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Omslagsbild:
Kartläsaren Uno Dahl och föraren Bertil 
Trued, båda från Trollhättan, på prisrampen 
sedan de erövrade tredje platsen i grenen 
”Utan trippmätare”.i Midnattsolsrallyt. 
Foto Christer Gebo

SAAB Gothia 6 juni
Saab Gothia i Göteborg hade 

kallat till träff på Nationalda-
gen/Veteranbilens dag den 6 
juni och det blev på Gustav 
Adolfs Torg denna gång p g a 
en demonstration som skulle 
hållas på Götaplatsen, men det 
var minst lika trevligt där och 
nog mer besökare än normalt 
så vi får träffas där fler gånger!

Vi hade först gått ut med att 
träffen skulle vara på Götaplatsen 
så jag körde dit och väntade ifall 
det skulle dyka upp någon där och 
det var faktiskt tre bilar som körde 
dit så jag hänvisade dem vidare 
till rätt mötesplats innan jag själv 
körde dit.

Vädret var riktigt varmt och 
soligt så hög risk för överhettning Vackert väder och mycket folk och bilar på Gustav Adolfs Torg.

En blandnig av nyare och äldre Saabar fanns på plats.
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på tvåtaktarna! Särskilt en vinröd 92:a från Uddevalla fick 
stanna och fylla på vatten vid ett par tillfällen. Vi var 13 bilar 
varav två från Turboklubben och en från Sonettklubben (övriga 
Sonett-förare var tydligen slutkörda sedan gårdagens äventyr 
där Sonettklubben hade haft möte och utflykt i Trollhättan). 

Fullt på parkeringen men vi hittade 
en plats till sist.

En röd Sonett II var också där.
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Vi körde därefter till Gunnebo slott och fikade 
men där det var väldigt mycket folk och svårt 
att hitta parkering, Vi fick ställa oss vid en göd-
selstack och på vägen dit fick vi pausa efter en 
lång backe då flera tvåtaktare fick problem med 
värmen!

När vi fikat klart och skulle köra därifrån var det 
en lapp-lisa i farten men som tur var hade vi klarat 
oss från att bli lappade! Kort sagt en riktigt lyckad 
träff i vackert väder och med trevliga människor! 

Text och Foto /Mats Kadmark

Två av Karls Saabar (900:an kördes av Anton Björklund) och Bernt Olssons trimmade 96:a.

Fina vyer både framför och bakom på motorvägen i 
karavan mot Gunnebo slott.

Efter en brant backe fick vi stanna för att kyla ner 
motorerna lite på tvåtaktarna.
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Klubbtidning för Svenska 
Saabklubbens medlemmar 
och trycks i 2 900 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.
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Soliga Sommar-Saabar
Sommar – Sol – Saab. Det är tre härliga ess. Man kan lägga till ännu ett ett, nämligen Sverige. 

En del vill säkert även lägga till Skåne, Sörmland, Sundsvall Sjöbo osv. Men gemensamt för oss 
är de tre första s:en trots att redaktören har ett annat märke året runt och ännu har 92:an i okör-
bart skick även om den är besiktningsbefriad som en 50:a och skulle kunna tas ut på vägarna. 

Man kan alltid titta på andras Saabar under som-
marhalvåret när de dyker upp i olika sammanhang 
som på cruisingar bland jänkare och på rallyn 
och träffar. 
Var och när sommaraktiviteterna börjar beror ju 

på var man bor och vad man har för traditioner. 
Bor man i Saab-staden Trollhättan så börjar det 
på allvar sista lördagen i maj med cruising. Det 
är inte bara amerikanare utan allt som rullar har 
plats på cruisingar även om jänkarna dominerar. 
Det är ju lite av deras domäner trots allt och de 
behärskar dem. Men en och annan katt brukar 
våga sig in bland hermelinerna. Kanske är det 
vanligare i Trollhättan än på andra orter. 
På Power Meet i Nossebro fanns ingen Saab mer 

än någon som råkade åka förbi.  

                   
Katt bland hermelinerna

På Big Power Meet i Västerås fanns det heller 
ingen Saab i årets cruising. Däremot förra året 
var det ett par stycken. Tyvärr var de osynliga 
2011. Däremot hade en ljusbrun Saab 96L vågat 
sig ända in i det allra heligaste, nämligen på det 
stora uppställningsfältet i Johannisberg tillsam-
mans med alla kromstinta jänkarna som en katt 
bland hermelinerna. 

Roligast är att se gammel-Saabar rulla i vardag-
strafiken och inte på träffar och rallyn.

                            
Stockholms-Saabar

I Stockholm dök det plötsligt upp en 96:a 
på Regeringsgatan mellan Sergels torg och 
Kungsträdgården. Ett glatt gäng satt i den när 

de korsade Hamngatan och 
åkte vidare i huvudstadens 
djungel.
Några veckor senare kom 

det en 93:a puttrande mitt i 
den hetsiga trafiken på Vall-
hallavägen. Det är den gata 
i Stockholm som är mest 
trafikerad av tunga fordon och 
att mitt i allt detta se en gam-
mal tvåtakts-Saab var riktigt 
upplyftande.
I midsomras var Sverige 

värd för Fiva Word-rally. Det 
var en exklusiv samling bilar 
från hela Europa som fanns 

Bland all jänkarna på Big Power Meet på Johinnisbergs gamla flygplats i 
Västerås hade en Saab 96 L smugit sig in.

Mitt i trafikvimlet på den starkt trafikerade 
Valhallavägen i Stockholm kom en norsk Saab 93 
åkandes.
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med på det rallyt men någon Saab fanns tyvärr 
inte med vilket annars hade passat bra eftersom 
Trollhättan var ett av de platser där man stannade 
till under några timmar för att se bland annat på 
de berömda vattenfallen som gett kraft åt staden 
i snart 100 år.

                       
Toplessar i Nyköping

Om Trollhättans är Saab-staden nummer 1 så är 
Nyköping Saab-staden nummer 2. I Trollhättan 
tillverkades Saab men de såldes och administre-
rades från Ana i Nyköping i många år och det 
verkar ha satt sina spår i staden ännu trots att den 
verksamheten försvann för en hel del år sedan. 
Man kan se förvånansvärt många av gamla 900 i 
vardagstrafiken i stan.

Veteranbilsintresset är också stort i denna 
sörmländska stad. Redaktören som inte varit i 
Nyköping sedan Anas 70-årsjubileum 2007 tog 
en sväng dit en onsdag efter Midnattsolsloppet i 
Västerås. I inte mindre än 25 år har det arrangerats 
träffar vid hamnen i staden varje onsdag under 

sommaren vid hamnen. I år var det alltså jubileum 
och man hade ett tema för varje träff. Just den 
här kvällen, den 20 juli, var temat topless. Inte 
att förväxla med badsträndernas skönheter utan 
andra skönheter, cabrioléer.
Alla modeller får komma till träffarna men 

temabilarna får en särskild plats. Saab har ju inte 
något långt förflutet som cabriolet och kan inte 
precis mäta sig med klassiker som MG men det 
fanns ändå en handfull 900-cabbar på plats och 

det ser man inte varje dag.                             
Grann Gränna-Saab

I Gränna finns det ett nostalgicafé sedan många 
år vid torget. 50-tals caféer brukar numera skjuta 

Bengt Olof Gustafsson med sin 96:a från 1962 hade 
inte långt till Hamnträffen i hemstaden Nyköping

Lennart Sahlén kom från Västerås till Västerkvarn i 
sin Sonett III från 1973.

Magnus Gårdh i Söderköping kom inglidandes i sin 
1987 cabriolet till topless-träffen i Nyköping.

En 96:a 1977 med original takräcke i 
vardagstrafiken på Regeringsgatan i Stockholm ägd 
av Christina Sundin i Gimo
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upp som svampar ur jorden lite varstans. 
Den i Gränna har varit med ett många år 
och ligger vid den gamla genomfarten innan 
motorvägen kom.
Det är naturligtvis ett måste att svänga av 

motorvägen och in till Gränna för att köpa 
Äkta polkagrisar och ta en fika på Fiket som 
konditoriet heter.
När redaktören sitter där i godan ro med 

kaffe och bakelse med utsikt över Brahe-
gatan så kom där en Saab 96-a och stannar 
utanför fönstret. Det var som pricken över 
i:et denna förmiddag och i alldeles rätt 

miljö.                        
Bergslags-Saabar

Mellan Kolbäck och Strömsholm i 
Bergslagen i trakterna kring Hallsta- och 
Surahammar finns det en plats som heter 
Westerquarn. Varje måndag under som-
maren samlas veteranbilsfolk här för att 
träffas, umgås, titta på varandras bilar och 

visa upp den för den allmänhet som kommer dit. 
Redaktören råkade av en händelse efter ett besök 
vid Thore Skogmans grav ha vägarna förbi ”hem” 
till Västerås mellan Power Meet och Midnatt-
solsrallyt. I strålande solsken denna sommardag 
var det fullpackat med samlarbilar och besökare. 

                              
Saab-koll

Sommaren är kort. Och framför allt så går den så 
fort. Det är så mycket som man har tänkt att hinna 
med men inte ens hälften blir av. Hade tänkt en 
runda på Österlen och besöka det berömda Bialitt. 
Det frös inne – eller ska man säga regnade inne. 
Ska man turista så kollar man gärna femdygns-
prognoserna och ser det nederbördsaktigt ut så 
ger man sig inte iväg. Även en resa till Gotland 
fanns också i tankarna men föll bort.
Man har ju alltid en koll på intressanta Saabar. 

Särskilt om de är gamla. Men de blir alltmer 
sällsynta. 99:or har blivit en raritet i trafiken. 
Och på veteranfordonsträffar ser man betydligt 
fler 96:or än 99:or. 900 ser man sällan och 9000 
nästan inte alls.
Ett axplock av alla hundratals Saabar som har 

fångats in med kameran i sommar publiceras som 
illustration till det här ”eposet”.

                                                                                 
CHRISTER GEBO

I den täta turisttrafiken på Brahegatan i Gränna 
utanför nostalgicaféet stannade en Saab 96 från 
1964 och som ägs av Karl-Åke Karlsson. och ur 
bilen stiger hustrun Gun.

Per Hedbergs Saab 96 1970 från 
Ramnäs lämnar träffplatsen vid 
Westerquarn med solen rakt i 
ögonen.

Två äldre Saab möts av en händelse i en 
gatukorsning i Västerås.
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Ordföranden har ordet
Sommaren har gått snabbt och hösten närmar sig, men ännu 

finns det några träffar kvar i år. Bland annat så ordnas en 
Saabsunited October Fest den första oktober i Trollhättan, ett 
bra initiativ för att få något positivt kring Saab i dessa dystra 
tider där media bara skriver negativt om Saab. 
 Får se om tidningen kommit ut innan den första 

oktober eller efter men i vilket fall blir det en bra 
avslutning av säsongen. Själv tänkte jag försöka 
köra min Monte Carlo 850 dit. Det blir den första 
träffen som den åker på. 
. Jag gjorde ett riktigt ryck i slutet av semestern 

och fick den färdig för att kunna registrera in den i 
registret igen efter väldigt många år. Det gick bra 
och kontrollbesiktningen gick galant förutom att 
jag fick en villkorstvåa på ojämn ljusinställning. 
Inte så farligt ändå, bromsarna var nya och inte 
inkörda så lite nervös var jag innan. Men äntli-
gen kan jag ut och köra lite tvåtakt med lite mer 
hästar än kombin. Bästa av allt är att bilen är lite 
repig och inte omlackad så jag behöver inte vara 
rädd om den på samma sätt som med kombin. 
Dessutom sitter man bättre i sportstolarna än de 
gamla standardstolarna. 

Dagen före Östgöta Saabklubbs marknad i 
Norrköping hade vi ett styrelsemöte och vi har 
några saker att informera om därifrån. 
David Nordlund bedömde att han inte hade tid 

att hantera vårt jättelika medlemsregister så nu har 
styrelsen valt Anna Gunnarsson som vikarie för 
honom fram tills årsmötet, då vi förhoppningsvis 
kan välja henne som ordinarie. Vi ber om ursäkt 
för allt strul det har varit med medlemshanterin-
gen men nu är det igång igen.
Tack David för den tid du har lagt ner. 
Det tar tid att komma in i ett nytt system efter 

Mats som skötte det i så många år. För att nå 
Anna så är det samma mailadress som tidigare, 
medlem@saabklubben.com.

Vi håller på att flytta vårt lager från Karlstad hos 
Janne till en firma i Västervik som skall sköta 
logistiken åt oss. Denna lösning är dyrare men vi 
blir inte beroende av en person som tidigare. Fir-
man har dessutom lovat att leverera varan samma 
dag om ordern kommer in innan klockan 12.00. 
Dock är det våra ordermottagare som skriver 

fakturan och vi kräver förskottsbetalning innan 
den går iväg till firman. 
Allt detta medför ett tillfälligt leveransstopp på 

reservdelarna, först 2T/V4 och när de är igång 
så stoppar vi 99/900/9000 leveranserna. Det 
är inte stopp för att göra beställningar men det 
dröjer något innan man får grejerna, så fortsätt 
att beställa! Leveransen för 2T/V4 delarna skall 
komma igång senast den första oktober och då 
stoppar leveransen av 99/900/9000 som sedan 
skall komma igång den första december.
Som alla vet kommer Janne att sluta jobba med 

reservdelarna och då har vi valt Thomas Ramsell 
som ersättare. Vi kan inte få för många personer 
som arbetar med detta så hör av dig om du är 
intresserad av att hjälpa till! Thomas är idag ord-
förande för Norrlandssektionen och det finns en 
presentation på annan plats i Bakrutan. 
I övrigt vad gäller reservdelarna så har vi skrivit 

ett avtal med Club Sonett Sweden om att Saab-
klubbens medlemmar får köpa nytillverkade delar 
av Club Sonett Sweden som inte är specifika för 
Sonetten och de kan köpa delar av oss.
Reservdelskatalogen skall komma med num-

mer 4 av Bakrutan till följd av att vi flyttat re-
servdelshanteringen till Västervik. 

Vi har lovat att trycka en medlemsmatrikel, men 
det kostar för mycket med vårt tryckeri. Så det 
skjuter upp på framtiden medan vi  försöker hitta 
bättre priser hos andra tryckerier. Självkostnad-
spriset skulle bli så högt att ingen skulle köpa den 
och vi i styrelsen bedömer att våra pengar kan 
användas bättre.

Saabs färgrecept som Saabklubben har kommer 
att läggas upp på hemsidan under medlemssi-
dorna. Om man vill veta mer eller ha råd kontakta 
Patrik Henricsson, vår ombudsman i lackfrågor. 

Sedan har vi ett glädjande besked, Vi kommer 
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Muséets öde ovisst men
kommunen intresserad

Gud förbjude att Saabs museum säljs. Det 
var rubriken på en artikel i Bakrutans förra 
nummer om risken för att muséet säljs ut som 
en delfinansiering för upprättandet av Saabs 
ekonomi. Om det slutar med en konkurs är 
muséets öde ovisst.
Saabs museum går en oviss fram till mötes. Igen!  

Förra gången när det krisade för Saab och GM 
ville lägga ner kom frågan om muséets framtid på 
tapeten. Det fanns de som beklagade att man inte 
hade varit förutseende nog att rycka loss muséet 
ur Saab Automobile med en annan ägarkonstella-
tion som exempelvis en stiftelse tillsammans med 
Trollhättans kommun.
Men så kom ju Victor Muller in i bilden som 

Saabs frälsare och ägare under Spyker.  Något mer 
prat om hur det skulle gå för muséet var det inte 
mer tal om. I alla fall inte officiellt. Vad som kan 
ha förekommit bakom kulisserna under Spykers 
ägarskap vet vi naturligtvis inget om. Men något 
konkret har i vart fall inte skett för då skulle kom-
munens handlingar ha visat det. 
Men efter sommaren när Saab-krisen gjorde sig 

påmind på nytt med ett ökat skuldberg till under-
leverantörer och ökade låneskulder och inte minst 
uteblivna löneutbetalningar så väcktes frågan igen 
om hur det skulle bli med muséet. Det skulle stå 
och falla med Saab. 
När kronofogden började att plocka Saab på till-

gångar i utmätning så riktades blickarna återigen 
på muséet och farhågor väcktes hur det skulle 
gå. Muséet är en enorm tillgång att plocka för 
kronofogden. Men till vilket pris.
Muséet är dessutom inte minst en tillgång för 

Saabs museum i Trollhättan är i farozonen och 
riskerar att skingras.

Trollhättans kommun och sent omsider talade 
kommunalrådet officiellt om möjligheterna att 
rädda muséet undan en tänkbar Saab-konkurs. 
Går Saab i konkurs så är farhågorna för Saab-

muséets framtid verkligen akut och då är tiden 
kort – mycket kort för tänkbara stiftelsedelägare 
att agera skyndsamt och då finns det heller inte 
någon tid för byråkratkvarnarna att mala. Då 
gäller det snabba beslut om muséet ska finnas 
kvar i Trollhättan i ”ursprungligt skick” utan att 
skingras och spridas vind för våg eller flyttas till 
en annan del av världen. 
Gud förbjude att så sker!

                                                                           
CHRISTER GEBO

att stå som värdar för den Internationella träffen 
2016. Saabklubben fyller då 40 år och träffen 
kommer att hållas i Östergötland i trakterna kring 
Linköping. Linköping passar perfekt då Saabs röt-
ter finns där och även många intressanta sevärd-
heter. Mer information kommer allt eftersom, 
planeringen startar nu. Jag är övertygad om att 
det kommer bli fantastiskt. Är det någon som är 
intresserad att hjälpa till och planera så hör av er. 

Hoppas att sommaren har varit bra och att hösten 
blir ännu bättre. Nu skall jag nog ut och åka lite 
900 turbo. Mätaren slog om till 43 000 mil på 
väg till Norrköpingsmarknaden, men några mil 
till hinner jag innan den skall ställas undan för 
vintern. 

Karl Ask
Ordförande Svenska Saabklubben
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Fredrik Almqvist känd i lokal-TV
på första sidan i Dagens Nyheter

På midsommaraftonen var Saab ordentligt på tapeten. Löpsedlar och förstasidor var fyllda 
med Saab, Muller och anställda. Radio och TV hade Saab som första nyheter liksom dagen in-
nan då anställda hade fått chockbeskedet att inga löner betalas ut. 
En midsommarnatts-mardröm, skrev Dagen 

Nyheter. Hela förstasidan har en bild på Fredrik 
Almqvist. Han är anställd på Saab sedan 16 år 
och har under hela Saabkrisen från 2009 varit en 
talesman i media för sina arbetskamrater. Men det 
har varit i lokala medier men nu kom han även 
att ta plats i ”rikslikaren”.
- Det här tar priset, säger han, och som blir 

tidningens rubrik.
Men inte nog med det. I DN:s ekonomidel står 

han på över en halvsida vid sin Saab - en röd 900:a 
5-dörrars Combi Coupé från 1991. En välputsad 
och välhållen bil i finaste skick. Den har också 
varit med i regional-TV över Västsverige.
Denne Saab-entusiast är en lojal bilarbetare och 

en hängiven Saab-fantast.
- Men det blir ingen rolig midsommar, säger 

han över hela sju spaltbredder i DN.
När han vaknade på morgonen dagen innan 

midsommarafton trodde han inte att det var sant 
att han som hade tjänat sitt företag i alla år skulle 
”belönas” med en utebliven lön.
Han hade precis som alla andra fått sitt lönebesked 

några dagar innan. Men några pengar kom inte 
in på kontot – bara lönebeskedet som kom. San-
ningens ögonblick gick upp för honom och alla 
andra anställda. Det var inget skämt.

Det blev ingen behaglig midsommarnattsdröm för 
Saab-arbetaren Fredrik Almqvist. Ur DN 24 juni 
2011. Foto: Jonas Lindstedt

Fredrik Almqvist är inte bara en lojal Saab-anställd utan han är 
även en trogen Saab-entusiast. DN 24/6 2011. Foto: Jonas Lindstedt

Han har varit tålmodig och stått ut med mycket 
från hopp till förtvivlan under sina år på Saab 
men har ändå stannat kvar. Det är den berömda 
Saab-andan som hållit honom kvar. 
Nu har det tärt på lojaliteten och han säger sig 

inte vara främmande längre för 
att byta till något annat. Men 
förhoppningsvis byter han inte 
bil i alla fall. 
Fredrik Almqvist textade en 

skylt:
- Bättre en Saab på parker-

ingen än Maud i regeringen.
På den punkten kanske han får 

gehör för Maud Olofssons tid i 
regeringen upphör nog med att 
hon avgår som centerledare.

                                                     
              CHRISTER GEBO
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En reseskildring från mel-
lan 18 och 28 juni 2011 då 
alla Sveriges  älvar kom att 
korsas. En resa i två unika 
SAAB:ar och ett uppdrag 
att åka skidor i midnatts-
solen skulle utföras.

riktigt mörkt fast det var mitt i natten och det var 
då det oåterkalleliga uttalandet kom! ”Jag ska 
minsann köra skidor i midnattssol, iklädd kort-
byxor!”   Ynglingen var undertecknad.

“ En skåning på skidor”
Det dröjde tills äventyret i Ryssland och Bal-

tikum med SAAB-klubben innan det hela kom 
på tal igen. För dej som läste Bakrutan för två år 
sedan är förmodligen Ulf Stenssons reseskildring 
från”The Baltic Tour 2009” fortfarande i minnet. 
Under någon av stunderna av väntan kom jag att 
berätta om ynglingen i Östersund för fyrtio år 
sedan.  Några överseende småleenden skymtade 
förbi men Anders Dackemyr högg som en cobra! 
”Då ska jag följa med och dokumentera” var det 
snabba beslutet. En skåning på skidor? Beslutet 
var fattat och det var kanske då min tidigare 
småleende fru, Eva, insåg att även hon hade blivit 
inblandad.
Under det kommande året broderades detaljer 

om hur resan skulle gå till. Engelsmannen i Lasse 
Åbergs vintersemesterfilm färdades i en sportbil 
och med skidor på koffertluckan. Så skulle vi 
också göra. Anders fru Ulrica hade vid detta laget 
också i sin snällhet blivit resande till midnatts-
solen. Det blev bestämt att resan skulle företas i 
900 cab med skidorna på koffertluckan och inte 
skidorna på taket. Tidpunkten fastställdes till mid-
sommar 2011. Resan skulle ske med ”lätt packn-
ing” vilket innebär så lite packning som möjligt. 

Målet skulle vara Riksgränsen. Syftet skulle vara 
att åka skidor i snö på midsommarnatten.

Leveransservice
60-tals takräcke var en nödvändighet för att 

hålla stilen på Sonetten. En sökning på nätet 
resulterade i inköp av ett dylikt. Men hur göra 
ordentlig service på Sonetten så att den höll alla 
milen. Resan var beräknad till mellan 400 och 
500 mil beroende på hur mycket utflykter vi kom 
att göra. Mats som är gammal SAAB-mekare i 
Sösdala erbjöd sig att fixa tändning och kolla upp 
lite annat. Lite annat visade sig vara leverans-
service. Mycket som skulle efterdras och kon-
trolleras vid första servicen var aldrig gjort. En 
bärarm och en del andra skruvar var lösa varför 
Mats gick igenom chassiet så att allt skulle hänga 
ihop. Bilen har ju trots allt gått nästan 3000 mil 
och är nu leveransservad.
En önskan fruarna satte upp var att Höga kusten, 

Pite havsbad, Jokkmokk och inte i bilen hela 
dagen, skulle gälla. En uppgjord resrutt  med 
diverse besöksmål och övernattningar kom att 
följas och det kändes både bekvämt och tryggt 
att veta att man hade både säng och tak över 
huvudet när man behövde det. Som exempel kan 
nämnas första dagen med Västerås och familjen 
Dackemyr som mål. Några stopp på vägen med 
kompletterande inköp, t ex vulktejp ifall någon 
gammal vattenslang skulle ge sig. 

The Artic Tour 2011

Det hela började egentli-
gen  för fyrtio år sedan vid 
tältlägret på CUF:s riksting 
i Östersund. Bland tusentals 
tält fanns en skånsk yngling 
som hade blivit både vacker 
och klok under kvällen vid 
lägerelden . Det blev aldrig 

Vägren utanför Vilhelmina
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Efter grill i trädgården, övernattning i garaget, 
jo man kan övernatta bland klenoderna i  Anders 
garage, stadig frukost på morgonen, startade den 
verkliga resan som kom att kallas ”Arktic tour”. 
Etapp två till Höga kusten innebar besök i Sala 
silvergruva på vägen. B&B på ”Prästkragen” lät 
kanske inte så upphetsande men vi möttes av 
bra boende, gemytlig gästfrihet och en trakt väl 
värd att besöka. Dag tre kom därför att bestå i att 
besöka diverse sevärdheter som ”Mannaminne” 
och Skuleberget . Landhöjningen i området är 
den snabbaste i landet och pågår fortfarande.  
Fjällforellen vid Högakustenbrons restaurang var 
en bra final innan nästa etapp mot Luleå. 
Det var där vi skulle ligga en dag och slappa på 

stranden vid Pite Havsbad. En stor fin sandstrand 
med plats för alla utan att trängas. Visst är det väl 
fantastiskt, ensamma på en hel strand. Tyvärr var 
det den dagen på vår resa som vi hade vatten även 
uppifrån. Ingen ville bada men vi var där, helt 
enligt planen. Campinggästerna tittade förundrat 
på oss och någon skakade på huvudet när man 
såg våra bilar med skidor. De förstod förmodligen 
inte hela sammanhanget. 

Regn
Fortsatt resa i regnet. Det var då det hände! 

Torkaren stannade på Sonetten! Eva som var 
chaufför för tillfället tvingades in på en liten av-
fart samtidigt som hon yttrade: ”Men torkaren har 
ju gått utanför rutan!” Så var det. Ut med handen 

genom sidorutan och lyfta tillbaka torkaren på 
spåret. Stoppet kom att inträffa var femte minut i 
fortsättningen. Vi försökte ta oss till Luleå för att 
kunna göra något åt det hela. Hur kan det bli så 
här? Vad göra? Kan det vara en lösning att sätta in 
ett kortare torkarblad så att ovankanten på torka-
ren inte kommer så nära kanten på vindrutan? 
Kortare torkarblad införskaffades och monterades 
och se, det fungerade! Regnet upphörde! Vi såg 
inte mer regn på hela resan. Anders och Ulrica 
hade lyckats att köra nercabbat nästan hela tiden 
men vattnet från mötande lastbilar blötte ner 
dem så att taket fick vara uppe under ett par mil. 
Glappet i Sonettens torkararm var lätt fixat bara 
man kom till sitt eget garage igen.
Gammelstads kyrkstad blev besökt och fun-

deringarna över  allt som skett där genom åren 
var många. Det var här tillrest kyrkfolk övernat-
tade för att kunna vara i kyrkan på söndagsmor-
gonen. Man kan bara fantisera om alla draman 
som utspelats här på lördagskvällarna. Det var i 
tideräkningen före SAAB. Bodens fästning och 
Rödbergsfortet tog inte emot besök så det blev det 
nybyggda Armémuséet i stället. Väl värt ett besök 
för den sugne. Kvällens middag i Luleå blev en 
höjdare med lavastenar och rått kött! Jo du läste 
rätt. Man får 450 grader varma flata lavastenar 
att själv tillreda sitt kött på. Kul, lite farligt och 
förbaskat gott.
Sjätte dagen var dagen då Riksgränsen skulle 

nås. På vägen dit passerade vi polcirkeln. Obliga-

Sonetten med takräcke och cabben med bakluckeräcke välvilligt inlånat av Martin Bergstrrand.
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aldrig. Vi fick sedan veta att den flyttar sig flera 
meter varje år så som turist vet man inte riktigt 
var man ska leta. 
Vidare färd mot staden som ska försvinna! Stora 

delar av Kiruna ska ganska snart flyttas så att 
man kan bryta malmen som finns under staden. 
Kanske sista chansen för oss sörlänningar att se 
och fotografera riktiga Kiruna, men den nybyg-
gda staden kommer säkert att bli jättefin.  Mat på 
stans jazzrestaurang och sedan vidare färd upp 
mot Björkliden och så småningom Riksgränsen. 
Vädret var soldis så förutsättningarna att åka bil 
komfortabelt var hur bra som helst.

Oljefyndighet
Det var då jag fick se att något blänkte på huven! 

Kunde det vara en oljestrimma? Man har ju läst 
om hur stridsflygplanen i andra världskriget kunde 
få oljeläckage och oljan spred sig över huven. 
Men vi hade ju inte varit i strid! En nödlandning 
på första bästa parkeringsficka genomfördes. 
Kontroll på huven visade sig vara just som be-
farat, olja! Upp med flipfronten för att omedelbart 
upptäcka en oljefyndighet väl fördelad i vänstra 
halvan av motorrummet. Kontroll av oljenivå i 
motorn visade sig helt ok. Vad göra? Beslutet blev 
att torka upp det blötaste och fortsätta färden med 
regelbunden kontroll av motorns oljenivå.
Tankarna snurrade i huvudet. Fortfarande på 

väg hemifrån och tekniskt problem förmodligen 
modell större. Vid kontroll i Björkliden upptäckte 

jag att transmissionskåpan där framme var alltför 
lös. Bultarna som spänner kåpan över packningen 
drogs fast lite bättre. Mera kontroll och då visade 
sig hela sumpen också vara onödigt  lös. Även den 
drogs fast, olja blev upptorkad och färden kunde 
fortsätta. Man känner sig så nöjd när man hittat 
felet och detta var kanske något som skulle in-
gått i leveransservicen. Fantastiskt med 200 mils 
körning och oljeläckage men oljestickan visade 
fortfarande nivå mellan de bägge kontrollinjerna. 
Kunde läckaget ha berott på att jag använt hel-
syntetolja  när jag servade motorn? Bert Grahn på 
Sonettfabriken i Arlöv rekommenderade mig ju 
att använda sådan. Hade oljan nu löst upp gamla 
packningar?

Basker och skidväst i backen
Så var vi då framme vid Riksgränsen och till 

våra förbokade rum på meteorologen ski lodge, 
ett gammalt hus som tidigare använts som bostad 
för väderobservatörer. Förberedelserna inför nat-
tens övning med skidåkning satte genast igång. 
Det var nu uppdraget skulle utföras. Värden vid 
vårt boende berättade att det molniga vädret 
skulle upphöra ett par timmar före midnatt och 
sedan skulle det vara solsken hela natten. Vi fick 
också veta att ett par liftar skulle startas under 
ett par timmar på natten och att det fanns sam-
manhängande snö på norrsidan av berget fortfar-
ande. Konstig tanke, åka skidor vid midsommar 

toriskt stopp för fika och fo-
tografering. Cao och Glenn 
som driver ”Artic Circle 
Center” övergav för en stund 
sin restaurang för att ut och 
fotografera de ovanliga och 
långväga gästerna. Detta 
var något vi upplevde hela 
tiden, folk stannade upp för 
att fotografera bilarna och 
prata med oss. När jag var 
på samma ställe? för många 
år sedan, fanns det bara en 
skylt i väggropen som talade 
om var polcirkeln var. An-
ders och jag var och letade 
efter den gula linjen som 
finns på kartor och skyltar 
men i naturen  hittade vi den Sola säkert vid Piteå havsbad
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på norrsidan av en backe och med solsken! Det 
hela kändes ännu mera förvirrande när vår värds 
förutsägelse slog in och  solen bröt fram strax 
efter tio på kvällen. Det blev dags för fortsatt up-
pladdning inför skidåkningen.
Det blev en fantastisk natt! Efter en nästan obe-

tydlig liftincident befann sig då två skåningar till-
sammans med mer vana skidåkare i en skidbacke, 
mitt i natten och i solsken. Eva, Ulrica och Anders 
drog några snabba repor längs pisten medan jag 
själv tog det väldigt försiktigt. Kändes inte helt 
obesvärande att åka i snömoset. Det var ju mellan 
tio och femton grader varmt i luften! Knäna har 
blivit sköra med åren och åka hem i paket var jag 
inte intresserad av.” Har ni sett den gamle gubben 
med basker och skidväst?” var förundrade kom-
mentarer som hördes från ungdomarna i backen. 
De skulle bara veta hur roligt vi hade! 
Nu skulle någon form av manifestation över det 

utförda hjältedådet ske. Som av en händelse fanns 
Dackemyrs kåsor med på berget. Det fanns även 
Irländska destillerade och danska jästa drycker. En 
stunds gemyt  i snön, lite utvärdering och därefter 
nerfart med liften. Att sitta i liften med milsvid 
utsikt och porlande smältvattenbäckar under sig 
är en upplevelse bara det. Den nattens upplevelse 
är för alltid registrerad i minnesbanken för ”nät-
ter man aldrig glömmer”. Väl nere från berget 
upptäcker vi att solen börjar närma sig öster och 
då inser vi att man ska nog vila sig lite också, trots 
det fina vädret. När jag skulle säga godnatt till 
Sonetten upptäckte jag att huven fortfarande var 
oljigt svettig men det får bli nästa dags problem.

skarnas största utlastningshamn för järnmalm. 
Vi kostade också på oss ett besök i stadens gal-
leria. Tiden rann snabbt iväg så för att komma i 
tid till kvällens midsommarsill fick vi återvända 
till Riksgränsen. Där visade det sig att sillen fick 
sällskap av både nypotatis och ”sjungedricka” att 
simma i. Midsommar precis som i Skåne m.a.o.

Åter på resande fot
Morgonen efter kom alla förvånansvärt enkelt 

upp igen, eller var klockan nio på kvällen? Ljust 
var det i alla fall. Resan söderut och de resterande 
tvåhundra milen måste påbörjas. Snabb ilastning 
och kontroll av surrningen på taket och oljenivån i 
motorerna. Snabb resa söderut med första stoppet 
vid ishotellet vid Jukkasjärvi. Lappland hade ju 
varit varmt under hela juni så när vi kom på besök 
bestod ishotellet av en torr grusplan. Några prylar 
från giftshopen fick vara vårt minne från besöket. 
Det fanns dessutom en helt ok restaurang andra 
sidan landsvägen. 
Siktet var inställt på att vi skulle få se två av 

landets största kraftverk också innan vi kom till 
Jokkmokk för övernattning. Vi fick se både Porjus 
och Harsprångets kraftverks och de är inte små. 
Vid vårt övernattningsställe i Jokkmokk fick vi en 
oväntad upplevelse. Stort pampigt bröllop med 
massor av elegant klädda gäster. Medan gästerna 
firade passade vi på att göra nattlivet i centrum. 
”Raggarrundan” i Jokkmokk var kort för ”KAJ” 
i svart sänkt Volvo kom förbi oss ungefär var 
fjärde minut. Det kändes som om vi var händelsen 

Nästa dag var midsommarafton 
för att det var fredag, inte för 
att det verkligen var midsom-
marafton enligt datumet då det 
i själva verket skulle vara mid-
sommardagen. En tur till Narvik 
gemensamt i cabbben kom att 
sitta fint den dagen. Hade under 
natten tänkt ut att oljefläcken på 
Sonettens huv nog var olja som 
samlats i springor och spår kom 
att sprida sig genom kapilläref-
fekt och skulle nog inte försvinna 
förrän bilen var avfettad. Vi fick 
norsk lunch och besök på stadens 
utsiktspunkt med vy över sven-

En stunds paus vid kraftverksdammen i Porjus.
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i centrum den natten. Det spelade hög musik i 
bilarna som körde förbi och alla såg glada ut. 
Det var snudd på att man lite kände vibbarna från 
när man själv var nybliven körkorts ägare.  Åter 
till övernattningsstället och bröllopsfesten som 
visade sig vara på finalen.
Morgon igen, tror jag. Kontroll och en första 

halvliter påfyllning av olja. Motorn var nu orden-
tligt nergeggad och små svarta fält på asfalten vid 
motorn hade uppstått under natten. 250 mil och 
en halvliter olja är ju trots allt ingen panik men 
var kommer oljan ifrån? Färden går nu till Vil-
helmina för att nästa dag fortsätta till Junsele. På 
vägen stannade vi i Lapplands sydligaste utpost, 
Hälla. Byns café i 60-talsstil är ett mål man inte 
bör missa. Gammeldags fika och en del matbröd 
att ta med blev resultatet av besöket.  Djurparken 
i Junsele har vita tigrar, vargar och en hel flock 
brunbjörnar. Vi skulle övernatta i en stuga i 
anslutning till djurparken så omedvetet kollade 
vi nog stängslen lite extra. Teorierna om var oljan 
på Sonettens motorhuv kom ifrån fortsatte att 
gäcka tankarna. Kan en gammal packning börja 
läcka, blöda, trots att den är hel? Mängden olja 
som läcker ut verkar ju inte öka och det känns 
ju trots allt lite positivt. Nu har vi ”bara” hundra 
mil kvar till Bjärnum. 

bytte en del bildfiler med varandra och försökte 
kort utvärdera våra upplevelser. Vi kom fram till 
att vi hade alltför många stora och gemensamma 
intryck för att kunna till någon utvärdering så här 
tätt inpå. Det fick bli en riktig firarkväll i stället.
Nästa morgon kom andra halvlitern av den 

dyrt inköpta mackoljan väl till pass på Sonetten.  
Snabba ”hej då och på återseende” och sedan 
iväg mot Uppsala. Besöket i Uppsala är en annan 
historia och resan till Skåne sista dagen var ju 
bara en ren expeditionsaffär. Ett snabbt uppehåll 
utanför Linköping vid Bergs slussar för ett bad 
i sommarvärmen och sedan var Bjärnum snabbt 
intaget. Alla förstår att det känns bra att efter 405 
mil vara hemma igen. Oljeläckaget då? Jo det 
fanns kvar men felsökning får vänta tills senare. 
Rengöring och avfettning och därefter noggrann 

avspolning. När motorn sedan gått på tomgång 
några minuter började oljan droppa under bilen. 
Snabb kontroll och då förstod jag feltänket hela 
resan. Oljetryckskontakten levererade en super-
tunn oljestråle hela tiden och när fartvinden vid 
körning fick tag i den så spreds den som från en 
sprayflaska i hela motorrummet. Snabbt i med 
reservmotorns oljetryckskontakt och vips blev 
Sonetten torr igen!

Sommarhälsning från
 Jan Nilsson/SAAB Skånia

På 60-tals cafe i Hälla.

Dags för sista 
natten med gäng-
et. Efter Junsele 
var det nämligen 
bestämt att Ulrika 
och Anders skulle 
åka  d i r ek t  t i l l 
Västerås för att da-
gen efter ge sig ut 
med ungdomarna 
i Toppolan för en 
fotbollsturnering. 
Själva skulle vi 
nästa dag nå Upp-
sala för att besöka 
dottern. Detta in-
nebar att den suc-
cèfyllda långresan 
firades ordentligt 
på kvällen.  Vi 
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Hej!

Denna 96-a är väl som vilken annan Saab 96 som 
helst, kanske du tänker. Fel, för det är inte vilken 
Saab som helst utan min egen gula 73:a - min 
första bil. Har haft den i min ägo sedan 1989.  Den 
ursprungliga motorn gick sönder men jag hade 
en renoverad motor som installerades (se bild). 
Under flera år hade jag  kul med Saaben..

 Men  salt och fukt åt sig igenom min Saab. En 
dag så gick den inte längre igenom besiktningen. 
Gjorde upp med en jordbrukare att få ha den i en 
lada, där hö, gödsel och kyckling hånade den. 
Denna en gång så stolta Viking sjönk i glömska i 
många år tills jag fick mod, tid och utrymme att 

Ett brev från Holland

börja den stora uppgiften att renovera den. Nu 
har restaureringen kommit långt och det börjar 
bli roligare. 
SAAB 96 är en sällsynt klassiker i Nederländer-

na. Det går månader utan att jag ser någon på 
vägen. Det är dags att ändra på det nu för egen del! 

Vänliga hälsningar
Johan Verlan, Nederländerna
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En söndag i slutet av maj tog jag den nyin-
förskaffade 96:an på en bilutflykt. Det känns 
som om bilutflykter är något som förekom när 
min bil var ny för över fyrtio år sedan. Man 
kan höra repliken ”Shall we go for a ride?”  i 
gamla filmer. Bilturen tycktes ha ett värde i sig, 
resmålet var underordnat färdsättet. Tanken 
är mycket otidsenlig i dagens samhälle där 
tillgängliga energiresurser för första gången 
uppfattas som ändliga.

Nå, bilutflykten blir inte lång. Jag lämnar hem-
byn Bjärsjölagård, mellan Sjöbo och Hörby, 
och styr söderut. De vägar jag väljer är i åt-
skilliga kilometer kantade av alléer. Först kör 
jag Tullesbovägen mellan Bjärsjölagård och 
Tullesbo, ett säteri mest känd för sin uppfödning 
av dressyrhästar. Söder om Tullesbo styr jag mot 
Övedskloster. Sitt namn till trots är Övedskloster 
faktiskt ett slott. Idag bedrivs jordbruk här, och 
platsen är bebodd sedan 1100-talet. Läs mer på 
http://www.ovedskloster.com/.

I fyrvägskorsningen vid slottet svänger jag 
österut upp mot slottskyrkan. Vägen dit är spikrak 
och ska enligt informationstavlorna minna om 

En skånsk bilutflykt 
med regn och

 strejkande torkare
premonstratensmunkarnas uppdrag att gå ut i 
världen och verka. Detta skilde dem från till 
exempel benediktinerorden, som med bön och 
mässor slöt sig inom klostrets väggar.

                                                   
INGEN BUSKÖRNING

Under körningen njuter jag av den gamla 
bilens mjuka rörelser. Fjädringen är inte spor-
tig, tvärtom. Jag borde nog i framtiden byta 
framdämparna, men just nu är kontrasten mot 
vardagskörandet i 9-3:an och dess gokartmäs-
siga väghållning behaglig. Ingenting i bilens 
uppförande på vägen inbjuder till buskörning. 
Stolens stoppning matchar chassiet och varje liten 
ojämnhet i vägen fortplantas till kroppen med en 
fördröjning. Ljudet av hjulens muller mot vägens 
oregelbundenhet följs strax efter av en rörelse i 
stolen. Jag påminns om Slim Borgudds åsikt att 
den viktigaste kroppsdelen vid tävling är ändalyk-
ten, som vidarebefordrar alla känslointryck från 
bilen upp i kroppen. Här råder liksom ett omvänt 
förhållande jämfört med åskväder. Där kommer ju 
först synintrycket, och genom det gamla knepet 
att räkna pilsner tills knallen kommer får man 
avståndet till ovädret. 
Åskväder, ja. Västerut är himlen oroväckande 
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dieselblå men här lyser ännu solen. Jag svänger 
av raksträckan upp mot kyrkan och befinner mig 
på en liten grusväg av den där typen som har en 
grässträng i mitten. Just sådana grusvägar tycker 
jag om. Dels för att de ger ett intryck av att inte 
vara hårt trafikerade, dels för att grässträngen 
visar att vägbanken är så välgjord att man inte 
ständigt måste hyvla vägen. 

                                                     
KATASTROFORD

Jag parkerar under de gamla lindarna och van-
drar genom kyrkogården. På en gravsten läser jag 
ett ord för första gången. En ståtlig sten visar att 
här vilar stoftet av ”ladugårdsfogden” och så ett 
namn. Eftersom ord är en del av min vardag och 
min profession reagerar jag alltid när jag stöter på 
ett ord för första gången. Tyvärr händer det sällan. 
Men ord dyker upp för att de behövs, inte förrän 
de används i samhällsdebatten eller mediaflödet. 
Fredrik Lindström ger i sin essäsamling ”Världens 
dåligaste språk” (Stockholm, 2000) exempel på 
ord som alla varit nya en gång. När använde du 
fyrtiotalsuttrycket ”klämmig” sist när du beskrev 
en person du mött eller en låt du hört på radion? På 
femtiotalet var den där klämmiga flickan kanske 
snarare en ”ärtig böna” för att tjugo år senare ha 
förvandlats till en ”fräsig brud”. Man kan nästan 
på dagen bestämma när ord som ”bogvisir”, ”be-
querel” och ”tsunami” blir allmängods. Tyvärr är 
det ofta förknippat med katastrofer.

                                                      

De korta vindrutetorkararmarna viftade fåfängt. 
Det var lika blött på den sida torkararmen just 
svept av som på den otorkade sidan. Det finns 
en fantastisk scen i Jaques Tatis film Trafic, där 
besökarna på en stor motorutställning ska lämna 
parkeringen. Tati låter karaktärerna i bilarna speg-
las av vindrutetorkarnas rörelser. Har du inte sett 
Tatis filmer? Gör det! Alla hans filmer finns i en 
prisvärd DVD-box.

                                                           
TORKARSTOPP

Men det värsta skulle ännu komma. I nöden 
prövas vännen, heter det ju. Just som jag letade 
efter ett lämpligt ställe att stanna och vänta ut åsk-
skuren sviker vindrutetorkarna mig. Jag vet inte 
om motorn brunnit, säkringen gått, om länkaget 
hoppat av. Det enda som just då betyder något är 
det faktum att min sikt är detsamma som avstån-
det till vindrutan. Det finns ingen möjlighet att 
se någonting utanför bilen. Jag tvingas bromsa, 
svänga till höger tills jag känner att jag är utanför 
asfaltkanten och slå till körriktningsvisaren. Och 
jag hinner tänka att det är en ironi att årsmodellen 
efter, 1969, varningsblinkers blev standard. 

Nå, regnskuren dundrar vidare åt sydost och på 
vägen hem går jag i tankarna igenom en lämplig 
felsökningsstrategi. Regnet har upphört lika 
snabbt som de drabbade oss. I det glittrande sol-
skenet tycks blommor och fåglar liksom pusta ut 
och nicka åt varandra och säga att ”det där gick 
ju bra”, trots allt. Och, i ett infall av att mirakel 
trots allt kan hända, fäller jag ned vindrutetork-
arspaken i sitt första läge, om inte annat för att 
kunna felsöka kablarna. Och, tror du inte att torka-
rarmarna, tveksamt visserligen, men ändå, rensar 
vindrutan från de tunga dropparna från kastanjen 
som hade jag parkerat under. 

Jag vet fortfarande inte vad som fick torkarar-
marna att i det kritiska ögonblicket sluta fungera. 
Jag ska undersöka möjliga orsaker. Men först ska 
jag byta framdämpare och ventilkåpspackningar, 
ersätta den rostiga framskärmen, montera en huv-
låsvajer som inte kärvar, byta stötdämparfästena 
i bak, skaffa ett fräscht reservhjul, såga till en ny 
plywoodskiva till bagagerummet, montera … 
byta… slipa… Suck.

                                                                                                                    
MATS ABELSSON

TORKARSVEP
När jag passerar de ramelska familjegravarna är 

himmelen än mer hotande i väster. Jag beslutar 
mig för att ta en sväng runt Vombsjön och sedan 
återvända hem. Jag skyndar tillbaka till bilen och 
kör väg 104 västerut och viker sedan söderut för 
att runda sjön. Men strax möter jag åskskuren. 
Intensiteten i regnet är av den där styrkan där 
man instinktivt slår av på farten och om man är 
utomhus flyr till vad tak som finns. 
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Saab 93F är ju en mellanmodell med fram-
hängda dörrar innan 96:an kom. När 93F kom 
ut blev den omslagsbild på Teknik för alla nr 
3 (4-18 februari 1960). Det var en speciell an-
ledning till att den blev omslagsbild. Saab 93F 
var nämligen 1:a pris i tidningens läsartävling.
”Sigges motorcirkus” hette den tävling som 

Teknik för Alla hade för sina läsare. Sigge var 
förstås Sigge Fürst som vi äldre främst kommer 
ihåg för Frukostklubben i radion. Han var ju både 
artist och skådespelare och var den tidens kändis. 
Nu hade han lånat ut sitt namn till tidningens 
jubileumstävling.
Tävlingen var upplagd i tre etapper och handlade 

om allmänna bilkunskaper. Man behövde bara få 
rätt på en av etapperna för att komma till finalens 
hemliga utslagstävling. En hundralapp lottades ut 
till tjugo tävlande som vunnit etapptävlingarna. 
En hundralapp då för femtio år sedan motsvarar 
nog en tusenlapp i dagens penningvärde.

Men toppvinsten som tidningen lockade med 
var alltså en SAAB 93F och - som det står i tid-
ningen - ”med leveranstrimning, skatt, accis och 
oms betalda d v s fullt körklar”.

                                
VÄLKÄND OCH POPULÄR

Tidningen tyckte inte att man behövde pre-
sentera vinnarbilen eftersom den var en alltför 
välkänd syn på de svenska vägarna.
- Men så mycket kan väl sägas på en gång 

att det blir en ur svenska bilpublikens synpunkt 
mycket populär bil vinnaren får i belöning för sin 
prestation, skriver man. 
Tidningen lockade också med att den som vin-

ner bilen får gratis resa till SAAB-fabriken i 
Trollhättan och ”bokstavligen få följa sin egen 
bils tillkomst”.

                            

Vinst till Västerbotten

UNG VÄSTERBOTTNING
Det var också precis vad västerbottnin-

gen Bo Eliasson fick göra. Han var då 
endast 22 år och bodde i Bjurforsfallet. 
Som ett ödets nyck så var han dessutom 
bilmekaniker.
Det var nämligen han som vann den 

splitternya Saab 93:an och fick hämta 
den i Trollhättan i samband med ett besök 
på fabriken tillsammans med sin pappa 
Ossian. Där fick de följa hela vägen från 
karosseriet, till motormonteringen och 
slutmontering.

                               
INTERIMSSKYLTAD

Till sist fick de hämta ut den nya Saaben 
och sätta på de röda interimsskyltarna som 
de hade med sig hemifrån med nummer 
AC 1011.
22-årige Bo Eliasson kunde alltså förverk-

liga sin dröm om en alldeles egen ny bil.
Vad som sedan har hänt med bilen är obe-

kant då den alltså hade tillfälliga skyltar 
som man fick ha på den tiden innan man 
fick ett riktigt registreringsnummer.

                              
VINDRUTESPOLNING

Den Saab 93 som är på omslaget till 



20 2120

Teknik för Alla är alltså inte själva vinstbilen 
men en likadan och som registrerades på Philip-
sons i Stockholm den 7 december 1959. Det står 
särskilt angivet i registreringshandlingen att den 

har vindrutespolning.
Den vandrade sedan under 

några månader till två bil-
firmor i huvudstaden som 
förmodad demonstrationsbil 
innan den såldes till char-
kuteristen Sven Johnsson i 
Årsta. Han blev alltså den 
förste riktige ägaren till tid-
ningens omslagsbil. Han 
hade den i nästan tre år innan 
den byttes in av Stockholms 
Bilcentral i Hammarby och 
såldes till hissmontören Sven 
Eriksson i Drevviken. 
Han hade den inte i mer 

än drygt ett år innan den 
köptes av teknikern Bengt 
Göran Bromé och nästan två 
år senare till bilmekanikern 
Nils Ivar Lennart Johnsson i 
Älvsjö. Den var dessförinnan 
skriven en kort tid på Åke 
Åsberg i Älvsjö.
Den sista noteringen om 

Tfa:as omslags-Saab är en 
skrotanmälan 13 november 

1968 till Huddinge polisdistrikt.
Det var ”Sagan om Saab” – åtminstone den här 

bilen.                                                                            
CHRISTER GEBO

Konstnär målar oljiga Saabar
Publicerat: tisdag 23 augusti Nyheter P4 Väst

När Koenigsegg hoppade av och Saab skulle 
läggas ner 2009, kunde konstnären Soile Wer-
nemyr i Stenungsund inte värja sig mot rap-
porteringen. Hon började måla Saabar.
Nu målar hon Saabar igen, Soile Wernemyr. Och 

den här gången känner hon nästan lite ansvar för 
Saabs framtid, säger hon.
– Nej, för den oro de känner räcker säkert till, 

menar Soile Wernemyr, som i stället tror att 
hennes goda tankar när hon målar sin barndoms 
kära vita Saab, ska betyda något positivt för Saab 
Automobile och dem som arbetar där.
Saabs konstförening bad om en utställning i vin-

tras, och nu blir den av om några veckor. Den här 
gången behövs tyngre material än akvarell, säger 

Soile Wernemyr. Så nu målar hon i olja.

Soile Wernemyr, konstnär som ställer ut på Saab 
från 15 september.
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Saab-entusiaster vädjade till
Vladimir Antonov på Facebook

När det krisade för Saab förra året och GM 
hade bestämt sig för att lägga ner företaget 
så blev det ”folkstorm” i ledet. Entusiaster 
från hela landet möttes till en manifestation 
i Trollhättan och på andra håll i landet och i 
världen. I Trollhättan var det ett långt dem-
onstrationståg med Saab-bilar.
Förra gången var uppmaningen till General 

Motors att sälja Saab. Muller hade då lagt bud 
på Saab och dessutom ökat på budet för att få 
köpa företaget.
Det var en påtryckning som hette duga och som 

gjorde intryck på direktörerna på GM som föll 
till föga och sålde Saab till Spyker Cars.
Demonstrationen var i januari 2010. Muller till-

trädde som ägare i februari. Och bandet startades 
igen i mars efter sju veckors stopp.
Det gick ett år och Saab firade Independence 

day. Sedan blev det stopp efter stopp tills det 
stod helt stilla. Muller åkte som en skottspole 
till Kina och fick pengar. Vladimir Antonov ville 
vara med och bli delägare men släpptes inte in.
När skulderna bara blev större och större och 

när pengar inte längre fanns till löner för de an-
ställda och det öppet talades högt om konkurs 
började Saab-entusiasterna att träda in på arenan 
igen men inte med sina bilar utan med sociala 
medier.
Vladimir Antonov har nämligen en egen profil-

sida på Facebook och när det upptäcktes så fick 
han många vänner. Det var anställda vid företaget 
och det var andra Saab-entusiaster.
Budskapet och uppmaningen till Antonov var 

att rädda Saab. Hoppet hade nu ställts till honom 
att bli Saabs frälsare och räddare sedan Muller 
hade dalat i anseende.
- Jag hoppas att du kan rädda Saab, skrev 

en kvinna till honom på Facebook.
Antonov fick många tillrop och uppmuntran 

att jobba hårt på att bli godkänd som delägare i 
Saab. Han hade stöd från Saab-folket.
- Kämpa på! skrev man.
Saab förtjänar att räddas, skrev en man till 

Antonov
En annan Facebook-vän skriver till Antonov 

att han har talat med många och de tycker att 

det är märkligt att Antonov som äger banker och 
fotbollslag inte får gå in i Saab med pengar:
- Det är löjligt
Antonov skrev ett samlat svar till sina Facebook-

vänner:
- Kära Saab-vänner och Saab-älskare med 

all min respekt! Jag kan inte säga något. Glöm 
inte bort att detta inte är en sorglig historia eller 
film. Det här är ett tufft affärsuppdrag. Ge oss en 
chans att reda ut det här.
Det skapades samtidigt en ny Fackebook-grupp 

igen som snabbt fick 5.000 vänner. ”Save Saab” 
är gruppens namn och Vladimir hade koll på den 
också och skrev plötsligt:
- Saved!
Han skrev bara detta enda ord – räddad. Det var 

samma dag (27/6) som Saab hade sålt en del av 
sina fabrikslokaler till Hemfosa för 255 miljoner. 
Dagarna innan hade Saab fått 120 miljoner i en ny 
förskotts betalning från en hemlig köpare i Kina 
för 582 bilar samt ännu ett lån från Gemini på 230 
miljoner och Saab kunde därmed betala lönerna 
och fackets konkurshot var undanröjt.
Om det var detta som Antonov menade med att 

Saab var räddat återstår att se. Den 8 september 
skickade Vladimir Antonov ett mail att han fort-
farande är med Saab i hjärtat men inte affärsmäs-
sigt.                                                                                    
    CHRISTER GEBO
Sociala medier blev Saab-folkets sätt att 
kommunicera direkt med Vladimir Antonov och 
uppmuntra honom att kämpa på för att rädda Saab.
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Från förhoppningar till ovisshet
(del 2, fortsättning från förra numret)

Turerna kring Saabs kines-affärer kan säkert 
ge stoff till ännu en bok om Victor Muller. I maj 
trodde alla att det var klappat och klart för 
Saab. ”Saab räddat” utropade lokaltidningen 
på hela första sidan och produktionsdirektören 
Gunnar Brunius gjorde tumman upp på en 
stor bild i tidningen.

Det var då som Victor Muller hade varit på 
penningraggarrunda i Kina och fått Hawtai att 
nappa på Mullers lockrop. En liten delegation från 
företaget kom till Saab i Trollhättan några dagar 
senare. Företaget hade kallat in sina anställda för 
att plocka ihop några bilar inför deras åsyn. Men 
delegationen åkte hem missnöjda till Kina och 
backade ur affären. 
Muller hade då hunnit åka till USA för att intro-

ducera 9-4X och fick i all hast ge sig tillbaka till 
Kina. Över en enda helg hade han snickrat ihop 
ett nytt blixtavtal. Nu med Pang Da. 
- Avtalet är ett enormt uppsving för Saab, 

utropade Muller glatt .                        
Muller reste omedelbart till Trollhättan och 

i förskott innan fabriken ens hade kommit igång 
i Trollhättan. 

                 
EGNA BONUSMILJONER

Efter blixtbesöket vid mellanlandningen i 
Trollhättan från Kina åkte han lika snabbt till 
Nederländerna för att hålla bolagsstämma med 
aktieägarna i Spyker som kritiserade honom för 
de bonusmiljoner som han för egen del plockar 
ur Saab. Muller stod på sig och ansåg att han var 
värd dessa miljoner.
Vid bolagsstämman lämnade Jan Åke Jonsson 

vd-jobbet på Saab och Victor Muller tog hans 

jobb också.                             
MEDHÅRS

Vladimir Antonov hade en låg profil dessa da-
gar då Muller flackade runt men hans talesman i 
Sverige, Lars Carlström, var desto mer talför och 
kritiserade regeringen och hävdade i en debat-
tartikel i Aftonbladet att regeringen helst såg att 
Saab skulle läggas ner för gott.
Men då dök Vladimir Antonov upp hos självaste 

näringsministern Maud Olofsson och göt olja över 

När det var som hetast i somras vajade 
kinesiska flaggor tillsammans med svenska 
fanor utanför Saabs entré och alla trodde att 
företaget var räddat.

bad de anställda om ursäkt 
för att det hade strulat med 
Saab och sa att det var hans 
fel att det hade krånglat och 
fabriken stått stilla i nästan 
två månader. 
- Det ska aldrig hända 

igen, var hans löfte.
Hans ursäkt godtogs utan 

vidare och alla var nöjda, 
glada och belåtna igen.

                            
 UPPREPNING

Historien har en benägenhet 
att upprepa sig. I avtalet med 
Pang Da ska det kinesiska 
företaget köpa 1.500 bilar 
och betala i förskott för bilar 
som inte finns.
Exakt likadant var det 

i slutet på 1940-talet då 
Philipsons betalade för bilar 

kritiken och strök henne 
medhårs. Efteråt berömde 
de varandra för en trevlig 
träff på näringsdeparte-
mentet.
Ett par dagar senare kom 

Pang Da:s vd till Stock-
holm och också han besökte 
Maud Olofsson innan han 
med sin delegation fortsatte 
till Trollhättan.

                      
KINAFLAGGOR 

VAJADE
Kvällen innan hade Saab-

ledningen bestämt sig för 
att starta fabriken igen och 
de anställda kallades för 
inställelse på sin arbetsplats 
morgonen därpå. 
Sällan har väl så många 
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varit så glada för att gå upp tidigt på morgonen 
och åka till jobbet – dessutom på en fredag.
Den här dagen den 27 maj 2011 strilade regnet 

över Trollhättan men över Saab sken solen för nu 
var man igång igen med hjälp av kinesiska pengar.
Samtidigt som nya bilar monterades på bandet så 

vajade kinesiska flaggor intill de blågula fanorna 
utanför entrén.
Ett hundratal bilar monterades denna omstarts-

dag. Det är knappt hälften mot en vanlig dag innan 
det långa stoppet.

                           
TAPPADE BILAR

På hemvägen från Stallbacka bilfabrik kunde de 
anställda möta långtradare från när och fjärran 
som var på väg till Saab med komponenter från 
underleverantörerna igen.
Under det sju veckor långa stoppet hade Saab 

tappat 8.000 bilar. Man tillverkar 224 bilar om 
dagen med 28-takt och ett skift.
Och nu hade Saab pengar för några månaders 

drift. En påfyllning i kassakistorna behövdes 
snabbt för att det inte skulle bli nya stopp. Så Mul-
ler fick fortsätta att göra skäl för de bonuspengar 
som han ansåg sig vara förtjänt av.

                        
 ALLVARLIGA TÖRNAR

Victor Muller har en enastående förmåga att få 
folk att tro att det är en bra investering att satsa 
pengar i Saab. Han borde också använda den 
förmågan att inte bara frälsa Saab hos investerarna 
utan även frälsa kunder för Saab.
Saabs primära problem är inte att man har brist 

på pengar för det är bara en konsekvens av att 
Saab säljer alldeles för dåligt. Hur man ska få 
kunder till Saab är viktigast av allt.
Saabs varumärke har fått sig allvarliga törnar av 

de senaste årens kriser. Det bisarra är att försälj-
ningen av nya 9-4X aldrig kom igång i USA efter 
lanseringen trots att det är en bil som inte har 
mycket med Saab att göra då den tillverkas av 
GM i Mexico. Saab köper dem av GM och säljer 
dem vidare till kunderna men det har gått trögt. 

                          
TRE DAGAR                         

Efter att Muller varit i Trollhättan och bett om 
ursäkt och lovat att det aldrig skulle hända mer så 
stannade bandet igen efter endast tre arbetsdagar 
på grund av materialbrist. Underleverantörerna 

hade stoppat nya leveranser i brist på betalning.
Det var ett stopp som förlängdes gång på gång 

vecka efter vecka. Sedan blev det för hela som-
maren. Samtidigt så strulade det med löner. Till 
slut började kronofogden att plocka pengar från 
Saabs bankkonton i utmätning för kundfordringar.

                             
 AVHOPPARE

De fackliga representanterna hoppade av från 
styrelseuppdragen och nu var Victor Muller ende 
styrelseledamoten - alltså var han efter Jan Åke 
Jonsson avhopp både vd och styrelseordförande 
men utan en styrelse annat än han själv. Cirkus 
Muller tycktes gå i repris men nu med Saab på 
skådeplatsen.
Victor Muller verkade gå under jorden men mitt 

i sommarhettan eller blötan för många så dök han 
plötsligt upp i Trollhättan men enbart för att träffa 
fackliga representanter. Han charmade dem och 
de var nöjda.Vad han hade sagt till facket fick 
ingen veta – inte ens de anställda.

                              
 DYRA LÅN

Efter krånglet med de försenade juni-lönerna 
hade Muller tagit snabblån hos GEM för att få 
ihop till löner för juli. Men bara för de kollek-
tivanställda. Tjänstemännen fick vänta igen på 
sina löner.
Det är dyra snabblån som Muller har tagit med 

GEM. Det är ungefär som en privatperson tar en 
SMS-lån för att kunna lösa  en skuld i sista stund 
innan fogden kommer med utmätningshotet.
Och så har man tryckt nya aktier till försäljning 

vilket gör att gamla aktier utvattnas i värde men 
pengar kommer in. Det kallas nyemission med 
ett finare ord.
I somras sålde Saab en stor del av sina fastigheter 

för 255 miljoner.
Man måste ju ställa sig frågan hur Saab ska 

kunna gå med lönsamhet med höga räntekost-
nader när företaget inte gjort det ens utan skulder.

                          
SOCIALHJÄLP

När månadslön i augusti också frös inne så 
började samma visa igen för tredje gången och 
facket började på nytt att samla in fullmakter från 
sina medlemmar med en betalningsuppmaning 
till företaget. 
Samtidigt erbjöd Trollhättans kommun företa-
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Minidebatt mellan fack och media

Svartmålning eller rak information
Svartmålas Saab eller är det bara en rak in-

formation? Det var frågan för en minidebatt 
mellan metallfacket och journalisten Jens B 
Norström i lokalradion 8 juni.
På morgonen denna dag hade löpande bandet 

på Saab stannat igen efter inte ens en timmas 
produktion. Dagen innan var det stopp men man 
kom igång igen dagen därpå men alltså mycket 
kortvarigt. Innan dess hade fabriken stått stilla i 
sju veckor och efter det långa stoppet bara varit 
igång i tre arbetsdagar. 
Materialbrist var återigen orsaken till det nya 

stoppet men Saab ville inte uppge vad orsaken var 
till bristen på komponenter för monteringen. Men 
det ansågs förstås bero på att pengar saknades. En 
del underleverantörer hade inte fått betalt för tidi-
gare leveranser och satte stopp för en fortsättning.
Senare på eftermiddagen medgav Saab att man 

hade brist på pengar men att en lösning var i 
antågande.
I lokalradion (Radio Väst) anordnades en mi-

nidebatt där Tony Andersson vid IF Metall i Norra 
Älvsborg anklagade media för att under lång tid 
ha svartmålat Saab med negativa rubriker. 
- Det har varit en total negativism, menade 

Tony Andersson vid metallfacket och hävdade 
att de sju veckors ledighet som de anställda hade 
under stoppet har varit rena tortyren till följd av 
medias svartmålning.
- Det har varit förödande för de anställda 

och för företaget.

Jens B Nordström, som skrivet boken ”Cirkus 
Muller” fick försvara publiciteten i media.
- En spade ska kallas för en spade. Man ska 

inte blunda för fakta utan alla är betjänta av en rak 
information om tillståndet i företaget.
- Saabs resa har varit fantastiskt och väckt 

beundran. 
Tony Andersson anklagade media för att älta 

samma sak gång på gång:
- Journalisterna har suttit på olyckskorpsläk-

taren och intervjuat varandra.
Jens Nordstöm påpekade att Saab har brustit i sin 

information och att Victor Muller tillbakavisat alla 
problem vilket istället har lett till spekulationer 
av media.
- Man skjuter på budbäraren.
Kritiken om företagets bristande information 

höll facket med om, vilket också har drabbat de 
fackliga representanterna..
- Muller har en tilltro till att kunna gasa sig 

ur problemen, hävdade Jens B Nordström.
Tony Andersson ansåg att kritiken mot Victor 

Muller var orättvis:
- Man baktalar honom men utan honom 

hade Saab inte funnits idag.
Saab väcker känslor. Få är oberörda inför Saab. 

De finns de som anser att media har varit alldeles 
för snälla mot Saab medan andra, som sagt, anser 
att Saab har svartmålats.

                                                             
CHRISTER GEBO

gets anställda att få socialhjälp.  
Fogden tog vad som fanns på företagets konto 

men det var bara en liten del av vad som behövs. 
5,1 miljoner skulle mätas ut men det fanns bara 
3,2 på kontot.  Om det skulle komma in pengar 
på Saabs konto så tar fogden den istället för att 
det går till de anställdas löner.
Sammanlagt uppskattades Saabs skulder uppgå 

till 900 miljoner.
För att klara augustilönerna så planerar företaget 

för ännu en rekonstruktion för då tar staten över 
löneskulden. Till slut när Saab såg ut att rusa 
rakt mot kursens brant grep man efter det kanske 
sista halmstrået och ansökte om rekonstruktion 

en gång till efter 2009. Samma dag var Muller i 
Trollhättan och bad ännu en gång om ursäkt och 
att pengar skulle komma till lönerna från den 
statliga lönegarantin.
Men tingsrätten beviljade ingen rekonstruktion 

den här gången och nu står hoppet till Kina.
Nog är det märkligt att den kommunistdiktatur 

som hela världen fördömde efter massakern på 
Himmelska Fridens Torg i Peking 1989 nu har 
blivit hoppet för Saab. 
Ordspråket att pengar luktar inte har ännu en 

gång bekräftats.                                                             
CHRISTER GEBO  

(Fortsättning följer i nästa nummer)
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Saab är inte bara en bil med ratt och fyra 
hjul som huvudkomponenter. Saab är väldigt 
mycket känslor också. Man säger ofta att ingen 
är oberörd över Saab. Man antingen älskar 
heller hatar den. Riktigt så är det naturligtvis 
inte för de flesta bryr sig inte om Saab. Men 
för många är Saab en helig ko. Man får inte 
spotta på den eller tala illa om den. I synnerhet 
inte i Trollhättan där Saab och kommunen var 
för sig är de största arbetsgivarna. Faller Saab 
så faller kommunen ihop som ett korthus och 
får byggas upp igen efter nya förutsättningar. 
Därför är det känsligt att vara kritisk till Saab 

och alla dess turer. Saab-klubben är ju som ett 
mini-Trollhättan i det avseendet utspridd över 
hela landet. Det räcker inte ens med att vara 
objektiv och neutral. Man ska vara till hundra 
procent lojal. Helst mer om det ginge. Men som 
Astrid Lindgren sa i sin Pomperipossa-saga till 
dåvarande finansministern Gunnar Sträng: Det 
finns inte mer procent än etthundra. Man kan inte 
skatta mer än hundra procent och man kan inte 
uppskatta Saab mer än till hundra procent. 
Redaktören har ju bara Saab-intresse till 30 pro-

cent eller kanske är det till 92 procent? Intresset 
går i alla fall i tvåtakt.
I Trollhättan finns de som tillverkar Saab och 

älskar därför Saab av det skälet. Men de skulle 
lika gärna kunna älska en koreansk bil – bara den 
tillverkas i Trollhättan. Saab-klubbens medlem-
mar älskar Saab för att de är entusiaster för märket 
precis som Volvo har sina beundrare. Men det är 
en skillnad. Har mött den många gånger.  Volvo 
har alltid varit mer öppen för mer kritik än vad 
Saab har varit. Saab har varit mer slutet. Under 
de kriser som Saab har genomgått har företaget 
dessutom varit desinformativt.
Kom att tänka på detta efter att ha läst Bengt 

Åkessons kritik på hemsidan över att det var för 
mycket elände i förra numret om Saab. Bakrutan 
ska inte vara en hyllningstidning för Saab. Vi 
gillar Saab men för den skull ska vi vara öppna 
för att ta emot vad andra tycker och säger om vår 
älskling. Vi får inte falla i något gammalt Trabant-
syndrom att inget illa får sägas om det som vi 
tycker är bäst. Skygglappar av med andra ord.
Det som sägs och tycks om Saab ska ha en plats 

i Bakrutan – även om tycka-
ren heter Håkan Matsson. 
Den kritik som kom från 

Bengt Åkesson var inte 
oväntad. Inte för att den 
kom från honom utan för att 

den över huvudtaget kom. Den kunde ha kommit 
från vem som helst i klubben och Bengt Åkesson 
är heller inte ensam om sina synpunkter. Känner 
igen detta från alla åren som nyhetsjournalist på 
lokaltidningen i Trollhättan. Stod det för mycket 
dåligt om Saab så kom kritiken från anställda. 
Man ville inte läsa det.
Så är det fortfarande. På annan plats Bakrutan 

refereras en debatt som sändes i somras i lokal-
radion mellan en facklig företrädare vid Saab och 
journalisten Jens B Nordström där facket tyckte 
att det hade varit för mycket negativt i media och 
för mycket svarta rubriken i pressen. Man vill inte 
se verkligheten som den är utan den ska slätas 
över och förtigas. 
Vi klubbmedlemmar har ett annat förhållande 

till Saab. Vi är inte som knegaren i Trollhättan 
och på många andra håll i landet beroende men vi 
uppträder kanske på samma sätt ändå av de skälet 
att vi inte vill att någon smutskastar vårt bilmärke. 
Vi ska inte ta oss illa vid och vi ska ha ett öppet 

sinne och tåla även den negativa kring Saab-
turbulensen.
Bakrutan ska spegla det som händer kring Saab 

på gott och ont. Det gjorde vi i förra numret även 
om det kan tyckas att det gjorde för mycket ont 
den gången. 
Tidningen blir också en samlad dokumenta-

tion över vad som händer med Saab och kan i 
framtiden bli en viktig källa när man vill veta 
mer om turerna kring Saab när alla har glömt det 
och undrar hur det gick till. Vi får försöka att se 
Bakrutan även i det framtidsperspektivet.
Jag kan hålla med Bengt Åkesson om att idag 

kan det känns jobbigt och motsträvigt att läsa i 
den egna klubbtidningen om allt elände med Saab 
men i en framtid med distans till dagens händelser 
sätter vi eller våra efterkommande säkert värde 
vid att Bakrutan samlade ihop det viktigaste av 
det som sas och skrevs. Vi får försöka att se det i 
ett sådant perspektiv.

Redaktör`n har ordet
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Det är möjligt att det är att tillmäta Bakrutan för 
stor betydelse men det kan vara värt ett försök 
och enbart i framtiden kan man få veta om det 
var rätt – om man fortfarande är med då.
Själv har jag åtminstone det senaste året fått ta 

emot en hel det smälek av utomstående för att jag 
håller på Saab – dock ej i Trollhättan förstås. Men 
sådant får man ta. Man blir ju inte mindre entu-
siastisk för gammel-Saabar för den sakens skull.
Se där, ”Redaktörens ord” blev ett försvar för 

Bakrutans policy. Det var förstås på tiden. Åtmin-

stone är det denne redaktörens policy. Men den 
policyn ändras säkert när Bakrutan byter redaktör. 
Inget är hugget i sten.
Nädå, inga ”hard feelings”, Bengt.
Det heter ju att alla har rätt till sin åsikt men jag 

brukar säga att alla har rätt till min åsikt.
Ha det gott i Saablernas Värld! 
Vi är ju alla gammel-Saabvänner. Och våra 

gamla Saabar lever vidare.
Christer Gebo

Jag vet vilket jobb som läggs ner på klubbtid-
ningen Bakrutan och jag tackar för det. Dock 
så börjar jag undra vem som tidningen riktar 
sig till. Jag själv är intresserad
av alla modeller av Saab och har både diverse 

hobbybilar och dagliga åkdon av nyare modell.

Det jag menar med “vem tidningen riktar sig 
till” är att avdelningen “Saabs elände” som jag 
vill kalla det har ökat lite väl mycket i omfång.
Vi får säkert vår dagliga dos av detta i våra 

dagliga media utan att behöva få samma sak om 
igen i vår klubbtidning. Att använda en artikel 
rakt av med Håkan Matson Dagens Industri som 
källa fick väl mina topplock att fara till väders.

Det är inte fel att citera andra media men sida 
upp och sida ner är nog lite väl mycket. Det blev 
väl 10 sidor “Saabelände” i nr 2/2011. En mer 
balanserad mix är nog att föredra. Garagereport-
age, serviceinfo för hemma-meken, reseäventyr 
mm kan kanske vara goda ersättare. Vad tycker 
ni medlemmar i riket?

No hard feelings Christer G! Jag vet vilket jobb 
tidningsgänget lägger ner!

Bengt Åkesson
Ordf Saab Skåniasektionen

Vem riktar sig Bakrutan till?

Ovanstående är det första inlägget på klubb-
forumet efter utgivningen av förra numret 
och vi publicerar nedan ytterligare ett antal 
inlägg. Några skribenter är inte medtagna 
och får hålla till godo med redaktörens svar. 
i nästa artikel

            / Red

Vi börjar med signaturen Saab Aero  som skriver:
Jag håller med om både ris & ros .
Ska kanske tilläggas att jag läst “eländessidorna” 
eftersom jag inte orkat följa alla turer i media så 
det kanske är skrivet för sånna som mig.
Skriver inte detta för att gnälla så se det som 
konstruktiv kritik

Signaturen Porsche 944:
Kan bara hålla med Bengt, lite för mycket av det 
“moderna”. Även avdelningen “vad skrivs om 
SAAB” detta har man kanske redan läst i dom 

respektive tidningarna, då känns det bara som en 
repris.
Så klart måste det komma in lite skriverier och 
reportage från oss medlemmar till redaktionen för 
att det skall bli / vara en läsvärd och underhållande 
tidning.
Däremot är den mkt fin rent layout och tryck 
mässigt. Får även Porsche ägaren, även den en mkt 
fin tidning, mkt reportage om lite äldre bilar. Den 
har däremot mkt reklam.

Signaturen Sten Arvid Larsson håller också med 
om vad som ovan skrivits. 
Inte behöver vår egen klubbtidning sida upp och 
sida ner strö mer salt i Saab-såren Christer G.! 
Du behöver ju inte heller skriva att du föredrar 
Voyager, det retar en del medlemmar. Det är illa 
som det är och vi som älskar och har älskat Saab 
sedan 92:ans dagar håller våra tummar stenhårt 
för lyckad förnyelse! Nu måste vi vara enade och 



28

visa samma sida utåt; alla i klubben! För vi tror väl 
på en framtid för Saab......
Men visst, vi som medlemmar i klubben måste ställa 
upp och hjälpa till med underlag till tidningen, där 
har vi ett ansvar. Annars blir det så här!
Jag undrar vart informationen om Victor Muller 
provandes “min” Saab 93B Special “Miss Piggy” 
har tagit vägen Martin B.? Visserligen var artikeln 
på holländska i tidningen TyreZone 16/2010. Men 
där var massor av fina bilder som vi får använda om 
vi anger källan. Bilderna finns f.ö. ocks på mit FB 
konto.
F.ö. är ju tidningen mycket, mycket fin i alla 
avseenden!
Mvh Sonett “Kermit”

Signaturen ”Jonas F” 
Även jag ställer mig (tyvärr) till kritikerna! 
Som Saabentusiast och anställd på Saab blev jag 
mycket besviken på det senaste numret av bakrutan. 
Visst kan man ha synpunkter på t.ex. Victor, men det 
är trots allt tack vare honom som jag fortfarande 
har ett jobb att gå till. 
Att det är i stort sett lika dyrt att utveckla 
och producera en liten bil, men att 
försäljningsmarginalerna är betydligt sämre är ju 
också något som man kan reflektera över istället för 
att basonera ut att dagens Saabar är för stora och 
för dyra.
Dessutom påstås att 9-4X inte är ngn riktig 
Saab..... Vad vet skribenten om det? Är bilarna som 
tillverkades i Finland inte heller riktiga Saabar?
Jag tycker att Bakrutan skall vara en tidning med 
mektips o trevliga repotage från träffar, tävlingar 
etc. och framförallt ska tidningen vurma för alla 
Saabar (och inte andra märken).
//jonas

Signaturen ”V4-ever”
Först och främst vill jag tacka Christer G mfl för en 
mycket bra insats och en fin tidning, jag vet mer än 
väl hur svårt och tidsödande det är att sätta ihop 
tidskrifter för ideela föreningar. Men jag vet också 
hur skönt det känns efteråt. Jag har ett förflutet i 
kanotsammanhang.
Nyheterna kring SAAB och turerna kring hör 
definitivt hemma i vår tidning men de har tagit 
alldeles på tok för stor plats på senare tid. Jag tror 
iofs att de allra flesta vill veta hur det går, men 
man orkar helt enkelt inte läsa alla detaljerna, 
det känns snudd på att man drunknar och det är 
nog inte redaktörens önskan. Vi får nog medge att 
Informationen hade varit enklare att till sig om var 
den var positivare. Att SAAB räddats något år extra 

är bra det med!!
Vi (medlemmarna) får rycka upp oss och skicka in 
fler bilder, berättelser mm. Begreppet “less is more” 
är mycket passande. Ser gärna att utveckligen går 
mot ett stort antal små notiser, det är dessa jag 
kastar mig över först när tidningen ramlar ner i 
brevlådan. Med dessa enklare inlägg blir tidningen 
mer levande. Dessutom dämpas nyhetstorkan 
samtidigt, vilket förmodligen leder till att direkta 
kopior av andra tidningar inte får plats i vår fina 
tidning. 

Det är synd att inte fler av inläggen från hemsidan 
kommer med i tidningen. Självklart måste alla 
godkänna detta men det tvivlar jag på är ett 
problem. Jag upplever det som att många fler 
väljer att skriva på forumet än i tidningen. Det 
har ju förekommit många intressanta trådar som 
definitivt är värda att fler får läsa. Jag tänker dels 
på projekttrådarna, på mektipstrådarna, 750 GT-
tråden, 95 -59 tråden. Visst borde väl dessa gå 
att återanvända, även om man är ofta på forumet 
hinner man inte vara med på allt. Det kan ju också 
ha det positiva med sig att flera går in på forumet 
och skriver..
Tycker harald

Till sist får ” Mellow Yellow” komma till tals.
Tycker det är bra att en sådan helig fråga som 
bakrutan vågar luftas lite.
I mitt tycke så ger inte bakrutan så mycket, tyvärr. 
Mycket utfyllnad kring V4 och allmänt snömos --> 
det som kunde skrivas på en sida får fyra sidors 
plats.
Förslag dela upp året i olika teman : modell typer, 
träffar, årsmöten, 1000 cupen + andra tävlingar, 
mek tips m.m.
I den infekterade frågan kring modeller så är min 
åsikt att det skulle vara intressant att ta del av en 
fullständig modell kavalkad över tex två årstid. Sen 
krävs det ju givetvis att redaktörerna får hjälp med 
reportage i såfall, jag förstår att detta inte är så lätt. 
Dock får man idagsläget intycket att tex en Sonett 
artikel inte är speciellt önskvärd, hoppas att jag har 
fel!
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Vem riktar sig klubbtidningen Bakrutan till? Red svarar
Omedelbart efter det att förra numret hamnade i medlemmarnas brevlådor kom det en reak-

tion från tio medlemmar som på klubbens hemsida ställde den retoriska frågan vem Bakrutan 
är till för med anledning av artiklarna om turerna kring Saab under vintern och våren.
Om det varit hos redaktionen för en dagstidning 

så skulle tio klagande läsare betraktas som en 
folkstorm fastän upplagan varit i flera 10.000-tals 
exemplar mot Bakrutan men ynka 2.700 ex.  
Redaktören svarar:
Vi två redaktörer för Bakrutan, Anders och jag, 

har varit bortskämda med att hela tiden ha fått 
beröm av medlemmar för tidningen. Efter förra 
numret bröts den trenden och vi fick smaka på en 
sur citron istället för en söt apelsin som tidigare.

Bengt Åkesson 
inledde kritikerstormen med att efterlysa bättre 

balans i tidningen med mindre Saab-elände. I alla 
fall så blev det en balans mellan beröm och kritik 
för redaktörerna. Beröm slickar vi i oss. Kritiken 
sväljer vi i en klump.
Bengt Åkesson med flera får ett generellt svar i 

Redaktörens ord.
Så ett individuellt svar till Bengt som räknat på 

antalet sidor i tidningen och tycker att det var tio 
onödiga sidor. Men då återstod det ju i alla fall 86 
sidor och det är ändå inte illa för en klubbtidning. 
Andra stora klubbtidningar har inte ens hälften. 
PV Entusiasten hade i nummer 2/2011 - och som 
kom ut en månad senare än Bakrutan - innehöll 
32 sidor. Och då har man en redaktion på fem 
personer. Utöver det så skriver ordföranden också 
artiklar samt sin ledare i varje nummer.
Bengt påstår att Håkan Matsons artikel i Dagens 

Industri var hämtad ”rakt av”. Så var det inte 
men tillräckligt mycket för att den journalistiska 
moralen krävde att källan angavs. 
Det kanske vore bättre med att enbart publicera 

de artiklar som kommer från medlemmarna. Det 
skulle bli en tunn tidning men förmodligen inget 
att klaga på och inga ”eländessidor” att läsa. Det 
skulle också bli mycket enklare – bara ta emot 
och publicera.

Signaturen ”SaabAreo” 
säger att han har läst ”eländessidorna” i Bakrutan 

eftersom han inte har orkat att följa alla turerna i 
media och undrar om det är för just sådana som 

han som det är skrivet för.
Rätt uppfattat, SaabAero. Alla läser inte alla 

dagstidningar så det är för de som vill ha en sam-
manställning av turerna kring Saab som det var 
avsett samt som en dokumentation för framtiden. 
Av allt det som hände kring Saab i våras var tio 
sidor en kompakt sammanställning av alla spalt-
kilometer som det skrevs i media. Redaktören har 
haft det svettigt att hänga med i pressen.

Porsche944
håller med Bengt om kritiken och får därför om-

fattas av svaret till Bengt. Det får bli till er båda.
Dock tycker Porsche944 att det är för mycket 

upprepning av vad som andra tidningar skriver. 
Antar att det är Pressrutan som avses.
Det är väl så att ”Porsche” köper veteranfordon-

stidningar som Classic Motor, Klassiker, Nostal-
gia, Klassiska Bilar, Riksettan med flera men det 
’är säkert väldigt många som inte gör det. Det är 
rätt dyrt att hålla sig med hela raddan av tidningar 
i ”branschen” och de har bara ökat i antal. Det är 
för alla som inte följer alla dessa tidningar som 
Pressrutan är till för. Redaktören har det kämpigt 
med detta läsande och med ett sammanfattande 
referat om Saab-relaterat innehåll.
Kan i alla fall påstå att de medlemmar som upp-

märksammas i Pressrutan uppskattar det. 
Men redaktören ska kanske dra åt svångremmen 

och använda pengarna till annat istället. 

Sten-Arvid Larsson
tycker att jag inte ska skriva att jag föredrar 

Chrysler Voyager då det retar en del medlemmar. 
Lovar inte att låta bli det men ska tänka på saken. 
Syftet är att göra det mer personligt från redaktö-
rens sida. Inom tidningsvärldens ”lätta sidor” är 
det bra att vara personlig med läsarna som i till 
exempel kåserier.  ”Redaktörens ord” är en sådan 
”lätt” spalt i vanliga fall men inte i det här numret.
Känner annars till en hel del som har Saab som 

veteranbil men inte som bruksbil. Hade ett tag 
tänkt att istället för Voyagern och Smålandia-
husvagnen skaffa en 99:a med Topp-Ola men 
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det föll på att Topp-Olan inte har utrymme för en 
porta-potti och när man har kommit till den åldern 
att man behöver gå upp mitt i natten för att slå 
en drill så är det inte så kul att hasa sig ner från 
sovloftet och gå ut och uträtta sitt nödiga behov.
En medlem i klubben hade en Volkswagen camp-

ingbuss till salu i våras och det kunde ha blivit en 
affär om den varit besiktigad. Nu hade den stått 
avställd ett tio-tal år i en lada och då kändes det 
äventyrligt för den ohändige redaktören - som är 
bättre på att skriva än skruva - att köpa den. Så det 
blev det ingen affär och redaktören köpte istället 
sin tredje Voyager.

Har inte påstått att Voyager skulle vara en bät-
tre bil än Saab – för det är den säkert inte - men 
den är mer ändamålsenlig för redaktörens behov 
av stora utrymmen. Har haft ett flertal Saab:ar, 
tvåtaktare, V4 och några 99:or men när familjen 
växte räckte inte Saab till längre. Har man sedan 
en gång vant sig vid en större bil så är det svårt 
att minska på utrymmesbehoven. Den är 7-sitsig 
men det är bara vid besiktningen som de båda 
baksätena är monterade.  Redaktören är singel 
och har bara framsätena på plats och har ett stort 
lastutrymmen till förfogande. Den är bäddbar – 
bara ett ställa in en 2-meters säng.
Som alla förstår så handlar det inte om att inte 

vilja ha en Saab som bruksbil utan om att inte vilja 
ha en personbil. Sedan må den heta Saab, Volvo, 
Opel eller vad som helst. 
Men man kanske blir sambo någon gång med 

någon som har en Saab. Man kan aldrig veta.

Jonas F
beklagar att han. också sällar sig till raden av kri-

tiker. Som anställd på Saab har Jonas naturligtvis 
ett beroendeförhållande till märket och det är 
förståeligt att det känns svårt att läsa om turerna 
kring Saab. Men verkligheten har i det här fallet 
varit brutal. Påpekar också i ”Redaktörens ord” 
att det alltid har varit känsligt att skriva negativt 
om Saab i hemstaden. Saab är en ”helig ko” i 
Trollhättan och som helst inte ska kritiseras utan 
enbart framhållas i positiva ordalag. 
Jonas F framhåller att det lika dyrt att utveckla 

och producera en liten bil men med sämre 
försäljningsmarginaler. Han tycker att det borde 
vara något att reflektera över ”istället för att 

basunera ut att dagens Saabar är för stora och 
för dyra”.
Jonas har rätt i principen beträffande utveck-

lingskostnader men dessa stora bilar är ju inte 
efterfrågade och säljs inte. Då är det bättre att 
tillverka en liten bil som folk i allmänhet har råd 
att köpa istället för japanska och koreanska bilar. 
Många svenskar skulle gärna ha köpt Saab om de 
haft råd men de köper istället en liten Volvo eller 
något utländskt märke.
Saab har heller ingen hög status. Och det är vad 

kunder som handlar bil i Saab:s prisklass vill ha. 
Audi och BMW smäller högre. Saab borde ha 
behållit sin folkbils-profil som förr i tiden.
Dessutom är det inte politiskt korrekt att tillverka 

stora och energislukande bilar som Saab gör. 

Jonas F undrar också hur skribenten vet att påstå 
att 9-4X inte är någon riktig Saab.
Det påståendet grundar sig på Saab Automobiles 

egna uttalanden. Man säger ju att nya 9.3 som ska 
komma ut till våren blir den första riktiga Saaben 
på länge. Alltså kan inte den GM-utvecklade 9-4X 
som tillverkas i en GM-fabrik i Mexico vara en 
riktig Saab. GM har också sedan tidigare en stor 
stadsjeep som heter Saab. Den är lika lite en riktig 
Saab fastän det står Saab på grillen.
Samma är det med Saab 600 om någon minns 

den. Det var en Lancia som togs till Sverige och 
döptes till just Saab 600. Ingen kan väl på allvar 
påstå att det är en riktig Saab lika lite som hol-
ländska DAF är en Volvo fastän den fick namnet 
Volvo 66 en gång i tiden när den togs till Sverige.
Det senaste i den genren var när GM satte Chev-

rolet-märken på den koreanska bilen Daewoo. 
Inte blev den någon Chevrolet för det.
Redaktören är väl för en mycket neutral och 

objektiv journalist och för lite Saab-fantast. 
Jag är en gammel-Saab-vän. Har också haft 

många nya Saabar i ryggsäcken men är dock in-
gen Saab-fanatiker. Har ju både en Consul Capri 
1962/63 och en Volvo Duett 1966. Den senare 
under avstannad renovering. 92:an har varit stil-
lastående i många år men det finns ett hopp om 
att få liv i den.
Nu var det sagt.
För mig är Saab numera vilken bil som helst. 

Det blev den när 9000 introducerades. Där avtar 
mitt Saab-intresse. 
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Nu var det också sagt.

Saab V4-ever
håller en balanserad kritik och föreslår att det 

ska vara mer små notiser i tidningen. Kan så vara. 
Tidningar som Metro bygger sin affärsidé på det 
och har ju lyckats över förväntan. Andra tycker 
att Metro ”snuttifierar” texten. 
Metro lever ju bara en kort tid – inte så mycket 

mer än en halvtimma. Metro tar man på hållplat-
sen eller tunnelbanenedgången. Sedan slänger 
man den i återvinningscontainrarna när man 
är framme. Man ska hinna läsa det viktigaste i 
komprimerad form. Den ska vara lättkonsumerad.
Bakrutan är ju mer som veteranfordonsmagasin-

en. Man läser inte allt på en gång utan lite då och 
då och samlar på den. Den ska ha mer av formen 
som en dokumentärskrift. Det är redaktörens 
uppfattning och då kan texterna var tyngre och 
längre men det är möjligt att en del kan hänföras 
som notis-material. 
Ska fundera på det under ”resans gång”
Tidigare har vi publicerat innehåll från hemsidan 

och det kan vi fortsätta med på några sidor. Finns 
inget som hindrar det. Det finns säkert en hel del 
medlemmar som inte följer vad som skrivs på 
hemsidan och för deras skull kan man mycket väl 
ta med en del av innehållet.
Dock lever Bakrutan för sig och hemsidan för sig 

med två redaktörer respektive en webbredaktör 
men det är definitivt inga vattentäta skott mellan 
dem. Bakrutans redaktör 2 (Anders Johansson) 
håller ett öga på hemsidan. Redaktör 1 har fullt 
sjå med att hålla koll på alla tidningar.

Mellow Yellow
tycker det är bra att ”en sådan helig fråga som 

Bakrutan luftas lite”. Vet inte vem som mer tror 
att Bakrutan är helig. I vart fall inte redaktörerna.
Vi tar emot såväl ros som ris även om rosorna har 

varit de dominerande tidigare. Men vi kommer att 
svara för oss och försvara det sätt på vilket vi gör 
tidningen så länge vi har ansvar för den. 
Vi kan definitivt inte ta på oss uppgiften att ha 

temanummer. Det skulle innebära att en del mate-
rial inte kan publiceras utan måste vänta till det 
kommer rätt tema. Det får även fortsättningsvis 
bli en salig blandning av det som är aktuellt för 
tillfället. 

Sonett-artiklar får gärna komma in i Bakrutan 
även om det finns en egen Sonett-Värld.
Redaktören har haft en Sonett III men den byttes 

ut mot en Consul Capri 1963. Det var av ett 
personligt familjeskäl som det skedde men idag 
ångrar redaktören djupt det bilbytet.

Hoppas att ingen av de som fått svar här kän-
ner sig trampad på tårna eller tycker sig ha fått 
en känga som svar. Det har inte varit meningen 
men ni har ju själva gett oss båda redaktörer en 
smocka så lite får ni tåla tillbaka.
Det finns medlemmar som hört av sig och säger 

att det är julafton varje gång Bakrutan kommer. 
Tyvärr har tomten inte varit nådig på senare 
tid och kommit med några paket med mindre 
glädjande innehåll i Bakrute-säcken.
 Förhoppningsvis så blir det snart slut på 

”eländessidor” i Bakrutan för antingen tar 
krisen slut eller så är det slut för Saab. Då kan 
vi återgå till ”normalt” innehåll i Bakrutan.     
Då blir tidningen kanske tunnare men nog 

behagligare att läsa.                                                                         
                                                                               

CHRISTER GEBO

Ur MHF-tidningen Motorföraren
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Redaktör´ns ord om krisen:

Hellre statsstöd till Saab
än sänkt moms på krogen

Ingen har väl blivit så bespottad i Saab-
turerna som näringsminister Maud Olofsson 
både från anställda, kommunalpolitiker och 
företrädaren för Vladimir Antonov, nämligen 
Lars Carlström. Den senare kritiserar henne 
för inkompetens. För regeringen tycks Saab 
har varit något som katten har släpat in och 
som man helst inte har velat ta i.
Vi kan ha vilka politiska uppfattningar, ideolo-

giskt och åsiktsmässigt, som vi vill men vi kan 
ändå konstatera att regeringen har inte precis 
varit aktiv i arbetet med att stödja Saab och dess 
anställda. Man gick i borgen för EIB-lånet men 
mer har det inte varit.
Vi har många, många gånger under de tre år som 

krisen pågått fått höra att staten ska inte driva en 
bilfabrik. Statminister Reinfeldt och näringsmin-
ister Maud Olofsson har upprepat det med den 
drucknes envishet.
Reinfeldt har åkt land och rike runt och besökt 

vårdinrättningar, dagis, skolor och äldreboenden 
men han har inte en enda gång satt sin fot på Saab. 
Det är ett tecken på det ointresse som man visar 
den plats, den fabrk och det bilmärke som har 
Sverige som sitt signum i sitt namn.
Maud Olofsson påstod redan 2008 då krisens 

första spår kunde anas att Saab tillverkar fel bilar 
och att Saab istället skulle tillverka vindkraftverk.
Saab är en bil som är tekniskt avancerad och 

ett stort stycke ingenjörskonst. Men det har inte 
regeringen velat erkänna eller ens kännas vid.
Man kan kritisera Saab för att man byggt för 

stora och för dyra bilar. Men det ska inte statsråd 
i regeringen göra. De ska stå upp för varumärket 
Saab, försvara det och stödja det.
Det har varit illa ställt på den punkten. Riktigt 

illa.
Saab sjunker och regeringen står passivt och tit-

tar på utan att slänga ut en frälsarkrans och rädda 
Saab från att gå under i djupet.
Man kan undra om man varit lika ointresserad 

och oengagerad om det hade gällt Volvo istället. 
Saab har på något sätt varit familjens svarta får el-
ler fula ankunge som man inte vill befatta sig med.
Kan aldrig tänka mig att vare sig Frankrikes 

president Nicolas Sarkozy eller Tysklands för-

bilindustrier hade vacklat. Men statsminister Fre-
drik Reinfeldt bryr sig inte om Saab går omkull 
och försvinner.
Regeringen planerar att subventionera krogbran-

schen genom att sänka restaurantmomsen. Det 
skulle kosta runt 5 miljarder och ge 3.500 nya 
arbetstillfällen – tror regeringen.
Samma pengar skulle kunna rädda precis lika 

många jobb på Saab. 
Det vet regeringen men man vill hellre stödja 

krögare än knegare på Saab.
Krisen för Saab i det lilla kan jämföras med 

krisen för Grekland i det stora.
Skillnaden är att Saab-krisen är nationell för 

Sverige medan Greklandskrisen är internationell 
för Euro-länderna.
Trots att Sverige inte är med i euro-zonen så har 

finansminister Anders Borg förklarat att Sverige 
är berett att vara med och hjälpa till att lösa krisen 
fastän vi inte behöver göra det. 
Men Saab-krisen vill finansministern inte vara 

med och rädda trots att det gäller vårt eget land 
och våra egna medborgare.
Oavsett var vi står i politiken så måste man 

ändå säga att det är en konstig regering Sverige 
har som hellre ser till andra länders bästa än vårt 
eget.Regeringen åser med öppna ögon att Saab 
försvinner utan att blinka. 
Saab har duktiga tekniker och bilkonstruktörer 

men de offras för principen att ”staten ska inte 
äga bilfabriker”. Staten behöver inte äga Saab 
men skulle behöva stötta Saab. Men inte ens det 
är man intresserad av.
Saab är en svensk nationalklenod men den 

borgerliga alliansregeringen bryr sig inte.
Sverige skulle behöva en Merkel eller en Sarkozi 

som slår vakt och tar hand och stöttar sitt lands 
tillgångar istället för en Reinfeldt som låter en 
nationalklenod försvinna. 
Eller låter svensk bilteknologi hamna i  kommu-

nistregimens händer och kanske flyttar produk-
tionen till sitt hemland Kina.                                                                
    CHRISTER GEBO

bundskansler Angela Mer-
kel skulle stå så passiva och 
titta på om någon av deras 
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Storm mot Muller från 
proffstyckarna

Saab väcker känslor. Det är som ”Rör inte 
min kompis”-kampanjen en gång. När GM 
skulle lägga ner Saab så blev det uppror och 
rullande demonstrationer över hela världen 
och allra mest i Trollhättan. När bilarbetarna 
på Saab inte fick sin lön till midsommar så blev 
det en storm i pressen.
Dagens Nyheters motorredaktör Jacques Wallner 

slog för sin del fast att styrelseordföranden och 
vd:n Victor Muller är Saabs största belastning 
och krävde hans avgång på ekonomibilagans 
förstasida.
- Han kan inte rädda Saab. Han har kör fram 

till konkursens brant.
Att ett litet holländskt företag med småskalig 

sportbilstillverkning skulle återuppväcka Saab 
som övergetts av GM var osannolikt enligt Wall-
ner.
- Drömscenariet vore om en en framgång-

srik tillverkare som Volkswagenkoncernen ville 
kliva in och rädda Saab.
Han är också övertygad om att Victor Mullers 

dagar i Saab är räknade.
- Tomma löften och fantasifulla visioner 

behövs inte mer. Vad som än händer så finns det 
ingen plats för honom vid ratten.
Wallner hoppas att det finns ett hopp för Saab.
Aftonbladets Robert Collin riktar sin kritik mot 

regeringen:
- Reinfeldt har inte sagt ett ord om att Saab 

är ett företag att vara stolt över och som i många 
år har byggt världens allra säkraste bilar med fina 
vägegenskaper
Även näringslivsminister Maud Olofsson får en 

känga av Robert Collin:
Ändå sedan General Motors tillkännagav att man 

skulle lägga ner Saab har regeringen baktalat och 
misskrediterat både Saab och de som velat rädda 
företaget.
Kritik riktas också mot finansminister Anders 

Borg som sagt att Sverige är på väg att lämna 
industrisamhället och i varje fall inte ska ha någon 
bilindustri.
Både Tyskland och Frankrike har gett mångmil-

jardstöd för att rädda sin bilindustri.
Jan Erik Berggren i Göteborgs-Tidningen har tre 

teorier om Mullers agerande
• Han är en aningslös finansman som gasat 

för hårt och rasat över stupkanten. Bara en grov 
räddningslina kan få upp honom igen.

• Muller bedriver ett elakt spel för att få 
Vladimir Antonov godkänd som delägare och han 
skyr inga medel för att få in ryssen i styrelserum-
met.

• Muller har sålt ut Saab till Kina. Det finns 
ett avtal om både tillverkning och försäljning i 
Kina. Muller kan ta smitvägen österut och bygga 
upp Saab som en kinesisk tillverkare av kvalitets-
bilar.

Enligt Jan-Erik Berggren så finns det fyra tänk-
bara scenarier för Saab:
• Nedläggning. Bilvärlden behöver inte 

Saab.
• Nytt liv i Kina. Världens största bil-

marknad har allt – pengar, arbetskraft och en 
gigantisk hemmamarknad.
• Muller hittar en skatt. Muller behöver 

mätta underleverantörer, kronofogden och fram-
för allt betala löner och skatter.
• Sammanslagning. Volkswagen letar efter 

objekt i bilvärlden men intresset för Saab i Europa 
är minimalt.

Däremot vill Jan-Erik Berggren inte klandra 
regeringen för att man gör fel som håller Saab 
kort:
- Det är ett privat företag på Amsterdam-

börsen och en opinionsmätning krisåret 2009 
visade att svenska folket står bakom regeringen 
i Saab-frågan.
Dagens Nyheter skriver på ledarsidan att det som 

utspelas i Trollhättan är allt sorgligare att följa och 
ger Victor Muller svidande kritik:
- Hittills har hans största insats för sina 

anställda bestått i upprepade löften. Beskeden 
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har antingen varit obefintliga eller motstridiga. 
De har ingetts nytt hopp som sedan obarmhärtigt 
har släckts.
Muller har en omvittnad förmåga att charma sin 

omgivning men nu tycker DN:s ledarskribent att 
man kan ”vända ryggen åt den påstådda frälsaren 
och se sanningen i vitögat”.
Slutligen ett citat också från lokaltidningen 

denna midsommardag 2011 då tidningarna övers-

vämmades med nyheter om Saab och synpunkter 
på att bilarbetarna snuvades på sina löner:
- Det är omdömeslöst, ansvarslöst och 

fullständigt respektlöst mot denna samling av 
lojala och plikttrogna anställda. Den så kallade 
Saab-andan lär kippa efter luft.

-                                                                      
CHRISTER GEBO

FOTNOT:
De citerade tidningarna är från den 24 juni 2011

Saab på skoj som ett skämt, del 2
Även om det har skojats om Saab på det senaste 

så har det inte alls varit som i våras när Saab stod 
mitt uppe i krisen och ingen visste om Saab skulle 
komma igång igen.
Lokalradion i Trollhättan brukar skoja till det 

ibland. Samma dag som det var klart att Muller 
hade varit i Kina på en andra resa och lockat Pang 
Da att gå in i Saab med pengar som Muller bett 
om konstaterade radion att kineserna sa ja till 
Muller eftersom nej inte finns på kinesiska. Man 
kunde inte annat än att säga ja.
Tro´t den som vill.
Dagens Nyheter brukar ofta skoja till det med 

fyndiga rubriker och det gjorde man sin vana 
trogen när Victor Muller startade om bandet i 
Trollhättan för andra gången och nu med Pang 
Da på plats.
- Saab mullrar igen, var det givna skojet 

för rubrikmakaren till DN:s ekonomibilaga.
En vecka efter det att företrädarna på Pang Da 

var på besök på Saab i Trollhättan så kom det en 
dag ytterligare en beställning på 630 bilar för 130 
miljoner i förskottsbetalning.
- En pangdag för Saab, meddelade lokalra-

dion.
 Samtidigt presenterade man en ny låt, nämligen 

”Vill du bli min Pang Da-kavaljer byggd på Jules 
Sylvans Tangokavaljeren.
Dagens Nyheter hade på sin ”slasksida” ett 

skämt om Saab den 29 juni:
- Ska Saab räddas så krävs det ett myller av 

åtgärder.
Upphovsmannen till detta kanske lite långsökta 

skämt byggt på Victors efternamn är Sören Sven-
sson i Valbo. 

                                                                  Christer Gebo

Voyager-teckning
Förre motorjournalisten Sverker Dahl har en för Bakrutans 

redaktör intressant berättelse med tillhörande teckning i tid-
ningen Automobil nr 3. Det handlar nämligen om Chrysler 
Voyager – redaktörn´s favorit som bruksbil.

Året var 1981. Och det var Genève-salong. 
Sverker Dahl var där som motorjournalist för 
att bevaka branschens senaste modeller. Han får 
då se Bob Lutz stå och titta på en konkurrentbil, 
nämligen en Alfa Romeo GTV. Sverker gick fram 
till honom och frågade lite fräckt om han tittade 
på något speciellt. 
Det blev förstås prat om amerikansk bilindus-

tri och den typ av modeller som fanns då som 
familjebilar. Det fanns inget mitt emellan. Ant-

ingen var det en stor stationsvagn eller en ännu 
större van. Stationsvagnarna hade börjat att tappa i 
försäljning och vanarna var alldeles för klumpiga. 
Bob Lutz hade svaret på frågan, nämligen en 

modell som kombinerade nyttan med en station-
svagn men inte ha vanens bullighet.
- Jo, jag vet ett amerikanskt bilföretag som 
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jag har god insyn i och som kommer att göra en 
liten van. Den blir en mix av stationsvagnen och 
vanen så den får en liten motorhuv. 
Det var något alldels nytt för den tiden så Sverker 

Dahl bad honom att göra en snabbskiss. Med Bobs 
penna och Sverkers anteckningsblock växte det 
snabbt fram en teckning.

Sverker fick till och med teckningen signerad 
och har den i behåll.
2,5 år senare presenterade Chrysler en helt ny 

modell som kom att heta Voyager.
Hade det varit en Saab så skulle redaktören inte 

åka omkring i sin nu tredje Chrysler.
                                                                    

 Christer Gebo

”Redaktör´n såg dig” är ju sedan en 
tid ett återkommande inslag i Bakrutan. 
Men det är inte bara redaktör´n som har 
blickar för Saab. Det har även P-Lisor och 
P-Nissar men i ett helt annat syfte. Att bli 
sedd av redaktören kan innebära en stor 
vinst eftersom belöningen är en trisslott 
som kan ge pengar. P-Lisan däremot ger 
ingen trisslott utan sätter en förarglig lapp 
på vindrutan. Och istället för att kunna få 
pengar så tvingas man betala.

Så hände det att en Saab-ägare på Norrlands-
gatan i Stockholm den 20 maj i år. Både redak-
tören och P-Lisan fick syn på den felparkerade 
Saaben nästan samtidigt. P-Lisan var någon 
minut tidigare och skred omedelbart till verket 
med sin handdator. De skriver inte ut lappar 
för hand längre utan petar in uppgifterna på 
handdatorn och så kommer det ut en gul remsa 
som ihopvikt sätts diskret under ena vindrute-
torkaren. Där sitter den och lyser – inte som 
en gul sol – utan som en gul bot.
550 kronor kostade det denna Saab-ägare att 

ställa sin bil på Norrlandsgatan i Stockholm en 
lördagsförmiddag. Eftersom redaktörn alltså 
råkade gå förbi och se eländet så ska Saab-
ägaren få en trisslott med förhoppningen om 
en liten vinst som täcker vad böterna kostade.

                                                                       
Christer Gebo

P-Lisan såg dig

Här har P-Lisan fått syn på en Saab, skriver en p-bot…

… och fäster den på vindrutan.

Ingen rolig syn att se när man kommer till bilen.
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Volvo-visning i repris något 
för Saab att ta efter

- Tänk om fler biltillverkare ägnade sig 
åt jubilerande under så trevliga former. Det 
skriver Peter Haventon i Nostalgia nummer 7. 
Det han syftar på är den jubileumsvisning som 
Volvo hade i våras beträffande sportmodellen 
P1800. När man läser artikeln kommer man 
naturligtvis att tänka på Sonetten. Skulle Saab 
kunna göra samma sak, undrar man.

Det har varit väldigt mycket Volvo P1800 i år. 
Anledningen är att det är 50 år sedan Volvo för 
första gången visade den bil som sedan skulle bli 
synonymt och är än idag med ”Helgonet” i den 
engelska TV-deckaren på 1960-talet. 
Lagom till jubiléet gavs det ut en bok med histo-

rien om P1800 från första penndraget. Men boken 
har den begränsningen att den enbart omfattar de 
två första årsmodellerna som gjordes i England. 
Sonett har ju en minst lika intressant historia 

även om den inte hade ett förspel hos någon ut-
ländsk tillverkare som P1800 hade med Jensen. 
Det är som om det skulle skrivas en bok enbart 
om Sonett II, som tillverkades i 1.828 exemplar 
eller kanske till och med enbart de 258 tvåtakts-

Sonetterna.                     

Nostalgisk premiärvisning
Men det var inte boken som Peter Haventon 

syftade på utan den jubileumsvisning som man 
hade på exakt samma plats femtio år tidigare.
Det var på Hotell Fars Hatt i Kungälv några mil 

norr om Göteborg som täckelset föll för nyska-
pelsen från Volvo. 
Nu gjorde man en repris på den första visnin-

gen med samma bil och med samma folk som 
då hade stått bakom tillblivelsen av sportbilen. 
Alla hade med marginal passerat 80-årsstrecket 
– utom formgivaren Pelle Petterson som är 78 år 

- och fick nu återuppleva 
presentationen i repris så 
autentiskt som det bara 
gick. 

                             
Sig likt

Det var den 3 maj 1961 
som P1800 presenterades 
utanför hotellet Fars Hatt 
i Kungälv. Visningsbilen 
den gången ställdes ånyo 
upp upp framför entrén 
och allt var sig lik som på 
det gamla svartvita fotot. 
Enda skillnaden var att 

neonskylten Hotell Fars 
Hatt nu var utbytt mot 
Restaurant Fars Hatt. An-
nars var allt sig likt. Till 
och med registrerings-

Saab Sonett I visades 16 mars 1956

Sonett III.
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länsbokstav. 
Därför hade den första P1800:an det tillfälliga 

numret O 817. Den skylten fanns med nu igen på 
den röda P1800:an.
Allt var som då. Man hade grävt djupt i arkiven 

på Volvo för att få fram de rätta uppgifterna. Det 
enda som man inte var säker på var vilken mat som 
det bjöds på i samband med premiärvisningen. 
Därför komponerade man en meny som var typ-

isk för det tidiga 60-talets Sverige. Förrätten blev 
därför en löjromstoast och en rejäl wienerschnitzel 
till huvudrätt med en tårta som dessert. 

numret var som vid den 
ursprungliga visningen var 
detsamma. 

                            
Autentiskt

De två första årgångarna 
av bilen tillverkades då i 
England och visningsbilen 
hade då heller inte registre-
rats i Sverige utan hade en 
röd så kallad interimsskylt 
som man hade på den tiden 
på nya bilar innan de hade 
tagits upp i registret och fått 
ett nummer med tillhörande 

Och jobba med.
I:an presenterades den 16 mars 1956 (Saab 94) 

på Stockholms Bilsalong 0ch det býggdes ju bara 
i sex exemplat. 
II:an (Saab 97) visades för första gången i januari 

1966 på hotell Foresta på Lidingö. 
III:an visades vid sammansättningsfabriken i 

Arlöv utanför Malmö och då var redaktören i 
alla fall med.

                                                                               
CHRISTER GEBO

Apropå personliga regskyltar från DN den 28 Maj 
i år

En sådan här tillställning skänker 
naturligtvis glans över bilen och de som 
skapade den och som var med på den 
tiden.

                              
Sonett-repris

Redaktören, som har en bakgrund som 
motorjournalist, var inte med då när 
P1800 visades men var däremot med på 
Hotell Fars Hatt i Kungälv 1972 när eft-
erföljaren 1800 ES pressvisades – den så 
kallade ”feskebilen”.
Nästa år blir det väl 40-årsjubilen för 

den. Undra om det blir en ny tillställning 
i Kungälv då.
Men vad man undrar allra mest är om 

Saab kan göra en motsvarande tillställning 
för Sonetten med att återskapa en repris 
av premiärvisningen på samma plats och 
med samma bil och med det folk som var 
med och skapade den. Något för Saab-
muséet och Sonettklubben att tänka på. 

Sonett II:an visade på Foresta på Lidingö
i januari 1966.
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Saab Sonett var tänkt
 som tävlingsbil

Saab Sonett  delas in i fyra modeller: Saab 
Sonett Super Sport, Saab Sonett II, Saab Son-
ett V4 och Saab Sonett III.
Den förstnämnda premiärvisades 1956. Den var 

tänkt som en tävlingsbil och tillverkades bara i 
sex exemplar. Sonett II hade en trecylindrig, rak 
motor på 60 hk men delar karossform med Sonett 
V4 som i original hade 65 hk och något högre 
toppfart på 165 km/h. Far och son Gustavsson kör 
trimmade motorer på drygt 100 hk i sina V4:or.
Den sista modellen, Sonett III, var den motor-

starkaste men också den tyngsta. 0-100 km/h 
avverkades på 13 sekunder, det vill säga en halv 
sekund slöare än V4:an. Den sista Sonetten till-
verkade 1974.
Intresset för Saab har Tomas Gustavsson burit 

med sig sedan barnsben. Han minns fortfarande 
först gången han såg den lilla sportbilen Sonett.
– Det var 1966. Den visades upp i tv i samband 

med ett rally och jag minns att jag tyckte att 
den såg rätt underlig ut, som en stor padda. Så 
det var inte utseendet jag föll för, säger Tomas 
Gustavsson.
Han skrattar, för i hemma på Tyresö i södra 

Stockholm står numera tre Saab Sonett.
– Den blå tillhör min son. Han köpte sin före mig 

och i början hjälptes vi åt att renovera den. Sen 
kände jag att det vore kul att ha ett eget projekt 
så då köpte jag den röda. Båda var i stort sett bara 
sopor när vi tog över dem, berättar han.
I dag ser de två 68:orna nytillverkade ut och far 

och son visar stolt upp dem på Saab-träffar både 
i Sverige och utomlands. I sommar bär det av till 

ju vår hobby. Och det kostar att spela golf också, 
säger han.
Han förklarar att varken han eller sonen hade 

någon erfarenhet av att rusta upp gamla bilar in-
nan de gav sig på Sonetterna.
– Men jag har aldrig varit rädd för att pröva nya 

saker. Och internet har ju revolutionerat bilreno-
veringen. På forum kan man idag få svar på vilka 
frågor som helst, säger Tomas Gustavsson som 
med några få undantag har kört Saab i hela sitt liv.
Tillverkarens alla kriser har gjort entusiasten 

luttrad och tidigare har de svarta rubrikerna aldrig 
gjort honom riktigt orolig. Han liknar företaget vid 
en katt med nio liv som kommer dyka upp igen 
i någon form – även om det skulle bli konkurs.
– Samtidigt måste man ju vara realist. Kanske går 

det helt enkelt inte att få långsiktig lönsamhet i ett 
så pass litet bilföretag, säger Tomas Gustavsson.

Ur DN 20110717
Erik Olsson

Tomas Gustavsson har Saab-intresset med sig sedan 
barnsben och minns fortfarande då han såg en Sonett 
för första gången. Nu har Tomas tre Saab Sonett på 
gården, den blå ägs av hans son. – Bägge bilarna 
var i stort sett bara sopor när vi tog över dem, säger 
Tomas Gustavsson. Fyra bilar på tomten och en i delar 
i garaget. För Saab¬entusiastenTomas Gustavsson 
finns det bara ett märke. Men när företaget nu verkar 
stå på ruinens brant är det inte bilarna han främst 
tänker på. – De klassiska modellerna kommer leva 
vidare ändå. Men för arbetarna i Trollhättan vore ju 
konkurs en katastrof, säger han.Finland. 

Marknadsvärdet för de båda Sonett 2:orna 
med v4-motor ligger på cirka 150 000 kronor. 
Dyrgripen är den som står i delar i garaget. En 
67:a med rak trecylindrig tvåtaktsmotor som 
bara tillverkades i drygt 200 exemplar och i 
fint skick är värd upp emot 300 000 kronor.
Rent ekonomiskt är det dock ingen lysande 

affär att renovera Sonetter. Särskilt inte om 
man räknar på hur många arbetstimmar som 
far och son lagt i garaget.
– Fast vi ser det förstås inte alls så. Detta är 

Tomas Gustavsson har 
tidigare varit klubbmästare 
i Svenska Saabklubben.
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Lyckan kommer, lyckan går, lycklig den som 
lyckan får. Vi känner till ramsan. På något sätt 
dök den upp i huvudet en fredag i början av 
juni. Ute på stan var det lycka. Men på Saab 
var det annorlunda.
Det skränades. Det tutades. Det jublades på 

Trollhättans gator denna fredagseftermiddag.  Det 
var studentexamen och studentåken for fram och 
tillbaka med glada studenter som hade lyckan att 
få slippa läsa vidare – för en del åtminstone för 
en tid och för en del kanske för alltid.
Men lyckan att kanske få slippa arbeta fanns i alla 

fall inte hos de anställda på Saab-fabriken. De var 
lyckliga veckan innan för att de fick börja arbeta 
igen efter sju veckors påtvingad ledighet. Veckan 
efter fick de bara arbeta i 40 minuter. Sedan var det 
stopp på löpande bandet på nytt eftersom tillflödet 
av komponenter hade tagit en ny paus.
Men redan dagen därpå skulle linan starta igen 

sa man från företagsledningen. Men så blev det 
inte. Och inte nästa dag heller. Eller nästa. 
På fredagen kom beskedet att det inte blir någon 

Kontrasternas dag
start nästa vecka heller. Det var samma fredag 
som studenterna firade på stans gator.
På lokaltidningens löpsedel stod det att det blir 

”Rekordmånga nya jobb”. 
Detta var något av konstrasternas dag. 
Lycka, jubel och löpsedel med framtidstro. Men 

i lokalradions nyhetsinslag var beskedet ett helt 
annat. 
De europeiska underleverantörerna hade satt ner 

foten och dragit åt tumskruvarna. Inga pengar – 
inga mer leveranser.
Morronen därpå var det många studenter som 

vaknade med baksmälla och lokaltidningens 
löpsedel teg om nyheten att det blir ännu en stil-
lastående vecka på Saab.
Men å andra sidan var det ingen sensationsnyhet 

i Trollhättan längre. Det var en vardagsnyhet.
                                                               

 CHRISTER GEBO

Samtidigt som studenterna jublade på stan så fick 
Saab-anställda höra i lokalradion att bandet på 
Saab blir stillastående ännu en vecka.
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Bränsle 95 oktan E10
Det skrivs en hel del om E10 både i Sverige 

och internationellt. Det politiska skälet till 
en större inblandning av etanol i bensinen är 
miljöaspekten och syftar till minskade koldi-
oxidutsläpp. MHRF konstaterar att ju högre 
inblandning desto större konsekvens får det på 
många av de historiska fordonen. Att Sverige 
kommer att införa E10, som redan finns i t.ex. 
Tyskland, Frankrike och Finland beror på EU-
parlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG 
av den 23 april 2009 om främjande av använd-
ningen av energi från förnybara energikällor.

Förbrukning/Miljön
En högre inblandning av etanol i bensinen in-

nebär lägre energiinnehåll vilket i sin tur innebär 
högre förbrukning. Det innebär att vi kommer 
få tanka lite oftare. Tanken är att den högre in-
blandningen av etanol i E10-bränslet ska minska 
koldioxidutsläppet.

Konsekvens historiska fordon
1) På moderna fordon med lambda och styr-

censorer innebär det endast en ökad bränsleför-
brukning vid konstant luftförhållande då ener-
givärdet i E10 är lägre vilket resulterar i högre 
bränsleförbrukning med uppskattningsvis 4-5% 
vid jämförelse mellan E10 och bränsle utan in-
blandning. Då vi redan idag på 95 oktan har 5 
procents inblandning blir ökning ca 2,5%

2) På äldre fordon med ointelligenta system så 
blir bränsleblandningen magrare vilket kan leda 
till sämre kylning och höjd temperatur i motorn. 
Körbarheten kan påverkas med misständningar 
och att fordonet blir svårstartat framförallt vid 
lägre temperaturer. Vid belastning ökar risken för 
spikning, p.g.a den magrare bränsleblandningen. 
Normalt har dessa förhållanden inga eller ringa 
inverkan på det enskilda fordonet då det oftast 
kör på sommaren med lågt varvtal och ringa 
belastning.

3) Materialen i de äldre fordonen är inte konstru-
erade för dagens och kommande bensininblandn-
ingar. Det rör sig om membranen i bränslepumpar, 

bränsleslangar och packningar. Dessa kan helt 
enkelt komma att lösas upp. Det kan medföra en 
ökad risk för brand.

4) I fordon som står länge med ”gammal” bensin 
ökar problemet då E10 binder mer vatten Detta 
kan leda till att fordonet blir svårt att starta och 
korrosion på aluminiumdetaljer.

5) Körbarheten kan påverkas, gummiprodukter 
lösas upp och att ägaren får räkna med ökade 
kostnader om inte annat för att bränslekonsum-
tionen ökar

6) Ökad risk för brand.
Åtgärder att vidta för fordonsägaren

1) Kontrollera regelbundet gummisdetaljerna. 
Byt i förebyggande syfte

2) Bestycka om förgasaren för att möta det lägre 
energivärdet och den ökade bränsleförbrukningen 
så att rätt bränsle luft förhållande består

3) Undvik alla typer av Hokus Pokus och un-
dermedel.

Alternativet 98 oktan E5
98 oktan kommer att finnas kvar. Här kan etanol-

blandningen uppgå till som mest fem procent. Det 
är en mix som de flesta fordon ska klara och den 
lösning som många i Finland uppenbarligen valt. I 
Finland anses bilparken vara så gammal att bensin 
som innehåller max. 5 volymprocent etanol ska 
finnas tillgänglig många år framöver. Den dras 
inte bort från marknaden år 2013 trots att sådana 
uppgifter förekommit. I Finland har försäljningen 
av den 98-oktaniga fyrdubblats sedan årsskiftet, 
från ca 7% till 27% av bensinhandeln.

Diesel
Även dieselbränslet berörs och från och med 

1 maj tillåts att blanda in upp till sju procent av 
biobränslet FAME (Fatty Acid Methyl Ester, till 
exempel RME). Bil Sweden bedömer att alla 
dieselpersonbilar klarar denna inblandning.
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Varumärket Saab en treenighet
Om Saab försvinner som företag så försvinner 

också Saab som bilmärke. Det kommer med 
all sannolikhet försvarsindustrin Saab att se 
till. Man kommer inte att låta Saab fortsätta 
som bilmärke i ett annat land om så skulle ske 
efter en konkurs. Det är de, Scania och Saab 
Automobil som delar på varumärket. Deras 
gemensamma symbol för Saab är Gripen.
Hur varumärket Saab ska hanteras finns i ett 

avtal mellan de tre parterna. Scania anser sig inte 

förlora så mycket på att Saab har tappat i anseende 
efter den senaste krisen. Lastbilstillverkaren går ju 
under namnet Scania och är inte verbalt förknip-
pat med Saab som personbilstillverkare.
Försvarskoncernen SAAB AB är i alla fall till 

namnet mer förknippat med personbilstillverka-
ren och är mån om varumärket.
Om Saab säljs så måste försvarskoncernen och 

lastbilstillverkaren godkänna om varumärket ska 
få följa med och det är inte troligt att man går 
med på det.
För en tid sedan ändrades namnet på bolaget 

Saab Automobile till Swedish Automobile.
Det är försvars-Saab som äger rätten till var-

umärket Saab i grunden. Ursprunget till Saab 
kommer ju från flygtillverkaren och de tre företa-
gen har en gemensam bakgrund då de alla har 
samma ursprung innan de delades upp i divisioner 
som personbilsdivisionen och lastbilsdivisionen 
innan dessa bröt sig loss till egna företag men ett 
avtal reglerar hur varumärket får användas.
Om Swedish Automobile skulle gå till Kina och/

eller Ryssland så kan vi nog ha anledning att räkna 
med att Saab inte längre kommer att få heta Saab.
Det kan ju bli så illa att nya 9.3 som finns klar 

som konceptbil går till en annan ägare och får ett 
helt annat namn.
Vi får se hur det blir.

                                                                      
Christer Gebo

Gripen är den gemensamma symbolen för 
försvarskoncernen, personbilstillverkaren Saab och 
lastbilstillverkaren Scania.

Info från Bilsweden
Bil Sweden har sammanställt en lista över de 

bilmodeller som klarar av att köras på E10-
bränslet utan risk för skador. Den avser givetvis 
modernare fordon. Bland nyare bilmodeller är 
täckningen god och Bil Sweden uppger själva att 
listan omfattar 99 procent av alla de nya bilar som 
säljs i Sverige. Däremot kan äldre modeller saknas 
och då är det bilhandlaren eller generalagenten 
som ska svara på vad som gäller

Du hittar listan på http://www.bilsweden.se/
web/Dramatisk_sankning_av_koldioxidutslap-
pen_fran_bilar_1.aspx

Om motorcyklar
Motsvarande information föreligger inte idag 

samlat på mc sidan. I dags läget är det en till-

verkare som lämnat motsvarande uppgifter.

Vad säger petroleumbranschen?

Svenska Petroleuminstitutets VD Ulf Svahn 
dementerar uppgifterna från Bil Sweden om att 
E10 skulle införas redan från den 1 maj i år. Till 
att börja med krävs det ett riksdagsbeslut om att 
införa E10 och något sådant har ännu inte tagits. 
Att få klarlagt vilka bilmotorer som klarar E10 är 
naturligtvis en viktig pusselbit inför lanseringen 
av E10, säger Ulf Svahn. Men det är bränslebola-
gen som bestämmer när detta kan ske och det 
kommer inte att bli den 1 maj.

Jan Tägt, Generalsekreterare MHRF
Utdrag från MHRF:s hemsida
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Snack med Ola från Klippan
- Är det dig som man ska tuta på? Det frågade Ola Olsson från Klippan. Han blev därmed 

den förste och den ende som har tutat på redaktören i sommar. Och egentligen var sommaren 
nästan över då det var den 3 september. Det var heller ingen riktig tut med signalhorn. Det fick 
bli ett verbalt tut.

Ola dök upp som gubben ur lådan från ett 
buskade. Åtminstone såg det så ut när kom fram 
med sin lilla terrier till redaktörens bil som stod 
parkerade utanför marknadsområdet i Gistad 
utanför Norrköping. 
Gistad är nog Sveriges största och kanske också 

världens största Saab-marknad. Många avslutar 
sommaren och inleder hösten på samma gång med 
ett besök på Gistad-marknaden. Den har blivit ett 
begrepp och många kommer dig varje år för att 
fynda delar.
En av dem var alltså Ola Olsson  Det var hans 

första besök på Gistad:
- Vi kom redan igår kväll för festens skull.
Det var nämligen grillafton kvällen före 

marknaden. Men den var inte redaktören med på 
utan satt på hotellrummet i Norrköping och läste 
korrekturet till den här tidningen.

bättre och bättre och detta var den tredje bilen.
Ola Olsson i Klippan är alltså den enda som 

hörsammade uppmaningen i förra numret att tuta 
på vägen eller knacka redaktören i ryggen på gator 
och torg för. Kännetecknet var en klubbdekal på 
Chryslern och på ryggsäcken från klubbshopen.
De enda som har tutat är stockholmsbilister 

när redaktören har klantat sig i huvudstadens 
trafikvimmel eller bytt fil försent och det har ju 
skett några gånger. Det är lätt att köra bil i Stock-
holm om man vet vart man ska och i synnerhet 
om man vet hur man kör dit som man har tänkt 
sig att åka. Annars kan det bli väldigt bökigt med 
ilskna tutanden som följd från medtrafikanterna. 
Den här spalten var tänkt med en vinjett ”Snack 

med redaktör`n” med lite citat här och där men 
det blev ju inte så mycket.
Men dekalen sitter kvar på bilen och ryggsäcken 

men det blir ju inte alls lika mycket åkt som under 
vinterhalvåret. Dessutom blir det åkt mer tåg än 
bil under den kalla, mörka och halkiga årstiden.

                                                                               
CHRISTER GEBO

Ola hade tagit med sig tusen kronor att spendera. 
Allt gick väl inte åt.
- Det blev ett dörrlås till 95:an och ett par 

lastbågar som det står
Saab på istället för Thule.
Bilen som de åkte med var en vit 900 Combi 

Coupé med en Toppola.
- Bilen kommer att passera 14.000 mil på 

hemvägen, berättade. Han har bytt upp sig till en 

Ola Olsson var ute på promenad med hunden och 
fick syn på redaktörens bil.

Ola har sin tredje Saab med Toppola.

Det är ordning och reda i Toppolan med rätt 
sovplats för rätt kön som i en sovvagnskupé på 
tåget, höger resp vänster sida i sovloftet.
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Mullers liv i lyx medan 
anställdas löner uteblev

Lyxlivet mot knegarlivet. Det ställer Expres-
sen/GT mot varandra dagen efter det att Saab-
jobbarna blev utan lön samtidigt som miljonerna 
har trillat ner i Mullers plånbok för ett liv i lyx. 
Det är skillnad på att vara knegare på Saab än 

att vara styrelseordförande och vd i bolaget. 
Expressen har kartlagt Victor Mullers lyxiga liv 
samtidigt som man har gett lönekrisen ett annat 
ansikte genom att tala med anställda som måste 
gå till banken för de inte har pengar till sina 
månadsräkningar. Det är ensamstående med barn, 
det är barnfamiljer och det är familjer där båda 
jobbar på Saab. 
Mot det står Muller på en bild med champag-

neglas i guld på tennisveckan i Båstad förra året.
Kontrasterna är enorma. 
Muller har flyttat från den oansenliga staden 

Baarn i Holland där han bodde innan Saab-tiden 
till ett lyxhus på Mallorca med utsikt över Medel-
havet. Han har slagit ner bopålarna på den delen 
av ön där husen är som dyrast och ligger på upp 
emot 100 miljoner och mer. 
Den som besöker ön kan ju alltid hyra en bil och 

åka till Puerto de Antratx där Muller har sitt hem.
Men inte nog med lyxhuset. Muller har köpt en 

lyxyacht som han enligt en holländsk affärstidn-
ing har gett 22 miljoner för. När han åkte på en 
månadslång seglats till Bahamas hade han enligt 
Expressen hyrt in en amerikansk kändiskock som 
sin personlige kock på resan. Samme kock har han 
vid senare tillfällen flugit till och från Florida för 
att ordna med festmiddag.
Att Muller annars har uppmärksammats för sina 

skräddarsydda kläder är i sammanhanget bara en 
bisak i hans spendersamma liv.
Trots att Saab gång efter annan fick skriva ner 

sina försäljningsmål från 85.000 till slutligen 
30.000 sålda bilar förra året ansåg sig Victor 
Muller vid stämman 19 maj vara värd flermil-
jonbonusen.
Han behöver i vart fall pengarna för att finansiera 

sitt dyrbara leverne.
Men lön till Saab-arbetarna fanns det inga pengar 

till i midsomras, inte i juli för tjänstemännen och 
inte i augusti för samtliga. Juni och juli-lönerna 
betalades ut i efterskott.

                                                          CHRISTER GEBO

Victor Muller lyxiga liv avslöjades i Expressen/
GT samtidigt som anställda inte fick pengar till 
midsommarfirandet. (Ur GT/Expressen den 24 juni 
2011)
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Redaktören har delat ut sin 100:e informa-
tionsfolder  i sommar. Alla 900 och 9000 som 
redaktören har spanat in har fått foldern på 
vindrutan. En och annan 99:a har det blivit 
men det är inte många av dem ute i vardag-
strafiken. Cabrioléer har fått en folder oavsett 
årsmodell.
Det har varit ett styvt jobb att hitta äldre Saabar. 

9.3 och 9.5 finns det relativt gott om men 900 
och 9000 håller på att försvinna. I Trollhättan är 
de vanliga av naturliga skäl men ute i landet är 
det mer tunnsått. Med en lätt överdrift kan man 
säga att det finns nästan hur många gamla Saabar 
som helst i Trollhättan – även nya och nästan nya 
också förstås.
En fullständigt ovetenskaplig undersökning – el-

ler ska vi säga en ovetenskaplig iakttagelse - har 
varit att utanför Biltema och Systembolagen har 
det varit vanligast att hitta en äldre Saab. Detta 
kan naturligtvis vara av en ren tillfällighet som 
slumpat sig så. Det gäller ju dock inte Trollhättan 
för där finns de som sagt överallt. Däremot kan 
man nog inte hitta någon äldre Saab på golfanläg-
gningarnas  p-platser.
Många är riktigt fina och välskötta men det finns 

Informationsfoldern på 
hundra Saab:ar

se vilken fin informationsfolder vi har. Det bjuder 
vi dem gärna på.
Alla bilarna som har fått en folder har också fo-

tograferats med foldern på vindrutan så det finns 
bildbevis om någon skulle tvivla på redaktörens 
insatser. 
Städer som har fått besök av redaktörens folder-

utdelning är Nyköping, Linköping, Gränna, 
Jönköping, Örebro och Karlstad samt ett par i 
Vänersborg och Trollhättan. Så om det kommer 
att droppa in en dröse medlemmar från dessa 
platser så kommer redaktören genast att ta åt sig 
äran för det.
Redaktören är förstås inte ensam om att ha delat 

ut foldern men det har inte varit ur hand i hand 
utan selektiv till parkerade bilar i rätt modell 
och ålder. Det har skett på samma satt som en 
glasfirma i Stockholm satte ett reklamblad med 
erbjudande på alla bilar som hade fått stenskott i 
vindrutan. Man får leta upp objekten och det tar 
tid och kräver energi.Nu har redaktören skaffat 
ytterligare 205 st foldrar.

                                                                                 
CHRISTER GEBO

En av de hundra Saabar som fått en 
informationsfoldern på vindrutan.

också en hel del med mer 
eller mindre rost på de 
vanliga ställena. Man 
får en bra bild över det 
rullande Saab-beståndet 
på det här sättet. Det är 
de bilar som används i 
vardagen och som inte 
kommer på träffar.
Alla Saab-ägare är för-

modligen inte heller en-
tusiaster utan har Saab 
för att de har kommit 
över en bra bil till ett 
bra pris. 
Även norska Saabar har 

fått en folder. Inte för 
att de blir medlemmar 
i Svenska Saabklubben 
utan mer för att de ska få 
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Klubbnytt
Björn Askengren

Det som göms i snö kommer som bekant fram 
i tö. Så kan det vara med bilar också men inte 
på riktigt samma sätt. Det som kommer bort i 
en bil kommer fram vid städning. Åtminstone 
och den ska städas ur med säten och allt.
För mer än ett år sedan, nämligen i slutet av 

mars 2010 skickade Björn Askengren i Roma 
Kloster ett brev till klubben. Han hade från 2009 
ersatt Lars-Olof Klintlöf som ordförande i Got-
landssektionen.  Brevet skickades sedan vidare 
för publicering i Bakrutan. Men brevet med foto 
på Björn Askengren kom aldrig fram. Posten 
fick naturligtvis skulden för detta. Det blev ingen 
fortsatt efterforskning vart brevet tagit vägen och 
tiden gick.Det återfanns häromdagen strax innan 
det här numret skulle gå i tryck. Den bil som 
brevet funnits i för vidarebefordran skulle svetsas 
upp och allt brännbart skulle ut som tillexempel 
dynor.. När baksätet i Combi Coupén lyftes un-
dan så vad låg inte där om om inte ett vitt kuvert. 
Kuvertet innehöll bilderna på Björn Askengren 
och en presentation som han själv hade skrivit.
Mysteriet med det försvunna brevet var i ett slag 

löst. Om i nte bilen skulle svetsas så hade det legat 
där än i dag men nu kan vi 
alltså sent omsider presen-
tera Gotlandssektionens 
ordförande. 
Björn Askengren bor på 

ett jordbruk i Roma på 
Gotland men är uppväxt 
i Saab-staden Trollhättan 
där hans pappa hade en 
byggnadsfirma som gjorde 
många jobb på Saab.
Björn har inte mindre än 

7 stycken Saabar varav tre 
är i mycket bra skick, två i 
bruksskick och två som reservdelsbilar.
Det är förstås på sin plats att be Björn om ursäkt 

för dröjsmålet. 
När snön smälter ute borde också bilen röjas ur 

för att se vad som har gömts i den under vintern. 
                                                          

 CHRISTER GEBO

Äntligen så kom 
Gotlands ordförande 
Björn Askengren 
upp i dagern efter en 
bilstädning.

Thomas Ramsell
Thomas Ramsell har fått ännu en uppgift 

i Saab-klubben. Han är sedan tidigare ord-
förande i Norrlanssektionen. Nu är han också 
medlem i klubbens reservdelsgrupp efter 
Janne Karlsson i Karlstad.
Thomas har tidigare varit bosatt i Stockholm 

men flyttade till Burträsk för att komma undan 
jäkt och stress. Det har han inte ångrat en enda 
sekund.  Förhoppningsvis kommer han heller inte 
att ångra sig att han har engagerat sig i klubbens 
reservdelsgrupp. Men bilmekaniker är han inte 
utan elektriker – dock inte bilelektriker. Saabar 
har han i alla fall så det räcker och blir över.

Thomas Ramsell 
från Burträsk 
är ny medlem i 
reservdelsgruppen.

I samlingen har han 
bland annat en 96:a 1962, 
3 st 99 LE från 1974, en 
99 Combi Coupé 1974, en 
5-dörrars 99:a 1976, en till 
turbo ombyggd 99:a 75:a, 
en 99 EA 1972 med 1,85 
liters motorn och kanske 
pricken över i:et - en 900 
Aero 1987.
Så nog vet han vilka 

reservdelar Saab-klubben 
behöver. 

Han bor i en lägenhet så alla bilarna finns inte 
inom omedelbart räckhåll utan är spridda på 
några platser i trakterna. Fem av bilarna är i alla 
fall körklara. 

                                                                                  
Christer Gebo

Sökes modellombud för 
Saab 9000

Sedan ett par år tillbaka så har Saab 9000  
räknats in i Saabklubbens växande familj av 
gamla Saab-modeller.
Nu behöver vi en modellombudsperson!
Kan du mycket om 9000-modellerna? Vill du 

serva medlemmar med svar på frågor om 9000? 
Eller känner du en medlem vars hjärta klappar 
lite extra för denna modell? Är du eller känner 
du någon som är rätt person för detta uppdrag så 
hör av dig till någon i styrelsen!

.
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”Det finns de som skriver positivt om Saab”. 
Det framhåller medlem 4344 Ann och skickade 
några klipp till Bakrutans redaktion. 

Två klipp från Jönköpings-Posten varav ett är ett 
reportage i samband med Midsummer World Ral-
ly som bland annat besökte Jönköping/Huskvarna 
på väg från västkusten till huvudstaden och åter. 
Det andra klippet är ett ledarcitat i samma tidning 

från Dala-Demokraten med förslag att Saab får 
ett stipendium från till exempel Riksbankens ju-
bileumsfond med motiveringen att alla turer kring 
Saab har ökat förståelsen för företagandets villkor. 
Eftersom D-D är en socialdemokratisk tidning så 
kan man nog ana en viss ironi i det förslaget som 
knappast kan vara seriöst avsett.
Klippet från Aftonbladet är en hyllning till Saabs 

anställda för sin lojalitet gentemot företaget. 
Skribenten Leif Wångstedt anser att det är en 

En gammal tvåtakts-Saab fångade
Jönköpings-Postens pressfotograf

oerhörd prestation av personalen att hålla ut och 
inte lämnar skeppet utan stannar kvar trots den 
osäkerhet som vilar över företaget. 

                         
Ett speciellt ljud

I  samband med världsrallyt, som Sverige var 
värdland för första gången sedan 1983, anordnade 
Vätterbygdens Veteranbilsklubb en manövertäv-
ling i Huskvarna Folkets Park. 
Någon Saab deltog inte i världsarallyt men i 

folkparken fanns en röd 92B från 1955 med bland 
de besökande veteranbilsentusiasterna. Gamla 
tvåtakts-Saabar brukar fånga pressfotografers 
intresse och så även på Jönköpings-Posten. Det 
är inte bara tidningsfolk som brukar intressera sig 
för gamla Saabar utan även allmänheten. Trots att 
92:an - som ägs av Stig Ljung i närbelägna Skill-
ingaryd -i reportaget i J-P den 27 juni är uppkörd 
på en transportkärra så cirkulerar folk kring den. 
Daniel Svensson, som är en av åskådarna, säger 
till tidningens utsända att ”ljudet av en tvåtaktare 
är något speciellt”. 
På en annan bild har fotografen tagit ett foto rakt 

genom 92:ans sidorutor och visar en pappa hålla 
upp sitt barn för att se in i bilen mot förarplatsen. 
Ett suggestivt foto som redigeraren borde ha lagt 
upp över flera spalter. Men Bakrutans redaktör 
har kanske en färgad åsikt men nog hade det varit 
passande eftersom det var ett ovanligt grepp av 
fotografen.                                                                               

CHRISTER GEBO
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Årets midnattsolsrally blev en framgång för racingföraren Kenny Bräck som segrade. Fjolårsseg-
raren Kenneth Bäcklund fick se sig slagen och för trollhätteparet Bertil Trued och Uno Dahl blev 
det en framgång. De kom på pallplats i regularity-klassen utan trippmätare och blev därmed de 
bäst placerade Saab-åkarna alla kategorier. 
Efter att rallyt förut har genomförts genom “halva” Sverige var det i år förlagt till Västerås 

med specialsträckor i Västmanland, Uppland, och Södermanland.

Midnattsolsrally är fortfarande det arrangemang 
som drar en stor publik utefter vägarna och även 
på asfalttransporterna mellan de grusade special-
sträckorna med mer böjar än rakor. När rallyt gick 
genom Roslagen blev det trafikkaos i Östhammar 
för första gången på 48 år då alla ville vara med 
och titta. 
Och det drar inte bara publik utan en blandad 

skara med förare. Här finns gamla stofiler som 
bland annat Stig Blomqust, Björn Waldegård, Åke 

”Bryggarn” Andersson vilka inte vill släppa ratten 
utan återförenas med en årlig nostalgiträff med 
minst 25 år gamla rallyåk. Men här finns också 
de som vill upp och de som vill pröva sina vingar. 
Ett är gemensamt för dem allihopa: De vill ha 
roligt och har det också. Och så vill de mäta sina 

Fredrik Ekendahl från Mälaröarnas MK deltog med 
en riktig rallyklassiker - en röd tvåtakts 96:a Sport 
från 1964.

Långnos-96:an från 1965 raqttads av Kjell 
Andersson från Västerås MS

Erik Uppsäll körde så det ryker - eller åtminstone 
dammar - för Skepptuna MK.

Fredrik Nyström tävlade för KAK med sin 99 Turbo 
från 1980.
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krafter med varandra i interna uppgörelser i 
sekundstriderna för bästa placeringar.   

                          
LÄNGTAR TILL NÄSTA

Det riktiga Midnattsolsloppet gick för 
första gången 1950 och upphörde 1964 men 
återupptogs 2006 om än inte i ursprungligt 
skick. Det har snabbt blivit populärt.
Alla som avslutade rallyt och blev in-

tervjuade på målrampen kunde vittna om hur 

Krister 
Sundman körde 
Midnattsolsrallyt 
för KAK med sin 99 
Turbo 1978.

Lasse Björk och Sibylla 
Gustafsson är inte 
precis rallyklädda utan 
mer festklädda i 60/70-
tals stil.

roligt de hade haft det 
under de tre rallyda-
garna. Stig Blomquist 
sa till exempel att han 
inte ens hade hunnit 
komma i mål förrän 
han redan började att 
längta efter nästa års 
rally.
En annan deltagare 

- Fredrik Ekendahl 
från Mälaröarnas MK – sa att det inget är 
roligare än att åka en 2-taktare. Han rattade 
en Saab Sport från 1964 – alltså en riktig 
rallyklassiker.
Erik Uppsäll från Skepptuna MK tyckte 

att det är svårt att åka med V4. Han hade en 
V4 från 1970.
Krister Sundman körde en 99 Combi 

Coupé Turbo 1978 för Saab United Historic 
Rally Team för första gången men lovade att 
det inte var den sista.
En Sonett var också med på rallyt och rat-

tades av Gunnar 
Lindell från Rasbo 
MK. Det var en blå 
II:a V4 från 1969 
med dubbelför-
gasare:

- Det har gått över förväntan bra och 
allt har hållit, intygade han och sa att det nu 
endast återstår att förbättra sig själv till nästa 
år.

                             
TVINGADES BRYTA

Fredrik Nyström var också en av dem som 
var med för första gången. Hastighetsmä-

Uno Dahl lotsade 
Bertil Trued till en 
tredjeplats i grenen 
“Utan trippmätare” 
i V4:an från 1971
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taren gick sönder på hans 99 Turbo från 1980 i 
rallyts slutskede:
- Det kunde ha väntat till hemresan, sa han 

besviket.
En annan av deltagarna som var mycket besviken 

över utgången var Sibylla Gustafsson. Hon och 
Lasse Björk kör ju sedan flera år Midnattsolsral-
lyt med den alltid lika uppmärksammade 2-takts 
96:an från 1961. Nu fick de för första gången 
bryta rallyt i slutskedet då en drivaxel pajade 
och därmed var det över för deras del och det var 
Sibylla sorgsen över.

                                
PÅ PRISPALLEN

Ett annat par som definitivt inte var varken sorg-
sna eller besvikna utan enbart glada och lyckliga 
var Bertil Trued och Uno Dahl från SMK Troll-
hättan. De körde sin röda 96 V4 till tredje plats i 

Tony Ring från Karlskoga MK är startklar med sin 
96:a kortnos och Bertil Trued väntar bakom att få 
komma iväg på en  ny dagsetapp.

Bo Lindman körde den knallgula 96:an för 
Racerhistorisaka klubben.

Turbo 99:an från 1979 med popnitade 
skärmbreddare körs av Jonas Lindwall för 
Botkyrlka MK.

Per-Arne Sjöstedt från Haninge MK kör ner 
från målrampen efter en av dagsetapperna i 
Midnattsolsrallyt. med sin kortnos-96:a 1964 med 
den klassiska taksökaren.

regularity med specifikationen ”utan trippmätare” 
vilket är en riktigt stor prestation då man inte har 
trippmätarhjälp att kålla tider och hålla idealtid.
Det var Bertil Trued som rattade och Uno Dahl 

som skötte ”karta och kompass”.
- Jag litade helt på Uno, försäkrade Bertil 

Trued i målgångsintervjun och tillade att ”vi 
gjorde bort oss första dagen men sedan kom vi 
igen”.
Det var en stor triumf för dem, för Saab och 

för SMK Trollhättan. De var också det par som 
placerade Saab bäst i alla kategorier på årets Mid-
nattsolsrally. Näst bästa Saaben var Jörgen Trued 
med co-drivern Bo Janzon med Saab 99 Combi 
Coupé från 1977 på en femte plats i Regularity 
med trippmätare.
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ÄLDSTA SAABEN

Målkommentaren av Bo Lindman från Racer-
historiska Klubben i sin gula 2-takts-96:a från 
1964 sammanfattar den härliga stämningen vid 
årets Midnattsolsrally.
- Vi har kört fel och vi har kört för fort men 

vi har haft gôrskôj!
Äldsta Saaben som deltog i rallyt var en 92 B 

från 1955 med Anders Wallin och Leif O Jansson 
från Skepptuna MK som besättning. Bilen har en 
gång ägts av en lokförare i Helsingborg.
Äldsta bilen i rallyt vart en öppen HRG Rodster 

1500 från MK Kopparberg och fick naturligtvis 
stor uppmärksamhet.
Victor Muller skulle ha kört en Saab 95:a och 

Vladimir Antonov en 99:a från 1980 om de kom-
mit till start men de hade får man anta betydligt 
viktigare saker för sig med att rädda Saab än att 
ratta Saab.                                                                             

CHRISTER GEBO

Saab Heritage Team hade en gemensam 
uppställningsplats för sina 99:or i samma 
“firmafärger” vid Rocklunda i Västerås.

Saab 96 med startnummer 99 smiter fint genom 
vänsterböjen med Carl Gustaf Engberg från Gränna 
MK bakom ratten.  Startnummer 96 hade en Volvo 
Amazon vilket annars skulle ha suttit fint på Saaben.

Näst äldsta ekipaget och den äldsta Saaben som 
deltog i årets rally var en grå 92 B från 1955 körd 
av Anders Wallin från Skeopptuna MK.

Stefan Gustavsson från Almunge MK har varit med 
under fem av de sex gånger som det återuppståndna 
Midnattsolslóppet har arrangerats med sin tvåtakts 
96:a från 1964.
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Nersprutad av sten och grus och sedan över-
sprutad med champagne. Det är minnet från 
årets Midnattsolrally. Redaktören envisas med 
att skriva med ett s och inte midnattssolsral-
lyt som är den officiella stavningen hos ar-
rangören KAK.

Har aldrig tidigare varit ute på rallyts special-
sträckor utan har enbart vid tidigare rallyn stått 
vid start och mål. Dessutom enbart i Trollhättan 
eftersom det har varit ett etappmål på vägen från 
söder till norr. Men i år var hela arrangemanget 
förlagt till gurkstaden Västerås med ”utflykter” 
från Norrtälje i norr till trakterna runt Flen och 
Katrineholm i söder med 16 specialsträckor.
Ska erkännas att jag hade nog inte hade åkt till 

Midnattsolsrallyt i Västerås om det inte var för 
Big Power Meet veckan innan då staden invad-
erades av 10.000 jänkare eller ”raggarbilar” om 
man så vill kalla dessa vräkiga dollargrin som 
var och en är värd upp emot en hel förmögenhet.
Nu kunde man med några dagars mellanrum 

”göra två flugor på smällen”.
Får säga så här i efterhand att Midnattsolsrallyt 

blev en större behållning än raggarcruisingen och 
det beror till stor del på specialsträckorna.

                                     
Har tidigare inte insett tjusningen med att se på 

bilar som rusar förbi under ett par sekunder och 
sprutar grus och dammar ner. Som veteranbils-
gubbe har man varit mest intresserad av bilarna 
och inte av själva rallyåkandet. 
Man tycker ju nästan synd om de gamla bilarna 

som frestas intill bristningsgränsen. Själv är man 
ju rädd om sina rariteter och skulle inte kunna 
tänka sig att ”köra dåre” med dem på smala och 
krokiga grusvägar. Men efter årets Midnatt-
solsrally har den uppfattningen reviderats något. 
De som kör och läser kartor har väldigt kul. Det 
har publiken också. 

                                 
Publik utrustning

Men man ska vara en erfaren publik och inte en 
nybörjare som redaktören och tänka på att se ut 
en bra plats i god tid. Så ska man vara på plats 
tidigt och vara beredd på att vänta länge. 
En stol och en matsäck är grundutrustningen och 

inte komma utan vare sig kaffe, tilltugg eller något 
att sitta och vänta på. Redaktören kom utan dessa 
viktiga attiraljer och fick sitta allt hungrigare på 
en stubbe innan rallyfesten satte igång. 
Och så ska man tänka på att ha en bra utsikt så 

man ser åken i tid och dessutom stå på avstånd 
så man slipper bli nerdammad och få grussprut 
över sig.

     Plågade grisar
Midnattsolsrallyt går ju i två klasser – Historic 

som är de som kör för kung och fosterland och 
bara har ett läge på gasen – plattan i mattan så 
mycket som möjligt.
Och så finns det Regularityklassen – slöåkarna 

som mest ser ut att ha lite mer bråttom hem än 
vanligt från söndagens gudstjänst. 
Man ska förstås inte kalla dem för slöåkare för 

det går undan minsann men nog ser man skill-
naden när fartåkarna kommer och ger järnet. Det 
sprutar mer, det dammar mer och det låter högre. 
De hörs på långt håll. 
Bilarna låter som plågade grisar som förs till 

slaktbänken. Det skriker och det väsnas men 
rackans vad kul det är att stå och se dem fara förbi 

Reds ord om 
Midnattsolsrallyt
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med bredsladd i kurvorna så det står härliga till.

                               
Folkfest med ruter

Regularityåkarna ger inte järnet men måste hålla 
en jämn medelhastighet på 50 km/tim och det 
är inte det lättaste. Det kan vara nog så knivigt 
att hålla snittfarten och kraven är mycket höga 
på kartläsaren som ska hålla koll på tider och 
sträckor med sekundprecision. Det är förmodli-
gen lika svårt men inte lika farligt att åka precis 
lagom fort som att åka allra fortast.
Midnattsolsrallyt är en folkfest men det är ruter 

inte bara hos åkarna utan även hos publiken.
Ibland undrar man hur fort vågar de egentligen 

köra och hur nära vågar publiken stå. Det känns 
våghalsigt vilket som.
Midnattsolrallyt är en strid på kniven och det 

räknas nästan i bråkdelar av sekunder som i 
alpina sporter.
Rally är racing fast på grus.
Som publik var det en kul upplevelse och det 

var hela tiden resonabla funktionärer och inte 
alls stöniga och tillrättavisande som en del kan 
bli när de får på sig en reflexväst med klubbtext.
Med så mycket folk och med sådana hastigheter 

och med sådana faror som kan ligga och lura så 
är det fantastiskt att det inte händer svåra olyckor.

                                        

Besprutad
Jag blev som sagt inledningsvis besprutad med 

grus ute på en specialsträcka och vid målet sista 
dagen så blev jag besprutad med Kenny Bräcks 
segerchampagne. Stod nämligen i främsta hyll-
ningsledet så man fick luta sig ner och skydda 
kameran mot champagneblötan.
Dessutom så fick man trängas alldeles intill Peter 

Wallenberg jr. Bara det….. Han är ju ordförande 
i KAK.
Ingen kunde bräcka Kenny Bräck. Inte många 

trodde att denne racingtävlare är van vid att åka 
på asfalt och inte på svenska krokiga grusvägar 
skulle stå på segerpallen. Men han satte alla på 
plats och vann över fjolårssegraren Kenneth 
Bäcklund som fick nöja sig med en andra plats. 
Båda tävlade med varsin Ford Escort RS 1800. 
Även trean körde en Ford Escort RS 1800. Och 
dessutom var alla av samma årsmodell – 1975.
Saab saknar en Erik Carlsson ”på taket”. Eller 

så räcker inte Saab till. En tvåtaktare är väl för 
svag och V4.an för svår att köra. Någon orsak är 
det i alla fall till att Escorter lägger beslag på de 
tre främsta platserna i Historic-grenen.
Men hur som helst. Precis som Stig Blomqvist 

så längtar man till nästa års Midnattsolsrally. 
Var det blir återstår att se. I vart fall så har det 

hittills varit långt till Midnattsolens land så allt 
är inte som i gamla tider.                                                                                                           
                                                                                  

 CHRISTER GEBO

Annie Seel som annars kör motorcykel och är känd 
för de äventyrliga Dakar-rallyna deltog i årets 
Midnattsolslopp tillsammans med sin kompis Maria 
Andersson i en Porsche Carrera RS från 1971.
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MAX & VILLE SAABMEKANIKER 
SOM UPPLYSER

När jag skriver detta så har ialla fall semestern tagit slut för denna gången. De flesta av oss har 
säkert haft ett varierande sommar? väder. En hel del regn men som väl är även lite sol inemellan.

Sommaren är ju en tid när vi, ialla fall de flesta av oss har lite mer tid och möjlighet att köra med 
våra veteranare. Både i närområdet och kanske även lite längre till träffar och som semester fordon. 
Själv styrde vi kosan mot Tyskland Moseldalen och Österrike med 9-3 cabben.
Det gick bra tills ett tyskt rådjur var ivägen. Vi klarade oss undan med lite mindre skador på bilen, 

rådjuret gick ett tråkigare öde till mötes.

Men nu får Max&Ville ta över. Denna gång håller vi oss till tvåtakts bilarna, variationen är viktig 
med tanke på er läsares olika bil favoriter.

Det första SI:et beskriver hur man skall modifiera förvärmarröret på en SAAB Sport 1965, problemet 
var tydligen att folk “glömde” ändra från vinter till sommar när det blev mildgrader med en för tunn 
bränsleblandning som följd. Även mallen bifogas här så ni klart kan se hur man utför detta. Fick så 
klart gå ut i garaget och kolla på min egen bil, genast så fick jag mer att göra. Och ni har faktiskt 45 
minuter på er att utföra detta!
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Nästa SI är utgivet mars 1966 och berör tomgången och hur man skall gå tillväga för att uppnå ett så 
stabilt tomgångsvarvtal som möjligt.
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Vi stannar kvar vid sport och Monte bilarna, oljevarningssytemet har säkert varit en ständig problem-
källa. Här får man tipset om att fjädern i kontakten skall bytas till en vad jag förstår hårdare fjäder. Själv 
har jag nämnda problem i min bil. Ibland fungerar det som det skall, ibland blinkar och tänds lampan 
i tid och otid. Jag kör efter devisen att försvinner det olja ur tanken så borde allt vara under kontroll.
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Januari 1966 kom det ut ett SI som berörde bromsskrik, gäller både på fram resp bakbroms. Detta borde 
inte vara ett problem idag, dessa bilar har säkert bytt bromsbackar ett antal gånger genom årens lopp.

På nästa uppslag Vi håller oss också kvar vid bromsarna, okt 1966 gick man ut på nordisk marknad 
med att eftermontera en skyddsring, art nr 783930 ( någon som har liggandes?) för att förhindra att 
snö kom in i trumman och orsakade fastfrusna bromsbackar. Detta har jag aldrig sett på någon bil. 
Finns det någon som ev har detta tillbehör eftermonterat och inte visste varför det sitter där, nu vet ni!
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Det sista SI:et för denna gång gäller karossen. 
Motorhuvslåset som kom med årsmodell 1965 var 
kanske inte den bästa och smidigaste lösningen. 
Redan till årsmodell 1966 kom det låset som vi 
är vana vid.
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Detta får vara allt för denna gång. Som vanligt kom gärna med ideer om vad ni vill läsa om.
Vi har förhoppningsvis någon  månader kvar att köra med våra gammelbilar innan vädret sätter stopp. 

MVH

MAX & VILLE

Vid tangenterna Michael Rasmussen
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Man tager vad man haver. Så lär Kajsa Warg 
ha sagt när hon skulle tillreda en maträtt en 
gång i tiden. Så sa kanske också Sibylla Gus-
tafsson och Lasse Björk tänkte när de såg årets 
tema till ”Träffpunkt 70” i Borås i mitten av 
maj.
Träffpunkt 70 arrangerades i år för tredje gången. 

Det är en veteranbilssamling för 70-talsbilar. Men 
inte vilka 70-talare som helst. Man måste leva upp 
till årens temafärg. I år var det brunt som gällde. 
Det var alltså enbart bruna 70-talare som gällde. 
Paret Sibylla Gustafsson och Lasse Björk be-

hövde bara gå ut till sin samling av veteranbilar 
och välja en som uppfyllde kriteriet för årets 
tema. Valet var givet. Det blev deras bruna 99:a. 
Och med den åkte de den 24 mil långa sträckan 
från sitt hem i Skärblacka utanför Norrköping till 
Borås i västgötska Sjuhäradsbygden.

         
MAGNET

Det här paret har en alldeles enorm förmåga att 
fånga tidningsfotografers intresse. Så även den 
här gången. På en helsida i Borås Tidning den 16 
maj fyller de nästan upp halva sidan med ett foto 
där de sitter tillsammans utanför sitt 70-talstält 
och förstås i 70-talskläder. 
Sådan utstyrsel i en sådan miljö fungerar som 

en magnet på fotograferna. 99:ans front fanns 
med på bilden.

                              
SEINFELD

Några dagar innan komikern Jerry Seinfeld kom 
till Stockholm i juni för framträdande i Globen 
hade Dagens Nyheter ett uppslag med frågor om 

honom. ”Hur väl känner du 
Jerry Seinfeld” var rubriken 
och i femton frågor kunde 
man testa sina kunskaper 
om kändisen från TV-serien 
Seinfeld. Under nio säsonger 
med start 1989 sändes serien. 
En av frågorna var – inte vilken bil som var hans 

favorit i TV-serien för det vet alla att det var Saab 
900 Cabriolet utan vilken han gillar mest som 
privatperson, Volvo Jaguar eller Porsche. 
Rätt svar kan ni hitta på Evenemangssidan men 

gissa först och titta sedan.
I tidningen SMART är en månadsbilaga till 

för drygt 30 år sedan och då han åkte 
runt med en Saabo tillsammans med sin 
mekaniker. 
Men så ville hans hustru Lena också 

följa med och inkvarteras i Saabon. 
Picko berättar att mekanikern fick i 
uppgift att installera ett litet kylskåp i 
husvagnen. Men det bar sig inte bättre 
åt än att kylskåpet sprängdes vid mon-
teringen och Rolf Lönn, som han hette, 
fick svåra brännskador. Picko fick därför 
sköta mekandet själv. Han klarade en 

Svenska Dagbladet med olika teman. Maj-numret 
hade motor som tema. Dock var det inget om Saab 
men däremot en artikel av Picko Troberg. Han 
berättar där om sina racingminnen i Frankrike 

Ur Borås Tidning den 16 maj 2011.

Pressrutan
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plats till finalen i Monaco Gran Prix men det blev 
inte någon pallplats.

                          
 FÖRST PÅ PLAN

I förra numret av Bakrutan återgav vi en artikel 
i Klassiker nr 3 om den Saab 92:a som stått i en 
lada utanför Östersund ett 40-tal år och samlat 
på sig damm och fågelskit i stora mängder men 
med bara 5.968 mil på mätaren och nyckeln kvar 
i tändningslåset. Den första ägarens son, Ulf 
Berglund, hade bestämt sig för att någon med 
intresse för att få ut den på vägarna igen skulle 
få ta hand om den.
Och det var det många som var intresserade. 

Först på plan på gården i Granbo var Mats Eriks-
son, uppger Klassiker i nummer 5. Affären blev 
uppgjord och Saaben från 1953 hämtades strax 
därpå med transportkärra. 
Mats Eriksson är också ägare till en av de allra 

första exemplaren av Volvo P1800 och medförfat-
tare till jubileumsboken.
Nu ska det ske en försiktig renovering av 92:an 

så pass mycket att den går att använda men med 
den kvarvarande patinan i behåll som när den 
ställdes in i ladan.

                                
KÖRBAR

Claes Johansson, redaktionssekreterare på 
Klassiker, skrev också i nummer 3, vilket vi åter-
gav i förra Bakrutan, om den Saab 95 som han 
hittade under en snöhög utanför Tekniska muséet 
på Djurgården i Stockholm när han skulle hämta 
ett inköpt foto på 2x2 meter med en släpkärra. 
Bilen hade tjänstgjort som lekstuga för besökarnas 
barn och såg ut därefter.
Så det blev ett besök ytterligare  för Claes med 

att hämta även 95:an för han kunde förstås inte 
motstå att ta hand om den också. 
I Klassiker nr 5 berättar Claes Johansson att bilen 

nu har gjorts körbar om inte precis i renoverat nys-
kick, som det brukar heta. Körbarheten inskränker 
sig till att den startar och rullar. I uppstarten har 
tidigare ägaren och Bakrutans annonsmottagare, 
Yngve Ekberg, varit behjälplig liksom klubbens 
vice ordförande Henric Tungström och klubbmäs-
taren Jona Leklem bistått.
95:ans fortsatta öde får vi säkert följa i nya num-

mer av Klassiker.

                            

 92:A MED V8
En högst ovanlig Saab 92 har Ove Larsson i 

Borlänge. Det är en 51:a och alltså en 92A. Men 
den är lång som en riktig långnos.  Säkert den 
enda 92-limousinen som finns och säkert också 
den enda som har en V8 under huven istället för 
originalets tvåtaktare på 25 hkr. Det är en Chev-
rolet 350:a som sitter under den förlängda huven. 
Som motvikt har Ove Larsson lagt in hundra kilo 
tyngd i bakvagnen för få ett bättre väggrepp.
Det är tidningen Nostalgia nummer 5 som pre-

senterar den ovanliga 92:an i samband med ett 
reportage om årets Speed Weekend i Orsa i våras 
där 140 fartglada bilentusiaster satte hastighetsre-
kord på isbana. Ove Larsson kom upp i 175 km/
tim på den 3 km långa isbanan men han säger att 
förra året kom han upp i 188 km/tim i Funäsdalen.

                        
SIBYLLA SAAB SHOW

Det är dags att introducera bokstavskombina-
tionen SSS. Det står för Sibylla Saab Show. Hon 
och Lasse Björk charmar inte enbart oerfarna 
lokaltidningsfotografer utan även mer erfarna 
veterantidningsjournalister. 
Göran Ambell på tidningen Nostalgia var ute på 

Djurgården i samband med Prins Bertil Memorial 
– eller Gärdesloppet som det också kallas. Och 
vilka springer han inte rakt i famnen på om inte 
paret Sibylla/Lasse. 
Resultatet blev den numera traditionella bilden 

på dem framför den blå tvåtakts-96:an med 
campingbord, picnickväska, flätad TV-kanna, 
askfat som en bilring och en läderklädd transis-
torradio – allt från det glada 60-talet från bil till 
parets klädsel.
För detta fick paret en tredjeplats i Concourse 

de Charme. 
Men naturligtvis hade paret inte samma klädsel 

som i Borås veckorna innan. Fattas bara det. De 
måtte ha en väldigt stor 60-talsgarderob. Prisvärd 
är den i alla fall. Mycket prisvärd.
I samma tidning som SSS finns Sonettklubb-

sveteranen Jan-David Skavén med sin mellangråa 
Sonett 68:a. 

                   
 RULLANDE MONUMENT

Saab var ju en gång en bil för folket. Därför är 
den med som en bland de tre bilar som tidningen 
Klassisk Bilar publicerar i ett reportage i  nummer 
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5 om just ”Fordon för folket”. Utöver 96V4 är 
Ford Cortina och Peugeot 404 bilar under samma 
epitet. 96:an ägs av Anders Järnemar i Sorunda. 
Han köpte den nyrenoverad år 2002 från Sträng-
näs som var den tidigare hemorten. 
Han är precis som Bakrutans redaktör en kluven 

Saab-entusiast med även andra märken i stallet. 
I hans fall två Jaguarer eftersom han älskar en-
gelska bilar. 
- Men en Saab V4 ville jag ha i alla fall, 

säger Anders Järnemar till tidningen och förutspår 
att ”den kanske är rullande monument över en 
stor svensk bilindustri i Trollhättan”. 
Klassiska Bilar citerar också Teknikens Värld 

som skrev när 96:an kom ut med Ford-motor 
1967 att ”vi har fått en ny svensk sportbil för 
familjebruk”.
Det är kanske därför som Anders Järnemyr har 

satt in en sportratt i sin V4.

                              
TURBO-LYFT

I samma nummer avhandlar man Saab 99 
Turbo under vinjetten ”KöpGuiden”. Det var ju 
99 Turbo som blev en succé för Saab och lyfte 
märket. Man behövde inte säga Saab – det räckte 
att säga Turbo och alla visste att det var just en 
Saab. Turbon lyfte Saab till höjderna som en 
riktig prestandamaskin. 
Nu är 99 Turbo mycket efterfrågad. Det blev 

bara drygt 10.000 tillverkade innan den avlöstes 
av 900. De flesta var 4-växlade men på slutet 
kom den med 5-växlad låda. Tillverkningsåren 
var 1977-80. Dessa Turbo är alltså sällsynta bilar. 
Turbo-99:an finns bara som 2-dörrars sedan eller 
3-dörrars Combi Coupé.

                      
LETA KROCKSKADOR

Eftersom det är en köpguide så tipsar tidningen 
om vad man ska se upp med om man är intresse-
rad spekulant på en 99 Turbo. Innertaket till ex-
empel. Det har lätt för att släppa med tiden men 
är lätt att åtgärda själv men på fyrdörrars sedan  
måste man då ta ut bakrutan. 
Spekulanter bör kolla på om bromsoken kär-

var, hjullagren glappar, bussningar, fjädrar och 
stötdämpare. De senare är sådant som alltid  får 
bytas men skicket avgör ju bilens värde på be-
gagnatmarknaden.
Fronten är enligt tidningen en sådan sak som 

man ska se upp med på turbo-99:or eftersom 
snabba bilar ofta körs för fort och kör in i något 
hinder som till exempel en framförvarande bil. 
Därför ska man leta noga efter eventuella krock-
skador som kan ha gjort karossen skev.

                      
SOM SPETT I SINGEL

Elsystemet är också en sak att se upp med. Det 
gäller extra ledningar som har dragits för att 
försörja en elkrävande stereo och en hoper med 
extraljus. Ledningarna ska vara rätt dragna annars  
kan det bli ”en härdsmälta” i elsystemet och en 
bilbrand av det hela.
Växellådan har alltid varit en svag punkt på 

Saab. Lägena är inte precis distinkta som på 
Volvo- och Mercedesvis. Som en motorjournalist 
sa en gång: ”Det är som att köra runt ett spett i en 
hög med singel”.  På en turbo utsätts växellådan 
för ännu större krafter.
Turboaggregatet och wastegate-ventilen är ju 

en sak för sig på den här bilen att kolla upp. Ven-
tilen kan ha justerats så den ökar trycket över det 
ursprungliga och då kan motorn ha tagit stryk. 
Priset för en 99 Turbo varierar enligt tidningen 

mellan 40.000 för bruksskick till 150.000 kronor 
för ett exemplar i toppskick. Nypriset på den sista 
modellen 1980 var 57.000 kronor.

                         
UDDA SPORTBIL

Även Nostalgia har en Köpguide. I nummer 4 
avhandlas Sonetten med dess historia från I :an 
till III:an. Enligt tidningen så är Sonetten en udda 
helsvensk sportbil och ett trevligt alternativ för 
den som söker sportbil. Man kan få en Sonett i 
bruksskick för 50.000 kronor men om man inte 
är av mekartypen så får man räkna med att lägga 
mellan 75-100.000 kronor. Tidningen noterar 
också att de första tvåtakts-Sonetterna är mer 
eftertraktade än V4:orna och att II:an är lite mer 
populär än III:an. 
Då karossen är i plast så är det inte rost utan 

sprickor som man ska leta efter, påpekar Nostal-
gia. Det mesta i reservdelar finns men allt går inte 
att hitta och då särskilt inredningsdetaljer som 
fattas, enligt Nostalgia nr 4.

                              
SAAB-BIBEL

I våras gav Teknikens Värld ut sin Stora Guide 
om Saab där hela historien finns samlad från 
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Saab i nyhetsflödet
  9/5  270 miljoner i låne-pengar från Gemini
          Oklart när nya ägare godkänns
          Saab utser ny Nordamerikachef
10/5  Strid om Saab 9.3 i Kina
          Nu kommer pengarna in till Saab
 12/5  Saab tillbaka på ruta ett
          Hawtai fick inte statligt tillstånd
          Kinesiska bolag: ”Ingen diskussion med       

 Saab”
 13/5  Inhyrda konsultingenjörer flyttas från Saab
          Tredubbla krav på en vecka hos krono 

 foden för Saab
14/5  Hawtai: Vi ska fixa samarbetet
         Kinesiska Youngman möjlig lösning för  

 Saab
          Saabs 9-4X näst intill en fullträff
15/5   Carlström riktar skarp kritik mot regeringen
16/5   Saab har tecknat avtal med Pang Da
          Underleverantören Plastal varslar 50 per 

 soner
          Konsulterna flyr från Saab
17/5   Muller i Trollhättan bad anställda om  

 ursäkt 
          Fabriken Kommer igång om två veckor

18/5   Företagsdoktor: Konkurs är det bästa som  
 kan hända nu
          Saab förhandlar med underleverantörer
          Mullers bonus kritiseras
19/5  10.000 Saabar ska säljas i Kina
          Lear varslar alla anställda
          Plastal redo att leverera till Saab
           Saab-handlare i Holland ser en positiv  

 framtid
          Nu tar Muller över efter Jan Åke Jonsson
20/5  Pressat Saab jagar ny vd
         Leverantörer varslar trots nya Saabavtal
21/5  Kineiska regeringen kallade till Saab-möte  

 om ”oredan”
          Young Man har företräde till Saab
22/5   Saab-avtal i fara
23/5  Pang Da har ansökt hos Riksgälden
          Vladimir Antonov vill träffa näringsminis 

 tern
24/5  Återförsäljaren Saab Ana varslar 16 anställda
25/5   Underleverantör levererar till Saab igen
          Antonov har träffat Maud Olofsson
26/5   Siktar på produktion imorgon
          Pang Da:s vd besöker Maud Olofsson

92:an till nya 9.5 kombi. För Saab-entusiaster med 
historiskt intresse så är den guiden ett måste – en 
Bibel eller ett uppslagsverk i en volym. 

PROLETÄREN

och löner. Först när inget finns kvar slutar man 
betala även detta, påtalar tidningen och undrar 
om Victor Muller kan hitta nya finansiärer i elfte 
timmen.

Christer Gebo
Nu räcker det. Förstatliga 

Saab, kräver Proletären 
och undrar ironiskt om 
ledningen njuter de av att 
plåga personalen. Förstat-
ligande med garantilöner 
enda vägen, anser Pro-
letären..

Nya Wermlands Tidnin-
gen slår fast att man kan 
inte bygga bilar som ingen 
vil köpa.
Göteborgs-Posten kon-

staterar att krisande företag 
sköter skatteinbetalningar 

Ur DN den 10 juni 2011
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28/6  Saab säljer hälften av sina fabrikslokaler  
 till Hemfosa för    255 miljoner
29/6   Revisorer granskar Muller
          GM accepterar Antonov
         75:e betalningskravet på Saab inlämnat  

 till kronofogden
          Underentreprenör för Volvo Lastvagnar  

 raggade Saab-jobbare utanför fabrik-  
 sporten
          Saabentusiaster vädjar till Antonov på  

 Facebook att rädda Saab
          Saab betalar lönerna med nya lånepengar  

 från Gemini
30/6   Sveriges representant i EIB, Eva Srejber,  

 hoppar 
          Saab har beställningar på över 10.000 bilar   
         Facken tar tillbaka konkurshoten     
         Saab-leverantör tvingas till rekonstruktion
         Saab sponsrar inte Båstad-tennisen
 1/7   Saab svarar inte på kronofogdens delgivn 

 ingar
          Saab vägrar betala kronofogdens krav
           Shell och Preem har spärrat Saabs tjän- 

 stebilskort
           Underleverantören IAC säger upp 86  

 anställda
  2/7   Antonov godkänns inte av EIB – letar  

 efter andra banker
          Antonov vill bryta med EIB
  4/7    EIB godkänner Saabs fastighetsförsäljning
          Kinesiskt Saab-avtal påskrivet
  5/7  Saabs förlust 2010 blev 3,1 miljarder
           Riksgälden godkänner Saabs fastighets- 

 affär
  7/7   Även regeringen godkände fastighetsaffären
         Saab startar inte igen förrän 9 augusti
14/7  Muller och Antonov nobbar Midnat-  

 tsolsrallyt
21/7   Saab flyttar på produktionsstarten från 9  

 till 29 augusti
26/7    Saab har inga pengar till tjänstemännens  

 löner
28/7   EIB bekräftar att man stoppar Antonov  

 som delägare
           Saab-miljoner har gått till bolag i Karibien
 29/7  Antonov utreder skadestånd mot EIB  

 och regeringen
          Regeringen kräver klarhet om Antonov
          Riksgälden kräver besked av EIB
2/8    Saab sålde hundra bilar i juli   

           En delegation från Pang Da är i Trollhättan
27/5   Saab igång igen med kinesisk hjälp efter  

 7 veckors stopp                                         
          Pang Da:s vd besöker Saab
30/5  Saab överklagar kronofogdens beslut om  

 lönegarantier
          Muller doldis i hemstaden
31/5   180 konsulter väntas återvända till Saab
  1/6    Saabs försäljning sjönk kraftigt under maj
          Pang Da köper ytterligare 630 bilar för  

 130 milj i  förskott   
  3/6     Volvo nyrekryterar men inte Saab-anställda

 7/6   Materialbrist stoppade fabriken efter tre  
 arbetsdagar
          Saab i hyrestvist i tingsrätten
 8/6   Saab-fabriken igång igen men bara i 40  

 minuter
          Saab-stopp resten av veckan
        Saab jagar pengar och en ny lösning kan  

 vara nära
  9/6   Snart färdigförhandlat med underlever 

 antörerna
 10/6  Stopp på Saab även nästa vecka
          50 uppsagda hos Saab-underleverantör i  

 Färgelanda
13/6   Saab letar efter fastighetsköpare
              Pang-Da och Youngman köper in sig i Saab
           6-dagarsvecka och två veckors semester  

 för Saab-anställda
16/6   Antonov ger upp försöket att köpa  Saabs  

 fastigheter
21/6   Saab vill betala en tiondel av skulderna
23/6   Saab har inte pengar till lönerna
          Bank lånar ut till anställda på Saab
          Muller i USA och träffar GM
24/6   Antonov väntar fortfarande på EB
          IF Metall: Regeringen måste släppa in  

 Antonov
          Saab söker hjälp i Kina
25/6   Även tjänstemännens löner uteblir
          Pang Da står fast vid Saab
          Hemfosa beredd att köpa Saab-fastigheter
26/6   Muller ensam i Saab-styrelsen då övriga  

 avgått
         Saab nära att lösa kassabristen
27/6  Nya pengar på väg från Kina
          IAC kräver Saab på 44 miljoner hos Kro 

 nofogden
          ANA varslar 75 anställda
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 5/8    Saab överens med reklambyrån Löwe
           Tjänstemännen fick lön en vecka försenat
 10/8   Saab-facken nöjda efter möte med Muller
16/8  Saab hoppar av Frankfurt-mässan
17/8  Kronofogden spärrar Saab bankkonton
           Chockhöjda arvoden till Saabs ägarstyrelse
         Bilhandlare fasar ut Saab
18/8   Amerikanskt konsultföretag anlitat för att  

 hitta pengar
19/8   Holmgrens Bil slutar sälja Saab på sina 7  

 orter i Småland
          Saab har betalat in 9 miljoner till skatte 

 myndigheten
          Kronofogden har mätt ut 5 miljoner ur  

 Saabs bankkonto
25/8  Inga löner till Saabs anställda bilarbetare
26/8   Ingen löner heller till tjänstemännen 
          Brist på reservdelar till Saab
          Mullers agerande kan vara lagbrott
31/8  Miljardförlust för Saab
         Sätesleverantören Lear säger upp 99 per 

 soner
1/9    Saab på väg att få miljardlån
2/9   Polisen drar tillbaka beställning om 50  

 Saabar

5/9  Metallfacket avvaktar med att begära Saab
        i konkurs
 7/9  Saab ansöker om rekonstruktion
 8/9  Vänersborgs tingrätt avslog Saabs ansökan
         om rekonstruktion
 9/9    Muller påstår sig ha pengar till löner   

 vägrar tala om var de finns
        Vladimir Antonov förlorar mycket stora  

 belopp vid en konkurs
         Metallfacket avvaktar ytterligare med  

 konkursansökan
10/9  Saab-affären närmare ett godkännande i  

 Kina
         Muller backar om lönepengarna
12/9   Fackförbunden Unionen och Arbetsled 

 arna har begärt Saab i konkurs 
          Saab har överklagat tingsrättens avslag  

 om rekonstruktion
 Saab får låna 600 miljoner av Youngman
          mot rättigheter i konceptbilen Fenix
          teknologi
     Saab-arbetare får 500 kr/mån i lönelyft
16/9  Fyra nya konkursansökningar
        En anställd återtog konkursansökan

Sågen i Dorotea har haft en sak gemensamt med Saab, nämligen ovisshet för framtiden och 
uteblivna löner. Och de hade precis som bilarbetarna på Saab - jobbet kvar men inget arbete 
att utföra. 

• Sågen i Dorotea hade länge haft problem. Precis som Saab. 
• Lönerna för de anställda uteblev. Precis som Saab. 
• De anställda hade haft en omtumlande tid. Precis som på Saab. 
• Sågen gick till slut i konkurs. Kanske som på Saab.
• Ryssar köpte sågen. För Saab blir det kanske kineser efter att Antonov hoppat av.
• Efter ett långt stillastående startade man igen. Förhoppningsvis också på Saab.
• Nu går Doroteasågen alldeles lysande. Kommer det bli så även på Saab.i Trollhättan?

                                                                                                                 Christer Gebo

Doroteasågens ovisshet 
gemensamt med Saab
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Nya Medlemmar -April 2011 Välkomna ! 
AHLBERG JOHN                               VALLENTUNA
AHLGREN LEIF                                 BLIDSBERG
ANDERSSON GÖRAN                      YSTAD
ANDERSSON KJELL                        KOLMÅRDEN
ANDERSSON LINUS                        RYD
ANDERSSON  MAGNUS                  MÖNSTERÅS
ANDERSSON  PER-MAGNUS          HÄRNÖSAND
ANDERSSON URBAN                      ÖSTERBYBRUK
ARONSSON  FREDRIK      MUNKEDAL
ARLESKÄR STAFFAN                     SPÅNGA
ATTERBRAND THOMMY               LOFSDALEN
BENGTSSON   OLLE                         TORSÅKER
BERGSTRÖM  HANS                        GRÄNGESBERG
BIRATH  ALBIN                                GÖTEBORG
BJÖRN  ANDERS                               ÖREBRO
BJÖRN  MORGAN                             HAGFORS
BOBERG  LARS                                 ÖSTRA LJUNGBY
BOCKERUD  FREDRIK                     LINKÖPING
BODÉN   BENGT-ARNE                    LJUNGBYHED
BRANDT  SVEN                                 HEDEMORA
BREDIN  MAGNUS                           GÖTEBORG
BÖHLER  HENRY                              HELLERUP  DANMARK
CARLSBORG  HANS                         JOHANNSEHOV
CLEVE ANDREAS                             SKIEN  NORGE
DAHL ANDERS                                  FINSPÅNG
DAVIDSSON  GUSTAV                    ANDERSTORP
DUSHKU VIKTOR ANGELO          UPPSALA
EDMARK  FREDRIK                         ÖVERUM
EDVARDSEN  KRISTIAN                TRONDHEIM  NORGE
ELFERS  DIETRICH                          HAMBURG  TYSKLAND
ELLERGREN  LARS                          SOLLENTUNA                               
ESKHULT  LARS                                KNIVSTA
EKSTRÖM GÖRAN                      VÄSE
EKUDD  LARS                                    MANTORP
ERIKSSON  KJELL                             LINKÖPING
ERIKSSON  LEIF                                FELLINGSBRO
ERIKSSON MATS                              KNIVSTA
ERIKSSON MATS                              YTTERBY
ERIKSSON  TOMMY                         HASSELFORS
ERIXON  PIERRE                               SOLNA
FORSBERG  JONNY                          MELLANSEL
FORSBERG  OSKAR                          UPPSALA
FRIBERG  MAGNUS                          BANKERYD
FROHBERG  MARTIN                       VALLÅKRA
GRANLUND  ANDREAS                   TROLLHÄTTAN
GUSTAVSSON  STEN-GEORGE      UPPSALA
HAANAES  SIGURD                           GIMSE  NORGE
HAGE  BJÖRN                                     FAGERSTA
HANNIBALDSEN  BO                        ULLERSLEV  DANMARK
HANSSON  ANDERS                          SOLNA
HANSSON  LARS                                MUNKEDAL
HARJU  JUHA                                      OTANMÄKI  FINLAND
HENDRIKSSON  NILS                        HAMMERDAL
HILLER  TORGNY                               LIMHAMN
HILSEN  ODD-ARNE                           FÅBERG  NORGE
HJELM PONTUS                                  MOLKOM
HJELMER  SVEN-ÅKE                        YSTAD
HOLM  ATLE                                        OSLO  NORGE
HOLMERTZ  ROGER                           NORRKÖPING
HYVÄNRINEN  ANTTI                       JÄRVENPÄÄ  FINLAND
HÖGBERG  EMIL                                 MALÅ
INGEBRIGTSEN  TOR                         TROMSÖ  NORGE
JACOBSON  PER                               STJÖRDAL  NORGE
JANDERSSON  JENS                            VÄRMDÖ
JANSSON  DANIEL                              ESKILSTUNA
JONATHAN  SULO  AB                       VÄRMDÖ
JOHANNESSON  BERNT                     SÄVE
JOHANSSON  LARS-GUNNAR           ANDERSTORP
JOHANSSON  MAGNUS                      KARLHOLMSBRUK
JOHANSSON  PATRIC                         BORENSBERG
JONASSON  KJERSTIN                        HÄSSLEHOLM
JONSSON  ANDERS                             VALLENTUNA
JONSSON LEIF                                      BROMMA
JUELICH  WILHELM                            KÖLN  TYSKLAND
JÄRVINEN  TOMMI                              TAMMERFORS  FINLAND
JÖNSSON  MAGNUS                             FLYINGE
KARLSSON  ANDERS                          HALMSTAD
KARLSSON  ANDREAS BERGSJÖ
KARLSSON  DANIEL                           TULLINGE
KARLSSON  THOMMY                        SOLLEFTEÅ
KIRKHAUG MONICA                           SVOLVAER  NORGE
KJELLBERG  JOHNNY                         OLOFSTORP
KLASE  KARL-GUSTAV                      MÖNSTERÅS
KOGNER  ROLF                                    VAGNHÄRAD
KOSKI  JARMO                                      HAPARANDA

 
KRISTIANSEN  TORLEIF                     SÖRTRÖDELAG  NORGE
KUKKULA  RISTO                                HELSINGFORS  FINLAND
KVARNSTRÖM  JOHAN                      FREDRIKSBERG
KÅGSTRÖM  MATS                              TROMSÖ  NORGE
KÄLLBERG  MAGNUS                         SUNDSVALL
KÄLLEN  JONNY                                   HÖGSÄTER
LAMPE  MICKY                                     JOHANNESHOV
LARSÉN  HANS  FREDRIK                  GRALUM  NORGE
LARSSON  CARL                                   BORGHOLM
LARSSON  FILIP                                    SALTSÖ-BOO
LARSSON  LARS                                   VITÅ
LARSSON  SIMON                                 TIBRO
LASAREV  JESSICA                               ÖSTERSUND
LIE  JÖRGEN                                           OSLO  NORGE
LINDAHL  GÖRAN                                 ALVESTA
LINDBERG  BO                                    SVÄNGSTA
LINDBERG  GUNNAR                           VÄXJÖ
LINDEBERG  LINDVET  KEN              STOCKHOLM
LINDENMANN CHRISTIAN             MATZINGEN  SCHWEIZ
LOKTU  BRYNJAR                                 BOSBERG  NORGE
LUNDELL  MIA                                      JOHANNSEHOV
LUNDSTRÖM  TOMMY                        RUNDVIK
MALBRAD  STEVE                                YORKSHIRE  ENGLAND
MAUROY  CLAES                                  ÖREBRO
MEJ L A VAN HOLTEN                         SLEEUWYK  NEDERLÄNDERNA
MELTZER  LENNART                            ÖDÅKRA
MÖRK  KATHRIN                                   STOCKHOLM          
NIELSEN  ERIK                                       THISHED  DANMARK
NILSSON  ANDREAS TROLLHÄTTAN
NILSSON HENRIK                   VÄSTERHANINGE
NILSSON  JAN                                         MALM
NILSSON  KENNETH KARLSKRONA
NILSSON  LENNART ALINGSÅS
NILSSON  MAGNUS ÄLVSJÖ
NILSSON  MATTIAS KUMLA
NORBERG  VICTORIA BRUNFLO
NORDLUND  KARL MARIEHAMN  FINLAND
NORSTEN  CARL HERRLJUNGA
NYBERG  LEIF SOEBY  AERO  DANMARK
NYLÉN  CHRISTOFFER MÖLNDAL
NYSTRÖM  GÖRAN LIDINGÖ
NÄSLUND  CHRISTER SJÄLEVAD
OLOFSSON  ARNE ÖSTERSUND
OLOFSSON  KENT-ÅKE GÄRSNÄS
OLOFSSON MARTIN SJUNTORP
OREST  MAGNUS FLODA
OLSSON  BERTIL KUNGSÖR
PERSSON  SVEN-GUNNAR ARBOGA
PETTERSSON  MIKAEL HÖÖR
POLS  HENK WOLVEGA  NEDERLÄNDERNA
ROLF  GUNNAR SVALÖV
ROLSTA  OLA LESJA  NORGE
RYDQUIST  ANDREAS GÖTEBORG
RYTTERÅS  KLAS GÖTENE
RÅDBERG  ROLF VÄRMDÖ
SCHEVIK  VIDAR EIDFOSS  NORGE
SIMISTER  JOHN BERKHAMSTED HERTS UK
SIGURDSON  ERIK UMEÅ
SJÖDELL  TOMAS ESLÖV
SJÖLUND  SVEN-OLOF HOLMSUND
SKARFORS  ERIK SALA
SKÅLBERG ROLLE MUNKA LJUNGBY
SOUSA  ALEXANDRE LISSABON  PORTUGAL
STÖHR  PETER NAUHEIM  TYSKLAND
STERLING  LARS-GÖRAN VAREKIL
SVANBERG  MAGNUS BOLLEBYGD
SVENSSON  NILS-GUNNAR TROLLHÄTTAN
SÄLLE  LARS TERMPELS OLD COORPORADOO AUSTR
SÖRENSEN  HANS-KRISTIAN ÅBENRÅ  DANMARK
SÖRENSEN  RENÉ ROSKILDE  DANMARK
TERP  KIM RISSKOV  DANMARK
THALL TOMMY ESLÖV
TINGSTRÖM  ANETTE MALMÖ
TRUEBACHER  WOLFGANG AUGSBURG TYSKLAND
VAINIONÄÄ  JESPER KRYLBO
VEVLE  BJARTE STAVANGER  NORGE
VEN  JAN BORGERHOUT  BELGIEN
VILHELMSSON  HENRIK SÖRÅKER
VÄXJÖ PRODUKTUTVECKLING VÄXJÖ
WALLIN  MAGNUS OXELÖSUND
WINBERG  OSKAR SOLLENTUNA
WESTERIN  SVEN-ERIK HUSUM
ÄNGEBORN KARL GULLABO
ÖHMAN CLAES ROSVIK
ÖHRN  JOHAN HÄSSELBY
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Redaktören såg dig!
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Det var en fin solig dag den 20 juli. Redaktören hade veckan innan varit på Midnattsolsrallyt 
i Västerås men dröjt sig kvar i väntan på att det skulle bli hamnträff i Nyköping. Så kom då 
dagen för träffen och det var dags att ge sig av från gurkstaden.

Redaktören faller ofta för frestelsen att inte följa 
de stora stråken utan ta en mindre genväg mellan 
två orter. Så skedde denna dag. Vek av från E18 
innan anslutningen till den riktiga vägen, nämli-
gen rv 56. På en skylt stod det Västerås flygplats. 
Eftersom den vägen gick söderut mot Nyköpings-
hållet så var det bara att svänga in där. 
Passerade flygplatsen och fortsatte vägen fram. 

Kom så småningom till en T-korsning utan någon 
riktig skyltning men eftersom Nyköping ligger 
sydost ut från Västerås så var ju valet inte svårt. 
Det blev åt vänster.

                              
BOMSTOPP

Det var ingen stor väg. Den var kurvig – riktigt 
kurvig. Tänkte att den hade kunnat vara bra som 
specialsträcka i det avslutade Midnattsolsrallyt. 
Men det var ingen grusväg och det vill ju rally-
folket ha. Sedan blev den smalare och smalare. 
Började ana att det nog inte skulle kunna att 

ta sig till Nyköping på den. Det visade sig så 
småningom vara en riktig misstanke för plötsligt 
stod det en bom att den stängs klockan 20.

omodernt bil-liv utan GPS så sitter man där med 
näsan lång om man försöker sig på genvägar utan 
att känna till dem. 
Så denna genväg blev en senväg och det vara 

bara att bita i det sura äpplet och köra samma 
krokiga väg tillbaka förbi flygplatsen och ut på 
E18. Därifrån genom Västerås stadsmotorväg och 
köra av E18 på den riktiga platsen. 

                             
INTE FÖRGÄVES

Men det var ändå inte helt förgäves att ta 
”smitvägen” som blev senväg.
Platsen där vägen slutade heter Björnö. Det är 

en badplats och ett sommarstugeområde bakom 
den bom som skulle stänga klockan 20 vid denna 
vägs ände. 
Där på vändparkeringsplatsen stod det nämligen 

en grön Saab 96 V4 från 1975. Det var en 96:a 
med ett rejält rallystuk och som naturligtvis fån-
gade redaktörens omedelbara intresse på denna 
för redaktören ovanliga och svårtillgängliga 
plats. Hit kommer man som okänd bara efter en 
felkörning. 
För västeråsare verkar det vara ett smultronställe 

för utflykter.
                                

KLUBBDEKAL
96:an ägs av Lars Edström i Västerås. Och för 

att han stod parkerad med bilen där just då så blir 
hans bil ”red såg dig”-bilen den här gången.
Många Saab:ar har redaktören sett denna som-

mar men i det här fallet fanns det en avgörande 
skillnad, nämligen en klubbdekal på 96:ans ena 

                                
VÄGS ÄNDE

Redaktören hade kommit till vägs ände. Det gick 
inte att komma längre. En stor vändhållplats för 
bussen och en parkeringsplats för bilar. Hade ju 
inte tänkt på att Mälaren ligger i vägen och att det 
bara går att komma över vid Kvicksund. Alltså 
den riktiga vägen – rv 53 bortanför Västerås mot 
Örebro-hållet till från E 18.
Men har man ingen karta i bilen och lever ett 
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bakruta och som gjorde att den blir ”månadens” 
Saab och Lars får en trisslott med posten. Han 
har varit ägare till 96:an från hösten 2009.

                            
NÄRA BLI FILMBIL

Den bruna Combi Coupén som redaktören fick 
se på Strandvägen den 4 januari och som blev 
”Red såg dig”-bilen i nr 1 finns inte mer. Den 
såg ju heller inte så fager ut men inte värre än 
att den kunde ha räddats. Ägaren, Margareta 
Schnell fann dock för gott att låta avliva den i 
skrotpressens käftar. 
Men innan dess var det nära att den hade fått ett 

evigt liv som berömd filmbil i en deckare som 
spelades in i vintras. Att det inte blev så berodde 
på att det inte fanns någon värme i den och då 
var den oanvändbar för en filmroll vinterkylan.

                                 
HÅRT UTELIV

Saaben har varit en verklig trotjänare och fun-
nits i samma familj sedan den var ny i december 
1976. Men ett hårt uteliv satte sina spår. Den har 

nämligen fått stå ute ändå sedan 1978, berättar 
Margareta Schnell.
- Vädrets makter har alltså tärt på den och 

på senare år gav jag alltmer upp skötsel och un-
derhåll, säger hon.
Till slut började folk att peka finger åt den, vilket 

ju redaktören själv medverkade till i Bakrutan 
nr 1.
Motorn var dock bättre än bilens skick i övrigt.
- Jag körde den själv till skroten, berättar 

Margareta Schnell.
Det blev en sista nostalgisk tripp. Redan dagen 

därpå återvände hon till skrotfirman och undrade 
om det gick att ångra sig så att hon kunde få till-
baka Saaben men det gick inte för sig. 
Trisslotten som hon fick av redaktionen gav 

dock ingen utdelning och blev därför heller ingen 
grundplåt till en ny bil.
Men, som Margareta Schnell säger, bor man som 

hon i Stockholms innerstad så är behovet för en 
bil inte så stort.                        

                                                                              
CHRISTER GEBO

En dag i hjulens tecken
 
Lördagen den 9 juli var det premiär 

för Hjuldagen i Bjurholm 6 mil från 
Umeå inåt landet. Utanför tvätteriet, som 
varit en Esso-mack på tiden det begav sig, 
samlades trots det inledande regnet ett 
gäng Bjurholmare för att visa upp sina 
skötebarn. 
Det var ett tiotal bilar, några traktorer 

samt en moped som ställdes upp på gräs-
mattorna vid BiLeVi’s. Dessa fordon rönte 
stor uppmärksamhet, och de som beundrade 
fordonen fick chans att rösta på det fordon 
de tyckte var finast. Det var en traktor, en 
Allis-Chalmers tillhörande Olof Alfredsson i 
Näsland, som blev mest uppskattad. Den fick 
exakt lika många röster som de delade tvåorna, 
en Ford Capri och en Volvo Amazon, fick tillsam-
mans. Den enda närvarande Saaben, en blå 99:a 
ägd av Lennart Vilhelmsson, kom på delad 4:e 
plats. Priset för Folkets val bestod i en pokal, en 
ask choklad och en blomma. En tipsrunda anor-
dnades också bland deltagare och besökare, med 
priser skänkta från några av de lokala affärerna. 

Första pris på tipspromenaden var dock en mugg 
från Svenska Saabklubbens Norrlandssektion som 
stod som en av arrangörerna för träffen. Detta pris 
gick också till en medlem av familjen Alfredsson, 
nämligen sonen Isak. Under dagen bjöds också på 
trubadur-underhållning av Lennart Vilhelmsson. 
 

Text och bild: Britt-Inger Vilhelmsson

Folkets val blev denna dag en traktor, en Allis-
Chalmers tillhörande Olof Alfredsson i Näsland
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Ingemar Johansson - 
tävlingsföraren från Bredaryd
För att återknyta till tidigare racingreport-

age, bad jag Lars-Gunnar teckna ner minnen 
från sin pappa Ingemar Johanssons tävling-
skarriär. Ingemar från Bredaryd, i hemtrak-
terna mera känd som ”Ingemar Pajas”, var en 
välkänd profil bl.a. för sina framgångar inom 
rally och banracing. 
Varsågod Lars-Gunnar, pennan är din -  över-

lämnad av Erling Svensson!
Jag heter Lars-Gunnar Johansson, med ”Vegas” 

som artistnamn, och är född 1950.

Barnvakt och träningsåkning 
   Tror att pappa åkte sin första tävling 1954 i en 

Volvo som egentligen inte borde nämnas i denna 
tidning. Sedan avlöpte det med Volkswagen innan 
det blev ”på riktigt” i en Saab från 56-57. Det är 
från denna tid som minnena från pappas bilåkande 
börjar ta form. 
Det var mycket folk i Bredaryd som var nyfikna 

på vad Ingemar Johansson höll på med. Han åkte 
för SMK Värnamo som på den tiden var en ansedd 
klubb som arrangör och där det fanns ett antal 
duktiga förare som åkte för klubben.

    Det var alltså skogen som gällde och tror det 
hette tillförlitlighet på den tiden. De program och 
resultatlistor som finns sparade tillsammans med 
tidningsurklipp skvallrar om att han härjade runt i 
hela södra och mellersta landet. Undra på att man 
inte såg sin far så ofta som liten.
   Kommer mest ihåg att jag Ibland fick åka med 

ut på kvällar när det skulle träningsåkas. Förmod-
ligen var det så att pappa skulle vara barnvakt 
för mig medan mor var borta på något symöte. 
Oftast var det vintertid som tävlingarna gick på 
den tiden och när de tränade var de som regel 3-4 
bilar som var ute och härjade på vardagkvällarna 

Pappa i början av sin karriär. 

Ingemar i förgrunden, redo för en ny skogstävling

Ingemar i slips och vitskjorta! Klart man skulle 
vara uppklädd  när man körde rally. Hjälm var av 
sekundär betydelse.
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i skogarna runt Värnamo. Minns att man då, som 
8-10- åring, tyckte det var mycket häftigt, speciellt 
då man fick sätta sig bakom ratten när det gått 
lite för fort och man råkat hamna i nån snödriva. 
Visst var det fram med snöskyfflar och få hjälp 
med att skjuta på för att komma loss men någon 
måste ju styra och gasa. 

Saab. Början på 60-talet hade dom hittat ner till 
Nürburgring och det blev således även banåkn-
ing, tillsammans med Gösta Karlsson, Björn 
Rothstein och det gänget. Han åkte tillsammans 
med en kille i Bredaryd som var otroligt duktig 
på Saabar och hette Olle Johansson. Dom skulle 
med hans bil åka ett 6-timmarslopp på ”Ringen”. 
  
 Det har berättats för mig att Olle och pappa trim-

made sportmotorn själv. Mycket av trimningen, 
med fabrikens anvisningar som grund, gick ut på 
att på egen hand försöka optimera effekten. Man 
filade portar och överströmningskanaler en liten 
bit i taget, satte ihop motorn och monterade in den 
i bilen för att testa den på Bredarydsrakan. Där 
mättes tid och hastighet mellan två förutbestämda 
punkter. Därefter bar det hem till garaget igen, ut 
med motorn, isärplockning, för att fila ytterligare 
en liten bit. Efter finslipning av ytorna, var det 
återigen dags att montera motorn, in med den i 
bilen, och ut för ny tidtagning på testrakan. Så 
höll man på tills man tyckte sig kramat ut vad 
som gick ur den stackars 2-taktaren. 
   Eftersom man i sina drömmar såg sig stå som 

Efter tre inteckningar hamnade Silverrattens 
vandringspris i  Bredaryd för gott. På den tiden var 
det ädel metall och inget kromat skräp.   

Banåkning
   Minns att pappa ibland fick besök av Erik 

Carlsson som kunde dra ner i Småland en on-
sdagskväll för att köpa korv och prata racing. 
Bilar och delar fick han köpa direkt på fabriken i 
Trollhättan, troligen till väldigt låga priser. Vet att 
han pratade om en kille som hette Kisa Karlsson 
som troligen var den förste som jobbade heltid 
på tävlingsavdelningen. Han fixade alltid de 
rätta grejorna, förmodligen tack vare kontakten 
med Erik. Pappa var född 1921 och var 8 år äldre 
än Erik så dom åkte många år tillsammans hos 

Kartläsarens funktion var även att sköta taksökaren.

Stilstudie från Nürburgring

Bredsladd på Ringen.
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hägrande segrare i loppet var varje nedlagd timme 
i hemma i garaget, värd mödan. Dessutom fanns 
ju den viktiga utmaningen, att kunna mäta sig mot 
de fabrikstrimmade motorerna och kanske till och 
med klå dom. 
    Pappa hade åkt på Ringen tidigare och 

kunde den eftersom han filmat hela banan med 
”dubbelåtta” och då kunde sitta hemma för att 
memorera alla kurvor. Hur som helst det blev 
start i 6-timmars och pappa inledde. Efter ett förut-
bestämt körschema med depåbesök för tankning 
och förarbyte blev Olle så jädra nervös att han sa 
till pappa att han inte vågade köra, speciellt inte 
när dom vid det tillfället var i täten i sin klass. Det 
renderade i att pappa fick köra alla 6 timmarna en-
sam. Dom blev slutligen 2:a efter Gösta och Björn.

början på 60-talet, och han hade tagit med en 
sådan bil med inmonterad mopedmotor (bakhju-
lsdriven) som han glatt puttrade omkring med i 
depån. 
Har sett att det i genomgången ner mot gamla 

depån står ingraverat att Bo Johansson har något 
varvrekord för den klassen man åkte i. Det var 
vid detta tillfälle som Bosse slog igenom och 
skapade sitt namn, som sedermera ledde till att 
han tog namnet Brasta till efternamn.
   Efter några års racing tillsammans på banorna 

var tiden mogen för pappa att lägga handskarna på 
hyllan men Bosse fortsatte sin karriär med massor 
av framgångar både nationellt och internationellt .

Ynglingen som agerade tidtagare 
berättar

   Undertecknad, endast 18 år och med några 
månader gammalt körkort, blev våren 1963 erb-
juden av Ingemar att följa med som tidtagare och 

Sponsorerna var färre men 
dom fanns även på den tiden. 

Bakhjulsdriven Saab 
   Pappa och Bosse Brasta 

hade fina framgångar på 
”Ringen”. Bosse Johansson 
som han hette på den tiden, 
var en framgångsrik mekani-
ker och bilbyggare, och hade 
gjort i ordning en Saab 96:a. I 
ett samtal med Erik Carlsson 
hade han yppat att han skulle 
vilja åka långlopp i Tysk-
land och behövde någon att 
dela körning med. Erik bad 
Bosse ta kontakt med pappa 
eftersom han var en gammal 
rutinerad Saabåkare. 
Sagt och gjort, så åkte man 

Ingemar har tagit plats 
i sin egenkonstruerade                                                                            
Saabtrampbil.

Lillbrorsan Stefan i oregistrerad Saabtrambil med 
originalet i bakgrunden.

till Nürburgring 
i tävlingsbilen 
som v id  ner-
färden var mon-
terad med re-
servmotorn. Vid 
ankomsten blev 
det stor uppstån-
delse,  för t i l l 
saken hör att det 
var pappa som 
tillverkade de 
berömda Saab-
trampbilarna i 

varvräknare när han 
och Bosse ”Brasta” 
Johansson skulle delta 
i ADAC 500KM på 
”Ringen”. Det var en 
internationell tävling 
för sportvagnar upp 
till 1000 cc och Grand 
Turismo upp till 850 
cc. På nerresan körde 
Ingemar en Mercedes 
190 diesel. Vi var 7 
stycken i bilen när vi 
startade färden mot 
Tyskland, men succes-



72

sivt blev antalet färre. En person hade fått med 
för gammalt pass och fick ta tåget tillbaka och 3 
personer steg av i Hamburg. 
Mercan var trimmad genom borttagna stryp-

brickor och den gick som ett lokomotiv på Auto-
bahn. Gott om plats hade vi och byte av chaufför 
gjordes i full fart.
   Bosse med sin mekaniker Björn Wahlberg (el. 

Wahlgren?), körde tävlingsbilen monterad med 
standardmotor och vanlig ljuddämpare under 
nerfärden. Tävlingsmotorn, tävlingsdäcken och 
det tonade avgassystemet, låg inne i bilen. 
   Träningen gick bra och de hade en bra start-

position. Le Mans start, och Bosse sprang snabbt 
till bilen och drog iväg med full fart. Dags för 
förarbyte och när Ingemar kom in efter sitt första 
körpass hade han ett stort leende och berättade 
skrattande, ”I nerförsbackarna försvinner Abarth-
bilarna ut i häckarna”. När det gick nerför kunde 
de inte hänga med Saaben. Abarth hade ställt upp 
med åtta bilar och jag har för mig att endast två 
kom i mål.
 

   Det blev seger i GT-klassen och en 6:e plats 
totalt. När Ingemar och Bosse klev upp på prispo-
diet och ”Du Gamla Du fria” spelades, så var det 
en stor händelse för mig att få vara med. Än idag 
kan jag förnimma känslorna. Entusiasmen måste 
varit stor, eftersom prissumman till segraren en-
dast var DM 400. Inte mycket med tanke på all 
tid och pengar som satsats för att kunna delta i en 
tävling som denna. 

Thommy Atterbrand (Johansson)
PS.  Minns också ett tillfälle när Lars-Gunnar fick 

hjälpa till med styrningen. Det var när Ingemar, 
Lars-Gunnar och jag hade varit med Saab 93:an 
vid deras fritidsstuga vid sjön Bolmen. När det 
var dags att åka hem sa Ingemar till Lars-Gunnar, 
då endast 8 år gammal, ”Nu får du köra”. Med 
Lars-Gunnar vid ratten, jag själv i baksätet och 
Ingemar i passagerarstolen, startades återfärden 
mot Bredaryd. Resan gick bra, så när som i de 
vådliga kurvorna vid Ås kyrka, där Ingemar fick 
korrigera styrningen för att undvika att ekipaget 
skulle hamna på den närliggande kyrkogården. 
DS.

Boxaren ”Ingo”
   Själv kommer jag inte ihåg mycket från denna 

tid eftersom man hade fullt upp med egna in-
tressen och hyss i tonåren. Var kanske heller inte 
tillräckligt intresserad för att missa tiden med 
kompisarna. Vissa episoder noterade man ju, 
bl.a. året 1959. Då hade han köpt en Porsche för 
att åka med i Tulpanrallyt. På väg ner åkte man 
först till Stuttgart och fick tillträde till Porsches 
tävlingsavdelning för uppgradering av bilen och 
en sista finputsning inför rallyt. När man kommit 
till starten och besiktningen kunde man inte till en 
början begripa varför man fick sån uppståndelse, 
med mycket folk som svansade runt ekipaget. 
Pappa, som var ganska spenslig till skillnad mot 

Två glada gossar, Stefan till vänster och Lars-
Gunnar till höger poserar framför en Saab. 

Le Mans starten i ADAC 500KM på Nürburgring.
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sin kartläsare, Gösta Abrahamsson, konstaterade 
att man skrivit Ingemar Johansson, Schweden, 
i programmet, och då trodde man naturligtvis 
att det var boxaren Ingo, som det året blivit 
världsmästare i boxning. Gösta Abrahamsson, 
full i fasen som han var, tog tillfället i akt och 
började skriva autografer ”Ingo”. Tänk vilka 
väderfulla autografer många har utan att veta 
om det. 

Snälle Johansson
   Det var detta året som pappa hjälpte Erik 

Carlsson med att få tid att byta ett igenoljat tänd-
stift på sin hårt trimmade Saab 93’a strax före 
starten på rallyts avslutande prov på Zandvoorts 
Grand Prix-bana. Under framkörningen till start 
fick man inte röra bilarna då de så kallade parc 
fermé-reglerna (sluten parkering med förbud 
mot service)gällde. Eriks kartläsare, Karl-Erik 
”Skägget” Svensson, hade noga läst reglementet 
och visste att när väl bilen stod startklar ute på 
banan upphörde parc fermé vilket skulle kunna 
ge dem chans att byta stiftet om inte startflaggan 
dessförinnan hade fallit.  Erik bad pappa, som 
skulle köra i samma startgrupp, att dröja kvar så 
länge han kunde i depån. Ur boken Mr Saab cit-
eras följande, ”Snälle Johansson gjorde som han 
blev ombedd; körde inte ut till start förrän hans 
namn ropats upp i högtalarna åtskilliga gånger.”  
Under tiden bytte Erik tändstiftet för att slutligen 
stå som vinnare i sin klass. 

Greta Molanders brev om försoning
   Pappa fick också ett brev, efter Rally Viking i 

Norge, med förlåtelse från Greta Molander, där 
hon bad om ursäkt för dåligt beteende efter en 
inlämnad protest, trots att dom var stallkamrater. 
I det högst personliga brevet står följande att läsa: 
Jag vill be dej om Ursäkt för min protest i Rally 
Viking. Det var: 1) Dumt   2) Lumpet   3) Småak-
tigt och synnerligen   4) Osportligt gjort. Jag har 
skrivit en lång rad förklaringar till stallfar Mellde 
i Trollhättan vad det nu skall tjäna till. Därunder 
har hon tecknat ett besviket kvinnoansikte och 
en blombukett med orden förkrossad försoning 
som avslutas med venligen hälsa din kartläsare. 
Ett känsloladdat brev som pappa blev väldigt 
glad att få. Vad som föranledde fadäsen förtäljer 
inte historien.   Försoningsbrevet från tävlingskollegan Greta 

Molander. Tyvärr har del av texten bleknat men 
återges i text på nästa spalt.
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Från biltävlande till sportflyg
   1964 skulle Opel Sverige starta upp tävlings-

verksamhet i landet. Med ett stall på ett antal bilar 
av den nya Opel Kadett Coupé skulle man ta över 
tronen i skogen, trodde man. En av dessa bilar 
fick på något sätt, pappa sig tilldelad p g a lång 
erfarenhet och kontakter. Det var Jack Olsson som 
kände pappa och hade förgreningar i Opel och han 
fick dessutom åka med som kartläsare. Stallchefen 
Ragge Eklund hade samlat pappa, Per Tjerneld, 
Bus-Ove Eriksson och junioren Håkan Lindberg.  
Det blev bara ett år, och mycket strul med bilen 
eftersom den inte på långa vägar var klar för de 
tuffa svenska skogsvägarna.
   Detta var definitivt avslutningen vad gällde 

biltävlandet, i fortsättningen tog pappa upp en 
gammal dröm om att flyga och tog flygcertifikat. 
Även där finns en massa heltokiga utflykter man 
hört talas om.

I Saaben skördades framgångarna 
   Pappa dog 1987, och i senare kontakter jag 

hade med Torsten Åhman, berättade han att 
det var i Saaben pappa hade skördat alla sina 
framgångar och helt klart var det på det viset. Han 
hade ju tävlat i epoken när Saab kanske hade de 
allra största framgångarna med gamla namn från 
50- och 60-talen som Carlsson på taket och C-M 
Skoog för att nämna några…

Tävlingstradition som gått i arv
   Själv har man ju med ledning av all historik 

drömt om att få köra tävlingsbil, men med 
ekonomi som i ungdomen inte räckte till, och med 
nybildad familj så var det omöjligt att genomföra. 

I mogen ålder, vid fyllandet av 50 år fick jag möj-
lighet att lukta lite in i racingvärlden. Min hustru 
har ju vetat att mitt intresse för bilar alltid funnits, 
så hon förärade mig faktiskt i min önskan om en 
racerbil. Det blev varken Saab eller standardbil 
överhuvudtaget utan det blev en Formel Vee. En 
dröm hade gått i uppfyllelse och efter 5 år utökade 
jag stallet med en racersportvagn Sport 2000, som 
numera är vad som finns i parken. Det är alltså 
historisk racing som är aktuellt för mig. 

Boo Brasta med Ingemars grabb
   Juni 2008, skulle det köras Ronnie Peterson 

Historic Grand Prix i Anderstorp. Vår klass hade 
kommit på idén att köra ett lite längre löp med 
förarbyte och tanken var att kontakta gamla förare 
som kunde vara intresserade att ställa upp. Detta 
förde mig tillbaka till pappas tid med Boo Brasta 
som hade varit parhästar i långlopp en gång i 
tiden. Jag hade aldrig pratat med honom tidigare 
men slog honom en signal och presenterade mig. 
Han blev superglad att höra från mig. Att dessu-
tom få möjligheten att dela bil med Ingemars 
grabb såg han verkligen fram emot.

Filttofflor och Festis
    Bosse kom till Anderstorp ett par veckor innan 

racehelgen och i samband med en kvällsträning 
på banan skulle han få möjlighet att prova bilen 
några varv. Vi konstaterade att våra kroppar inte 
var helt identiska så vi fick ta till lite extra kud-
dar. Denna kväll och den senare racehelgen hade 
vi möjlighet att prata en hel del från gamla tider. 
Han berättade bl  a en historia från deras första 
möte och tävling på ”Ringen”. Själv kom han 
dit med supermodern utrustning efter dåtidens 
utbud och det ställdes nog inte samma krav som 
det görs dagens racing. Han minns bl a att pappa 
kom till start i filttofflor och skjorta, och laddade 
handskfacket med Festis. Det var inte så noga på 
den tiden. 

Historierna som aldrig hanns med
   Det blev inget åka i tävlingen för Bosse i Ron-

nie Peterson Historic Grand Prix. Varvet innan vi 
skulle göra förarbyte brast en drivaxel för mig och 
så var det roliga slut för denna gången. Att Bosse 
fortfarande var en tävlingsmänniska rådde ingen 
tvekan om. Han var verkligen superladdad inför 

Bosse Brasta i full karriär.
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Abartharna efter häckbesöken.

uppgiften och vi bestämde att vi skulle återkomma 
till nästkommande år.
Tyvärr avled Bosse i mars 2009, efter att ha 

drabbats av sjukdom, så våra framtida planer på 
att köra tävling tillsammans kunde aldrig förverk-
ligas. Jag hade hoppats kunna få mycket mer his-
torier från tiden han och pappa hade tillsammans.

Tack Lars-Gunnar för att du låtit oss få del av Inge-
mars racinghistoria. Med din egna karriär har du sett 

till att racingtraditionen förts vidare från far till son. 
Lycka till med tävlandet! 

Jag vill också tacka Thommy Atterbrand som hjälpt 
till att skaka fram gammal fakta och bilder.

Augusti 2011 Erling Svensson
Bilderna hämtade från Lars-Gunnars och Thommys 

privata samling   

Fotoefterlysning
Vem vet något om det här fotot. Det har påträffats hos redaktörens bildarkiv men det finns 

inget skrivet på baksidan. Var är bilden tagen? Vem står framför 96:an. När är det tagen?
Man kan väl på goda grunder anta att det är en klubbmedlem som har sprungit på den här Saaben vid 

en turistresa söderöver. Du som vet något om det här fotografiet – hör av dig!
Ett korts värde ligger i att veta 

vad det berättar åt eftervärlden. 
Först då kan det arkiveras med 
en bifogad bildberättelse. 
Får vi reda på något om det här 

fotots ursprung så ska vi återge 
det i nästa nummer. Sedan ska 
det som det heter ”läggas med 
gillande till handlingarna”.
Så hjälp till med uppgifter om 

detta semesterfoto.
                                                                           

Christer Gebo
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Steget från Vinnare till Förlorare är kort. Det 
har många politiker fått erfara. Det är hos dem 
som det brukar blåsa som allra mest. När ett 
parti förlorar väljare så hängs ledaren ut. Så 
är det även inom näringslivet. Det har Victor 
Muller fått erfara. En gång var han Frälsare 
och ”Victory” Muller. Han hyllades och ärades. 
Den 9 september 2011 fick han löpa amok i 
tidningarna och hängdes ut som en förlorare 
som uppmanades att kasta i handduken. 
Den 8 september 2011 blir kanske en likadan 

dag för Saab som 11 september 2001 har blivit 
för USA. En svart dag. En dag att minnas med 
sorg och bedrövelse. 
För Saab var den 9 september ”dagen efter”. 

En dag med svarta rubriker på löpsedlar och 
förstasidor. 
När Saab lämnade in sin ansökan om rekonstruk-

tion så var det för att vinna tid och för att staten 
skulle stå för lönerna under tiden. Det var också 
ett sätt för Saab att värja sig mot kronofogdens 
allt intensivare attacker.  Men tingsrätten i Väners-
borg såg inga framtidshopp för Saab och avslog 
Saabs begäran. Om man gjorde rätt eller fel i 
sin bedömning får vi nog aldrig veta men enligt 
tidningskommentarerna var det ett riktigt beslut.
- Sätt stopp för pinan och lägg ner Saab. 

Den uppmaningen får Muller både på DN:s löps-
edlar och på tidningens förstasida.
Eric Erfors raljerar på Expressens ledarsida med 

Mullers planer som han har kallat för Plan A, Plan 
B, C och D.
- Men ett helt analfabet med planer lär inte 

räcka, skriver han och undrar ”vem som blir först 
med bokstaven K som i konkursansökan”.

Victor Muller förlorade i 
tingsrätten men vägrar ge upp 

hoppet om Saab
Aftonbladets rubriker är heller 

inte alltför muntra som till exem-
pel ”Allt är mörker” och ”Saabs 
dödsdans”. Rubriken på första 
sidan i Aftonbladet:
- Konkursen är nära nu, 

Saab.
Enligt tidningen så ”tvingas 

facket dra ur sladden”.
Den ende som fortfarande såg 

ett ljus är Victor Muller och mo-
torjournalisten Robert Collin i 
Aftonbladet. Collin säger sig inte 
räkna ut Saab förrän konkursen 
är ett faktum och hänvisar till att 
knappt någon trodde att Jaguar 
och Land Rover skulle överleva 
men att de båda engelska biltill-
verkarna nu bygger bättre bilar än 
någonsin och tjänar också pengar 
för första gången på många år. 
Det var den indiska biltillverkaren 
Tata som bidrog till att de gick 
från konkurshot till succé.
Två andra bilföretag som har 

varit riktigt illa ute är KIA och 
Daewoo – båda koreanska. KIA 
fick hjälp av Hyundai och Dae-
woo – ironiskt nog – av GM och 
går nu med goda vinster, påpekar 
Robert Collin och fortsätter:
- Victor Muller och hans 

Saab ligger nere för räkning. 
De blöder svårt. Men de är inte 
uträknade. Och de har inga planer 
på att kasta in handduken.
Ekonomireportern Jens B Nord-

ström på TV4 tycker däremot att 
Muller ska ge upp:
- Det är en tragedi vi ser. Victor Muller gör Saab 

till sitt eget ragnarök och han är beredd att köra 
Saab rakt in i väggen.
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Victor Muller slår tillbaka:
- Vi ska slåss till sista man.
Den inställningen får Dagens Nyheter att kon-

statera att ”Muller har bestämt sig för att dö med 
stövlarna på”.
DN:s ledare ger inte mycket till övers för Victor 

Muller:
- Han har lovat mycket men hållit lite. Han 

har väckt de anställdas förhoppningar många 
gånger och utnyttjat deras lojalitet. Anställda, 
leverantörer och politiker har visat Muller ett 
under av tålamod.
Nu vädjar Muller till sina anställda och lever-

antörerna att inte begära Saab i konkurs utan ge 
honom mer tid att få Saab på rätt köl:
- Ge honom inte det, uppmanar DN:s ledar-

skribent.
Muller bestämde sig omedelbart efter tingsrät-

tens beslut att överklaga till hovrätten och tydli-
gare peka på vilken finansiering som ska rädda 
Saab. Det kommenterar Göteborgs-Posten på 
ledarsidan:
- Kanske inträffar ett mirakel. Men i så fall 

så behövs det ett mirakel med många nollor.
Tidningens ekonomireporter Stephan Lövgren 

befarar att kineserna köper verktygen i fabriken 
av en konkursförvaltare och så återuppstår Saab 
i någon kinesisk fabrik under annat namn:
- Då är Saab som bilfabrik i Sverige förlorat 

för alltid 
En konkurs är precis vad kineserna väntar på, 

tror konkursexperten Rolf Åbjörnsson.
- De kan ha drivit Saab mot en konkurs med 

ligger tio procent över styrräntan. Han ska enligt 
tidningen ha tagit ut 120 miljoner ur Saab för lånet 
och som han heller inte riskerar att förlora vid en 
konkurs för Saab eftersom lånet står på Spyker 
med säkerhet i bolaget.
I ett tidigare nummer av Bakrutan ställde redak-

tören frågan om Victor Muller är en Frälsare eller 
en Fräsare. Det lutar alltmer åt det senare epitet.

                                                                              
CHRISTER GEBO   

FOTNOT:
Samtliga citerade tidningar i artikeln är från den 

9 september 2011
flit, säger han till tidningen Metro.
Kineserna kan köpa Saab som ett konkurs-

bo och får alla tillgångar men slipper 
skulderna.
Expressen har en våldsam vidräkning med 

Victor Muller.
- Han kan skratta hela vägen till 

banken åt Saabkrisen, skriver reportern 
Fredrik Sjöstedt.
Anledningen till att Muller kan vara så 

glad är att han enligt tidningen har ”tjänat 
miljoner på sitt lån till ockerräntor”.
Tidningen berättar om Mullers lyxliv med 

flott hus och lustyacht i mångmiljonklassen. 
Muller har aktiemajoriteten i ett privat 

bolag som heter Tenaci och som har lånat 
ut 700 miljoner till Saab mot en ränta som 
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Räddar kineserna Saab på dödsbädden?
Flyttar Saabs tillverkning från Trollhättan?

Är sista kapitlets i Saabs historia på väg 
att skrivas. Har sista Saaben redan rullat av 
bandet i Trollhättan?  Kommer kattens sista 
liv att släckas? Är Sagan Saab slut nu?  Eller 
finns det nytt hopp för Saab? Kommer Kina 
miljarder att trilla in i sista stund? Nu är läget 
ovissare än någonsin. Det är frustrerande att som 
gammal nyhetsmurvel ha en pressläggningstid 
på flera veckor när man har levt med att det som 
man skriver tryckts bara timmarna senare och 
inte veckor. Nu är för all del inte Bakrutan någon 
nyhetstidning så det är som man säger ”bara att 
gilla läget”.
Det blev ”en dagens efter”-debatt i de två stora 

dagstidningarna. Dagen efter nyheten om att 
rekonstruktionen avslogs av tingsrätten i Väners-
borg.
Muller står inte högt i anseende på Dagens 

Nyheter. Man anklagar honom för högtflygande 
planer och brutna löften med en ständig brist på 
pengar.
- Det är typiskt Muller att göra affärer med 

andras pengar.
Det som han är bra på enligt DN är att skriva 

avtal.
- Sedan han har gjort sig omöjlig bland 

investerare i Nederländerna vände han sig till 
araber, sedan till ryssar och nu senast till kineser.
Enligt en holländsk ekonomijournalist köpte 

han Saab med andras pengar för att driva upp 
aktiekursen på sitt mångåriga förlustbolag Spyker.
Enligt DN:s referent så är hans prat om att han 

Roll-Royce Phanton som tidigare har använts av 
en indisk maharadja vid tigerjakter.
Detta fick många inom det nederländska 

näringslivet att reagera med bestörtning och man 
ställde sig frågan ”hur kunde han roa sig medan 
hans bolag ligger på dödsbädden?”
Hoppet för Saab men i allra högsta grad för Vic-

tor Muller själv är Kina och fordonstillverkaren 
Youngman och återförsäljarsidan Pang Da. Men 
innan en affär med dem kan bli möjlig så måste 
både de kinesiska provinsmyndigheterna och den 
nationella utvecklings och reformkommissionen 
ge sitt godkännande och det kan ta sig tid. Det är 
en tid som Saab inte har eftersom en konkursbe-
gäran från de fackliga organisationerna vid Saab 
i Trollhättan är mycket nära förestående.
Sedan finns det en annan komplikation som 

Muller har ställt till med nämligen att den statliga 
biljätten BAIC anser sig ha fått rätten till nya 
Saab 9.3.
Blir Kina hoppet eller slutet för Saab som biltill-

verkare och Trollhättan som ”The City of Saab”?
Muller säljer nog ut Saab till kineserna som flyt-

tar tillverkningen till Kina. Saab försvinner från 
Trollhättan och den svenska alliansregeringen 
står bara och tittar på. Eller t  o m skyndar på 
försäljningen till Kina och riskerar att Saab flyttar 
från Sverige.
Precis så illa kan det bli.

                                                                             
CHRISTER GEBO

skulle ha känslor för Saab sedan barns-
ben är rena flosklerna utan enbart för att 
rädda värdet på Spyker-aktierna.
Muller kan också enligt DN konsten 

att själv förse sig med pengar. 
- Hur mycket han är god för vet 

han nog bara själv.
Riksgälden har dock beräknat hans 

förmögenhet till närmare 3 miljarder.
Han antas ha ett 20-tal dyrbara vet-

eranbilar kvar i stallet och se sent som 
helgen innan de beryktade avslags-
beslutet om rekonstruktion deltog han 
i ett veteranbilsrally i Holland med en 
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Reservdelsproblem
Det börjar bli ont om reservdelar till krock-

ade Saabar. I spåren av Saabkrisen har det 
blivit svårt för verkstäder att få tag på vissa 
reservdelar till Saabbilar. Den som krockar 
med sin Saab kan i värsta fall få låta den stå 
eftersom vissa delar inte går att få tag på.
– Strålkastare, karrosseridelar, rutor.. Så fort vi 

får tag på något så köper vi på oss det för att ha, 
säger Dag Börjesson, servicemarknadschef för 
Holmgrens bil som Saab-verkstäder på sju orter 
i Småland.
– Vissa kunder som har stillastående bilar får ju 

vänta - och vi kan inte ge mer besked än vi får 
från Saab.
Vad får ni för besked?
– Vi får faktiskt inga besked.
På Holmgrens skadeverkstad i Jönköping står 

flera krockskadade Saabar.

Text o Foto: Rebecka Montelius/Sveriges Radio. 

finnas god tillgång på reservdelar till Saab genom 
Saab Parts igen.
– Saab parts kan fungera som ett bolag även 

utanför Saabkoncernen.

En kondensor till Saaben är ett exempel 
på delar som inte finns att få tag på. En 
rundringning som Ekot gjort till ett 10-tal 
verkstäder bekräftar bilden av brist på vissa 
reservdelar.
Servicedelar finns att tillgå men det är vid 

krockskador som det kan bli bekymmer, och 
där är det särskilt svårt att hitta reservdelar 
till nya bilar.
Generalagenten Saab parts är ett eget dot-

terbolag i koncernen som förser verkstäder-
na med orginaldelar. Nu bekräftar Saabs 
talesperson Gunilla Gustavs att Saab parts 
har problem att få vissa underleverantörer 
att leverera reservdelar.
– Ja det är problem med ett fåtal reservde-

lar. Men vi hjälper till att söka efter de 
delarna.
Vad beror det på? 
 – Om vi har en leverantör som vi har en 

förhandling om leveranser och betalningar, 
då får inte reservdelslagret heller leverans.
De verkstäder som vänder sig till Saab 

parts får hjälp med att söka efter delar till 
bilar som blivit stillastående.
Saab kan i dagsläget inte lämna några 

besked om en lösning på problemet, men 
oavsett vad som händer i koncernen så tror 
Gunilla Gustavs att det på sikt kommer att 

Ovan ser vi ett klipp från Svenska 
bilsportförbundets jubuleumsskrift  som gavs ut  i 
samband med att de firade 75 år. under detta år.
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Köp & Sälj
Säljes

Köpes
Elbakruta till Saab 96-79
(finns på 96:or 76(75B) - 80)
Felfri: 150 W eller 0.96 ohm
Värden upp till 1.2 ohm (120 W) kan 

accepteras

Klas 070-539 7875, klas.rouden@gmail.
com

Trimtopp till B-motor 99
Insug 709402 för enkel Solex, nack-

stödshättor bruna till 99 CC bak

saabmartin@telia.com  Tel.070-2578022

Om köpare finns kan jag tänka mig att 
sälja min 78 95:a.
 Karossen är rostlagad och 100% ros-

tfri. Lackad i original jusblå. Delvis 
åter monterad. Med till bilen följer 
alla delar som avmonterades från bilen 
inför renovering. Dessutom renoverad 
motor och byteslåda med få mil på. Mo-
torn ej startad efter renovering. I 
stort sett allt som slits finns nytt 
till bilen. Bussningar, leder och dy-
likt.  Till bilen följer även fungerande 
1975 96:a. 
Bilen ställdes av för några år sedan i 

fungerande skick. Bara sätta i ett bat-
teri ock köra. Allt fungerar. Rostig. 
Övrigt följer till bilen alla delar jag 
samlat på mig genom åren med att sk-
rota en 8-10 70-tals Saab V4:or. Bla.a 
motorer,växellådor och allt annat löst 
på en bil. För mycket att räkna upp. 
Finns även en del plåt. Alls säljes i 
klump men kan även tänka mig sälja de-
lar för sig. Grejen är att jag har kom-
mit till insikt att jag troligen inte 
kommer att få tid att renovera färdigt 
bilen på grund av en del andra projekt. 

Om du vill ha mer info tex. bilder så 
hör av dig till mig på c.ingvarsson@
telia.com eller 0581-91127 kvällstid 
till 10.30. 

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, 4 st 300:-
Lösa mkt bra däck 155/15 100:- styck
4 st JP-fälgar 51/2” med special mut-

ter till 99 och 900, magmodell
4 sonettfälgar plåt med BArum 155/15 

endast provkörda, mkt fin lack  3000:-
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
Bakrutan från cirka 1995 till 2008, 

lösnummer 10.- st

Saabbroschyrer, V4 1973-80, 99, 90 och 
900 OG inklusive cab 1987 och 99 turbo, 
1973-93, 9000 1985-95, 9-3, reservdel-
skataloger V4 samt 2-T, pris 50-250:-st
Dörrar V4 1967-80, 99 och 900 rostfria 

i olika kulörer och storlekar, inre hju-
lhus nya till V4 och 99, spoilerdelar 
till 99 turbo fram- luftintagen,
Skärmar till V4, 99 och 900 nytt och 

beggat även med innerskärmkant, bakstam 
99 sedan ny, nytt hjulhus 99, drivaxlar 
till 99-900, drivknutar V4, drivaxel 
1965, 
Vevaxel 1700 cc, trippelförgasarmotor 

går runt 800:-, lösa block 65 och 66-
68, 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 framskärm långnos 
i mintgrön plast för trimmaren eller 
rosthataren, fina beggade långa skärm-
lister till 96 1960-70, ett nytt origi-
nal avgasrör 95
Bensintank 99 LE, EMS, GLE sedan med 

pump 400:-
Avgasrör till 93 och 96 delat, 150:-
Lykthållare och frontdelar Långnos
Kopplingshus  kortnos 4-växlad, 500:- 

eller bud
Trämodell SAAB 92 skala cirka 1/18 

,NIK 300:-, mycket fin!!
saabmartin@telia.com  Tel.070-2578022

SAAB 900116-1989 23.000 mil, till 
salu. Måste svetsas före ombesiktning. 
Går bra.
Mycket bytt: drivknutar fram, brom-

srenov 2010, ny kyl 2007, kamkedja bytt 
2005.
Färg röd. Har heltrostfritt avgassys-

tem. Malla för mer info eller intresse-
anmälan till majorgåglocalnetnet el tel 
0523-21843. Pris: högstbjudande.
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Vi som har extraljus på våra bruksbilar riskerar alltid att få stenskott i lyktorna. De är utsatta 
där de sitter i fronten och sitter lågt. Redaktören har råkat ut för det och letade efter skydd till 
extraljusen på Blocket och hittade en innovation så man slipper ta av och sätta på dem alltefter 
när man använder dem.

Uppfinnaren Kurt Bremberg i Gnesta monterar 
ljusskydden på Voyagern.

Pensionären Kurt Bremberg har ett 
handelsbolag i Gnesta. Där tillverkar han 
genomlysbara skydd för extraljus. De pas-
sar till de moderna ljusen. Det är tillverkat 
av 3 mm tjock Polycarbonate – alltså inte 
plexiglas som man kan tro. Därför är de 
krossäkra vid stenskott och skyddar ex-
traljusen. Skydden finns i olika modeller 
med en enkel montering. Man spänner 
fast dem med en ring och byglar – båda i 
rostfritt stål.
Detta är ett tips från redaktören som har 

skaffat dem till Chryslern. 
Till veteranbilen vill man naturligtvis ha de 

gamla mjuka skumgummiskydden i originalut-
förande eller möjligen plastkåporna om bilen bara 
är halvgammal.

Christer Gebo

SAAB 900i 16 1990
4 dörrar sedan, vit Helt i original-

skick. Säljes besiktigad och körklar, 
har passerat 14000 mil.Automat.Saab 
originallarm, inst 2006
Mycket bytt. Dokumentation finns.

Bland annat nytt avgassystem mm.Bilen 
är i ett mycket fint skick, och säljes 
endast till någon som är intresserad av 
modellen som sådan.

För mer info, maila Magnus Orest, 
maore@telia.com
Om du vill ha en av de sista fina Saab 

900 Classic 4 d sedan, kan detta vare 
Din chans.
Priset är 20 000:-. Bilen har varit 

avställd i garage sedan 2007, har dock 
kört med den ca en gång i kvartalet för 
att den skall ha “rullat”.

Extraljusskydd

Köpes
Elmotor till eldriven taklucka Saab 

900 Turbo CC 88. Tfn 070 - 510 88 78/090 
18 60 26. Mejl: anders@anumark.org

Säljes
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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 425:-

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:-

Slutsåld !
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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:-
 

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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20 %
-15 %

Medlemspriser
Halva priset!Rabatt...

84

Klipp från Expressen den 24 Juni 2011

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 

Top n´Trim Shop bilsadelmakeri i Helsingborg 
Top n´Trim erbjuder bland annat innertakstyg till 
Saab 99 och många olika typer av lister till din Saab. 
Saabklubbens medlemmar erhåller 15% på material. 

Top n´Trim Shop Tel. 042-20 09 69 
Rundgången 10 www.topntrim.nu 
254 52 Helsingborg

Rabatt på övernattning på Scandic Hotels 
Se MHRF hemsida för mer information. w w w .
mhrf.se

Trisslotter
Redaktionen tackar följande medarbetare i 

detta nummer för bidrag. En belöning i form 
av en trisslott dyker upp frampå. 

Mats Kadmark
Jan Nilsson
Mats Abelsson
Peter Eriksson
Angelica Hull
Lars Edström
Britt-Inger Vilhelmsson
Erling Svenson
Johnny Andersson 
Rune Danielsson
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Svaret på frågan om Jerry Seinfelts favoritbil 
från Pressrutan  är Porsche

Evenemang
 
Höstens och vinterns träffprogram är vid tidpunkten för tidningens tryckning ej tillgängligt och red 
hänvisar därför till vår hemsida för vidare info eller ta kontakt med nedanståene träffsamordnare.

Tidningsred.

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

Norrlands-
sektionen
Thomas Ramsell
070 - 340 31 17

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

Glöm inte att skicka material 
till nästa Bakruta i god tid in-
nan deadline den 7 november 
  

Christer och Anders

Friktionsmätbil 407
Saab 99 GL5 med anordning för mätning av friktion på landningsbana.

Mätningen sker vid 96 km/h 
med ett femte hjul enligt ski-
dometerprincipen Värdena be-
handlas sedan med dator för att 
fastställa friktionen på banan.
Denna bil står på Aeroseum 

i Säve utanför Göteborg där 
man öppnat flygmuseum i den 
tidigare topphemliga berganläg-
gningen. Enligt uppgift skall det 
finnas en gul och en blå civil 
version som fortfarande idag 
används på flygplatsen.

Text o  foto Peter Eriksson
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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: 2011-03 
Lösenord: ”cibie”
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

Reservdelsansv.
Thomas Ramsell-
Kamvägen 27837 31 
Burträsk
Tel 0914-555 67

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:
Thomas Ramsell
Kamvägen 27
837 31 Burträsk
Tel 0914-555 67

Gotland
Björn Askengren
Busarve 638 
622 54 Roma Kloster 
Tel 0498 50038

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

Vikarierande
Anna Gunnarsson
Frejagatan 13
543 31 Tibro
Tel: 0504-100 22
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SAAB 99 TURBO 
Renovering som går vidare...

En renovering kan räknas i två tidsepoker. En före lackeringen med allt vad det innebär av 
demontering, svetsning av rost i all oändlighet och anskaffande av delar.  Andra epoken är åter-
montering då att allt ska provas så att det fungerar som det ska. Det slutliga nervpirrande testet 
är besiktningen hos Bilprovningen.

Dagen när turbon skulle hätas ifrån lackeringen 
var en stor dag Lackeraren hade gjort ett mycket 
bra insats - till och med mer än vad jag hade 
beställt  Nu bar det iväg hem till garaget, och det 
var bara fråga om hur länge man skulle kunna 
hålla fingrarna ifrån turbon så lacken skulle få en 
tid på sig att bli någorlunda tålig.                                                     
Första steget var att montera taket då det gamla 

var som ett stort skämt. Det fick bli ett besök på 
den lokala skroten.  Det blev en fullträff efter-
som jag hittade ett fint tak.  Åkte  snabbt hem 
för montering. Det blev väldigt bra. När taket 
var på plats blev det montering av ny gröntonad 
originalruta fram medan de övriga rutorna åter-
användes. Baksätet och framsätet sattes tillbaka 
efter uppfräschning.                                                                    

                                                    
ELSYSTEMETS  MYSTIK

Elsystemet blev en särskild historia med en hel 
del huvudbry. Efter återmontering av instrument-
panelen så skulle de olika funktionerna testas. 
Belysningen fungerade felfritt med en gång så 
det här blir en baggis, trodde jag. När jag kom 
till defrosterfläkten var det däremot nära till ett 
smärre utbrott. Vid första försöket brummade 
fläkten men det kom ingen luft så jag rev ner 
motorn men hittade inget fel. Nästa steg blev att 
riva ner instrumentpanelen och fläkthuset de-
monterades. Det är rent otroligt hur mycket skräp 
och damm som samlas under årens lopp. Mäng-
den man andas in vill man nog helst inte veta.                                                                                                                                            
   Sanering blev nödvändig men jag hittade inget 
fel där heller och nu var det slut med idéer. Jag 
tog en kopp kaffe och funderade. Under tiden 
fick jag se  en ny brytare till fläkten som låg på 
arbetsbänken. Den hade jag inte testat så jag 
monterade den och, oj, nu blåste det verkligen!   
Vid genomgång av kontrollamporna så fungerade 
bara blinkers och handbromslampan. Helhjuslam-
pan m.fl. var trasiga så dessa byttes och några 
andra mindre felaktigheter rättades till snabbt 
och enkelt. 

Generatorn borde väl fungera trodde jag, men 
nej, så var inte fallet.  Efter lite sökning på nätet 
så blev det napp hos en  Bosch-försäljare som 
hade en sprillans ny  generator med rätt amper-tal.
Att det skulle komma fler obehagliga överraskn-

ingar under resans gång blev jag varse.

                                                 
Bränslesystemet

Bränsletanken fick en omgång med rostsky-
ddsfärg och svart färg så den blev som ny igen. 
Nya monteringsdetaljer och bränslepumpen 
kom på plats. Sedan blev det återmonter-
ing av tanken och det fick sonen i huset göra.  
Honom var det lätt att skicka under bilen. 
Barnarbete är ju som bekant förbjudet men jag 
ser det som utbildning i svensk kulturhisto-
ria under uppsikt så att det blir rätt monterat.                                                                                                                   
Nu var det bara att testa bränslesystemet. Vid 
första försöket surrade pumpen till men inget 
bränsle kom och samma sak igen vid ett nytt 
försök. 
Vad var det nu för fel? Jag lättade på banjoanslut-

ningen på bränslefiltret och provade igen men in-
get bränsle kom. Ner i skuffen och upp med locket 
för bränslepumpen. Skiftade om anslutningarna 
på pumpen och gjorde ännu ett nytt försök, och se, 
nu kom det bränsle.  Glädjen blev dock kortvarig. 
Det läckte bränsle! Bränsletrycksackumulatorn 
av Bosch fabrikat läckte och var får man tag i 
sådan? Det blev på nytt att söka på nätet. I USA 
fick jag träff men det borde finnas någon på lite 
närmare håll.  En ny sökning och nu blev det napp 
i Tyskland på Fords centrallager!  Jag fick hämta 
ut den hos den lokala Ford-återförsäljaren.

                                                     
BROMSAR SOM VÄGRAR

Så kom turen till bromsarna. Luftade dem 
efter konstens alla regler. Provbromsade och 
bromspedalen sjönk sakta ner på golvet. Luftade 
ytterligare ett par gånger men det fungerade 
inte som det skulle så jag bytte till en ny huvud-
bromcylinder men utan något bättre resultat. Jag 
kontaktade en klubbmedlem för en konsultation, 



som i sin tur ringde en gammal Saabmekani-
ker vars första fråga var om jag vänt oken fel?                                                                                                                           
Ja, det var bara att erkänna att så var fallet - 
vänster ok satt på höger sida och vice versa så 
luftnipplarna pekade neråt. Inte att undra på att 
det inte fungerade. Efter att oken fått byta plats så 
fungerade bromsarna hur bra som helst. Pinsamt 
var ordet.Nu var det dags att montera fälgarna 
men vilka skulle jag välja? Skulle jag använda 
inkafälgarna som är original på bilen och göra 
originalnördarna  nöjda eller ta tillbehörsfälgar 
som fanns med i tillbehörskatalogen. Efter moget 
övervägande så bestämde jag mig för nyblästrade 
och lackade tillbehörsfälgar. Åkte till däckfirman 
med dessa och lade på nya däck. Sedan var det 
bara att åka hem, montera och beundra resultatet.

                                                             
SVT på besök

Jag fick under våren  ett samtal från en klubbm-
edlem som i sin tur blivit kontaktad av SVT 
Västerbottens-Nytt för ett inslag om Saab-försälj-
ningen  när det rasade  som värst i massmedja. 
Detta resulterade i att SVT skulle göra ett besök 
hos mig nästa kväll. I mitt stilla sinne tänkte jag 
att det blir väl ett inslag på max 20 sekunder och 
då hinner man väl inte gör bort sig så mycket. Så 
fel jag hade! Det blev drygt två timmars intervju 
som sedan resulterade i ett tre minuter långt inslag 

när det sändes kvällen därpå.   
                            

Besiktning 16 år sen senast
Nu var det dags att beställa tid för besiktning 

-Ta den besiktningstid som du får !                                                                                                                  
Så kom besiktningsdagen och då tiden var inne 

så var det med lite pirr man körde in i besiktning-
shallen, kan jag erkänna. Nu skulle renoveringen 
betygssättas. 
Väl inne i hallen tittade besiktningsmannen lite 

förstrött, hissade upp Saaben och undrade vad 
han skulle titta på. Snurrade lite på hjulen och 
kommenterade att allt är nytt under och hissade 
ner den igen. Vi åkte ut och körde bromsprovet 
som visade jämn verkan. Dessvärre så visade 
Co-mätningen ett något för högt värde så jag åkte 
på en ombesiktning i all fall i slutändan. Efter 
kontakt med en bekant som har utrustning för att 
åtgärda problemet så ordnade sig även detta så 
nu är bilen besiktigad för de närmaste två åren. 

                                                       
TACK ! 

Jag vill tacka alla som har hjälpt mig med 
delar och goda råd under resans gång, främst  
klubbvänner  men även reservdel butiker, 
olika  återförsäljare  med flera som har gjort det 
möjligt för mig att gå i land med detta projekt .                                                                                
Nu är turbon ute på vägen igen efter 15 års 
förvisning ifrån vägarna  för visa upp sig 
som den såg ut under  fornstora dagar efter 
att den monterats  i Arlöv på hösten 1979.                                                       
En del utställningar har hunnits med under våren 
och sommaren bland annat på Carlstedts Bil AB 
som är återförsäljare för Saab i Umeå. 

                                                                                                            
Text & foto; Rune Danielsson

och det visade sig en-
bart finnas tider en och 
halv månad bort. Men 
vad göra? Det var bara 
boka en tid som passar 
på en arbetsledig dag.                  
Några dagar innan un-
drade min arbetsgivare 
om jag kunde jobba den 
dagen som jag var ledig 
och istället vara ledig 
några dagar senare. Ja, 
det skulle gå bra om jag 
fick fara och besiktiga 
bilen den dagen för den 
tiden släpper jag inte. 
Det var inga problem. 

Rune Danielsson visar upp 
sin bil första gången vid en 
av årets Gammliaträffar
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En sportig resa i Saabens hembygd
Det hela började med en artikel i tidningen 

Teknikens Värld Klassiska bilar. Ett reportage 
om Sveriges roligaste väg mellan Högsbyn – 
Håverud i Dalsland.

from the first stage. Vi startade, som vi tyckte, i 
ett ursinnigt tempo. Saaben går att köra ruskigt 
fort. Balansen är perfekt. Det handlar att våga 
gasa och att låta framhjulen dra bilen ur kurvorna. 
Köra på asfalt gjorde att man kunde få ner kraften 
i marken. På grus är det värre. 
Efter halva sträckan fanns en skylt. 
- Granans kaffestuga öppet vänster, skrek 

kartläserskan. 
Det blev kaffe och våffla och en skön paus.
Sträckan efter (SS10) Forsebol-Dalskog – en 

fin sträcka med mycket rullgrus. 
Service och nattuppehåll var i Håverud Visitors 

fina stugor Alphyddan med utsikt över Håverud.
                                

Citat ur tidningen:
”Vissa svenska landskap, kommuner, ja till och 

med enskilda vägavsnitt är värda en rejäl omväg. 
I Dalsland finns allt detta som får en bilfantasts 
hjärta att slå lite hårdare. Och bäst av allt är vä-
gens längs det magiska Brudfjället först vänster 
för att sedan bokstavligen dyka ner till höger 21 
grader lutar det i några meter och första gången 
du kör den är ett minne för livet.”
  Det blev en fyra dagars resa 11-14 juni. Det 

var vackert i försommargrönskan. När vi fick 
upp flytet gick det undan i böjarna. I varje fall 
kändes det så. 
Det var ”älgrestaurant” med fint grönsly längs 

den kurviga vägen. Men vi såg inga varningsskyl-
tar för älg eller för tvära kurvor någon gång.
Vi körde även midnattssolsrallyts vägar 2009 

genom Dalsland. Eftersom vi åkte både opilat 
och onotat - men med programbladets inritade 
specialsträckor (SS) - ställdes det stora krav på 
kartläserskorna.

                           
Samling och genomgång

Första dagen samlades vi vid vägkrogen Tre 
Älgar utanför Grästorp för lunch och genomgång 
av rallyt. 
Sedan vi kommit till Kroppefjäll (SS9), Granan, 

var vi alla redo för start med maximum attack 

Fel väg
Andra dagen bör-

jade med (SS11) 
Bäckefors – Dals 
Långed där  det 
var Finlandsvägar. 
Nästa var (SS12) 
K i l a f j ä l l e t  v i d 
Svanskog – rallyts 
Mecka och en 20 
km lång sträcka 
som innehöll allt. 
Efter halva sträck-

an gjorde vi fel 
vägval och kom upp 
på en gårdsplan. 

Där stod en hel motorfamilj och applåderade åt 
oss och vars son Kim Andersson låg tvåa i JTCC.
Efter målgång åkte vi till Per Adolfsson i Lång-

serud för att se hans två Sportar varav den ena var 
lite småfix kvar på. Det blev en trevlig kaffestund 
med mycket Saab-snack där även pappa Finn 
kom hem efter en fisketur utan fisk.
Vi tror att Per fick en gnista när vi alla fyra vred 

på tändningsnyckeln.

                              Hela gänget samlat vid en paus under rallyresan

Humöret är på topp inför 
resan hos Anita Eriksson
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Tredje dagen skulle vi tanka i Håverud men det 
bli tji för stationen som fanns där när Dalsland-
sloppet fanns var nerlagd så det blev en resa 15 km 
till Mellerud. Men det var kul för Rolf ”föråkarns”  
Saab att hälsa på sitt hemställe där den stått vid 
bensinstationen i tio år innan den renoverades.
Nu bar det iväg till Bengtsfors och Erik Berg-

ers bosättningsaffär men vi fick tyvärr inte träffa 
honon då han var på däcksfirman och satte nya 
däck på sin Eskort. Det var race i Karlskoga nästa 
helg. Han är trots allt 84 år. Medelådern på oss 
”rallyåkare” är 65 år och man tänker att man hop-
pas få vara frisk i 20 år till och köra Saab.

                                 
Mc-muséum

Därefter fortsätter vi till Sund och tog bilfärjan 
över den långsmala sjön Stora Lee, passerade 
Nössemark för att sedan göra ett stopp vid mo-
torcykelmuséet i  Ed och se bl a den Åmålstill-

verkade mc:n EBE.
Nästa plats mål var Carl-Anders Karlsson i 

Frändefors. Carl-Anders har aldrig sett så många 
Saabar på tomten på samma gång. Nu hade vi 
möjlighet att handla över disk istället för pos-
torder. 
När affärerna var klara bjöds vi på kaffe med 

kanelbullar och hans kunnande om Saabar. Det 
ringde hela tiden i telefonen under fikat.

                                     
Camping

När vi sagt tack och hej till Carl-Anders med fru 
gick färden till Trollhättan och Hjulkvarnelunds 
campingplats för övernattning.
Fjärde dagen åkte vi till Saab-muséet och blev 

Höjdpunkten
Nu var vi på väg till höjdpunkten 

”Sveriges roligaste väg” Högsbyn-
Håverud. Höger, vänster, upp och 
ner osv på asfalt i 8 km. Vi passerade 
Dalbo Kvartsit och blev påminda om 
Dalslandsloppet där det var ett special-
prov – en rallysträcka med gräs i mitten 
och som används en gång om året vid 
älgjakt.  Vem som vann sträckan? 
- Erik Carlsson ”På taket”.
Efter en hård dag blev det en välbe-

hövlig vila.

                              
Nerlagd tapp

mottagna av Peter Bäck-
ström. Vi hade inte varit 
där sedan årsmötet. Det är 
ju alltid något nytt.
Avslutningen på resan 

var Slusscaféet med den 
klassiska räksmörgåsen. 
Där satt vi och berömde 
Saabarna. När vi tittade på 
trippmätaren hade vi åkte 
85 mil på de fyra dagarna. 
Nu slipper vi sitta i Saaben 
i garaget och torråka.

                                                         
Text & foto: Uno Persson

Vi som testade vägarna var Rolf ”Föråkarn” Eriksson 
o. Anita i Saab 96 Grupp II 1964, Conny ”Plattan i 
botten” Bergåker i Saab Sport 1964, Leif ”Blådåren” 
Blomberg och Björn Kicken BCA i Saab Sport 1964, 
Uno ”155:an” Persson o. Margaretha i Saab Sport 
1965 (kör på 155-däck).
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Norrlandssektionens 
uppstart i Burträsk 2011

Svenska Saabklubbens Norrlandssektion 
startade träffsäsongen 2011 med en träff i Bur-
träsk några mil söder om Skellefteå. För att 
sprida intresset till nya medlemmar så fanns 
inget krav på Saabägande utan alla fordon 
äldre än 30 år var välkomna och ett samarbete 
om själva arrangemanget fanns även med den 
lokala VW-klubben.

Trots ovädersvarning och en intensiv regnskur 
söder om Botsmark så blev vi ett knappt tiotal 
bilar  från Umeå och lite drygt femton från Bots-
mark-Skellefteå. Till detta så får vi också lägga 
ett antal tvåhjulingar och en mjölkbil. Denna 
hade gissningsvis levererat mjölk till det lokala 
mejeriet och var nu tidsenligt försedd med både 
mjölkkrukor och andra varor som kunde få lift på 
de rundor som dessa bilar gjorde varje dag.

Tomas Ramsell som var träffgeneral tillsam-

mans med Daniel Löfbom samlades upp till en 
gemensam start på dagens frågerunda, vid kyr-
kan i Burträsk där vi också tog oss en stund till 
fotografering och allmänt snack i den gemytliga 
omgivningen. 

Ett antal nya ansikten i Saabkretsar dök upp från 
norra länsdelen och en av dessa var Ola Nordberg 
som kom med sin första, men definitivt inte sista 
veteranbil, en Saab V4 av 1977 års modell. Denna 
bil har snurrat runt i Västerbottens län under hela 
sin livstid och Ola köpte den för fem år sedan från 
Vindeln strax väster om Umeå. Den är numera väl 
genomgången och i gott skick och har dessutom 
fått sällskap av såväl en Saab 93 årsmod 59. som 
en Saab 900 Turbo av 90 års modell. 

Eftermiddagen ägnades åt att leta uppsatta 
frågor runt om Burträsk med ett något skiftande 
resultat både vad gällde att hitta frågorna som 
att få till ett rätt svar. Orienteringen skapade nog 
de största problemen hos dem som tycktes ha 
lokalkännedom då dessa läste karthänvisningarna 
alltför dåligt.

Norrlandssektionens huvudmän Johnny Andersson 
och Tomas Ramsell, nederst till höger förbereder 
rallyrundan i Burträsk
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Saabmaffian i 
Burträsk. T V 
så har vi Ted S i 
en grön 99T och 
bakom honom 
ser vi Lennart 
Wilhelmssons 99-a 
med 16 V motor Till 
h ser vi  en Saab 99 
EMS.
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En rad V4:or i samband med Grunkor 
och Mojänger i Överklinten

Samtliga hittade i vart fall till målet där ett 
antal ekipage fick välförtjänta pris för dagens 
insatser och sedan åts middag på det närbelägna 
värdshuset..

Text och foto; Anders Johansson

Ola Nordberg Boliden t v. och Fredrik Sjöström till 
höger med var sin V4 inför starten av rallyrundan.

Lika säkert som att snön töar bort 
är det att Grunkor & Mojänger i 
Överklinten går av stapeln första 
lördagen i juni.

För året blev vi tillfrågade av byns 
fixare om vi i Saabklubben kunde se 
till att det kom många Saabar eftersom 
temat för året var Saab. Klart att vi 
försökte det !
Det blev till att tjata på vänner och 

bekanta i närområdet att komma. Då 
kalendrarna redan tidigt på säsongen 
kan vara ganska vältecknade så lyck-
ades vi ganska bra med uppropet.
En del tog till och med sig flera bilar 

med hjälp av extraförare.
Således fick vi ihop en skaplig samling 

V4-ans dag i Överklinten
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Norrlands största bilträff!
Wheels Nat´s Norr med drygt 1500 besö-

kande fordon är  numera Norrlands största 
bilträff och ett antal europabilsklubbar, 
däribland Svenska Saabklubben, är numera  
”stammisar”. Europabilarna är av naturliga 
skäl i minoritet men även vi ökar sakta men 
säkert  i antal. 
Saabhörnan fick i år som mest 15 besökande 

fordon och här utmärkte sig Örsköldsviksborna 
i positiv bemärkelse med fyra medlemmar som 
inte synts i dessa sammanhang tidigare. Det äld-
sta av dessa fordon var en 96 V4 från 1967 som 
ägs av Håkan Näslund. Två orkidevita 70-talare 
närvarade, den ena var en 96 av årsmodell 1975 
som ägs av Mikael Jardstam och den andra en 
Saab 95 årsmodell  1977 vars ägare heter Åke 
Olsson.
Sist  men inte minst så kom ytterligare en 

Saab 96 som vi kanske får kalla 16V eller något 
ditåt. Det var i grunden en V4 från 1971 men 

från som äldst Saab 92B-55 till 99 Turbo-80.
Vårt eget, alldeles av en slump, skapade tema 

för dagen var indisk gul då både en av 99orna 
och hela 3st 96;or lyste upp en annars ganska 
blåsig dag under flaggan.
Träffen består annars av en salig blandning av 

allt ifrån motoriserade bruksföremål såsom mo-
torsågar och vedklyvar till mopeder och fordon 
i alla storlekar och skick. Bruksbusig Saab eller 
tokputsad jänkare spelar ingen roll. Vitsen med 
träffen är ju att alla grunkor oavsett skick ska 
kunna visas upp.
Enligt arrangörerna kom mer än 200 grunkor 

till utställningen. Antalet besökare uppgick till 
mellan 1500 och 2000 personer.

Text; Johnny Andersson Foto; Anders Johansson
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för en tid sedan byttes motor och växellåda till 
motsvarande från en OG 900 T från sent 80-tal. 
Trångt blev det under huven men efter lite modi-
fikation och flytt av viss utrustning till skuffen 
så fick allt plats.
Efter dagens träffverksamhet kördes under 

kvällen en cruising i Umeå med omnejd där 
ytterligare några medlemmar deltog. Kvällen 
avslutades frampå småtimmarna som pricken 
över i:et, med att Umeå veteranbilssällskap bjöd 
på fika på sin klubblokal.

Text och bild; Anders Johansson

Ovan till vänster ser en Saab 96 årsmodell 75 vars 
ägare heter Mikalel Jardstam och till höger en Saab 
95 - 77 tillhörig Per Åke Olsson, båda Örnsköldsvik.

Håkan Näslund från Örnsköldsvik hälsade också på 
under dagen på Weels. Bilen är som synes en Saab 
sport av 1965 års modell.

Till v. Mattias Larsson under kvällens cruising i 
Umeå med en Saab 93.

Bakre omslag: Gunnar och Lars Åke Lindell med 
en Saab Sonett II V 4 åkte regularityklassen i 
Midnattsolsrallyt. Foto; Christer Gebo

Klassen för ombyggda Saabar fick på lördag kväll 
representeras av Johan Eklund Umeå med denna 
gula Saab 99 från 1975.
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Mats Johansson Håkmark luftade sin Saab 96-64 
på lördagskvällen i Umeå




