

kontakter med div leverantörer och tillverkare 
av reservdelar i ett nära samarbete med Hans 
Willebrand och Anders Astemark. Datorvana är 
bra att ha, då klubben har ett datorprogram som 
heter Visma som reservdelslagret är upplagt i. 
Detta är ett viktigt uppdrag inom klubben så är 
det någon som tycker detta låter intressant så 
ring eller maila så berättar vi mer.
Jan Karlsson
jan.reservd@telia.com
Tel: 070-37 65 390 
Hans Willebrand
hans.willebrand@telia.com
0480-33056

Vänliga hälsningar: 

Janne Karlsson
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Nya Medlemmar -April 2011 Välkomna !
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ALFREDSSON JIMMY NORRA BRO 314 705 94 ÖREBRO

ALMBORG ROLAND KVARTETTVÄGEN 4 245 42 STAFFANSTORP

ANDERSSON ANDREAS LINDGATAN 11 242 35 HÖRBY

ANDERSSON KARL-
MAGNUS GRIMSÅS 20 517 92 BOLLEBYGD

ANDERSSON LÖVGREN 
LINUS

VRÅNGEBODA KJELL-
SATORPET 360 10 RYD

ANDERSSON MIKAEL * HÅRKMON 110 836 92 LIT

ANDERSSON PETER *
BARNE-ÅSAKA HILLES 
KULLE 701 465 96 NOSSEBRO

AUGUSTSSON EGIL REYNHILD 17 IS-105 REYKJAVIK

BENGTSSON ANDREAS RAPSVÄGEN 87 232 38 ARLÖV

BERGMAN JAN
GAMLA LASARETTS-
GATAN 5 602 39 NORRKÖPING

BJÖRLIN LEIF RALLVÄGEN 9 656 72 SKATTKÄRR

BÅTEVIK ROY ÅRSETBAKKANE 6847 VASSENDEN

BÄCKMAN JOAKIM LILLA NORGET 1 571 95 NÄSSJÖ

CARLSSON JOHN-OLOV GRANÖV 141 760 17 BLIDÖ

CARLSSON STIG HAGAVÄGEN 8 696 31 ASKERSUND

DICKENS PAUL
1 THE PADDOCK DIR-
LETON

EH395AD N.BERWICK 
E.LOTHIAN UK

EDWARDSSON JONAS STENKYRKA MOS 624 42 TINGSTÄDE

EKELUND JOAKIM VANNEBERGA 3518 288 90 VINSLÖV

ENNEFORS MATIAS VASSVÄGEN 4 702 31 ÖREBRO

FOGELBERG GEORG
TOMTEN HÖGVALLS-
LED 4 521 96 FALKÖPING

FREDMAN KENT FALLVÄGEN 5A 737 46 FAGERSTA

GERSTOCK TONY
56 OLD ROAD, PO32 
6AP

EAST SOWES, ISLE OF 
WIGHT, UK

GIELINK HAN SORTLAAN 44
3971 NC DRIEBERGEN-
RIJSSENB.NL

GRÖNBLADH LEIF TIUNDAGATAN 57 752 30 UPPSALA

HAGEMANN ROBERT FLEISCHERSTR. 25
DE 33378 RHEDA-WIE-
DENBRUECK

HANSSON STEFAN BERNSHAMMAR 18 730 30 KOLSVA

HAUGSÖEN CHRISTIAN
KARMGATAN 81 LGH 
1002 653 47 KARLSTAD

HELGESSON PER-ÅKE HAMMARGATAN 14 748 32 ÖSTERBYBRUK

HESS HAUGSÖEN 
CHRISTIAN KARMGATAN 81 653 47 KARLSTAD

JANSSON BJÖRN DAVIDSHYTTAN 233 776 92 HEDEMORA

JERNECK SEBASTIAN
KASTANJEGATAN 5 
4TR 223 59 LUND

JOHANSSON KENT - TALMANSVÄGEN 54 451 75 UDDEVALLA

JONSEN HILSEN RAG-
NAR KROTABAKKEN 5

8614 MO I RANA NOR-
WAY

JONSSON TORBJÖRN
PRYSSGÅRDSVÄGEN 
26 602 10 NORRKÖPING

JOSEPH DANIEL 81 PELTON RD
SE10 9AN GREENWICH, 
LONDON UK

KLINTEFELT MARTIN KARDBORREVÄGEN 7 13672 VENDELSÖS

KUIPER WILMAD VASTERTLANDET 112
7542 LD  ENSCHEDE 
NETHERLANDS

LANGE PETER
VÄSTRA KANALGATAN 
17 VPL 4 151 71 SÖDERTÄLJE

LARSSON HANS GUN-
NAR HÅRDVALLSGATAN 13 703 60 ÖREBRO

LEVIN CONNY BANVALLSVÄGEN 30 754 40 UPPSALA

LINDER IRENE
SILJANSVÄGEN 41C 
3TR 120 55 ÅRSTA

LINDFORS MIKA
LAAKSOLAHDENTIE 
57 02730 ESPOO FINLAND

LOWE DAVID
SPRING COTTAGE 
LITTLEBREDY

DT2 9HH DORCHESTER, 
DORSET, UK

LOVÉN JOHAN TALLROTSVÄGEN 9 653 51 KARLSTAD

LUNDE EIMUND BUGGELANDVEIEN 3
4308 SANDNES NOR-
WAY

LUNDGREN KENT PERISHOLSVÄGEN 19 792 91 MORA

MALBRAD SAAB SPECIA-
LISTS 7 COLNE ROAD

HUDDERSFIELD HD1 
3ER UK

MARIANI-CERATI LAW-
RENCE

SVARTTRÄSKVÄGEN 
96 105 20 TENALA FINLAND

MÄRS BENGT
KLENSMEDSGATAN 
7U 415 07 GÖTEBORG

NORDLUND FREDRIK HÖGSTA 100 733 96 SALA

OLOFSSON MARTIN
STATIONSGATAN 23 B 
LG142 195 42 MÄRSTA

OLSSON ADAM
ENGELBREKTSGATAN 
61 23134 TRELLEBORG

OLSSON JONAS UTSIKTSGATAN 1B 571 78 FORSERUM

OLSSON SIMON
SÖDRA JÄRNVÄGS-
GATAN 6B LGH11 265 71 KVIDINGE

OSCARSON JAN EKGATAN 31
305 64 GULLBRANDS-
TORP

OTTOSSON GERT BJÖRKEFALLA 4240 280 22 VITTSJÖ

PAANA MIKKO VÄKKÄRÄNTIE 362 23800 LAITILA FINLAND

PERSSON ERIK SVARTSTUBACKEN 8 820 60 DELSBO

PETERSON MARKUS DALBY GÅRD 44 755 91 UPPSALA

PETTERSSON LARS  *
SJONHEM PETSARVE 
311 622 44 ROMAKLOSTER

PETTERSSON STURE FJÄLL ROSENBERG 1 542 95 MARIESTAD

PIHL CHRISTOPHER HÄLLBYGATAN 34C 752 28 UPPSALA

ROSENLUND ADRIAN
HISSMOFORSVÄGEN 
3 835 33 KROKOM

RYDÉN BENGT HJÄRTLANDA BERG 3 576 92 SÄVSJÖ

SAHLIN JOHAN FRIBERGSGATAN 4 467 40 GRÄSTORP

SAMUELSSON DAN ÅSEN RUD 671 91 ARVIKA

SIMACEK JIRI KOSAROVA 652-29
197 00 PRAHA 9 CZECH 
REP.

SJÖLANDER ARNE MYCKLING 109 891 95 ARNÄSVALL

SORENSEN HANS KRIS-
TIAN LINDSNAKKEVEJ 81

DK 6200 AABENRAA 
DENMARK

SORENSEN RENE ASYLGADE 24 1TV 4000 ROSKILDE DK

STRANDLIND JON BETESGATAN 66 461 55 TROLLHÄTTAN

STRÖM STAFFAN FLINTVÄGEN 14 187 34 TÄBY

SÄTRE ERIK ÖSTMUNDSSTIGEN 5 832 46 FRÖSÖN

SÖRGÅRD NILS
MADLASANDNES 
123 D

4045 HAFRSFJORD 
NORGE

TÖRNQVIST JAN BRINKLIDEN 31 38040 ORREFORS

UTUNEN PEKKA GERTRUDSGATAN 9 E 20500 ÅBO FINLAND

VAHLBERG LEIF ÄLGVÄGEN 24
310 42 HAVERDAL 
HALMSTAD

VAN DE WIEL DAAN
NISTELROOISEBAAN 
8 5374 RE SCHAIJK NL

VAN HAVERBEKE ALAIN VILLAGE RAGNY
14310 TOURNAY SUR 
ODUN, FRANCE

VANHAINEN HELENA RUNÖGATAN 2 595 43 MJÖLBY

WENDEL NICLAS
BECKSJUDARVÄGEN 
33 4TR 131 36 NACKA

WENNERSTROM CARL 162 WHALER DRIVE
MELBOURNE BEACH FL 
32951 USA

ÅKESSON HÅKAN
LANTMANNAGATAN 
10A 24332 HÖÖR

ÄLVEHAG SVEN-ÅKE
ALBERT ENGSTÖMS-
GATAN 21 577 51 SILVERDALEN

ÖKVIST LORENZ
BRÄNDÖBERGSVÄ-
GEN 28 945 91 NORRFJÄRDEN

ÖST VEINY VÄLLINGBYVÄGEN 11 78545 BJÖRBO

ÖSTERBERG OLA DIKESVÄGEN 10 894 91 SJÄLEVAD
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Nu kan vi äntligen presentera det nya Klubbshoppssortimentet 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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Nu kan vi äntligen presentera det nya Klubbshoppssortimentet som NI 
alla är välkommna att beställa ur. Samtliga priser är plus frakt.

Beställ enklast via mejl “ klubbshop@saabklubben.se

Mugg Svart m. guldtryck Pris  100:-
Vid köp av fyra  Pris  300:-

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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Köp & Sälj
Säljes

SAAB 900S-1991
Talladegaröd.Mätareställning 20900 

mil.Ej vinterkörd de senaste 10 åren, 
parkerad i kallgarage.
Årlig körsträcka omkring 200 mil.
Nybesiktigad och nyskattad.Bilen måste 

ses.Söker ny ägare som fortsättningsvis 
kan bevare denna bil.
Pris 20 000:- eller högstbjudande.
För mer information ring 090-77 00 11, 

070-3237538 Göte Lundin. Se fler bilder 
på: http://norrland.saabklubben.nu/an-
nonssida.htm

Diverse delar och hjul säljes
3 stycken 5-bults fotbollfälgar med 

vettiga däck 155*15, 2500:-
4 st nylackade sonettfälgar plåt 41/2” 

med NYA däck 155*15, 5000:- eller bud
4 st 51/2” JP-fälgar till 99 och 900 

eller sport  1500:-
Bakrutan från ca 1995-2008 lösnr 10:-

st
Saabbroschyrer, V4 1973-80, 99, 90 och 

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

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

beggat även med innerskärmkant, bakstam 
99 sedan ny, nytt hjulhus 99, drivax-
lar till 99-900, drivknutar V4, drivax-
el 1965-den speciella för konvertering 
till skivbromsar, extraljus Bosch 150, 
Hella halogen 162, 164, 186, 192 i bra 
skick, hasplåt långnos i GRP med fäste.
Motor 900T 1983, läderstolar svarta 

fram 900 NG, beggat långnoskrom, grön-
tonade sidorutor 99-900cc, askkopp till 
tidig 95, diverse originalverktyg i 
påsar till 2-T och V4, reservhjulsöver-
drag till 95 i olika färger, främre 
ljuddämpare ny till 2-T pris 450:-, 

främre rör till 2” simons V4, hel brun 
hatthylleklädsel 99 sedan, dragkrokar 
95-99-900 OG, bärarmar 93-95-99-900 
orostiga, saabjackor 80-talsmodell, 
bilder kan mailas till seriös speku-
lant.
Sport och MC-850 sommarhjul, 4st med 

halvbrukade Firestone 155*15 och ett 
nytt på fina blanksvarta orostade fäl-
gar 1500.- eller bud.
Sportfälgar för blästring och lack, 

4-bult. 100.- stycket
Hjulcylindrar fram, 4st komplett sats 

till 1964-66 årsmodeller, nya så klart. 
900:- eller bud.
Handbromswire bak , 95-96 1962-80 nya 

100.- styck.
Kulleder 2 st nya till 93-95-96-97 och 

98, 150:- styck
Styrled  2 st nya till 93-94-95-96-97, 

100:- styck
Styrled yttre till 9000, 120:- styck
Bromsslang fram Lucas till sport, mc-

850 samt 99-74 100:-
Blinklykta 9000 CS 1992-94, 4344016 

fram ny, 200:- 
Mugghållare 9-3, 9-5 4642633 ny  250:-
Har även nya Opel, Ford, Mercedes och 

Audidelar. Maila och fråga!
Frakt tillkommer, skickar på billi-

gaste sätt.
Vevaxel 1700 cc, originalblock 1700 

S  som behöver borras, balansaxel V4, 
”spiklåda” 2-T trim- och nostagifaktor 
till långnos. Höger framskärm sjögrön 
V4 1969-70 i mkt bra skick, höger fram-
skärm långnos i mintgrön plast för 
trimmaren eller rosthataren, fina beg-
gade långa skärmlister till 96 1960-70, 
ett nytt original avgasrör 95.
NIKE lyxklädsel till 93, 95 och 96, 

grå ny toppkvalitet, 450:-
Bensintank 99 LE, EMS, GLE sedan med 

pump 400:-
Avgasrör till 93 och 96 delat, 150:-
Lyktinsatser kortnos vänstertrafik, 

for lefthand traffic, med rostfria hål-
lare
Lykthållare och frontdelar Långnos
Kopplingshus  kortnos 4-växlad, 500:- 

eller bud

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

tin@telia.com   Martin Stenlund 
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Nu	är	det	vår	i	luften	!
 
Och det är dax att ta ut pärlan på snöfria vägar igen, men hur mår BROMSARNA ? , Huvud-

cylindern kanske behöver honas och få nya packningar, inga problem du hittar rep.satser från 
92:a t.o,m den sista V4.an -80 i min lista.
Bromsslangar ? Inget problem samma där, jag 

har även bromsband, bromsbackar i lager  till 
de flesta modeller, och om inte bromsljuset  vill 
fungera, så har jag även bromsljuskontakter till 
de flesta modellerna.
Jag har även vissa kpl. hjulcylindrar både fram 

och bak och letar efter de svåra cylindrarna för 
att få även dessa i lager, men jag har alltid lösa 
packningar eller rep.satser så du skall nog få ut 
pärlan på vägen i år igen.
 
När ni läser detta så har jag släppt ut NY-

HETSBLAD: NR: 1 / 2011 och jag börjar med 
att samla delar till blad nr: 2. Är du intresserad 
av min Prislista , Skriv en lapp med ditt namn 
och adress och lägg i 60:- kr i ett kuvert och 

sänd till mig så kommer listan med vändande 
post. Har du bråttom med dina reservdelar, vi 
försöker alltid att få iväg din order senast dagen 
efter din beställning, och jag har öppet veckans 
alla dagar mellan : 11,00 - 20,00 och du är alltid 
välkommen med dina frågor.
 
Karl-Anders Carlsson
Grunsbo 271
462 96 Frändefors 
Tel: 0521 - 431 33
Mail: saab.kalle@telia.com 
Tack för denna gäng.
 

Mvh Karl-Anders

Köpes

Trimtopp till B-motor 99
Insug 709402 för enkel Solex
Saab 900 OG cab även repobjekt
Hella 2000 extraljus 2 st med H1 lampa
070-2578022 eller  saabmartin@telia.

com

070-2578022 eller gärna mail saabmar-
tin@telia.com   Martin Stenlund

SAAB 95-78, röd, renoveringsobjekt, 
rostlagning utförd, höger framskärm ny, 
regnr KDC207.
SAAB 95-74, reservdelsbil medföljer 

regnr EJG777. Bilarna finns i Östham-
mar. Kom och titta och ge ett bud.
Bosse 070-963 43 50

Bilden till höger:

Hej mina o-kanda vänner i Saab klub-
ben.
Jag har fyra 4:a fläigar på medsänd 

bilid,men jag saknar “Centrumkåpan “ 
se bild.
Finns det någon som evt kan ha sådan 

liggande i någon låda?
Finns det någon som evt kan ge tips 

på någon som har sådana?
Har sökt på bildelsbasen,men bara 

kompletta faigar i Södertälje.

M. V. H.2080 Åke Jonsson
Snickaregatan 7 D
511 55 Kinna.
Tel 070/2292942

Köpes
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20 %
-15 %

Medlemspriser
Halva priset!Rabatt...

84

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

Trisslotter
Redaktionen tackar följande medarbetare i 

detta nummer för bidrag. En belöning i form 
av en trisslott dyker upp frampå. 
Nu skall alla tidigare utlovade trisslotter ha 

kommit fram till sina mottagare. Är det någon 
som inte har fått utlovad lott så hör av er till 
redaktören.

Gunnar Widén Helge Persson
Conny Toveland Ulf G Andersson

Glöm	inte	att	skicka	material	
till	nästa	Bakruta	i	god	tid	in-
nan	deadline	den	21	augusti 
  

Christer och Anders
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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

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

Återkommande Saab-träffarPlanerade Saab-träffar 2011

Glöm inte heller Klassiska och Historiska Ral-
lycupen respektive 1000-cc cupen på bana under 
den kommande sommaren!

För att se sommarens aktiviteter hos Saabklub-
bens Norrlandssektion, Skånesektion och Göte-
borgssektion så tittar ni på kommande sidor.

Söderturen i 80-tals anda
Lördagen den 11/6 kl.11.00 anordnas denna 

populära Saabträff i södra Stockholm på trevliga 
Saab-vägar. En träff i all enkelhet som träffarna 
var på 80-talet. En träff för alla Saab-entusiaster.
Vägbeskrivning fås vid anmälnigen till träffen. 
För anmälan och information kontakta:Erik Randa 
070-314 37 41 Anders Dahl 070-681 97 28 Thomas 
Gustafsson 070-2780449

SaabCabrioChallenge 2011 
Östergötland

2011 arrangerar vi SaabCabriochallenge för fjärde 
gången. Det är 25-årsjubileum för Saab cab och det 
ska vi naturligtvis uppmärksamma.
Vi ser med stor glädje att intresset för Cabriochal-

lenge växer för varje år och för att behålla formatet 
att köra mindre vägar och stanna till ofta längs 
vägen sätter vi iår ett tak på 25 ekipage.

Bil & Mc träffar. Mo Bygdegård efter väg 50 
mellan Bollnäs/Söderhamn. Måndagar kl 18-21, 
från 27 juni till 29 augusti.
Fikakvällar på Gammlia hembygdsområde i 

Umeå med Umeå veteranbilssällskap som ar-
rangör och fiket är öppet mellan kl 19,00-21,00

Allmänna träffar 2011

Nostalgifestival Vårgårda lördagen den 11/6 
2011 En heldag med en mängd aktiviteter i 
nostalgins tecken. Info: http://www.sunjay.se/
newsdet93.htm
-Hjulets dag i Gräfsnäs 5 juni 2011

Vill du hänga med? Gör en intresseanmälan via 
hemsidan: http://www.cabriochallenge.se/  så mis-
sar du ingen viktig information
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Saab	Skånia	evenemangskalender.
	Sommaren	2011								

Saab Skånia har månadsträffar andra torsdagen varje månad hela året på Bialitt 
kaffestuga.
Senaste nytt, information, anmälan mm finns på http://skane.saabklubben.nu/

Kaffet smakar alltid som bäst i en mugg 
som man gillar. På jobbet, hemma, i stugan, 
i husvagnen eller på picnicken har man sin 
favoritmugg som man alltid använder.
 
Saabklubbens medlemmar har länge saknat 

en mugg. Men  nu är det slut med den saken. 
Klubshoppen har utökat sitt sortiment med en 
nyhet - nämligen muggen. Och den har både varit 
efterlängtad och efterfrågad. 
Det är Norrlandssektionen som har tagit initia-

tivet till den och även tagit fram den i samarbete 
med en firma i Umeå. Den är svart - ingen typisk 
Saab-färg - men förstås praktisk då kafferinnet 
inte syns lika tydligt. Muggen är illustrerad med 
2T 96:ans grill i guldförgyllning på ena sidan, och 
den tidiga V4 96:a grillen på den motsatta sidan. 
Framifrån ser man det  klassiska Turbo-märket 
med klubbloggan under.
 
Klubshoppens har köpt in ett antal till försäljn-

ing. Även sektionera har fått muggar som kan 
säljas på egna träffar och på träffar där klubbens 
finns representerad. 
Så nu kommer kaffet att smaka ännu bättre i 

fortsättningen. För det är kaffe den är avsedd för 

- inte tvåtaktsolja eller liknande. Dock går det att 
dricka té och saft ur den också men inte så gärna öl 
för då behövs det ett krus istället. Kanske det blir 
något att utöka sortimentet med en annan gång. 
 
Priset för muggen är 100 kronor. Vid köp av 4 

Shopnytt	!

st samtidigt blir det 300 
kronor - alltså en mugg 
gratis på köpet. Således - 
tag fyra och betala för tre!
                                                                                                              Äntligen är den här - den 
saknade Saab-muggen.

Saab Skånia evenemangskalender sommaren 2011               

Saab Skånia har månadsträffar andra torsdagen varje månad hela året på Bialitt kaffestuga. 

Senaste nytt, information, anmälan mm finns på http://skane.saabklubben.nu/ 

 

Juni  2  MHK Gröna träffen Trollenäs. Klubben visar upp sig och informerar. 

Juni  6  Saab Skånia firar Motorhistoriska dagen i Bjärnum. Klubben visar upp sig och 
informerar. 

Juni  11  Veteranmarknad Tydingesjön. Enskilt deltagande. 

Juni  12  Träff Elfdalen Klippan. Enskilt deltagande. 

Juni  19  Ljuva 50‐tal Brösarps station. Enskilt deltagande. 

Juli  8 ‐ 10  Sportvagnsmeeting Knutstorp. Vi hejar fram våra hjältar på banan.  

Juli  9  Hamngillet i Simrishamn. Klubben visar upp sig och informerar. 

Juli  23  MHK Thulinträffen Landskrona. Klubben på plats i egen utställning. 

Juli  30  Saab Skånias sommarrally. OBS! Preliminär dag. Se hemsidan. 

Aug  27  Lergökarallyt med marknad. Enskilt deltagande. 
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Här är datumen för sommarens träffar med Saab Gothia i Göteborg, 
det kan bli någon/några fler träffar också, jag återkommer om detta till 
medlemmarna i vår mejlutskicks-lista. Vill du stå med i den så skicka 
ett mejl till goteborg@saabklubben.com så lägger jag till dig! Vi har 
även tagit fram ett klubbmärke som finns som insides och utsides klis-
termärken som kommer att säljas på träffarna. /Mats Kadmark 
6 juni  Nationaldagen/Veteranbilens dag - i samarbete med Sonett-klubben kl 12 på  

  Götaplatsen, sedan blir det körning genom stan och fika! 

6 juli  Onsdagsträff Maritiman - allmän veteranbilsträff, ca 18-21 vid Maritiman/Göte 
  borgsOperan 

18 juli Måndagsträff Nääs slott ca 18-21 

14 augusti  Söndag avslutning kl 14 Götaplatsen med korvgrillning!

Saab	Gothia	evenemangskalender.	
Sommaren	2011

Evenemangskalender	Sommaren	2011
Norrlandssektionen kommer i samband med nedanstående evenemang att närvara med klubb-

funktionärer och klubbshop. Se uppdaterad info på vår hemsida inför träffarna!  http://norrland.
saabklubben.nu

Grunkor o Mojänger i Överklinten kör i år med Saabtema vid sin utställning av en salig blandn-
ing grunkor och mojänger den 4 Juni  Kontakt och vidare info fås av Tomas Ramsell 070 312 43 39            

Wheels Nats Norr   Saabklubben ställer ut ett antal fordon i europabilsavdelningen på årets Wheels 
i Umeå den andra Juli 2011. Kom före kl 10 för att få en bra plats! Kontakt och info Anders Johansson 
070 510 88 78        

Veteranfordonsträff i Bjurholm med Saabdeltagande den 9 Juli  Kontakt och info Lennart Wil-
helmsson tel 070 284 17 87.

Ramsele Classic och veteranfordonsdag i år den 16 Juli växer för vart år som går och har haft ett  
troget Saabinslag med bl. Saabhusbilarna. Kontakt och info Tomas Ramsell 070 312 43 39

Europabilsträff Lycksele se också sep annons. Europabilsträff den 23 Juli Kontakt Anders Johans-
son 070 510 88 78 eller träffansvarig i Lycksele Per Almersson 070 207 19 18.

Vännäs Motormuseums dag den 21 Augusti. Museumet håller öppet och ett antal entusiastklubbar 
visar upp sig på området däromkring. Vi får se hur långt de har kommit i renoveringen av föreningens 
Saab 92 A mm. Kontakt och info Lejf Johansson 070 36 30 381



 

 

 

 

 

 

 

Gammplatsen i Lycksele, 23 juli 2011.  Kl.10,00-15,00 

 Program: 

Tipsrunda 
Bagageloppis 

Peoples Choice 
Mer info kommer. 

Träffen för europeiska bilar riktar sig till bilar som är 30 år 
och äldre, men även t.o.m. årsmodell 1997 enligt MHRF’s 
classikerkriterier. 

Vi hoppas att vi inte missar någon klubb, så hjälp oss att sprida detta!! Vi ser också gärna
att alla klubbar har en representant på plats, ett jättebra tillfälle att locka fler medlemmar
till klubbarna!

Kontakt: Per Almersson 070 207 19 18 Träffansvarig och regionombud för Mercedes Benz
klubben och Volvo 140 klubben.

Kontakt: Anders Lindholm 070 304 90 84 Regionombud Volvo 164 klubben.

Mail: classikertraff@hotmail.se

Under Motorveckan som pågår mellan 23 juli 30 juli 2011, händer massor med saker!

Ett litet urval:

Skoterkörning på vatten Stadsrally
Bildelsmarknad på Torget Yankee Cars utställning med kvälls crusing.
Och mycket mera!

Boende: www.visitlycksele.se Se mer på www.motorveckan.se
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Svenska Saabklubben 
Box 1786 
111 97  Stockholm
Servicetelefon 0706-501640
Tis och tors 18-21
www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se

 
 

Svenska Saabklubbens styrelse

Medlemsavgift år 2011: 300 kr
Familjemedlem:            100 kr
Plusgiro: 476 52 46-6
Användarnamn: 2011-02 
Lösenord: ”sommarträff ”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Christer Gebo

Ordförande
Karl Ask
Häradsdomarevä-
gen 44 lgh 11
443 61 Stenkullen
Tel 0737 - 277 647

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

Tidningsredaktion:

Reservdelar:

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

Kassör
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
Åke Olsson
Karlavägen 18
577 51 Silver-
dalen
0495-40595

Redaktör
Christer Gebo
Domsagevägen 4 C
46133 Trollhättan
Mejl: cgebo@hot-
mail.com

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

Webbmaster:
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
Mejl: cgebo@hot-
mail.com

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

Medlems-
ansvarig

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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Sedan i höstas är Christer Melwinsson Saabklubbens nya länk till MHRF-försäkringen. San-
nolikt ett lyckokast för klubben med tanke på Christers gedigna kunnande om bilar i allmänhet 
och Saab i synnerhet. Han har idag hunnit bli 52 år och är sedan ett år bosatt på gården Ödesdal 
utanför Katrineholm. Ett ”öde” han definitivt står ut med grundat på natursköna omgivningar.

Christer	Melwinsson	klubbens
	nya	länk	till	MHRF-försäkringen

Christer Melwinsson kom direkt från verk-
stadsskolan in på dåvarande Motor & Handels i 
Katrineholm och fick börja skruva med Saabar. 
Totalt blev det 34 år på företaget - under senare år 
omdöpt till Motorkompaniet - innan han tvingades 
sluta på grund av att armarna helt enkelt tog slut. 
Sålunda är det inte mycket med kroppen men 
kunnandet är gediget.

Under årens lopp har han också hunnit med att 
göra ett otal renoveringar på fritiden. Allt från 
tvåtakts-Sportar, tvåtakts-Sonetter, fyrtakts-Son-
etter, 900:or med både plåt- och tygtak, flera 9000 
men också ett gäng V4:or har förädlats minutiöst 
under hans fingrar. Totalt har det blivit  ett 100-tal 
bilar, nästan bara Saabar. Dock har Christer haft 
en tendens att bäst gilla jobbet med att förädla än 
att ställa upp snygga rader på gården. Allt har sålts 
vidare och så har jakten inletts efter nya projekt.

Idag har han tyvärr blivit något av en ”avfälling” 
genom att rikta sina blickor mot en speciell sorts 
Toyota Corolla. Nu handlar det mera om att putsa 
än rusta. Kroppen medger inte något annat. Just 
detta faktum att Christer nu inte kan ägna sig åt 
aktivt renoverande har gjort att det blivit en massa 
tid över. Något som nu kommer Saabklubben till 
del. 
- Jag tyckte det här med besiktningar och 

försäkringar verkade intressant, påpekar Christer. 
Därför åtog jag mig uppdraget. Någon måste ju 
kliva fram i en ideell förening och vara beredd 
att göra jobbet, annars självdör ju verksamheten.
Christer Melwinsson blir nu den som ska 

skriva under besiktningsprotokollen och skicka 
dem vidare till MHRF. Han får alltså rollen som 
samordnare för de besiktningar som klubbens 
egna men även andra klubbars besiktningsmän 
gör på Saabar. 

Så här ser han ut, Christer Melwinsson, 
Saabklubbens nya länk till MHRF-försäkringen. 
Med 34 års erfarenhet som mekaniker på märket 
är han naturligtvis också en väl meriterad 
besiktningsman.

- Tyvärr är det väl så att okunskapen är ganska 
stor om hur försäkringens fungerar och vilka 
villkor som krävs för att kunna få en bil försäkrad 
via MHRF. Men det finns ju informationsmaterial 
man kan få del av. 
Han vill också påpeka att försäkringen är 

medlemsägd och premien helt står i relation till 
hur många skador man haft. Det finns alltså ingen 
tredjepart som tjänar en enda krona på de slantar 
försäkringstagarna betalar in. 

Conny Toverland
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Det var som vanligt fullsatt i samlingssalen på 
Saabs årsmöte på muséet i Trollhättan.

Årsmötet	2011
 ¤ Ny ordförande. 
 ¤ Nya hedersmedlemmar. 
 ¤  Nya stadgar.
 ¤  Som vanligt var det förlagt till muséet i       

       Trollhättan
 ¤   Som vanligt var det fullsatt i  
      samlingssalen.
 ¤   Som vanligt var det marknad efteråt

Däremot var det inte som vanligt en fralla till 
kaffet utan istället bjöds medlemmarna på tårta.
Men det var inte vilken tårta som helst utan en 

Saab Independence Day-tårta.
Karl Ask heter den nye ordföranden. Bara 23 år 

men redan en samlare av Saab. Det började med 
en 95:a från 1966 när han fyllde arton och hade 
fått ”styrlappen”.
- Sedan urartade det, som han sa i sin pres-

entation efter valet till ordförande.
Det har snabbt blivit fler Saab:ar i garage och 

lador där han  bor i Stenkullen utanför Göteborg. 
Elva stycken hade samlats under Karls hatt. Men 
1.95 lång som han är så blir det nog ingen Sonett 
i samlingarna.
Nu ska han också ratta Saab-klubben. 
Som det anstår en riktig göteborgare så jobbar 

han på SKF och inte på Volvo. Men har han bott 
i Saab-staden Trollhättan.

Två nya hedersmedlemmar invaldes också i den 
exklusiva klubben av medlemmar som har gjort 
särskilda insatser för Saab. En del gör insatser för 
klubben, en del gör det för Saab och en del göra 
bådadera. En sådan är Janne Karlsson som skött 
reservdelslagret för 99-900. Han har inte bara skött 
lagret utan har också raggat reservdelar lite här 
och där och inte bara i Sverige. Han är ett energik-
nippe som inte  har vikt undan för svårigheter och 
besvärligheter. Som den gången han var i Finland 
för att hämta delar och upptäckte att den bil som 
han åkte i inte skulle rymma allt. Vem som helst 
skulle ha tagit med det som fick plats. Men inte 
Janne. Han åkte hem till Karlstad och hämtade en 
större bil så att han kunde få med sig allt.
Janne har inte tagit ut en enda krona för sitt 

arbete och är en medlem som med råge förtjänar 
ett hedersmedlemskap i Svenska Saab-klubben.

Nils Gunnar Svensson är ett namn som mest är 
känt i rallysammanhang redan från 1960-talet. 
Ulf G Andersson som i ett flertal artiklar har do-
kumenterat Saabs rallyhistoria hade tillsammans 
med Sten Olof Göthberg och Magnus Nilsson 
nominerat honom till hedersmedlem. Deras mo-
tivering publiceras på sidan 27.
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Marknaden är alltid ett lika populärt inslag på 
åtsnmötena.

Årsmötets protokoll fördes av Arne AndersénKlubbens nye ordförande Karl Ask och webb-
redaktören Patrik Hermansson.

Årsmötet antog också nya stadgar efter ett par 
smärre justeringar. Förslaget publiceradess i 
förra numret. Något större intresse brukar inte 
stadgeförslag heller röna och vice ordföranden  
Henric Tungström, hade heller inte fått en enda 
synpunkt på de efter publiceringen i Bakrutan. 
Lite mer diskussion blev det på årsmötet band 
annat redan på första punkten, nämligen att klub-
bens medlemmar ska bevara äldre Saab-bilar i 
originalskick. 
I förslaget till stadgeändringar hade ”i origi-

nalskick” strukits men det utbröt en diskussion 
kanske mest som hårklyveri om “ursprungligt 
skick, originalskick och ombyggda bilar” och hur 
stadgarna skulle förhålla sig till detta.
En deltagare tyckte att diskussionen var onödig:
- ”Bevara Saabar” räcker det att det står, 

klargjorde han på göteborgska och fick spontana 
applåder och därmed var den diskussionen avs-
lutad.
En annan diskussion gällde styrelsens förslag 

att det i fortsättningen ska presenteras en verk-
samhetsplan för årsmötet för det kommande 
verksamhetsåret.
Martin Bergstrand, en av klubbens tidigare ord-

föranden, ansåg att det också skulle finnas en mer 
långsiktig plan för de närmaste fem åren varvid 
beslutades att verksamhetsplanerna ska innehålla 
två delar, för det närmaste året respektive kom-
mande år.
Martin Bergstrand utsågs för övrigt till inter-

nationell kontaktman med andra klubbar. Till ny 
ledamot i styrelsen på den plats som Karl Ask 
lämnade efter sig som ny ordförande valdes Åke 
Olsson.
Val och övriga beslut vid årsmötet hänvisas till 
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Omslag baksidan museichefen Peter 
Bäckström hugger för sig en bit av Saab-
tårtan.  

Foto Christer Gebo

Tidigare	hedersmedlemmar

Martin Bergstrand             Uppsala
Peter Bäckström             Sjuntorp
Erik Carlsson                      England
Mats Carlsson                    Älvsjö
Börje Eriksson                    Märsta
Jan Åke Jonsson                Stockholm
Gösta Karlsson                      Varberg
Carl-Magnus Skoogh            Göteborg
Rolf Skoogh                       Stenungsund

S-ledaren Håkan Juholt är Saab-
entusiast.(Bilden hämtad ur DN)

På samma dag avgående Saab-vd:n Jan Åke 
Jonsson och tillträdande partiledaren Håkan 
Juholt (s) har ett gemensamt. De är båda Saab-
ägare. Men det räcker inte. Båda har aldrig 
haft någon annan bil än just Saab.
Jan Åke Jonssons första bil var en 96:a med 

rosa instrumentbräda. Den målade han om till 
den ursprungliga grå färgen. Sedan dess har han 
aldrig haft någon annan bil.
Den nyvalde socialdemokratiske partiledaren 

Håkan Juholt har heller aldrig haft något annat 
märke än Saab. Han har kört Saab i hela sitt liv 
sedan han fick en begagnad Saab av sin pappa 
när han fyllde 18 år och med ett färskt körkort 
på handen. Den gåvan visade sig bli livslång – 
åtminstone hittills. Julholt har blivit Saab trogen. 
Nu rattar han sin fjärde Saab och vill inte ha något 
annat märke. I skrivande stund är det inte känt hur 
det går med Saab men om Saab blir kvar så kan vi 
säkert räkna med att Juholt fortsätter med Saab. 
En sådan entusiasm borde väl rendera Juholt att 

likt Jan Åke Jonsson bli hedersmedlem i Svenska 
Saabklubben.  Vi får väl se vad årsmötet beslutar 
nästa år. 

                                                                  Christer Gebo

årsmötesprotokollet på annan plats i tidningen.
Som en delikatess vid årsmötet bjöd klubben 

deltagarna på tårta. Tio tårtor hade beställts och 
de gick åt till sista biten – nästan – för en bit 
blev kvar av de 200 som tårtorna skulle räcka 
till så det var beräknat med precision. Tårtorna 
var samma som de som Saab bjöd sina anställda 
och särskilt inbjudna på vid Independence Day 
den 23 februari för att fira 1-årsdagen av Saabs 
befrielse från General Motors i Detroit.
Redan hördes röster mumlandes om att det 

måste få bli tårta nästa år igen. 
Museichefen Peter Bäckström avslutade mötet 

med att framföra en hälsning från hedersmedlem-
men Jan Åke Jonsson som dagarna innan hade 

Nils Gunnar Svensson blev utsedd till hedersmedlem 
vid årsmötet.

meddelat sin avgång som Saabs vd.
Bland årsmötesdeltagarna fanns också Erik 

Carlsson ”På taket” som en gång betydde så oer-
hört mycket för Saab för hans stora framgångar 
i rally världen runt. Han har sedan dess varit en 
flygande ambassadör för Saab.

                                                                                                                                                      
Text och Foto CHRISTER GEBO

                                                                                                                                                         

(S)aab-ägaren	Juholt




