
God Jul & Gott Nytt Saabår!

Inbetalningskort medföljer denna tidning !
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Johnny Anderssons SAAB-Sommar
Norrlandssektionens kassör 

sammanfattar årets sommar med 
sin Saab 92 B De Luxe

Årets första ”Avrostningsträff” anordnades i 
Burträsk  21 maj. Vi var några med SAABAR 
som infann sig samt ett antal andra fordon av 
skilda märken och körde en lätt tipsrunda runt 
”byn”. Alla fick pris vid målet. Återkommer 
gärna nästa år.

till Saab 99 TURBO fanns på plats. Undertecknad 
bidrog med två 96:or plus 92:an.
11 juni genomfördes stadsrallyt i Umeå. 60 st 

fordon kom och kämpade om första platsen. Själv 
så ”pruttade” jag runt i maklig takt. Det viktiga 
är ju och delta och inte att vinna..
Lördagen den 2 juli rullade jag in på WHEELS i 

Umeå. Vi är ett tappert SAAB- gäng som försöker 
visa upp oss bland stora kromblänkande V8:or.. 

Lördagen 4 juni blev det besök på”Grunkor & 
Mojänger” i Överklinten. SAAB- klubben var 
speciellt inbjudna. Femton SAABar från Saab 92 

Johnny Andersson närvarade med två fordon vid 
träffen i Burträsk i slutet av maj.

Nedan ser vi Saabgänget på väg till och vid 
“Grunkor och Mojänger”träffen

Vid stadsrallyt i Umeå deltog Johnny med sin 92:a 
och Anders Johansson med sin Saab 96 -64. Bakom 
skymtar Rune Danielssons 99:a Turbo.

Några av deltagande fordonen vid Weels i Umeå 
2011. Ägarna heter fr v. Håkan Näslund, Mikael 
Jardstam och Per-Åke Olsson

Tror faktiskt att besökarna som hittade oss i vår 
”saabdunge” gillade det som de fick se.

Semestertripp till Ramsele
Fredagsmorgon 15 juli stod 92:an redo att ta 

oss till Ramsele. Mötte upp Thomas Ramsell i 
Bjurholm hos BeLeVes tvätt & service. Där blev 
det fika som vanligt och sedan det årliga stop-
pet på Åsele marknad. Vi fortsatte vår resa mot 
Ramsele på eftermiddagen.

Omslag framsida: En Saab 96 från 1973 i 
vinterbruk.Bergshamra centrum, Solna.

Foto: Christer Gebo
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Efter många hungriga mil var vi till slut framme 
i Lungsjön där vi skulle tillbringa natten. Hissade 
SAAB flaggan och firade de 32 milen dit. 
Lördagsmorgonens revelj gick klockan 7. Ram-

seledagen stod det på dagens program . Vi var 
tidigt på plats och hissade SAAB flaggan. 
- Vi ville ju att våra SAAB-vänner snabbt 

skulle hitta oss. och det blev ju några tappra 
SAAB:ar som dök upp till slut. 
- Vi vill ha bättre uppslutning nästa år.
Totalt rullade det in över 300 fordon under dagen.  

Det var allt från Jaguarer till Fiat 126. ”Svansmo-
torer” var årets tema.
Dagen avslutades med kvällscruising på Ram-

seles enda gata.  
Klockan blev sen denna söndag den 17 juli. Vi 

packade och städade stugan. Vårt nästa mål var 
Hoting för besök på Ivars Bilmuseum. Många 
fina blänkande bilar fanns där men bara en enda 
SAAB V4:a fanns att beskåda.

Därefter drog vi till Dorotea och hyrde in oss i var 
sin stuga på campingen. När vi åt middagspizzan 
fick vi syn på en ”övergiven”  96:a. Med dagens 
teknik så kunde vi få tag på den lycklige ägaren, 
som numera är medlem i Saabklubben.

Regnet kom till oss måndagen så det blev en 
perfekt dag att besöka Dorotea husvagnsmuseum. 
Vi spanade in gamla husvagnar och kände oss 
lyckliga att tiden och tekniken har gått framåt.
Sedan blev det en ”transport sträcka” hem. 

Saabgäng vid Ramseledagen

Till vänster.:Ett välfyllt 
utställningsområde i Ramsele

Glad Saab 96-ägare, Doroteabo och ny 
klubbmedlem.

Ovan ser vi något som inte 
är helt ovanligt i Norrlands 
inland. I väntan på en ny 
vinter så får skotrarna en 
egen bilparkering. Tur att det 
är glest mellan p-vakterna!

Regnet strilade ned på oss 
hela vägen hem. Men 92:an 
”pruttade” på i sina 65 - 70 
km/h hela vägen hem utan 
protester. Så efter 75 mil var 
man säkert hemma igen.
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och bubbla i Ekorrsele. 
Vi rullade in på Gammplatsen i Lycksele på 

”klassikerträff”. Vi hissade  SAAB- flaggan och 
höll ställningarna i tältet. 
- Antalet Saab var väl godkänt men till nästa 

år vill vi se minst det dubbla. 

V8:or med min ”lilla patinerade” 92:a. Men ibland 
har inte storleken och blankheten betydelse. 
Många var det som hittade  92:an i mängden av 
alla V8:or. De flesta stannade för att prata lite och 
räknade cylindrarna på min lilla SAAB.

Guldrundan i Skellefteå
Lördag den 23 augusti blev det Skellefteå och 

Guldrundan som var målet. Det var 117 fordon 
som startade i det mycket fina vädret. Vi körde 
en runda på 11,2 mil runt Skellefteå med omnejd. 
Det var lite SAAB fattigt i startfältet. En 92:a en 
95:a med husvagn och en 93:a från Norge men vi 
kämpade på i alla fall. Slutade i mitten av start-
fältet men det viktiga är ju att delta. Fick en liten 
minnespokal från detta år också. 
Hemvägen bestod av många kringelkrokar men 

efter totalt 36 mil var man hemma igen.
                                                                                         

Text och foto Johnny Andersson

Harry Eriksson från 
Ragnvaldsträsk visade 
upp sin Saab 95 -68 och  
IMW-husvagn.                                      

Motorvecka i 
Lycksele

Lördag 23 juli gick 
revel jen  kl .  7 :20. 
Idag var det ”Lapp-
stockholm” som gäll-
de. Möter upp några 
Saabar,  en Amazon 

Saab 92:an och en samtida häsja utanför Lycksele

i kön så de fick avnjuta ”djungel-
trummas” härliga sång rejält.
92:an gick som ”tåget”, så hemre-

san gick som på ”räls”.

Oj då redan fredag igen. Dags att 
åka till Lycksele igen. 
- Tror inte att jag behöver nån 

GPS den gången eller. 
Anmälde mig på stadsrallyt och 

körde ett mycket välordnat rally 
som vanligt. Placeringen blev efter 
bästa förmåga.
Lördag var det Gammplatsen igen 

och Yankee Cars & Classics. Rul-
lade in bland alla stora blänkande 

Klockan sju gick startskottet för kvällscruisin-
gen. Vi hade tillstånd att köra in på ANSIA camp-
ing. Gissa om de stackars turisterna fick middag-
skaffet i vrångstrupen då vi kom smygande mellan 
husvagnarna och stugorna. Jag hade lagt mig sist 

Norskt deltagande i Guldrundan utgordes av denna 
Saab 96 från 1964.
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Klubbtidning för Svenska 
Saabklubbens medlemmar 
och trycks i 2 700 exemplar 
vid  Dahlströms tryckeri i 
Nyköping.

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

08 - 774 28 85

Skriv till Bakrutan!

Skicka in dina reseskild-
ringar, tävlingsbidrag, 

Saabäventyr m m till tid-
ningsredaktören.

(Ej till Saabklubbens 
adress)

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

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

Särtryck ur tidningen är 
tillåten under förutsättning att 
källan anges.

Stoppdatum för Bakrutan 
Nr 1 2012

20120122

I din brevlåda ca 4-6 veck-
or efter stoppdatum.
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Svenska Saabklubben 
c/o Sahlén
Vreta Parkväg 12
75591 Uppsala
Org nr 867200-6502
Plusgiro: 476 52 46-6

Svenska Saabklubbens styrelse

Servicetelefon 0706-501640
Tis och tors 18-21
www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2012: 300 kr

Ordförande
Karl Ask
Siriusgatan 104 
Lgh 208
415 22 Göteborg
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

Familjemedlem:            100 kr
Användarnamn: 2011-04 
Lösenord: ”bosch”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Christer Gebo

Medlems-
ansvarig

Vikarierande
Anna Gunnarsson
Frejagatan 13
543 31 Tibro
Tel: 0504-100 22

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

Telefontider reservdelar Torsdagar 19,00 - 21,30

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

Ledamot
Arne Andersén
Drottningholmsvä-
gen 1,702 31 Örebro
Tel 019-24 44 69/ 
070-5911 378

Reservdelsansv.
Thomas Ramsell-
Kamvägen 27837 31 
Burträsk
Tel 0914-555 67

reservdelar@...
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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

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
Siriusgatan 104 
Lgh 208
415 22 GöteborgTel 
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
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Pengar till Saab-muséet viktigare än 
ekonomiskt stöd till filmindustrin

Kronofogden kunde inte hålla sina fingrar 
borta från Saabs museum. Trots att hovrätten 
för Västra Sverige i Göteborg hade beviljade 
Saab rekonstruktion efter överklagandet så 
besökte fogden muséet och formellt mätte 
ut det i en klump. Men muséet skyddades av 
rekonstruktionen. 
Det dröjde förstås inte länge förrän hugade 

spekulanter på Saabs museibilar hörde av sig. 
På bara några dagar hade kronofogden blivit ne-
dringd av intressenter som ville höra sig för. Det 
är spekulanter både i Sverige och i utlandet som 
har hört av sig till kronofogden. 
Kronofogden ställer sig helt kallsinnig till alla 

emotionella skäl. Det är högsta pris som gäller. 
Den som har råd att lägga det högsta budet får 
köpa. Entusiaster utan pengar göre sig inte besvär 
i kronofogdens ögon.
Lagen är sådan. Kronofogdens skyldighet är att 

ta tillvara alla möjligheter att avyttra ett konkurs-
bos tillgångar och sälja till högsta möjliga pris för 
att få in mesta möjliga pengar till fordringsägarna. 
Därför ligger muséet illa till.

                                   
20 MILJONER

Muséet har drygt 100 bilar utställda och ”i 
lager”.  Värdet som har nämnts är mellan 5 och 
20 miljoner men det är nog närmare den senare 
siffran. Den mest attraktiva rariteten i muséet är 
förstås Ur-Saaben som sägs inbringa åtminstone 
300.000 kronor. Muséet är en liten men lättåtkom-
lig godbit för kronofogden även om det är långt 
ifrån Saabs sammanlagda skulder som ligger hos 
kronofogden för indrivning. 
Det finns intresse från kommunen att försöka 

köpa loss muséet men hinner man. En sak är att 
köpa det och en annan sak är att hålla det i drift. 

Det är inte gratis att äga ett museum.

                                        
VW-MUSÉET

Jag besökte i somras Volkswagen-muséet i Påls-
boda och pratade med ägaren. Han har en gedigen 
VW-samling med en bil av varje årsmodell plus 
ytterligare bilar som exempelvis Karman Ghia. 
Han har drivit ett bussbolag vars överskott har 
finansierat muséet men det är avyttrat och han har 
oroar sig för hur han ekonomiskt ska klara driften 
då en entréavgift på 50 kronor per besökare inte 
förslås så lång. Och då har han inga personalko-
stnader då han sköter det i egen regi. Inte minst 
är försäkringarna dyra.
Köpare utomlands till hela samlingen på ett 

bräde har han inte saknat men han vill att det ska 
stanna kvar i Sverige.

                             
HELLRE ÄN FILM

Sak samma är ju förhållandet med Saab-muséet. 
Köpare saknas inte men det borde stanna kvar i 
Trollhättan och inte hamna i Schweiz eller någon 
annanstans. 
Vill Trollhättans skattebetalare ta över muséet? 

Är det politiskt möjligt när kommunen får minskat 
skatteunderlag och tusentals f d Saab-anställda att 
ta socialt ansvar för.
Men både kommunen och Västra Götalandsre-

gionen lägger stora pengar på att stödja filmin-
dustrin Film i Väst. Nog vore det bättre att lägga 
dessa pengar på att ta hand om den klenod som 
Saabs museum utgör.
Inte ska vi väl behöva åka till muséet i finska 

Nystad för att se gamla Saabar.                                                                                 
                                                                                  

CHRISTER GEBODet vore stor synd och skam om 
Saab-muséet skingras eller flyttar 
i sin helhet någon annanstans.

Minst 300.000 kronor värderas Ur-Saaben till.
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Ordföranden har ordet
Saab, jag älskar Saab. Frågan är om jag inte 

är lite för frälst i just Saabar. Vad är det som 
är så bra egentligen? Tvåtaktsmotorer som 
skär, de där förbaskade vattenpumparna på 
B-motorn eller de där rostiga framskärmarna 
på ens 9000. Skitbilar… Ibland blir man verk-
ligen trött på alla bilar, för det är också en 
Saabsjuka. Alla bilar man skaffar sig, varför 
nöjer man sig inte med bara en? 

Jo, det skall jag tala om för er. För det finns 
inget roligare än att köra en Saab. Det är en sann 
glädje. Är man lite deppig så är det bara att ta 
en tur med Monte Carlon. Vems sinne lättas inte 
upp av dimmorna som tråkbilarna bakom får stå 
ut med? Det är något som är speciellt med Saab 
men kan inte sätta fingret på exakt vad det är. För 
det är så många saker. Och Saab kommer för alltid 
finas i mitt hjärta – även om Saab inte skulle göra 
några fler bilar (vilket jag inte tror på). 

                                             
Beroende

Jag har ett problem. Jag kan inte nöja mig med 
EN Saab. Vilken skall jag välja? Eller rättare sagt: 
det GÅR inte att välja. Man måste ha flera. Det har 
blivit ett beroende - nästan ett sjukligt beroende. 
Hade man varit så här beroende av något annat 
hade man varit inlåst nu. Så jag ser det som att jag 
har tur att hålla på med Saabar vad än alla andra 
på jobbet säger.

Den viktigaste uppgiften som Saabklubben har 
är att skapa glädje för våra fordon. Det viktigaste 
är att vi gläds åt varandras bilar och hjälps åt. Det 
blir mycket roligare då för alla. Jag vet inget värre 
än när man diskuterar vilken Saab som är bäst för 
det finns inget självklart svar. Alla är vi olika och 
gillar olika bilar. Vissa är dock så sjuka som jag 
är och gillar allt som det står Saab på. 
För att komplettera min samling så har jag köpt 

en OG 900 cab och råkade även köpa en 9000 från 
1985. Den senare står i Kiruna. Det blir en trevlig 
färd i decemberatt åka och hämta den. Galen är 
jag helt klart men jag har roligt samtidigt och det 
är därför jag är med i denna klubb. 

                                                  
Färgad rabatt

Så har jag en trevlig nyhet att berätta. Saab-
klubbbens medlemmar får numera rabatt på färg 
från Förenade Färg. Fördelen med Förenande 
Färg är att de har återförsäljare i hela landet. Dock 
har de en kontaktperson som man måste lägga 
beställningen via. 

De har gett oss en rabatt på allt “flytande” med 
30% och tillbehör  med 20%. För att det skall 
bli så exakt som möjligt har de fått en kopia på 
Saabklubbens färgrecept. 
Beställningar görs till Dieter på telefon 08-

52259844 alternativt mobil 0739-604777. Man 
ska också bekräfta sin beställning på mail dieter.
haggtrom@forenadefarg.se med vad man beställt, 
sitt namn och adress förstås samt medlemsnum-
mer i Saabklubben.

Ytterligare en trevlig nyhet lagom till Jul är att vi 
med detta nummer av Bakrutan bifogar den efter-
längtade reservdelskatalogen som många saknat.

Nu måste jag fortsätta med det tråkiga jobbet 
att vinterförvara alla bilar. Det är nackdelen med 
att snart ha 12 Saabar. Var skall man ställa alla? 
Men på något konstigt sätt så löser det sig alltid.

God jul
 och

 Gott nytt år!

Karl Ask
Ordförande Svenska Saabklubben

PS; glöm inte betala medlemsavgiften, den som 
gör det i tid kommer få en överraskning… DS
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Redaktör`n har ordet
Några av mina bekanta har övergett Saab 

under hösten. Alla har i många år varit in-
bitna Saab-ägare och regelbundet bytt till nya 
Saabar. Men nu var det slut med den lojaliteten 
med Saab. 
Den ene hade en rikligt utrustad 9.3 med en 

massa extra finesser. Men all osäkerhet om Saab, 
allt ståhej och allt hit och dit som det varit med 
Saab så orkade han mentalt inte ha bilen kvar 
längre. Det tärde på Saabandan. Han resonerade 
som kanske många andra Saab-ägare har gjort: 
”Lika bra att sälja den nu medan man får något för 
den”. Sagt och gjort! Det blev en tur till Toyota-
handlaren. Och det blev en affär. Så nu åker denne 
f d inbitne Saab-ägaren japanskt istället och är 
mycket nöjd med att ha blivit av med Saaben. Nu 
kan han koppla av Saab och bryr sig inte längre 
hur det går med företaget och bilmärket. Ett ok 
som har tyngt honom länge lättade från hans axlar. 
Den andre mångårige f d Saab-ägaren som gjort 

täta byten till senaste modell har kört 9.5. Nu när 
det var dags att byta igen så fanns ju inte 9.5:an 
längre med stor lastlucka bak utan enbart som 
sedan – eller limousine. Han har alltid velat haft 
lastutrymme och bestämde sig därför för den nya 
kombin som lanserades i våras. Men den gick inte 
att köpa. Det gick bara att titta på den. Fabriken 
hade ju stått stilla och bara demonstrationsexem-
plar hade gjorts. Så denne Saab-fantast åkte till 
Volvo-handlaren och köpte en V70.
En anställd på Saab i många kunde inte tänka sig 

något annat märke än just Saab. Något annat fanns 
inte ens på kartan. Men så slutade han mitt uppe i 
krisen och tog ett annat jobb. Saaben gjorde han 
sig av med och köpte en liten Kia istället. Djupare 
satt inte den Saabandan. 
Detta är bara några exempel i min närhet. Det är 

säkert många som har övergett Saab den senaste 
tiden och bytt till sig andra märken. Det som har 
hänt med allt strul och en stillastående fabrik har 
skadat Saabs varumärke alldeles enormt mycket. 
Det är med bilar som med människor. Det är lätt 
att tappa i förtroende men väldigt svårt att åter-
skapa det.
Det är nog inte bara att starta fabriken igen och 

tro att kunderna köar hos bilhandlarna för att få 
köpa Saab.

Vilka märken som har vun-
nit på Saabs bekostnad är 
svårt att säga men Volvo 
säljer ju i alla fall bilar som 
aldrig förr. Ett annat märke 
som kommit upp sig är Volk-
swagen Passat. Den senare 
blev ju polisens val istället för Saab när 50 nya 
bilar beställdes och då Saab inte kunde effektuera 
den så återtog polisen sin beställning.
Vi som vurmar för gammel-Saabar berörs ju inte 

hur det går för Saab mer än att det kan kännas trist 
men inte mer än så. Bilar som har försvunnit från 
marknaden blir ju istället kult. Borgward Isabella 
och Tatraplan är exempel på sådana bilar för att 
inte tala om Trabant. Förr ville ingen ha den men 
nu är den väldigt eftertraktad – särskilt om det är 
en kombi.
Så för  får vår skull så ska vi inte hänga 

läpp om det går illa för Saab. Våra bilar 
står sig alltid. Trollhättebor i allmänhet har 
förstås en annan uppfattning då väldigt mån-
ga har en beroendeställning till företaget. 

Riktig SAAB?
En fråga som ofta återkommer är när Saab 

slutade att vara en riktig Saab – eller ska vi säga 
en – äkta Saab. 
I ett TV-inslag i samband med att tingsrätten i 

Vänersborg beslutade att Saabs rekonstruktion 
skulle få fortsätta i och med kinesernas intresse 
så visade en tidigare ordförande i Saab-klubben 
– Jonas Jonasson – upp sina Saabar och svarade 
på frågan att den sista riktiga Saaben är 900. 
Den är ”riktig” så till vida att den är svensk rakt 
igenom även om komponenterna som alla andra 
bilmärken kommer från underleverantörer från 
olika håll. Men det är konstruerad och utvecklad 
i Sverige.
En kvinna berättade att när Saab övergav frihju-

let så var den inte intressant längre för henne utan 
var som vilken bil som helst efter det.
Redaktören som är av den gamla stammen drar 

en ännu snävare gräns för vad som är en riktig 
Saab och tycker att när Saab satte en Ford-motor 
i 96:an i augusti 1966 så var den ingen riktig Saab 
längre. Men nya generationer som inte växt upp 
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med puttrande och rykande tvåtaktare håller alla 
Saabar för riktiga Saabar och en gång i framtiden 
blir säkert Saab 9.5 också en riktig Saab. Kanske 
den sista. 
Utvecklingen har sin gång och alla bilar liknar 

mer och mer varandra. Det känns mer som det kan 
kvitta vad det sitter för märke på bilen. Annat var 
det förr när bilarna var individuella till utseende 
och form. Det är små skillnader på dem numera.

Kinesaffären oviss
Hur det går med kinesaffären är ovisst i skrivande 

stund (17/11). Kineserna vill köpa och Muller vill 
sälja men GM sätter sig på tvären. Om GM stop-
par affären vet vi inte. GM har egen försäljning 
i Kina med Saab-teknik vill inte ha konkurrens. 
Även om vi har inbillat oss - och då inte minst då 
Oberoendedagen firades den 23 februari i år -att 
Saab var befriat från GM så tillverkas Saab i Troll-
hättan på licens av GM. Så inte var det så mycket 
till oberoende som vi hade trott. I bästa fall flyttas 
beroendet från GM till kineserna. Oberoende och 
självständigt blir inte Saab hur gärna vill än skulle 
vilja och önska det.
I sista stund hindrade kineserna Saab från att gå 

i konkurs – som det ser ut nu - och det får vi vara 
väldigt glada för – glada för att det stoppade kro-
nofogden från att sälja ut muséet. Saab museum 
är en kulturskatt och hör hemma i Trollhättan där 
de har tillverkats utom Sonetterna då. Och i finska 
Nystad men det är en annan sak. 
En aktion var igång för att rädda muséet med 

kommunen och Västra Götalandsregionen som 
huvudmän. Dock hann kronofogden mäta ut 
muséet innan och eftersom den offentliga sek-
torns kvarnar mal väldigt långsamt så hade man 
förmodligen inte hunnit fram med ett beslut innan 
muséet i Trollhättan varit tömt på sina rariteter 
om inte rekonstruktionen hade stoppat det. Det 
var många som hängde på låset hos kronofogden 
och ville vara med och bjuda på bilarna i muséet 
så det skulle ha gått fort för Kronofogden att sälja 
iväg dem.
Nu har man fått ett andrum och det gäller att 

jobba vidare och inte släppa taget för man kan 
aldrig vara säker på hur kineserna gör om de nu 
blir Saabs ägare. De har knappast något intresse 
för museibilarna.

Nu är vi inne i den tid på året då det händer som 

allra minst i klubben. Åtminstone utåt. Det händer 
säkert en hel del i garagen men det syns inte förrän 
till våren när tussilagorna slår ut i dikeskanterna 
och gammelbilarna rullar ut ur garagen. 
Det här numret av Bakrutan har blivit något av 

”summing up” med en del återblickar från några 
av de tillställningar som jag var ute på i somras. 
I närområdet var det cruising i Trollhättan, Power 
Meet i Nossebro, Hjulets Dag i Gräfsnäs och lite 
längre bort Midnattsolsrallyt i Västerås. Jag var 
också vid Westerquarn i Hallstahammartrakten, 
Power Meet i Västerås och en Topless-träff i 
Nyköping. Överallt fanns alltid Saab med mer el-
ler mindre. I Stockholm var det på Riddarholmen, 
Kungsholmen och Barkarby. Den senare regnade 
bort. På Kungsholmen fanns inte en enda Saab 
och på Riddarholmen en enda av nyare modell 
dessutom. Man undrar var i Stockholm Saab-
folket håller till. 

Full beundran
Nästa nummer, Bakrutan nr 1 varje år, är alltid 

svårast att fylla upp. Det är ju den tid som är hän-
delselösast på året så har du något att bidra med 
så kommer det väl till pass. Ett par har kommit 
och väntar på publicering i nästa nummer.
Förhoppningsvis ska det lugna ner sig med Saab-

fabriken så vi slipper alla ”eländessidor” som vi 
har haft under det gångna året. Dessa sidor har 
ett dokumentärt värde för framtiden när vi vill 
se tillbaka vad som ”egentligen hände” som det 
brukar heta. Vi glömmer snabbt hur alla turer 
gick och då ska vi kunna ta fram gamla Bakrutor 
och minnas hur det var när Saabs sentida historia 
ska skrivas. 
Det finns de medlemmar som retar sig på detta 

och på senare tid har det varit mer ris än ros till 
redaktionen.
Dock glädjer vi oss vad en medlem skrev:
- Jag har full beundran för hur ni i tidning-

sredaktionen får till vår klubbtidning. Mycket 
läsvärd och intressant. Jag hoppas att ni känner 
att ert arbete uppskattas.
Ja, det känner vi även om inte allt kan uppskattas 

av alla. Det är sådant som man får leva med. Man 
kan naturligtvis göra en tidning som bara stryker 
medhårs och som inte låtsas om att det blåser och 
viner utanför redaktionens husknut. 
Bakrutan kör utan skygglappar.

                                                                                                                             
CHRISTER GEBO
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Läsarnas sida
Hej,
Fick Bakrutan i brevlådan idag och läste redak-

törens svar på “folkstormen” mot nyhetsrappor-
teringen. Efter att ha läst igenom svaret på mitt 
inlägg kände jag att jag ville kommentera det 
som skrivits. Eftersom det dröjer såpass länge 
innan nästa nummer av Bakrutan kommer ut gör 
jag det här i “ursprungstråden”(hemsidan,reds.
anm.) istället.
Visst har jag ett beroendeförhållande till märket 

Saab, men det innebär inte per automatik att jag 
tycker att all negativ nyhetsrapportering kring det 
som hänt det senaste är fel. Det är ju utan tvivel en 
mycket mörk episod av Saabs historia. Det som 
stör mig är att det tenderar att bli sensationsjour-
nalistik och subjektiva bedömningar från folk/
journalister som inte tillräckligt pålästa. Visst det 
får man tåla, men när dessa frön även smög sig in 
i Bakrutan så blev det lite för mycket.

Ang. småbilar så är jag helt övertygad om att 
det stora flertalet som jobbar på Saab absolut vill 
se en “9-2:a”. Inget tvivel om det, men med de 
begränsade resurser som finns så är det inget som 
görs på kort tid. Konkurrensen i småbilssegmentet 
är knivskarp, marginalerna är små. Det är lätt att 
vara populistisk när man kanske istället borde 
vara mer nyanserad och föra ett resonemang kring 
en fråga. Sedan får det vara hur politiskt inkorrekt 
det vill att tillverka stora bilar, men det är ju ett 
arv vi fått med oss från GM och som inte går att 
ändra i en handvändning.

Nästa bil som kommer ut från Trollhättan må 
vara den “första riktiga Saaben på länge” om man 
med det menar att den konstruerats i stort sett helt 
i Trollhättan (och det är nog snarast så man bör 
tolka det uttalandet). Saab har knappast någon 
officiell hållning att 9-3:an, 9-5:an eller 9-4X inte 
är riktiga Saabar. Att jämföra 9-4X med Saab 600, 
9-7X eller Volvo 66 är inte rättvisande. Detta är ju 
färdiga bilar som gått i produktion och sedan getts 
nya identiteter. Utvecklingen av 9-4X skedde 
parallellt med Cadillac SRX och naturligtvis med 
ingenjörer från Trollhättan involverade. 

Det är ju få som kallar en Audi för en stylad 
VW, men det har varit populärt att dra parallel-
ler mellan gamla 9-5:an samt nuvarande 9-3:an 
och Opel och därför påstå att de inte är “riktiga” 

Saabar. Varför är det så?                           //Jonas

Svar:  
Vad som är en ”riktig” Saab är naturligtvis 

väldigt individuellt. När det gäller småbilar så 
är det riktigt att konkurrensen är hård men om 
Saab satsat på en 9.2 och lanserat den för Norden 
så hade vi säkert sluppit alla Kior och liknande 
importeras till Sverige. 
Jonas verkar bortse från att konkurrensen i det 

s k premiumsegmentet är precis lika hårt som 
för småbilar eller kanske ännu värre eftersom 
dessa köpare efterfrågar status och det har inte 
Saab. Saab borde ha förblivit en folkbil i små-
bilssegmentet som den en gång var. Saab har ju 
heller inte klarat att sälja dyra premiumbilar. 
Hade man gjort en liten bil så hade man kanske 
kommit upp i volymer på 150.000 bilar om året 
nu när småbilar efterfrågas och inte stora, tunga 
och dyra ”limousiner”.
När det gäller sensationsjournalistik som smu-

git sig in i Bakrutan så är syftet att återge en del 
av det som skrivs om Saab.  Till min profession 
har jag erfarenhet av att den journalist som 
skriver obekvämt bemöts av påståenden att vara 
okunnig och dåligt påläst.

Idag fick jag nya Bakrutan 3-2011.

Tack så mycket för underbar läsning.

En liten rättelse dock som förmodligen de 
flesta förmodligen vet om men kanske någon 
har missat. Det som står på sidan 41 att Saab 
Automobile har bytt namn till Swedish Automo-
bile är ju fel. Spyker Cars N.V. som är ägare till 
Saab Automobile AB har bytt namn till Swedish 
Automobile N.V.

Så upplägget är att moderbolaget Swedish 
Automobile N.V. äger Saab Automobile AB 
och Spyker Automobielen B.V. som tillverkar 
sportbilarna.

    //Psycho Dave
Svar:
En helt berättigad rättelse. Redaktören kallar 

sitt misstag för ett slarvfel. 
     Red
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Saab-fans ockuperar 
GM på Facebook

Hej, Christer,
Till att börja med, det var så mycket Sonett-

material i den senaste Bakrutan att jag nästan 
för en stund trodde att jag läste Sonettvärlden... 
Egentligen ganska kul men det är man inte van 
vid eftersom det mesta Sonettmaterialet brukar 
hamna i Sonettvärlden och självklart det om alla 
övriga Saabmodeller i Bakrutan.
På sid 36-37 måste jag dock tillåta mig att ha en 

avvikande synpunkt på vad Du skriver: Du skriver 
att Du undrar om “Saab kan göra en motsvarande 
tillställning (som P1800) 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 Saabmuséet 
och Sonettklubben att tänka på.
Och jobba med.”
Till att börja med, vi har delvis redan haft våra 

bakåtblickar medan det var rätt tid:
 
För Sonett I:an lyckade vi samla fyra av sex 

producerade bilar i Åsaka/Trollhättan i samband 
med att Sonett nummer 4 återinvigdes, det var 
Klaus Müller Otts bil. De som var med och ska-
pade I:an var med igen (Rolf Mellde, Lars-Olof 
Olsson, Arne Frick, Olle Lindkvist och dessutom 
Erik Carlsson, en fantastisk tillställning 1998.
 
För II:an har vi inte haft något specifikt möte på 

Hotell Foresta på Lidingö än, där får Du trösta 
Dig med att jag var där med min egen Sonett II 
V4 för något år sedan och intog en god middag. 
När Club Sonett firade 15-årsjubileum 1996 så 

var Rolf Mellde, Lennart Larsson och Bert Grahn 
med på vår träff i Skåne och alla bilmodellerna 
var representerade när vi åkte till den före detta 
fabriken i Arlöv.
 
Så vad göras kan är delvis redan gjort. Nu är det 

värre att göra något liknande av följande skäl:
Saab har nog med att kunna fortsätta som ett 

livskraftigt företag. Saabmuseet har nog med att 
hålla ihop samlingarna när alla gamar vill kapa åt 
sig sin favoritbil, där kan jag bara hoppas att det 
går att rädda samlingen ograverad så att allmän-
heten även framöver kan se den. Slutligen så har 
en del av de personer som var med och skapade 
Sonetten redan gått bort och andra är nu mycket 
gamla. Men jag skulle kunna trötta Dig med att 
räkna upp alla som var med på den tiden det be-

gav sig och som under åren har skrivit artiklar till 
Sonettvärlden och därmed räddat materialet till 
eftervärlden eftersom alla Sonettvärldar hamnar 
på universitetsbiblioteken. Ett fantastiskt histor-
iskt material som jag är stolt över att ha kunnat 
medverka till att det skrivits och publicerats.
 
En liten personlig rättelse ska Du få: Min egen 

Sonett som omnämndes i Pressrutan under Nos-
talgia är inte “mellangrå” utan den är Malakitgrön, 
en Saabfärg som Saab hade på 900 och 9000 runt 
1987! Men kul att jag omnämndes som “Sonett-
klubbsveteran” vilket nog får sägas är korrekt med 
tanke på att jag varit med i styrelsen sedan 1982.
 

Med vänlig hälsning,
Jan-David Skavén

Redaktör för Sonettvärlden

Saab-fantasterna är trötta på GM:s daltande 
med Saab. De kräver ändring nu.
Efter medieframgångarna med Occupy Wall 

Street-rörelsen verkar en trogen skara Saab-fans 
försöka ”Occupy” GM:s Wall på Facebook. 
Genom att skriva frasen ”Let Saab go” (ung. 
Låt Saab gå) försöker internetrörelsen påverka 
General Motors till att tillåta att affären ska gå 
igenom. Många användare bifogar även en bild 
på sin Saab i sin vädjan till GM att låta affären 
gå igenom. Rörelsen startades på Saab-forumen 
SaabWay Club och SaabsUnited i mitten av no-
vember och fick snabbt spinn på General Motors 
Facebook-sida. 

General Motors har tidigare vägrat låta affären 
gå igenom av egna konkurrensskäl, eftersom Saab 
kommer bli en direkt utmanare på den kinesiska 
marknaden med teknik som till stor del bygger på 
licenser från just GM.  

Det är inte första gången Saab-entusiaster slåss 
för sitt favoritmärke. 2009 gjorde David Blum-
berg låten Griffin Up, som vi uppmärksammade.  
Om Let Saab Go-rörelsen lyckas med sin 

kampanj är inte klart, eller hur stort genomslag 
det faktiskt får. Men det verkar vara få märken 
som har så trogna fans som det lilla märket från 
Trollhättan.
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6. SLUT PÅ OLJA
1 500 fordringsägare tvingas vänta på pengar, 

bland dem Saabs viktigaste underleverantörer, 
som smörjer maskineriet.
7. SKAVD LACK
Rekonstruktioner, inställda betalningar och 

märkliga ägare. Turerna i Cirkus Saab har nött 
bort glansen från varumärket. För fem år sedan 
såldes 130 000 bilar. I fjol bara 28 000. Siffran 
lär inte bli högre i år.
8. ROSTANGREPP
Lönerna till de 3 600 anställda har flera gånger 

inte betalats ut. Det fräter på förtroende och ar-
betsmoral.
9. FÖRAREN BORTA
Vd Jan-Åke Jonsson, som symboliserat tryg-

gheten och kunnandet i företaget, lämnade Saab 
i våras.
10. BROMSEN HAR FASTNAT
Fabriken i Trollhättan har stått still i fyra månad-

er. Några nya bilar tillverkas inte.
Fredrik Rundkvist Staffan Lindberg 

1. BACKSPEGEL SAKNAS
Saab har nästan aldrig gått med vinst under hela 

sin 64-åriga historia. Trots det hoppas nya ägare 
hela tiden på under.
2. SLUT PÅ BRÄNSLE
Enligt bilexperter krävs det minst tio miljarder 

kronor för att få fart på företaget igen. Saab har i 
dag skulder på nästan sju miljarder kronor. Och 
bara fyrtio miljoner i kassan.
3. PUNKTERING
Den finansiella luften har gått ur Saab och staten 

erbjuder ingen pump. Några stödmiljarder från 
regeringen är inte att vänta, utöver det lån på runt 
200 miljoner euro man redan gått i säkerhet för.
4. ÄR VERKSTAN PÅLITLIG?
De kinesiska bolagen Pang Da och Youngman 

har under lång tid påståtts vara räddningen. Så 
varför dröjer pengarna?
5. SKYMD SIKT
Vänersborgs tingsrätt väntas fatta beslut om 

Saabs närmaste framtid i dag, men ännu vet ingen 
om eller när Saab kraschar.

Saabs 10 problem

Saabs första riktiga försäljningsbroschyr
I ett tidigare nummer av Bakrutan publi-

cerades den första broschyren från Saab. Den 
kom ut 1947 i samband med att den första 
92:an visades upp. Den tillhandahölls till de 
som var särskilt intresserade av den nya ska-
pelsen på den svenska bilmarknaden. Någon 
klatschig försäljningsbroschyr som skulle 
locka till köp var den knappast utan mer som 
en teknisk presentation.
När Saab 92 kom ut på allvar på marknaden två 

år senare när Philipsons tog över försäljningen 
och marknadsföringen så kom reklammakarna 
in i bilden och då blev det något helt annat. Nu 
skulle kunder lockas att köpa det helt nya bilmär-
ket i Sverige. Saab 92A var född och skulle ut på 
vägarna. Svenskheten och flygkvaliteten kom att 
stå i centrum.
Laddade ord som linjeskön, arerodynamiskt 

utformad med svepande linjer, elegant exteriör m 
m kom till användning och staplades på varandra. 
Det märks att det var reklamfolk som tagit över 
språket från teknikerna. 
Framhjulsdriften påtalades särskilt och var något 

relativt nytt och väckte intresset för Saab. Det 
gjorde att den hade ”sensationella köregenskaper”. 

Man bredde då verkligen på. Saaben hade också 
en ”enastående väghållning och kurvtagnings-
förmåga” 
Det låga luftmotståndet med plana sidor och en 

slät undersida, framhöll man också för lägre luft-
motstånd, större acceleration och högre toppfart.
Inredningen framhölls som smakfull och el-

egant. Med dagens mått mätt var den ju oerhört 
spartansk.
Ur- och instegningen är ”synnerligen bekväm” 

tack vare de breda dörrarna som senare skulle 
komma att kallas för bland annat självmordsdör-
rar.
Det var en tjusning att köra och äga en Saab, 

enligt broschyren.
Det är intressant att läsa gamla broschyrer och 

mycket är sig likt än idag. Det som skiljer är att 
ordet miljö inte var uppfunnet på den tiden.
Broschyren nedan har vi fått på mail av Harald 

Rosenkvist. Det får han en trisslott för.
Om någon har en broschyr på nästa 92:a då man 

slapp fälla ner baksätets ryggstöd för att komma 
åt bagageutrymmet utan nådde det genom bak-
luckan så lånar vi gärna den för publicering i 
kommande nummer.                                                                    

CHRISTER GEBO
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Saab skulle behövt en Steve Jobs
Saab kunde ha blivit bilarnas svar på Apple om saker och ting hade skötts bättre. Det trodde 

ekonomijournalisten Ronald Fagerfjäll i ett samtal i Gomorron Världen i mitten av november då 
GM sagt nej till att Saab räddas av kineser som därmed skulle  få tillgång till tekniklicenserna. 

har fått samma uppmärksamhet. Han tror att det 
beror på att det finns fullt av manliga journalister 
som älskar bilar. Det är svårt att uppbåda samma 

Saab har allt emellanåt jämförts med katten som 
har nio liv. Men man vet inte hur många liv som 
Saab har förbrukat och det är att svårt att säga i 

empati och nostalgi för andra hotade 

företage.                              
Medlidande

Orter som ligger illa till är Fager-
sta och Gimo som kommer att få 
konkurrens från Kina men det är inte 
lika lustfyllt för journalister att rap-
portera om bergborrar och vändskär 

i svarvar och fräsar.
Han jämför också journalisternas rapporteringar 

om Saab med sportjournalisternas inställning till 
svenska fotbollslaget. Man kan trots sin objektiv-
itet inte låta bli att heja på det:
- Man har någon slags medlidande eller 

empati. De vrider sig som maskar för å ena sidan 
tror de inte på Saab men å andra sidan vill de så 
gärna att det ska gå bra. Man känner så mycket 
för att det ska lyckas.

                                 
En sekt

Ronald Fagerfjäll jämför också Saab med Apple:
- Saab hade kunnat bli ett framgångsrikt 

företag som Apple någon gång 1985/86 men det 
hade krävts oerhört mycket produktkontroll och 
marknadsföring.
Med en Steve Jobs vid ratten hade Saab kunnat 

växa och blivit ett framgångsrikt bilföretag i ett 
höglöneland men det fanns ingen Jobs i Trollhät-
tan.
Han ser Saab-ägare som en sekt av intellektuella 

människor som hatar att köra Mercedes och som 
hade kunnat växa världen över.
Om några år kan Saab vara nerlagt och vi kan 

antingen se allt det här i backspegeln som ”my-
cket väsen för lite ull” eller så kan vi se en liten 
teknikavdelning till ett kinesiskt företag. Men 
vilket det blir vågade inte Ronald Fagerfjäll gissa:
- Jag har lärt mig en sak av den här Saab-

historien och det är att jag har haft fel förut. Kan-
ske var det bara det åttonde livet som rök senast.

                                                                   
CHRISTER GEBO

förväg när det sista är på väg att gå förlorat.
Vi har tappat räkningen efter alla turer som 

varit - inte enbart under de tre till fyra senaste 
åren - utan ännu längre tillbaka i tiden när 
Saab har redovisat det ena förluståret efter 
det andra. 
Saab har haft många ödesdagar som man 

har överlevt. Hittills har Saab alltid kommit 
tillbaka hur mörkt, hopplöst och eländigt det 
än har sett ut. Men värre än i år 2011 har det aldrig 

någonsin varit.                              
En spillra

Gomorron Världen är ett program i P1 varje 
söndag och som tar upp händelser runt om i 
världen för analyser. Oftast så handlar det om 
politik. Men söndagen den 13 november fick 
krisande Saab vara med på ett hörn i program-
met. Det var författaren och ekonomijournalisten 
Ronald Fagerfjäll som intervjuades om sin syn på 
läget för Saab.
Han menade att Saab idag bara är en spillra av 

vad det var en gång och att nerläggningen av Saab 
redan påbörjades i början på 90-talet när GM gick 
in i företaget.
- En stor del av företaget är redan nerlagt 

och nu är det ett litet företag det rör sig om.

                              
Saab-älskare

Ronald Fagerfjäll är, som den medelålders man 
han är, en älskare av Saab. Hans uppfattning är 
nämligen att det är just medelålders män som vur-
mar mest för Saab och som inte kan få tillräckligt 
mycket av denna bil som har varit världsbäst på 
teknologi.
Han tycker dock att det har skett en överrappor-

tering av Saab i media då han har läst mer artiklar 
om Saab de senaste fem åren än under Saabs hela 
tidigare existens.
Andra företag har sparkat folk och lagt ner 

verksamhet i betydligt större omfattning än 
Saab som till exempel Ericson men har inte alls 
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När det såg som allra mörkast ut och då konkursen nära nog var ett faktum så utbröt det rena 
glädjeruset och tummen upp i Trollhättan. Det var tidigt på morgonen. Dagen innan hade tiden 
gått ut för Saab att motsäga sig rekonstruktörens Guy Lofalks ansökan om att avbryta rekon-
struktionen. Nu var i stort sett konkursen bara en formsak. Men under natten hade Victor Muller 
gjort upp med kinesiska Pang Da och Youngman att sälja Saab för 900 miljoner och jublet bröt 
ut. Sällan har väl så många blivit så glada den här morgonen den 28 oktober. 

Från glädjerus till besvikelse, del 3

Nu var Muller hjälte igen. De som hade bör-
jat att tvivla på om han verkligen var Messias 
Saabfrälsaren fick i all hast ompröva sitt tvivel 
på Mästaren. 
Efter glädjechocken kom jublet. Anställda 

gjorde segertecken och gjorde tummen upp. Allt 
tvivel, all pessimism var plötsligt som bortblåst. 
Saab andan levde. Den lever vidare. Länge leve 
Saab. Men den lever i kinesiska händer. Saab hade 
vänt ansiktet från det stora landet i väster till det 
ännu större landet i öster. 

                                                                       
DRÅPSLAG

Men säg den glädje som varar länge. Redan efter 
ett par dagar kom det smolk i glädjebägaren. 500 
anställda skulle sparkas för Saab fick genast ett 
sparbeting på en miljard kronor. Facken skruvade 
på sig. Nu blev det obekvämt igen men det var 
ändå inget vad som väntade bakom nästa knut. 
Efter ytterligare ett par dagar kom det riktiga 

dråpslaget. GM motsatte sig försäljningen av 

Några pengar hade däremot inte kommit in på 
lönekontona. Det såg nattsvart ut. Pessimismen 
var stor. Få trodde att det fanns någon räddning 
för Saab. Nu hade man kommit till vägs ände. 
Förhoppningarna på Victor Muller hade i stort 
sett släckts. Saab stod bara millimetrar från stupet.
När Saab inte ens hade lämnat in en ansökan 

till tingsrätten om att rekonstruktionen skulle få 
fortsätta när tiden var ute så trodde alla att tiden 
också var ute för Saab. Man var säker på att nu 
skulle Muller tvingas att kasta in handduken. Då 
var det svart – becksvart. När de anställda kröp 
till kojs den kvällen så var man mentalt beredd 
på att när nästa dag skulle randas så var det ute 
med Saab för då skulle tingsrätten ta ställning till 
Lofalks ansökan. Då Saab inte hade kommit in 
med något yttrande så fanns det bara ett beslut för 
tingsrätten att fatta – att rekonstruktionen skulle 
avbrytas. Det var alla berörda inställda på. 
Muller var nere för räkning. Och det var inte 

första gången. Men den här gången såg han ut att 
vara utslagen för gott. Det hade gått 
sju månader utan något liv i Saab-
fabriken. Det hade varit dödstyst som 
i graven utom när de närmast sörjande 
– de anställda – hade varit och hälsat 
på den livlöse patienten som låg i 
respirator. 

                                                                      
GLÄDJERUS

När Muller låg nere för vad man trodde var 
den sista uträkningen var det också som ett sista 
farväl. Men undrens tid var inte förbi vad gäller 
Saab. På nio reste han sig upp och förklarade 
ivrigt nästa morgon att han hade räddat Saab från 
sotdöden. Var det sant? Det var knappt att man 
kunde tro sina öron. Morgontrötta Saab:are visste 
inte om de skulle tro vad de hade hört. Var det en 
dröm? Man fick nypa sig i öronen. Jo, man var 
vaken. Det var alltså sant. Nyheten upprepades 
gång på gång i nyhetssändningarna hela dagen 
och spreds från lokalradio till riksradion och TV-
nyheterna senare på dagen. 

Saab till Kina. Man ville inte att Saabs 
teknologi - som egentligen är GM:s 
- skulle hamna i kinesiska händer – 
enligt GM i orätta händer. Det blev 
tvärstopp och Muller som hade åkt till 
sitt magnifika hem på en av Mallorcas 
gräddhyllor fick återvända, som han 

sa, till ritbordet igen. Det blev spekulationer om 
det var ett slutgiltigt och definitivt beslut från GM 
eller bara ett förhandlingsutspel.

                                                                   
OVISSHET IGEN

Hela Trollhättan höll andan och ville så gärna 
hoppas att GM skulle ge upp sitt motstånd och 
låta Saab hamna i kinesiska händer. GM ville ha 
svar på en massa frågor och ställde villkor. Muller 
åkte tillbaka till Detroit. Det gick en tid i ovisshet. 
Tiden gick ut för det avsiktsavtal som man hade 
med Pang Da och Youngman den 15 november. 
Då gällde inte längre det som man hade kommit 
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överens om.  SWAN – Saabs ägarbolag, hade en 
sedan länge planerad bolagsstämma i Holland. 
Enligt de ursprungliga planerna så hade den 

extra bolagsstämman kallats ihop för att släppa 
in kineserna i styrelsen. Men av det blev det intet 
till följd av GM:s bromskloss. Bolagsstämman 
hölls men bara som information till aktieägarna 
att förhandlingar pågick med GM.  
Sedan blev det tyst från Saab. Inte ett ord 

läckte ut. Ingen visste något. Trollhättan och de 
Saab-anställda höll andan. Skulle Muller lyckas 
att övertala GM att ge med sig? Skulle Muller 

den omprövas upp till ett år enligt lag. 
Blir 21 december Saab sista Ödesdag? Överlever 

man den också eller blir det den sista?

             
  NYA FRÅGETECKEN

Och som om inte alla turerna kring Saab var nog 
så kom det nya frågetecken in i de sista av denna 
tidnings skälvande minuter inför pressläggningen 
när det blev känt att Vladimir Antonov blivit 
internationellt efterlyst misstänkt för ekonomisk 
brottslighet i stor omfattning.
Plötsligt så förstod man varför EIB varit så 

kallsinnigt till att släppa in Antonov som ägare i 
Saab och att man till slut stoppade honom. Samti-
digt måste det kännas pinsamt för Riksgälden och 
Bo Lundgren som gav honom grönt ljus och förre 
näringslivsministern Maud Olofsson som berömt 
honom som en god entreprenör. Han skulle med 
sina miljarder rädda Saab undan sotdöden och få 
liv i den stillastående bilfabriken med regeringens 
välsignelse.
Det stora frågetecknet är nu om den lettiska 

arresteringsorden på Antonov påverkar Saab. 
Victor Muller finansierade ju Spykers köp av 
Saab med lånade pengar av Antonov. Kommer en 
brottsutredning mot Antonov som ett nytt hinder 
för Saabs framtid?
Nya frågetecken väcks innan gamla frågetecken 

har rätats ut. Problemen och bekymren verkar 
hopa sig.

                         
PRÖVAT FOLK

Idag (24/11) är det Thanksgiving i USA och 
GM-folket firar det med att äta kalkon som alla 
andra amerikaner samtidigt som man meddelar 
att man står fast vid sitt nej till Saabs kina-affär.
Imorgon (25/11) går tiden ut för det förlängda 

avsiktsavtalet med Pang Da och Youngman. 
Imorgon ska också Saabs anställda få novem-

berlönen med kinesiska pengar men de har inte 
kommit.
Saab-anställda är ett hårt prövat folk. 
Hopp, förtvivlan, glädjerus, besvikelse, ovis-

shet och allt vad de har fått uppleva under 2011 
och ännu denna dag fortsätter Sagan Saab med 
okänt slut

Fortsättning följer.      
                                                                                                                   

CHRISTER GEBO

kunna göra eftergifter som tillfredsställde GM? 
Ett villkor som GM skulle ha ställt var att ingen 
Saab-produktion skulle få ske i Kina. Förmod-
ligen ett omöjligt krav för kineserna att smälta. 
Men i Trollhättan gillades det för då skulle Saab 
fortfarande få vara kvar och tillverka bilar till hela 
den kinesiska marknaden. Det finns en inte alltför 
obefogad oro i Trollhättan att kineserna flyttar 
hela tillverkningen till sitt egna låglöneland.

                                                                   
POLITIKENS SAAB

Men hoppet lever i Trollhättan och det råder 
en andlös spänning. Tiden är kort nu för Muller. 
När detta skrivs (24/11) har Saab-anställda fått 
beskedet att november-lönen blir försenad. detta 
två dagar innan skyltsöndagen och julhandelns 
inledning! Och så drar facken igång med konkur-
sprocessen igen.. Tingsrätten har beslutat att Saab 
ska betala en halv miljon till facken för sitt arbete 
med den förra konkursansökningen. 
Dramatiken kring Saab fortsätter. Sagan Saab 

är ännu inte slut. Och gör det kanske inte heller.
Socialdemokraternas ledare Håkan Juholt har 

liknats vid ”Politikens Saab” – han dödförklaras 
men kommer tillbaka varje gång. Nog ligger det 
mycket i den liknelsen. 
Frågan ställs om Håkan Juholt är kvar till valet 

2014. Är han det? Och är Saab kvar då? 
Saab har överlevt många Ödesdagar. Den 30 

november kan vara en sådan dag. Då förväntas 
Kinas myndigheter lämna besked. Om inte annat 
blir den 21 december en ny Ödesdag. Då har det 
nämligen gått tre månader från det att Saab bev-
iljades rekonstruktion och var tredje månad ska 
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19/9 Hovrätten beviljar Saab prövningstill  
 stånd
20/9 IF Metall begär Saab Automobile i   
 konkurs
21/9 Saab får genomgå rekonstruktion
23/9 Anställda fick lönegarantin utbetald för  
 augusti
26/9 Kronofogden har mätt ut Saabs-bil  
 museum. Septemberlönen på väg 
 till Saab-anställda.
27/9 Lönegarantin gäller bara en månad till            
 Saab-ägaren Swedish Automobil betalar  
 26 miljoner till Indien
28/9 Metallfacket tog tillbaka konkursansökan  
 mot Saab
29/9 Saab väntar på klartecken från Kina           
 Spyker Cars kan komma att hamna i   
 USA
1/10 Inga pengar från Youngman än
2/10 Saab kämpar mot klockan
5/10 Pengarna från Youngman dröjer
6/10 Volvos ägare Geely intresserad av Saab           
 Geely förnekar Saab-intressse
7/10 Kronofogden nerringd av museibils-  
 spekulanter  Underleverantören Lear   
 säger upp 26 tjänstemän.    
 Tjänstemannafacket hotar avbryta   
 rekonstruktionen. Lofalk har gått   
 till Geely bakom ryggen på Saab 
10/10 BAIC tänker inte hjälpa Saab
11/10 Anneli Lööf lovar göra allt för att rädda  
 Saab och jobben i Trollhättan  Victor  
 Muller vill ha en ny rekonstruktör istäl- 
 let för Lofalk. Kinesiska NDRCuppma 
 nar till försiktighet med Saab. Muller  
 i krismöte i Stockholm om Saab.
12/10 Saab kan tvingas avbryta rekonstruk  
 tionen idag
13/10 Youngman räddar Saabs oktoberlöner  
 med 100 miljoner. Saab-återförsäljaren  
 ANA i Trollhättan säger upp 43 personer
14/10 Amerikansk racerförare vill köpa Spyker  
 för 300 miljoner kronor
19/10 Polisen köper 50 st Volkswagen Passat  
 istället för Saab
20/10 Saab har börjat att tvivla på Youngman  
 och Pang Da.  Guy Lofalk ansöker om  

 avbruten rekonstruktion.  Muller har av- 
 visat kinesiskt bud att köpa hela Saab
22/10 Lofalk sågar Saabs nya räddare North  
 American Capital. Metallfacket har   
 fortsatt förtroende för Muller. 
23/10 Saab säger upp avtalet med Pang Da   
 och Youngman
24/10 Krismöte i Stockholm mellan Saab och  
 kineserna.  Saab krävs på 187 miljoner i  
 obetalda garantipensioner
26/10 25 ingenjören har slutat på Saab och   
 börjat på Volvo.
27/10 Regeringen är redo för Saab-konkurs           
 Lofalk har fått 11 miljoner i förskott för  
 rekonstruktionen
28/10 Avsiktsavtal att Pang Da och Youngman  
 köper Saab för 900 milj kr  Lofalk   
 återkallar sin ansökan om att rekonstru- 
 ktionen avbryts.
31/10 Saabs rekonstruktion får fortsätta och            
 500 Saab-anställda ska sägas upp 
1/11 Nationalekonom: Lättare utan Muller           
 Kinas industriminister positiv till en   
 Saab-affär.
4/11 GM tvekar att godkänna Kina-affären
7/11   Saab-produktionen i Mexico står stilla           
 GM stoppar Saabs Kina-affär.
10/11 Pang Da och Youngman vill förhandla  
 med GM
15/11 Avsiktsavtalet med Youngman och   
 Pang  Da löper ut men    
 förhandlingarna fortsätter.
16/11 Antonovs lettiska bank satt under statlig  
 tvångsförvaltning   GM har slutat bygga  
 Saab 9-4X efter 500 tillverkade bilar
17/11 Saab ska betala en halv miljon för fack- 
 ens konkusansökningar
18/11 Saabs borgenärsmöte 22/11 uppskjutet  
 tills vidare.
22/11  GM står fast vid sitt nej. Kineserna vill  
 betala nästa Saab-lön.    
         Skatteverket har överlämnat krav på 29  
 miljoner till Kronofogden. 
23/11   Panng Da har satt stoppdatum till 25/11  
 för det förlängda avsiktsavtalet
23/11  Antonov internationellt efterlyst för   
 miljardsvindel.

Saab i nyhetsflödet
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Gistads marknad
Alla vägar bär till Rom, heter det ju. Men för Saab-entusiaster bär alla vägar till östgötska 

Gistad. I vart fall om det är första söndagen i september. Då förvandlas idrottsplatsen till 
gammel-Saabarnas Mecka. Här samlas man, pratar, kollar varandras bilar, provkör och inte 
minst fyndar på marknaden.

Årets Gistad var den första för redaktören. Har 
i många år tänkt åka dit men det har inte blivit 
av. Det hade säkert inte blivit av i år heller om 
det inte var för att klubbstyrelsen hade möte i 
Norrköping dagen innan. Då var man ju redan 
på plats i närheten i vart fall så det blev en tur dit 
före hemresan. 

en Saab 99 körandes förbi platsen där redaktören 
stod. Tänkte att den ska säker till Gistad.
Sagt och gjort. Hängde på. Det gick undan 

genom kurvor och vägskäl. Om den nu skulle 
någon annanstans än till Gistad så hade man snart 
varit vilse i spenaten. Men den skulle till Gistad 
så den rullande vägvisaren blev redaktörens till-
fälliga GPS.
Här var det en stor parkeringsplats full med 

Saabar av alla modeller och årgångar. Flera Topp-
Olas vittnade om både långresenärer och övern-
attare. Kvällen innan hade det varit traditionell 
korvgrillning men då satt redaktören på hotell-
rummet och läste korrekturet till förra numret så 

Redaktörens mobila vägvisare till Gistad-
marknaden.

- Får man fresta med ett par bakljusglas till 
Combi Coupéer?

Till vänster 
har det 
fyndats en 
dörr.

… och här 
öppningsbara 
baksätesrutor….

Men hur hitta dit. Övriga i styrelsen hade redan 
kommit iväg så där satt man bakom ratten och 
visste inte vart man skulle åka. Har ännu inte skaf-
fat GPS. Behöver i vanliga fall ingen. Kan vägen 
mellan Trollhättan och Stockholm vilken är den 
huvudsakliga resrutten numera och dit man ska i 
huvudstaden. Kör sällan utanför de stora vägarna. 
Ibland kan man få för sig att ta en genväg men 
det slutar ibland med att man kör fel och det blir 

en senväg istället.
Körde i alla fall ut från den 

gamla textilstadens centrum 
till stora vägen för att kolla 
på skyltar till Gistad. Men det 
fanns ingen skylt som det stod 
Gistad på. Skulle man åt höger, 
vänster eller rakt fram?
Men man behövde inte vänta 

så värst länge förrän det kom 
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Detta kallas för ”gubbröra” på vanliga loppisar.

Detta är vad man kal kalla för ren äkta bakluckeloppis.

Husbilstvåan väcker alltid intresse var den än dyker 
upp som här i Gistad.

det blev ingen Saab-social närvaro runt grillen. 
Söndagens kommers verkade vara lysande för 

både säljare och köpare. Många var det som bar ut 
sina fynd genom grindarna till sin parkerade bil.
Undrar om Gistad-marknaden är världens 

största Saab-marknad.
                                                                                                                                  

CHRISTER GEBO

Ur VK 20110917
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Minnen från racing med Saab
Sigvard och Gun-Britt Johansson berättar

Vi, Nils-Gunnar Svensson, Sten-Olof Göthberg  och undertecknad träffade  Sigvard  och 
Gun-Britt  i Trollhättan för att få veta mer om deras upplevelser under racingåren med olika 
Saab-bilar. Sigvard hade alltid med sig familjen på tävlingshelgerna och Gun-Britt har nogsamt 
klistrat in tidningsklipp och bilder från Sigvards karriär och som vi fick ta del av.                                      

De första åren
1950 debuterade Sigvard 

som motocrossförare med 
en Monark med BSA-motor 
hemma i Småland. Omkring 
1958 gjorde han iordning en 
krockskadad Saab 93 och 
började åka Tillförlitlighet-
stävlingar i skogen( = ral-
ly). Sigvard jobbade då som 
mekaniker på Philipssons i 
Karlshamn och fick 1959 frå-
gan varför han inte sökte jobb 
på Saab-fabriken. Så skedde, 
givetvis med baktanken att  
skulle man köra biltävling 
med Saab var det ju en fördel 
om man bodde i Trollhättan 
och jobbade på fabriken. 

Sigvard och Gun-Britt framför delar av 
prissamlingen september 2011

Augusti 1959 började Sigvard på billaboratoriet. 
Strax efter flytten till Trollhättan träffade han Lars 
Billengren  - som han kände från rallyskogarna 
- och de andra fortåkande vänersborgarna, bl.a. 
Arne Hertz. Grabbarna skulle till Årjäng för att 
köra på travbanan och då Sigvard tillfrågades 
om inte han skulle följa med var svaret enkelt. 
Bandebuten var lyckosam och Sigvard vann sin 
första hastighetstävling med en Saab 93. 
Som brukligt på den tiden ”körde man allt”, 

d.v.s. både i skogen och på bana.  Det började 
dock gå allt bättre på bana och då Sigvard slagit 
fabriksförarna Gösta Karlsson och Erik Berger 
i Gelleråsloppet 1961 med en 96:a blev han 
erbjuden att fabriksteamet skulle hjälpa till med 
renovering av motorn. Det visade sig då att hans 
motor inte alls hade samma effekt som fabrikens 
men efter detta höll Saab med tävlingsmotor. 
Förklaringen till framgången var enligt Sigvard att 
han använde Dunlop SP fram och Pirelli Cinturato 
bak. Med den kombinationen styrde bilen bättre 
och det gick att åka fortare än konkurrenterna i 

kurvorna.
 I början på 60-talet fick 

Sigvard flytta över till täv-
lingsavdelningen som vag-
nmekaniker.         

                                                          
Kortnos-tiden

1962 körde Sigvard Kanon-
loppet med en ny standard 
-96:a och en fabriksmotor. 
Övernattningen  ordnades 
med Saabs bäddsats i en 
närbelägen skogsdunge.  Att 
biltävlandet var ekonomiskt 
möjligt berodde på den hjälp 
han fick från tävlingsavdeln-
ingen i form av reservdelar, 
lån av motorer och växellå-
dor och liknade.  Sigvard 

hade också BP som sponsor och fick i mitten 
på 60-talet 8000 kr som ersättning för ett helt 
år. Gun-Britt berättar att hon periodvis inte såg 
mycket av Sigvard hemma på kvällarna. På da-
garna var det rallybilar som gällde. Sedan hem 
vid femtiden och äta. Därefter åter till tävling-

: Istävling i Hedemora observera isdäcken med långnabb



2424

savdelningen och jobba med den egna bilen fram 
till 10-11 på kvällen och ibland kanske fram till 
gryningen.

P 9134, den -63 Sport - som beskrivits tidigare 
i Bakrutan - användes både till is- och banracing. 

Inredningen i grupp 2 Sporten var klassad med 
standardbilens  inredning för att spara vikt men 
man ändrade till exempel inte sidoklädseln och 
liknande.  På tävling körde man alltid med full 
värme och ledde ut varmluften via extra slang 
till utsidan. Sigvard menar att med hjälp av detta 
enkla trix hade man inte överhettningsproblem 
ens med kortnosen. Man använde det vanliga 
bensinröret från tanken och fram till pumpen. 
Ibland användes en blå Bendix bensinpump. 
Enligt Nils-Gunnar Svensson ville man inte ha 
för högt bränsletryck till Lancia-förgasarn på 
grund av risken att den flödade. Därför körde 
man periodvis med dubba Su-pumpar som tryckte 
lite mindre.

                   EM tävlingar
De första utlandstävlingarna var 6-timmars på 

Nürburgring omkring 1963. På långloppen var 
det alltid Sigvard och Gösta Karlsson som delade 
på körningen i en fabriksbil. Sigvard körde back-
tävlingar som Mont Ventoux i Frankrike. Ibland 
kunde man börja en tävlingsperiod med back-
tävlingen i St Ursanne i Schweiz  första helgen. 
Sedan åkte Sigvard med familjen och badade på  
Riveran för att nästa helg fortsätta till en tävling 

Kanloppet 1964,Sigvard och Bernt”Malin” Melin

: Saabstallet uppställt i depån i Karlskoga

På vintern  med långnabb – däck 
som tillverkades av Lennart Lystad i 
Strömstad.  Det speciella med långnabb 
(eller spik som de också kallades) var 
ett oerhört fäste så länge isen var hård 
plus en stundtals intensiv snörök. Gick 
man in för fort i en kurva gick bilen upp 
på två hjul i stället för att sladda som 
ett dubbförsett fordon hade gjort.  Då 
banan blev uppkörd och mjuk i spåren 
gällde det att hitta hård is för att få fäste. 
Isdäcken höll ofta flera säsonger
1964 var resultatmässigt ett guldår för Sigvard 

med SM-guld både på is och bana med P 9134.
Han var den förste av Saabåkarna som började 

fundera på väghållning och började åka med nega-
tiv Camber på framhjulen och skränkte bakaxeln 
för att få bättre vägkontakt. När väl Sigge hade 
börjat med negativ Camber vara Bosse Brasta 
inte sen att ta efter och hade ännu mer negativ 
Camber i nästa tävling. 
Nästa steg blev att använda Dunlop Racing 

istället för radialdäcken. Fjädrarna kapades och 
stötdämparna byttes till Koni eller Auto-Trygg . 
Sigvard minns inte att man provade med olika 
hårda fjädrar eller ändrade inställningen på stöt-
dämparna. 

på Zandvoort i Holland. 
1965 gick det en EM-tävling i Karlskoga där 

givetvis Saabstallet var väl representerade.
Till och från EM-tävlingarna 1964-65 körde 

man bilarna på vägen med tävlingsmotorn i 
bagagerummet. På hemvägen var det ofta lika 
mycket racing som på tävlingsbanorna eftersom 
både Gösta Karlsson och Boo Brasta alltid skulle 
vara på jobbet klockan 8 måndag morgon. Saab-
stallet hade ofta sällskap med Tom Trana i Volvo 
Amazonen, som även han körde samma tävlingar 
med på kontinenten. Så vitt man förstår var in-
cidenser (och vilda upptåg) under transporterna 
inte ovanliga som till exempel fullfartsbogsering 
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på Autobahn eller ännu värre då bensinen var slut 
och bogserlinan var ”kaputt”- puttades framför-
varande T-sport av kollegan. Väl hemkommen till 
Trollhättan uppgavs alltid ”hårda tävlingar” som 
förklaring då den stränge verkstadsförmannen 
Broman på tävlingsavdelningen undrade vad som 
hänt med de illa åtgångna stötfångarna.
                                                   

                                                   
Transporter

I början kördes bilen med tävlingsmotor på vä-
gen.  Sedan lånades en skåpbil på SAAB-ANA 
på tävlingshelgerna. Isbilen gick dock aldrig på 
vägen utan den transporterades till tävlingarna. 
I mitten på 60-talet byggde Sigvard om en Ford 
Transit för biltransport. Emellertid blev denna 
påtagligt baktung och nästa Ford Transit som 
byggdes  förlängd för att balansera bättre. Denna 
användes också under V4-tiden och även för ral-
lycrossbilen.

                                    
Långnos-tiden

1965
Under Is-säsongen användes fortfarande kort-

nos-Sporten med framgång - silver i SM!
De tre förta bantävlingarna på våren kördes 

med P 8354 - en långnos-Sport som Sigvard 
ägde själv. Sommartid uppdagades problemet 
med att insugsröret till Lancia-förgasaren inte 

var klassat och till hösttävlingarna lånade Sig-
vard en kortnos-Sport  (PA 11997) av kollegan 
på tävlingsavdelningen Kenneth Johansson. På 
bilder kan man se att även Gösta Karlsson körde 
kortnos på Skarpnäcks hösttävling. Efter starten 
i SM-finalen i oktober på Karlskoga bestod de 
första bilarna av fyra kortnos- Saabar ( Gösta, 
Sigge, Boo och Björn)
Enligt Sigvard var det inte någon stor skillnad i 

körupplevelsen mellan en kortnos och en långnos. 
Man ordnade ”bara med”  negativ Camber fram 
och skränkte bakaxeln samt körde på Dunlop 
racing så fungerade långnosen bra. 

Sigvard i full fart genom Karusellen på Nürburgring

Istävling i Bengtsfors 1965, Sigvard kör fortfarande  
P 9134

Vårtävlingen i Knutstorp 1965, Sigvard med 
långnosen P 8354 i hård kamp med Boo Brasta i sin 
gamla kortnos OA320.

Enligt Nils-Gunnar Svensson såg man inte det 
på den tiden som en så skarp övergång mellan 
kortnos och långnos utan det var en flytande 
övergång. Båda modellerna användes parallellt 
även av tävlingsavdelningen. På bilder kan man 

Fullaktivitet i Saab-depån i Karlskoga 1965, Från vä 
Sigvard, Gösta Karlsson, Kenneth Johansson , Nils 
Gunnar Svenson och trol Rolf Ebefors
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Fyra kortnos Saabar på väg mot första kurvan i SM 
finalen i Karlskoga 1965

se att vinnaren av 1966 års KAK-rally, Åke An-
dersson , körde  en då tämligen gammal kortnos 
samtidigt som Erik Carlsson och Pat Moss körde 
en långnos i samma tävling
1966
Enligt Nils-Gunnar Svensson var förgasaren 

fri i gamla grupp 2-reglementet  från 1966 men 
insugningsröret måste vara klassat. Till  1966 års 
säsong hade man funnit på en Porsche-förgasare 
(Solex 40 P1) - en överströmningsförgasare som 
monterades som tre separata enheter. Dessa mon-
terades snedställda med en adapter på original 
insugsrör för att få plats. Sedan satt ett flottörhus 
på motorrumsgolvet.  Detta flottörhus matades 
med bränsle av en blå Bendix-pump. Från flot-
törhuset pumpades med en eller två pumpar till de 
tre förgasarna, som inte har några konventionella 
flottörhus, utan ett rör med en höjd som motsva-
rar den bränslenivå som förgasaren behöver för 
att fungera. Rören fungerar med överrinn så att 
överskottet rinner tillbaka till flottörhuset på mo-
torrumsgolvet. Konststycket är här att balansera 
pumpens eller pumparnas tryck och kapacitet 
så att inte det blir en fontäneffekt i förgasarnas 
nivårör.
Enligt Sigvard fungerade detta förgasar-arrange-

mang mycket bra men man fick ha mycket stora 
munstycken. Problemet var insugsröret som man 
filade så det gick hål i väggen och man fick ju inte 
tillföra material, men laga, så man svetsade på och 

filade osv. Till slut ” blev det ganska bra öppning”. 
Årets istävlingar körde Sigvard med sin P 8354. 

Klassgränsen hade nu ökats till 1000 cc. Sigvard 
hade hårda kamper med Boo Brasta i Abarth 1000 
och Olle Loggert i en Cooper och slutade som 
bronsmedaljör. Till bansäsongen hade man tagit 
ut och utrustat en ny kaross till Sigvard. Saaben 
kunde dock normalt inte hänga med 1000 cc 
Abarth och hundkoja, utom i Velodromloppet, 
se nedan. 
1967
Under vinterns istävlingar användes fortfarande 

2-taktaren och Sigvard körde till sig en hedrande 
4:e plats i SM men sedan fick tvåtaktaren ”gå i 
pension”. Enligt Magnus Nilsson såldes bilen 1/6 
1967 till den danske tävlingsföraren Keld Hansen.

                                                       
97-hästarn

Sigvard berättar att då man bromsade den 
tilltänkta motorn inför Velodromloppet gav den 
inte alls den önskade effekten - dryg 80 hk som 
man brukade få ut ur Saab-motorn vid denna tid. 
- Med en sådan motor är det ingen idé att jag 

åker till Karlskoga för jag är ju slagen på förhand, 
konstaterade Sigvard. 
Gun-Britt kompletterar historien med berätta att 

Sigvard var som ett ”åskmoln” då han kom hem 
måndagen i tävlingsveckan. Bengt -Erik Ström 
vill dock snabbt göra en ny motor och arbetade 
säkert många timmar över för att få den klar. 
Sigvard berättar samma historia som Bengt-Erik, 
d.v.s. den enorma förvåning i provrummet då man 
konstaterade att motorn gav 97 hk!!!  Enda kor-
rigeringen från Bengt-Eriks berättelse är att det 
inte var Kenneth Johansson som filade insugsröret 
utan det gjordes av Sigvard själv.
På frågan om motorn verkligen gav 97 hkr svarar 

Sigvard utan tvekan: 
- Ja det är klart. Kände direkt då jag körde 

ut på rakan ner mot Velodromen i Karlskoga att 
denna motorn var något alldeles exceptionellt. 
Jag kunde sedan köra om Abarthen på raksträckan 
!!!!!! och  vann tävlingen. 

Is SM 1966, Sigvard före Olle Loggert
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folket märket att Saaben gick osedvanligt bra på 
träningen (bästa tid) tittade man kritiskt på detta 
och Sigvard insåg att här var en protest på väg. 
Problemet löstes genom att man rätade röret och 
lät det sluta rakt under bilen eftersom reglementet 
inte sa något om var röret skulle mynna utan bara 
att det skulle vara bakom bilens mittlinje.
Motorn användes sedan i bilen i samband med 

6-timmarstävlingen på Nüburgring där Sigvard 
som vanligt körde med Gösta Karlsson.  Även 
här såg Abarth-folket att Saaben gick fort på 
träningen. Problemet nu var att man hade glömt 
att klassa den stora tanken som satt i bilen.  Lös-
ningen blev att låna en standard tank från en bil 
som stod på depåparkeringen.  Sigvard startade 
och kom in för tankning och förarbyte efter 1 
timma med en ledning på 5 minuter. Gösta tog 
över och hade naturligtvis inga problem att hålla 
ledningen. Man fick byta förare och tanka varje 
timma men vann tävlingen ändå. Detta betraktar 
Sigvard som sin största framgång under sin långa 
karriär som Saabförare.  Sedan körde Sigvard och 
Gösta bilen åter igen med 97-hästar till seger på 
Snetterton samma år.
Då min vän Stig-Olov Göthberg träffade Gösta 

Karlsson i sommar ställdes frågan om den s.k. 97- 
hästarn verkligen gav angiven effekt och Gösta 
svarade ” det var utan tvekan den bästa motorn 
jag kört”. Vidare  kan hänvisas till Bakrutan nr 
4/2010 där Gösta berättar om motorn.
Därefter användes den i Formula 4-bilen och 

motorn finns kvar än idag (se nedan)  
Vidare berättade Sigvard att det fanns en syster-

motor till 97-hästarn som var reservmotor både i 

Tyskland och England. Sigvard minns dock inte 
vart motor tog vägen efter 2-taktsepoken. Bengt-
Erik Ström har berättat att den motorn gav 96 hkr

                                                
Formula 4

1967 inköpte tävlingsavdelningen en Johnny 
Walker JW4. Det var en liten formelbil ur-
sprungligen konstruerad för en 250cc Villersmo-
tor men som 1967 byggdes om med hjälp av den 
kände konstruktören Frank Costin.
Tanken var nog att försöka skapa en instegsklass 

för formelbilar i Sverige.  Sigvard fick uppdraget 
att montera en Saab 2 T-motor och växellåda i 
bilen. För detta ändamål användes 97-hästarn. 
Med bilen körde Sigvard uppvisningstävlingar i 

Sverige tillsammans med FVee och JW4:an  var 
väsentligt snabbare än VW:n. Dessutom kördes 
den som Formula libre-bil vid något tillfälle i 
Danmark och gick ett antal tävlingar i engelska 
mästerskapet 1967. På grund av överhettning 
på bakre cylinder skar motor vid ett tillfälle och 
fick renoveras. Kylproblemet löste man genom 
att montera ett värmepaket för att öka kylvätk-
sevolymen.
Senare stod bilen under ett skynke i det som 

väl var första SAAB-museet i källarvåningen på 
f.d. Saab ANA:s bilförsäljning vid Kungsporten i 
Trollhättan.  Enligt Sigvard gick flertalet besökar 
och ”gluttade under skynket” på den gamla F4:an. 
Till slut tröttnade tävlingschefen Bo Hellberg på 
detta och undrade om Sigvard  ville ha bilen. Det 
är bakgrunden till att JW4´n med 97- hästarn idag 

finns i Sigvards  ägo.                                                                           

Startuppställning i Veldromloppet 1966, 
Sigvard i Poole position med 97-hästarn

Sigvard o Tom Trana med F4:an med  97-hästarn

Ett problem som dök upp i Karlskoga, var 
att avgasröret hade kortats från 1,5 till 1,3 
m för att stämma med denna motor. Det in-
nebar att utsläppet kom lite framför bilens 
mittlinje vilket inte var tillåtet. Då Abarth 
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           V4:a tiden
Till bansäsongen 1967 hade Sigvard byggt en V4:a för 

grupp 5 klassen med fri trimning.  I Tidningen Trollhättan 
kunde man 1968 läsa om ”världens vassaste Saab”, Sig-
vards grupp 5-bil som vann klassen vid gräsbanetävlingen, 
en V4 på 140 hkr,  angavs vara utrustad med 4 förgasare 
(sannolikt var det insprutning, eftersom Sigvard berättade 
att han aldrig själv körde med Weberförgasare). På en 
bild i Motoråret från 1968 ser man dubbelblås och Lucas 
insprutning. Väghållningsmässigt var det fjädrar och 
stötdämpare från rallybilarna samt, som vanligt negativ 
Camber fram och skränkt bakaxel. I början körde man 
med 15 tums däck. 
Första generationen dubbelblås gjordes i stål men det 

var svårt att få tätt. Senare fick man tillgång till gjutna 
toppar med dubbla avgasportar. Vidare var korsinsugen 
anpassade för ett mekaniskt insprutningssystem som 
Nils-Gunnar Svensson fått från Lucas. Sigvard experi-
menterade också med slidstyrning av insuget men detta 
övergavs till fördel för konventionella spjälhus.
1969 körde man med en spektakulär kompressor (surplus 

från flygvapnet – en kabinkompressor till J29, f
Flygande Tunnan). Detta var en Nils-Gunnar Svenssons 

konstruktion men det var svårt att få drivremmen och 
kompressorn att hålla så efter en säsong övergav man 
kompressormatningen.
V4:an hade givetvis en diffspärr men den vanliga som 

satt i rallybilarna var för klen för banbilen så man fick 
göra en ”specialare”. 
Då man började med bredare hjul handknackades skärm-

breddare och senare klassades dylika i plast, troligen för 
att rymma de bredare 13 tums hjulen.
Största framgången med V4 var 1972 - en 4:e plats på 

Nürburgring tillsammans med Per Eklund i den 6 tim-
mar långa tävlingen. Efter detta slutade Sigvard med att 
banåka. I mitten på 70-talet var det rallycross som gällde. 

Racer V4:an på tävlingsavdelningsgård omkring 1967

1963   Placering 
Isbana SM  2
Landbana SM  4
 
1964 
Isbana SM  1
Landbana SM  1
Mallory Park EM, 
med GöstaKarlsson 2
Nübergring EM 
med GöstaKarlsson 1
Kanonloppet EM 3
 
1965 
Isbana SM  2
Landbana SM  4
 
1966 
Isbana SM  3
Landbana SM  4
Nübürgring 6 timmed 
GöstaKarlsson  1
Gräsbana 
Trollhättan -1000 cc 1
 
1967 
Isbana SM -1000 cc 4
Landbana 
SM – 2000 cc grp 5 12
 
1968 
Gräsbana Trollhättan 
V 4 grp 5  1
Isbana 
SM -2000 cc grp 5 6
Landbana 
SM – 2000 cc grp 5 11
1969 
Isbana 
SM -2000 cc grp 5 3
 
1970 
Isbana 
SM -2000 cc grp 2 3
Landbana 
SM – 2000 cc grp 2 14
 -
1972 
Nübergring 
EM med Per Eklund 4
 
1973 
Bilsportsförbundets utmärkelse Stor grabb

Resultat, ett axplock:
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var fallet. Då började Sigvard fundera på hur en 
bättre diff-spärr skulle kunna se ut. Dessutom 
hjälpte sonen Peter till med sina kunskaper inom 
styr- och reglerteknik.  Uppfinningen provades 
först i Peters rallybil och förfinades efter hand 
tills den kunde patenteras. Först erbjöd man 
Saab och sedan Volvo att utveckla den men de 
var inte intresserade. Teknikerna på Volkswagen 
insåg dock  omgående värdet av en oljestyrd dif-
ferentialspärr som reagerade snabbare än ABS 
systemet. Då Sigvard var i Tyskland och visade 
upp sin uppfinning.  Han lät sedan Keneth Hansen 
prova ”Haldexkopplingen ” i sin rallycrossbil 
med lyckat resultat.  Kenneth vann alla starter 
det året och blev Europamästare. Kopplingen 
höll för den 500 hk starka motorn. 1992 såldes 
uppfinningen till Haldex och idag sitter den s.k. 
Haldexkopplingen i vidareutvecklad version i 
28 bilmodeller!!! 
Slutligen ett stor tack till Sigvard och Gun-

Britt för att Ni så välvilligt berättade och letade 
fram bilder från en epok i Saabs historia som är 
väl värd att dokumentera och berätta för yngre 
generationer.

                                                                                                                                 
Uddevalla september 2011

                                                                                                                                      
Ulf G Andersson

FOTNOT: Bilderna är från Sigvard och Gun-Britts 
privata fotoalbum.

V4:an med 13 tums hjul i Anderstorp omkring 
1971-72.

Första V4:an med isdäck bredvid står  SMK 
Trollhättans  duktige rallyförare Roger Johansson.

V 4:an lastad på den förlängda Ford Transiten, 
troligen Kinnekulle

Sigvards bil fungerade som en rullande provbänk 
för trimningslösningar som sedan hamnade i 
Blomqvist och Eklunds bilar. 1976 slutade den 
aktiva karriären.

                                                            
Epilog

Då tävlingsavdelningen lades ner 1980 flyttade 
Sigvard åter till laboratoriet på Saabfabriken och 
arbetade med kringutrustning och bl.a. drivrem-
mar på motorerna.  Detta ledde fram till en upp-
finning  - ett verktyg, Tensometer, som användes 
för att mäta remspänningen. 1984 slutade Sig-
vard på Saab och via ett eget litet familjeföretag 
tillverkades och såldes Tensometrar till Saab-
verkstäder över hela världen och även till andra 
biltillverkare över hela världen
 
1987 hade sonen Peter köpt en rally-V4 med en 

s.k. Rolfstorpsspärr och Sigvard blev tillfrågad 
om den verkligen fungerade. Det räckte med en 
tur runt verkstaden för att konstatera att så inte 
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Saab gör tråkiga vykort intressanta
Någon gång på tidigt 60-tal fick fröken Elly Lundgren ett vykort från Storlien. Hon låg då 

på avdelning 5 vid lasarettet i Karlskoga. Kortet var från Gerda som också hälsade från Elsa. 
Motivet är en vy över högfjällshotellet med fjällmassivet Skurdalshöjden i bakgrunden. Men 
det som är mest intressant är att på vägen ner till byn så frihjulsrullar en Saab 93 på den smala, 
snöiga och krokiga vägen.
Elsa berättar att det är ett strålande väder och att de 

bor på högfjällshotellet, som är vackert beläget. Hon 
skriver också att det är dans sex kvällar i veckan och 
hoppas att Elly kan komma upp till valborgsmässoaf-
ton. Utan Saaben hade det här kortet varit ointressant 
för Bakrutan. Men nu ingår det i samlingarna.
Ett ännu tråkigare och intetsägande vykort är det 

från Borlänge. Det är från miljonprogrammets dagar 
då alla stadskärnor revs och upp som svampar ur 
jorden sköt det alltid upp ett Domus-varuhus. Sådana 
vykort dök upp överallt som ett brev på posten. Det 
var som om alla städer på den tiden ville visa vilket 
modernt centrum man hade byggt. Som så många 
andra städer så begåvades alltså Borlänge med ett 
Domus-varuhus. 
Vykortet i Borlänge-fallet har i alla fall det goda 

med sig att en röd Saab 96 hamnade på vykortet. 
Det är en V4 från 1968. Plötsligt blev kortet också 
intressant att samla på.
En något senare Saab 96 finns på ett vykort från 

Aneby Nybonäs. Bland parkerade bilar har Saab-
föraren föredömligt nog parkerad sig främst framför 
en Peugeot. Utanför byggnaden står en Citroën, Opel 
Rekord och två Volkswagen. Vykortet är från 1975. 
Av ett senare datum är reklamkortet för Hotell Ör-

gryte i Göteborg. En Saab Combi Coupé från 1987 
står utanför entrén framför en Ford Granada-kombi. 
Bilen liksom hotellet finns fortfarande. Klubbsty-
relsen bodde där en natt i januari i samband med ett 
styrelsemöte i Göteborg. Bilen rullar i Varberg hos 
sin sjunde ägare. Färgen är svart vilket är ovanligt 
på en Saab.

                                                                                                   CHRTISTER GEBO
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Redaktören såg dig!
Redaktören får ju ibland för sig att lämna 

de stora vägarna och försöka ta en genväg 
på de mer idylliska småvägarna med kurvor, 
krön och backar. Men det händer att det blir 
en senväg eller att man kör vilse och får köra 
tillbaka igen. Det hände ju utanför Västerås 
i efter Midnattsolsrallyt i somras. Men hittar 
man som då en gammel-Saab så är ingen skada 
skedd utan tvärtom.
En annan idé som redaktören får ibland är att 

inte åka i städernas centrum. Det gäller de lite mer 
större städerna som till exempel Västerås, Örebro, 
Norrköping och Linköping med flera. Det är bara 
besvärligt att köa vid trafikljusen, leta efter lediga 
p-platser och betala dyrt för att stå i parkering-
shus. Då är det mycket bättre att parkera utanför 
stan vid de stora köpcentrumen. Där finns det hur 
många p-platser som helst. Och det kostar inget 
att stå där med bilen. Det är gratisparkeringar.
Hur man kommer in i stan då? Jo, man tar stads-

bussen. Det finns alltid en linje ut till städernas 
köpcentrum med hållplats precis utanför. Biljetten 
kostar mindre än vad be bensinen kostar att ta 
bilen in. Man sitter i bussen och ser sig omkring 
under färden. Därtill kommer man ända in i in-
nersta stadskärnan utan att ha ansträngt sig det 
minsta.
Så har redaktören gjort i sommar lite här och 

där som till exempel i Örebro. Ställde bilen vid 
Marieberg på infarten intill E20 söderifrån och 
tog bussen in till stan. Och det var lönsamt för i 
centrala Örebro kostade det 15 kr/tim de två första 
timmarna och sedan blev det dyrare, nämligen 25 
kr/tim till klockan 18. En heldag skulle kosta en 
förmögenhet att parkera i den gamla skostaden.

                             
SLINGRIGT

Busslinjerna går för det mesta inte den rakaste 
vägen utan slingrar sig in lite här och där i 
bostadsområdena för att plocka upp resenärer och 
pendlare så att de inte får för långt till närmaste 
hållplats.
När man sitter där i bussen och ser sig omkring 

så kan man förstås inte låta bli annat än att låta 
blicken sväva över parkeringsplatserna. De är 
ofta halvtomma eftersom många har tagit bilen 
till jobbet. Men ibland fastnar blicken på något 
intressant och då särskilt när man åker med bus-
sen tillbaka till köpcentret igen framåt kvällen när 

folk har kommit hem från sina jobb och parkerat 
utanför huset

BLICKFÅNG
Det var precis vad som hände den 1 september 

kl 17.35. Då gick bussen förbi en gata som heter 
Moholmsvägen med en samling grupphus med 
en gemensam parkeringsplats. På en p-ruta stod 
det en blickfång som lyste i gult och grönt. Och 
minsann var det inte en Saab. Jo, det var precis 
vad det var även om den stod skymd bakom en 
SMW husvagn.

En 5-dörrars 900i CombiCoupé från 1987 stod 
där och lyste så grann i den beynnande kvälls-
solen. Halva bilen i en vacker ljusgrön färg och 
den andra halvan smörgul och med gula ränder på 
den gröna halvan och gula på den andra halvan. 
Ett riktigt mobilt konstverk. En Saab som man 
lägger märke till på långt håll. På en dekal låg 
älgen Helge utsträck och på hans långa ben stod 
det Svensson som får antas vara ägarens namn.
På luftgallret på motorhuven satt en pinuppa, 



3332

Saab på skoj som ett skämt, del 3
Det skojas friskt om Saab. Det är muntergökar 

som gärna gör sig lustiga på andras bekostnad. 
Men det är inget som man ska ta på allvar utan 
bara att skratta med. Lustigkurrar skrattar 
annars mest själva. Det sker också i tidningar 
och radio. Bakrutan har i tidigare nummer 
återgett lustigheterna. Det hade varit lugnt 
under sommaren men i samband med Kina-
uppgörelsen så tog de fart igen.
Först ut redan samma eftermiddag som up-

pgörelsen blev känd så inledde Magnus Uggla sin 
fredagseftermiddagsprogram med att säga att ”vi 
har länge vetat att Saab är en medioker bil men 
nu vet vi också hur risíg den är”. Det var väl inte 
något kvalificerat skämt men han var som sagt 
först ut. Skämtet bygger egentligen på det gamla 
slitna skämtet hur man ser att en bil är kinesisk – 
jo, den är en rishög. 
Lokalradion Väst har annars stått för de mesta 

skämten om Saab det senaste året och var 
naturligtvis ute på planen den här första dagen i sitt 
program ”Framåt fredag”. Valda delar av program-
met kunde avlyssnas i riksradion P4 samma kväll.
- En pangdag för Saab och för Muller som 

kan känna sig som en young man igen, konstat-
erade man.
Senare i programmet sa man också att ”anställda 

på Saab kan fira affärsuppgörelsen med kinamat”. 
På söndagsmorgnarna sänder P1 ”Gomorron 

Världen” med ett sedan många år stående inslag 
från Public Service. 
Man låtsades ringa upp Victor Muller för en 

kommentar om uppgörelsen med kineserna på 
hans mobil men istället imiterades Riksgäldens Bo 

Lundgren och fick frågan om Saab är räddat nu.
- Javisst, Saab har räddats – från Victor 

Muller.
Inte så roligt kanske men skojet bygger på speku-

lationer som hade varit tidigare i samma vecka 
att det pågick ett elakt spel bakom kulisserna 
att regeringen via Riksgälden försökt att få bort 
både Muller och Antonov från Saab. Så det var 
ett skämt med en allvarlig underton.
Saab har i humorbranschen liknats vid Grekland. 

Det spann Public Service på en vecka senare och 
sa att när det nu ser ut som att Muller får lämna 
Saab så kommer han att lägga ett bud på Grekland. 
Sedan kommer Grekland att stå still ett år eller 
två och efter det säljer Muller Grekland till Kina.
Det ryktades om att anställda som fortfarande 

har arbetat på Saab – tjänstemännen – fått ta med 
sig eget toalettpapper till jobbet. Men det kan bara 
ha varit skitprat.

                                                                                                                        
CHRISTER GEBO

Ännu okänt
I förra numret publicerade vi ett foto taget som 

en semesterkort någonstans i sydligare nejder. 
En man står framför en 96:a med de amerikanska 
strålkastarna. Men vem är han, var är fotot taget 
och var någonstans. Det var frågetecken som vi 
hoppades att någon medlem kunde räta ut. Men 
fotots ursprung förblir okänt för ingen har hört av 
sig med kännedom om det.

                                                                                             
Red.

vilket var käckt. Däremot låg det en Volvo-väst 
på passagerarsätet och det var ju inte helt godkänt 
så det blev en bock i kanten.

                                  
FLYTTAT

Den nuvarande ägaren heter däremot Anders 
Jonsson och bilen har efter ett ägarbyte den 7 
september flyttat från Örebro till Kumla så nu 
kommer den att stå där och lysa som en sol mot 
ett grönsaksblad. 
Den verkar ha varit avställd ett bra tag för den 

kom i trafik första gången den 21 augusti 1987 
och senast från den 11 juni 1998. Under åren har 
den i alla fall vandrat mellan tio ägare.
Det blir svårt att hitta en mer originellt lackad 

Saab. Eller är det någon som har en häftigt lack-
erad Saab eller känner till en sådan så skicka gärna 
ett foto på den.
Eftersom Anders Jonsson nyligen köpte den 

vackra Saaben så får han en trisslott.
                                                           

CHRISTER GEBO
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Jultävling 2011

Insänt av: _________________________________

Adress:    _________________________________

Ort:          _________________________________

Tel       ______________________

_____________               _______________                ______________                 ______________

_________________________     _________________________     _________________________

_________________________     _________________________     _________________________

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10

Så var det dags igen för en jultävling. Precis 
som för ett år sedan så gäller det att känna igen 
vilket bilmärke som har respektive baklykta. 
I år har vi även lagt i framljus så att det är 
hälften av vardera. 
Förra årets tävling medförde inte precis att 

redaktörens brevlåda blev sprängfylld. Inte heller 
sprängdes reds mailbox men del kom tillräckligt 
många svar för att upprepa förra tävlingen även 
i år. 
För att locka fler att delta och öka chanserna 

till en vinstlott utökar vi från en till fem trisslot-
ter. Den med flest rätt får en dubbeltriss och en 
enkeltriss vardera till övriga fyra vinnare. 
Det är säkert inte möjligt att alla kan få alla rätt 

utan det är flest rätt som gäller. Om fler får lika 

många rätt så tillgrips lottdragning.
Det räcker med att gissa på bilmärke men gärna 

också modell. Årsmodell lämnar vi därhän för 
samma lykta finns ofta på flera årsmodeller.
Skicka ditt tävlingssvar till:
Christer Gebo, Domsagevägen 4 C, 461 33 

Trollhättan eller mejl cgebo@hotmail.com. 
Rätta svar och namn på vinnarna i nästa nummer.
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Gamla tiders raggarrundor städernas centrum har nu blivit cruisingvändor. Raggarna har 
blivit vuxna, mogna och föräldrar. En del har hunnit bli far- och morföräldrar. Men bilarna 
har de kvar och de är i finare skick än vad de någonsin varit. 
Raggarna har nu blivit kultur – 

eller i vart fall något kult. Och för 
publiken är det kul när cruisin-
garna genomföres i stad efter stad 
sommaren lång. Allt är numera 
heller inte jänkare som man cruisar 
med utan allt som rullar duger. I 
Trollhättan i somras var det ett 
stort gäng med minibilar med i 
cruisingen som Messerschmitt, 
Fulda, Isetta med flera mc-bilar. 
Och just i Trollhättan är det heller 
inte ovanligt med tvåtakts-Saabar. 
När det kom en tvåtaktare put-

trande bland V8:orna så ropade 
publiken på skoj:

Cruising i Trollhättan

- Gör en burn out!
Det gick förstås inte för sig. Det räcker med att 

det ryker och osar olja. Det är nostalgi i tvåtakt 
för trollhättebor där nästan med en lätt överdrift 
halva stan jobbar på Saab och den andra halvan 
har gjort det. 
Undra om det finns någon stad med så många 

äldre Saabar i trafik som i Trollhättan. Knappast. 
Och det borde det ju heller inte finnas.

                                                                                   
CHRISTER GEBO

Bland den långa raden av jänkare dök denna röda rallystukade 
långnos 96:a upp från Kungsporten i Trollhättan.

En välhållen ”cruising”-99:a från 1973 ägd av 
Siefried Zerbe i Trollhättan.

Vad har denna Pontiac 47:a med Saaben att 
göra? Jo, båda är på väg att lämna Power Meet i 
Nossebro.

Här var 
det liv i 
luckan
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Midnattsolsrallyt är inte bara att gasa och bromsa och styra med tungan rätt i munnen genom 
kurvorna på de olika specialsträckorna. Det är långa gransportsträckor och mycket väntan men 
framför allt service och tillsyn mellan varven och dagsetapperna.

På spaning i depån

I förra numret var det både reportage och redak-
törens ord om årets midnattsolsrally. Bilderna var 
mest från en av specialsträckorna med damm och 
grussprut och väldigt lite från depån vid Rock-
lunda i Västerås som var rallyts ”hemmahamn”. 
Lika intressant som att stå ute på en special-

sträcka har det varit att ströva omkring blad de 
deltagande fordonen när de kommit tillbaka efter 
en dagsetapp med efterföljande inspektioner, repa-
ration samt däckbyten och mycket annat innan 
det var dags för en ny etapp med nya strapatser.
Det har alltid varit något att göra med återkom-

sterna till depån – om inte annat så åtminstone en 
översyn. Bilarna utsätts för rejäla påfrestningar 
och man undrar hur de över huvud taget håller utan 
att falla sönder och samman. Om man skulle köra 
sin egen bil på det viset så hade den snart varit 
mer eller mindre en havererad skrothög.
Några av de foton som inte fick plats i förra 

numret ger vi utrymme för på det här uppslaget.
                                                                                  

CHRISTER GEBO

En morrongäsp av Hans Sylvan strax före start i 
Rocklunda.

Här var det klurigt under huven.

Till höger:Anders Wallin rattade den äldsta Saaben 
- en 92B från 1955.

Den vanligaste bi-lsysslan i depåerna är däckbyten.
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Här gäller det att inte missa sponsor-dekal i sista 
stund

Jag tror jag 
ser vad det är 

för fel.

Bertil Trued ,SMK Trollhättan, rattade till sig en 
tredje plats i klassen “Utan trippmätare”.

Ser du något 
därunder?

Ryssen Alex Vogel hoppade in bakom ratten på 
99:an istället för Vladimir Antonov och slutade på 
en 30:e plats. Fredrik Ekendahl och Tommy Mattson t h gör själva 

tillsyn före start då servicepersonalen var upptagna 
med annat.
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Utdrag ur tidningen Rallysport våren 1978.
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MAX & VILLE SAABMEKANIKER 
SOM UPPLYSER

Denna gång står vi inför det åttonde avsnittet i denna serie om Max&Ville. Sedan sist så har 
vi hunnit gå över till vintertid, eller är det normaltid? Ett vet jag i alla fall, den räcker aldrig 
riktigt till. Alltid mer att göra än vad man har tid för. Jag tror att det är så för de flesta av oss.

Jubbe renoveringen skulle igång igen, det blev lite tafatt en lördag em, sedan har det varit stopp 
igen. Däremot har jag och Anders blivit med og 900 T-16  igen, en bil som heter Göran, förmodligen 
för att den är grön. Allt enligt den tidigare ägaren. Premiärturen gick till Trollhättan första helgen i 
oktober. Den senaste helgen och efterföljande två kvällarna har gått till lite reparationer på dotterns 
9-3 diesel. Så sysslolös är jag inte. Men nu skall jag försöka “knåpa” ihop något läsvärt till alla er 
andra i SAAB klubben.

Jag har ju tidigare berättat för er om de problem man hade med SAAB 9000 i samband med lanser-
ingen och ett tag därefter. I dag vet vi ju att det blev bilar av dessa med. Men jag är rätt säker på att 
teknikerna i Trollhättan slet sitt hår i desperation under en period. Redan i maj 1985 kom en lista på 
uppdateringar som skulle göras så snart som möjligt, en del av dessa bilar fanns redan ute hos kund. 
Ni får själv läsa och begrunda........

Här skall sidorna 2,3,4,5,6, ligga
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Som ni själv ser så var det ju inga småfel precis, ACC enheter, växellådor och koppling.

På nästa sida fortsätter vi på tidiga-9000 problem. Relän till elbakrutan var ett attat problem. Dessa 
var överbelastade och följden blev brända säkringar och ev skador i elcentral och på eltrådarna i rutan.

På därpå följande sida  tråkar vi 9000-ägarna lite till, denna gång med utebliven styrservoverkan! 

Som sagt, listan kan göras lång, mycket lång!
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Vi får väl även ta med en specialmodell,.
Det finns faktiskt ganska många. Denna är 
en SAAB 99 1983 för holländsk marknad, 
vita med röd klädsel eller röda med gul 
klädsel.

Som avslutning denna gång lägger vi 
in två st SI som berör SAAB 900 turbo 
1984 och SAAB 900 1985-86. Ett ang den 
fördröjda innerbelysningen och ett ang 
bältesvarningslampan på bilar med AC.

Max&Ville vill även passa på att önska 
er alla en god jul och ett gott slut på 2011.

Vid tangenterna; Michael Rasmussen
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Trisslotter
Trisslotter till följande förtjänstfulla medarbetare 

i detta nummer:
Johnny Andersson
Staffan Lindberg
Fredrik Rundkvist
Harald Rosenkvist
Ulf G Andersson
Martin Bergstrand
Sören Karlsson 
Mats Kadmark
Carl-Eirik Nikander, som bor i Finland, får 

något ur klubbshopen istället.

En trisslott går också till Uno Persson från förra 
numret.

Anders Jonsson (för att ”Redaktör´n såg dig”)

Lotterna kommer lagom till jul för detta och 
förra numret.
Om någon vinner så låt red få veta det så vi kan 

glädjas tillsammans.

Red



4848

SAAB ett 
stort namn i 
rallyhistorien

Svenska Bilsportförbundet har fyllt 75 år i 
år. Det firar man bland annat med att ge ut 
ett jubileumsmagasin med tillbakablickar och 
minnen från de gångna åren. Och när man 
ser tillbaka och ska skriva rallyhistoria så tar 
naturligtvis Saab en stor plats. Det är inte bara 
den självklare legenden Erik Carlsson som tar 
plats utan betydligt fler som till exempel Greta 
Molander, Stig Blomquist, Per Eklund med 
flera mer eller mindre kända.
Greta Molander förknippas med rätta till Saab. 

Men det var inte i en Saab som hon började tävla 
för då fanns inte  Saab ens som en flygindustri. 
Greta Molander har skrivit in sig i rallyhistorien 
som en av de första riktigt stora rallyessen. Redan 
1937 vann hon damklassen i Monte Carlo-rallyt. 
Då rattade hon en Plymouth. Men då hade hon 
tävlat första gången 1929. Som av en händelse 
var det samma år som den andra legenden – Erik 
Carlsson föddes. Segern kom efter hennes femte 
Monte Carlo-tävling. 

I januari 1950 togs två 92:or ut för tävling i 
Monte Carlo-rallyt. Bilarna hade chassienummer 
7 och 8. Den ena bilen fick Greta Molander ratta 
med Margaretha von Essen som co-driver. K G 
Svedberg och Rolf Mellde fick den andra 92:an. 
Mellde hade då trimmat upp de båda tvåtaktarna 
från 25 till 35 hkr. 
Trots att det var debut för Saab i det krävande 

rallyt där inte ens hälften av de startande kom i 
mål placerade sig Greta Molander på 8:e plats i 
damklassen och 55:a totalt. Svedberg/Mellde som 
ju aldrig hade tävlat i Monte Carlo-rallyt kom på 
69:e plats av de 135 som gick i mål av de 280 
som startade.
Svedberg har fallit i glömska hos de flesta idag 

och hamnade i skuggan av Erik Carlsson men 
han ska kommas ihåg som den som satte Saab på 
rallykartan först av alla. Han avancerade civilt till 
vd för Philipsons och hade ett nära 30-årigt långt 
förhållande med en annan rallystjärna, nämligen 
Ewy Rosqvist (Mercedes), innan han gick bort.
Under åren gick det ju allt bättre för Saab som 

har en stolt rallyhistoria att visa upp ända fram till 
1980 då tävlingsavdelningen lades ner. Då hade 
Saab året innan fått en enorm uppmärksamhet 
genom den första VM-segern med en turbobil. 
Uppmärksamhet har även de interna uppgörel-

serna fått mellan Per Eklund och Stig Blomqvist. 
Per Eklunds största seger anses vara Svenska Ral-
lyt 1976 då han tillsammans med Björn Cederberg 
vann över stallkamraten Stig.

                                              
ERIK PÅ TAKET DEN STORE

Men hur man än vrider och vänder ut och in på 

Greta Molander var en framgångsrik rallyförare 
med Saab och vann ofta damklassen.

Greta Molander var inte den första som tävlade 
med Saab. Inte heller Erik Carlsson. Först ut 
var K G Svedberg. Han var försäljningschef för 
Philipsons i Norrköping och var då en erfaren täv-
lingsförare. Redan i december 1949 när de första 
92:orna kom så anmälde han sig till Östergötland 
Runt. Det var Saabs absoluta rallydebut och det 
blev också en seger för K G Svedberg och Saab. 

1976 vann Per Eklund och andreföraren Björn 
Cederberg över Stig Blomqvist.
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Saabs rallyhistoria så är det alltid Erik Carlsson 
som ploppar högst upp. Han är utan tvekan den 
störste och har kallats för Saabs ambassadör men 
han har etsat sig fast i medvetandet som ”han 
på taket” – ett epitet som myntades av en annan 
legend – CeGe Hammarlund som själv har skrivit 
in sig i historien som ”Sveriges Bilradio”.
Även om Erik ”På taket” startade i en mer 

blygsam skala med en 92:a 1952 så fick han sitt 
internationella genombrott med 96:an i RAC-
rallyt i England. Då hade han stora segrar bakom 
sig med 93:an i Jyväskylärallyt 1958 och Tyska 
Rallyt 1959.
RAC-rallyt hade fått ett nytt upplägg 1960 och 

eftersom Saab precis hade introducerat 96:an 
så grep man möjligheten att ställa upp i RAC. 
Tidigare var det enbart kartläsning som gällde 
vilket gynnade de inhemska åkarna men nu hade 
man infört bland annat specialsträckor och då såg 
Saab chansen.
I Bilsportförbundets jubileumstidning berättar 

Erik hur det gick första året i RAC:
- Det slutade i diket. Vägen svängde till 

höger men det gjorde inte jag.
Till rallyt året därpå så hade Erik skaffat sig en 

ny kartläsare. Det var den då brittiske mästaren 
John Turner som ville att de först skulle göra en 
provtur tillsammans runt landet. De hyrde en 
Morris Minor och gav sig iväg:
- Vi hade inte hunnit långt innan jag blev 

tvungen att styra av vägen när vi mötte en lastbil 
på en smal väg, säger Eric som tror att Turner blev 
imponerad av att han slog av tändningen medan 
de voltade utför en slänt.

fluga på nattklubben Talk of Town i London till 
publikens enorma förtjusning.
Erik Carlsson var den förste utlänningen som 

vunnit RAC. Och han gjorde det två gånger. 
Senast som en svensk har vunnit RAC, som nu 
heter Wales Rally GB, var Stig Blomqvist 1983.
I en annan artikel i Svenska Bilsportförbundets 

Jubileumstidning intervjuar man Karl Rune Eriks-
son som fyller 100 år när förbundet fyller 75. Han 
berättar bland annat episoden om hur han gjorde 
Erik Carlsson och Pat Moss bekanta med varandra 
genom att genom att knuffa Erik rakt ner i knäet 
på Pat. Erik hade tidigare avslöjat att han ville 
göra sig bekant med den unga damen. Karl Rune 
lovade att ordna det:
- Då ställde jag allt till det för de gifte sig 

ju sedan.

                                             
ISFAJTER PASSADE SAAB

Isbanetävlingar var vanligt förekommande förr 
och särskilt efter andra världskriget runt om i 
Sverige men har under årens lopp fått flytta allt-
mer längre norrut efter de senaste årens mildvin-
trar. Is har varit det perfekta underlaget för Saab 
och många är de som varit med under dessa ofta 
rafflande tävlingar med stor publik.

Greta Molander vinnarbil i 
Montecarlorallyt 1953

Höger: För 50 år sedan vann 
paret Stuart Turner och Erik 
Carlsson RAC-rallyt.

Nedan: Boo Brasta (f d 
Johansson) blev svensk mästare i 
850 cc-klassen 1965 med Saab 96 
tvåtaktare.

Erik har ju 
a l l t i d  h a f t 
känsla för stil 
och rullade in 
på scenen med 
Turner i den 
ski t iga och 
leriga 96:an 
själva iklädda 
smoking och 

                                       
FÖRSTE SEGRANDE 

UTLÄNNINGEN
Så det blev ingen fortsatt rekognosering-

sresa utan några brutna revben men de kom 
till start i rallyt i den röda 96:an  nummer 
178 av 180 bilar. Under rallyt tappade Erik 
räkningen på hur många bilar de körde om. 
På den första specialsträckan var det grus:
- Britterna var livrädda för att höra 

gruset smattra. Vi kände oss däremot 
hemma, säger Erik i intervjun i Jubileums-
magasinet.
De höll idealtiderna på alla specialsträck-

or och körde prickfritt på transportsträck-
orna och gick i mål som vinnare.
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I en artikel rubricerad ”Inget värmer som en tät 
isfight” i Jubileumstidningen berättas om dessa 
dramatiska fajter och på en stor bild över två sidor 
fajtas på sjön Getaren söder om Stockholm tre 
Saabförare med en Renault 5:a. Det är V4-åkarna 
Kalle Grundel, Huddinge MK, Johnny Hellström, 
Films MK och Anders Holmström, Haninge MK 
som jagar Renault-föraren Rune Klint från Up-
plands Väsby MK. Bosse Brasta (då Johansson) 
från Munkedal tog 1965 SM-titeln i grupp 2 (upp 
till 850 cc) med sina tvåtakts-96:a.

                                                     
PARHÄST MED ERIK

En gammal bisittare, som Bilsportförbundet 
kallar andreförare i tidningen, med ett visst Saab-
förflutet är Gunnar Palm. Han var Sveriges förste 
professionelle co-driver och den siste som fick 
Kronprinsens kanna utsedd av Prins Bertil själv. 
Hans förflutna med Saab är som parhäst och 
andreförare åt Erik Carlsson under tre år. Profes-
sionell blev han efter Monte Carlo-segern 1963. 
Gunnar Palm berättar att det var annorlunda då 

I en nerstänkt segrarbil rullar Erik Carlsson tillsammans med Stuart Turner in på nattklubbens scen och tar 
emot publikens applåder.

Istävlingar var rafflande tillställningar och samlade en stor publik. Saab var en vanlig bil i dessa sammanhang.

mot vad det är nu.
- Nu har de en hel armada med mekaniker 

med sig. När Erik och jag åkte Safari 1963 hade 
vi en mekaniker med oss och 600 mil att köra. 
Han gensköt oss några gånger och i övrigt fick 
vi klara oss själva.
Gunnar Palm satt andreförare för en drygt hand-

full framgångsrika förare under de tio år som han 
tävlade fram till 1972.
Svenska Bilsportförbundet firade sitt 75-årsjubi-

leum med en stor baluns i Blå Hallen i Stockholms 
Stadshus den 19 november. Då avslöjades också 
vem som har röstats fram som den som har gjort 
den största prestationen någonsin i bilsportens 
historia. 
Redaktören röstade på Erik Carlsson förstås. 

Men det hjälpte inte för det blev framlidne Ronnie 
Peterson som postumt fick priset som överläm-
nades till hans bror Tommy.                                                                                                                          

CHRISTER GEBO

FOTNOT: Samtliga foton – utom Greta Molanders 
92:a - är hämtade ur Jubileumstidningen som i sin tur 
har lånat dem från Saabs arkiv.
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Oktoberfest mitt under 
värsta Saab-mörkret

När mörkret började falla i höstas inte enbart för att sommaren var slut utan för att man befa-
rade att slutet också var nära för Saab var det dystert värre. Konkursen stod för dörren. Trodde 
man. Det var nästan begravningsstämning på ANA i Trollhättan då Saab United hade bjudit till 
Oktoberfest. Det var en stilla och nästan värdig tillställning. Det var inte precis den feststämning 
som det brukar vara vid Saab-festivalerna i Trollhättan. Inga klackar i taket.
Det hade varit mycket negativt runt Saab en 

längre tid. Fabriken hade stått stilla närmare ett 
halvår. Företaget såg ut att gå ett dystert öde till 
mötes. Victor Muller flackade runt än hit och än 
dit och försökte att få ihop pengar för att hålla 
kronofogden på avstånd och undvika en konkurs. 
Många hade gett upp hoppet om Saab. Det var 
ingen munter tid.

Saab United stod som värd för Oktoberfesten i 
Trollhättan.

Anna Gunnarsson säljer en ryggsäck till en besökare.

En av de rally-99:or från Midnattsolsloppet 
i somras beskådas vid Oktoberfesten.

Ett par av gammel-Saabarna på Oktoberfesten var 
klubbordföranden Karls Asks vinterförberedda 66:a och Håkan 
Malmgrens ljusblå 59:a med original takräcke.

För att muntra upp Saab-entusiasterna 
bestämde Saab United sig för att ställa 
till med en Oktoberfest. Det kom en hel 
del från när och fjärran till Trollhättan och 
samlades vid ANA i stan. De kom i ett par 
konvojer. Det var för att visa manifesta-

En ryskregistrerad 9000 turbo på 
Oktoberfestens parkering



52 53

En norrman hade laddat upp ordentligt på taket 
inför hemfärden från Trollhättan.

punkt på den då nyintroducerade kombin. Det var 
bakluckeloppis på gården. Ingen större marknad 
men i alla fall. ANA:s butik var öppen med rabat-
terbjudanden. 
Till Trollhättan kom det en konvoj med ett 10-tal 

bilar från Stockholm och en konvoj från England 
och Tyskland. Det var även danskar och norrmän 
på plats i Trollhättan. Närmast ANA-anläggnin-
gen parkerades de äldsta Saab:arna. De andra fick 
stå längre bort. Där kunde man bland annat se en 
äldre 9000 från Ryssland och en norsk Saab med 
ett jättelass på taket.
Även om stämningen inte var på topp under 

lördagen ljusa del så var det kanske festligare vid 
middagen på kvällen. Den var inte redaktören med 
på och vet inget om hur det var då. Ingen av de 
som var med har heller skrivit något till Bakrutan 
om kvällsfesten.

                                                                                                                              
CHRISTER GEBO

tion för Saab och kanske också för att finna tröst 
hos varandra. Vem vet. 
ANA visade upp senaste modeller men tyngd-

Finska Saab-klubben firade sitt 
20-årsjubiluem med IntSAAB

Den internationella Saab-träffen samlade under det första veckoslutet i augusti en talrik skara 
entusiaster med familjemedlemmar.  Totalt 400 personer deltog och bilarnas antal var cirka 
300.  Hälften av besökarna var från utlandet och naturligtvis var de nordiska länderna väl 
representerade.  Fler besökare hade varit önskvärt men hotellets kapacitet tvingade att antalet 
deltagare begränsades. 
Med tanke på alla de utländska gästerna beslöt 

man i ett tidigt skede att anordna en ”Pre tour” 
som började tisdagen före veckoslutet i Hels-
ingfors-trakten och slutade fredag eftermiddag i 
Nystad där Saab-museet besöktes. Antalet delta-

gare hade av organisatoriska skäl begränsats till 
40 bilar eller 80 personer. 
Turen blev fullbokad redan två veckor efter att 

Parkering med svenskbilar på internationella 
Saabträffen (Foto:Jörgen Björkqvist.
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registreringen hade öppnats på nätet i början av 
året. Den tillryggalagda sträckan var 590 km och 
rutten gick längs gamla bygdevägar, tidvis på den 
historiska Kungsvägen som sedan medeltiden 
band samman Finlands gamla huvudstad Åbo 
i väster med Viborg i öster. Turen hade kallats 
”Yesterday Finland Today” och deltagarna tyck-
tes stortrivas med att köra på de krokiga vägarna 
genom gamla kulturlandskap, besöka museer, 
bruksorter och andra sevärdheter som var inprick-
ade i rutboken. 
En rebustävling pågick genom hela sträckan. 

Det gällde att längs rutten hitta de 40 bilder som 
fanns avbildade i boken. De flesta deltagarna 
tog utmaningen med största 
allvar och om kvällarna blev 
det en livlig diskussion vad 
man möjligen hade missat.

                                                 
Välfylld kasse

På fredagen började så 
registreringen i Ellivuori. 
INTSAAB2011 välkomst-
kassen i tyg med Saab- motiv innehöll sedvan-
liga grejer för att identifiera både bil och person, 
program och kartor, keps samt en tidning på 60 
sidor med artiklar om Nystad fabrikens alla Saab 
modeller, klubbens historia, klubbtidningen SA-
ABISTI genom tiderna, tävlingsverksamhet etc. 
Texten på tre språk, nämligen de båda inhemska 
samt engelska. Skriftens svenska namn är ”Saab 
i Finland. En verklig historia” och den kommer 
säkert att bli ett begärligt dokument. Under fab-
rikens Saab-period tillverkades ju trots allt en 
tredjedel av Saab-bilarna just i Nystad.
På fredag eftermiddag hölls två föreläsningar. 

Den första handlade om SAAB-VALMET fab-
riken - nuvarande Valmet Automotive - och den 
andra föreläsningen om finska tävlingsframgån-
gar med Saab.
Fredag kväll samlades alla för att ute i hotellets 

trädgård för välkomsthälsning och för att  avnjuta 
en drink och en grillmåltid. 

                                                 
Lunch från fältkök

På lördagen efter morgonmålet startade Pick 
nick-turen. En av kontrollerna var lokaliserad till 
Nokia Tyres centrallager. Där serverades lunch 
från ett fältkök. Kontrollens övriga sevärdheter 

bestod av möjligheten att besöka Nokia Tyres 
dubbdäcksavdelning där robotar sköter om 
dubbning av vinterdäcken samt en uppvisning av 
Saab Performance Team som upprepades totalt 
tre gånger. 
Över 300 av våra finska klubbmedlemmar som 

inte deltog i själva INTSAAB-mötet hade mött 
upp och blev även de bjudna på mat, såg alla 
deltagande bilar passera revy samt hade fritt 
tillträde till både Nokia Tyres och Performance 
Teamets uppvisning. 
På kvällen var det festmiddag med program, 

En gräddig och välsmakande 
Saab (Foto:Olga Osipova).

En bil ska vara snygg på träffar. 
Lars Mårtenssons mörkgröna 
93:a från 1959 blir ren 
(Foto:Hannu Hämäläinen) 

Ola Olsson från Klippan prickas 
av vid ankomsten till finska 
Saab-träffen. (Foto :Tommi 
Järvinen)



54 55

som bestod av ett uppskattat uppträdande av en 
mentalist. Tankeläsaren efterföljdes av prisut-
delning och tacktal.
På söndagen var det reservdelsmarknad.  Vid 

ordförandemötet dryftade man en gemensam 
klubb,  samt diskussioner om Trollhättans ovissa 
framtid. Man fastslog även vilka länders klub-
bar som ska arrangera kommande INTSAAB-

möten. Slutligen på eftermiddagen bjöds på en 
avslutande lunch med kaffe och Saab-kaka samt  
en”kör hem försiktigt”-önskan.

                                                                                                                       
CARL-EIRIK NIKANDER

Nästa års internationella Saab-träff är förlagd till 
Belgien. 2012 är ett bemärkelseår i Saabs historia 
på flera sätt och inte minst för den belgiska klub-
ben som firar 25-åsjubileum. 
Ett annat jubileum är att de internationella träf-

farna då blir 30 år. 
Men den största anledningen till att fira nästa år 

är att Saab pensioneras – eller rättare sagt fyller 
65 år sedan födseln 1947 då täckelset drogs av 
Ur-Saaben och visades för första gången i en 
personalmatsal i Linköping och officiellt den 10 
juni på Stockholms Bilsalong.

Träffplatsen är Spa mitt i belgiska Ardennerna.
Att Spa har valts som träffplats beror på att det 

är en stad med rallyhistoria där både Erik Carls-
son och Stíg Blomqvist har tävlat framgångsrikt 
på Spa Francorchamps.
Träffen äger rum 3-5 augusti.
Program för arrangemanget och övrig informa-

tion i nästa nummer.
                                                                   

 Christer Gebo

IntSaab 2012 i Belgien

Klubbens nyligen avgångne reservdelsansvarige 
Jan Karlsson med hustru Helena deltog i finska 
träffen i deras silvermintgråa 99:a från 1971. (Foto 
Petri Virtanen)
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Saab-omslag på damtidning
Att bilar förekommer och har förekommit på bil- och tekniktidningar som Teknik för Alla, 

Teknikens Värld, Motor, Motorföraren m m är ju naturligt och helt i sin ordning. Men att en 
damtidning har det tillhör inte vanligheterna. 

I april 1962 illustrerade Svensk Damtidning sin 
omslagssida med en bil. Och inte vilken bil som 
helst utan en Saab - en bländvit 96:a. Den kallades 
i tidningen för ”Vårens Vita Saab” och var första 

vinsten i Lyckolot-
teriet. Det var ett kaf-
felotteri som Gevalia 
sponsrade med vinster. 
Man kunde även vinna 
penninglotter.
På omslagssidan står 

också kaffeburkar upp-
staplade på varandra. 
Det var på den tiden 
som kaffet såldes i 
plåtburkar. Det doftade 
alltid så gott när man 
öppnade dessa burkar 
med ett pysande och 
man kunde sniffa in 
den härliga doften av 
kaffe.
Kvinnan som står 

framför Saaben och 
visar upp en lyckolott 
är sångerskan Inger 
Berggren. Hon är mest 
känd för schlagern 
”Sol och vår” som var 
mycket populär på den 
tiden.
- Ovanligt väl 

med en bil på en dam-
tidning? frågar Sören
Karlsson i Vara. Det 

är han som har skick-
at omslagssidan till 
Bakrutan och för det 
får han en trisslott.
Om någon annan har 

något exemplar av 
”den kolorerade veck-

opressen” - som det hette en gång i den politiska 
vänsterdebatten - med en Saab på omslagssidan 
så tar redaktionen gärna emot den för publicering.

                                                                    
Christer Gebo
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Pressrutan
Likadana till utseendet. Samma färg. Samma 

årsmodell. Men ändå så olika. Det är först när 
man vrider om startnyckeln som skillnaden 
blir påtagligt. Skillnaden syns inte men hörs 
desto mer. Den ena är nämligen en tvåtaktare 
och den andra är en V4. Endast V4-märket 
skiljer dem åt.
”Saab 96 i Dubbel Dos” skriver Classic Motor 

på omslagssidan till nr 9. De båda Saabarna ägs 
av Ove och Gunilla Karlsson i småländska Ruda. 
Men de har fler Saabar än dessa två som är 67:or 
utan även en 63:a och en 73:a. Pricken över i:et 
är en röd Sport 65:a. Samlingen vore ju inte helt 
komplett utan en 95:a från 1972.
Oves Saabintresse går 50 år tillbaka i tiden då 

han tjatade till sig en 92:a leksaksbil på 50-talet. 
Som ny körkortsinnehavare 1963 blev den första 
bilen en helt ny 96:a och året därpå en ny 96:a 
igen.
Ove berättar för Classic Motor hur en mackägare 

i Italien försökte stoppa honom när han hällde olja 
i tanken tillsammans med bensinen. Slet sitt hår 
och ropade att oljan ska vara i motorn och inte i 
bensintanken.
Ove och Gunilla bytte till ny Saab varje år fram 

till 1980. Sedan dess har Saab 96 varit deras 

andrabil.                                  
Motvalls

En ”motvalls gubbe” är Evert Larsson i Öster-
sund. Han har alltid vurmat för tvåtaktare men har 
naturligtvis som så många andra entusiaster med 
åren fått ge vika och acceptera fyrtaktarna. Men 
så en dag slog ”den lede” till och Evert lyfte helt 
enkelt ur motorn på sin V4 1974 och stoppade 
istället in en tvåtaktsmotor som ändå stod och 
skräpade i hans villagarage. 
I en artikel i Klassiker nr 8 berättar han om hur 

motorbytet gick till. Det blev förstås också en 
registreringsbesiktning hos Bilprovningen. Evert 
Larsson sålde sedan bilen och har tagit sig an en 
99 Turbo från 1980 men något motorbyte står inte 
på programmet.

                         
Plåtpulver i dammsugaren

Klassikers webbredaktör Joakim Dyreland köpte 
i all hast en Saab 90 med bara 7.930 mil på mä-

taren. Detta för att ha något 
att komma in med till Träff-
punkt 80 i Stjärnhov. Skicket 
var inte det bästa med rost på 
dörrar och skärmkanter.  
I en artikel i Klassiker nr 

8 berättar han dag för dag 
timme för timme hur affären gick till inklusive 
besiktning och städning. Det var vid städningen 
av bagageutrymmet runt reservhjulet som pul-
vriserad plåt rasslade in i dammsugaren. Han ber 
tidningens läsare om råd ifall det är värt att rädda 
”den redan från start ganska sorgliga Saab 90:an”?

                                  
Lyftkran

En annan av Klassikers medarbetare, Lars ”Ju-
lle” Olofsson, berättar i samma nummer om den 
soltakts 96:a från 1962 som han hämtade i Lysekil 
på västkusten och körde hem till Östersund. Han 
hade länge sökt efter en 96:a med stort soltak när 
han fick se en tråd på Saabklubbens forum om en 
sådan modell. För Julle blev det köpläge direkt 
och han lade ett bud som antogs. 
När han kom till platsen för att hämta den var 

den mer eller mindre en skrothög. Det enda som 
hade klarat 30-talet år av väder och vind med en 
presenning var soltaket så Julle försökte att enbart 
få ta taket och låta resten stå kvar men möttes av 
det klara beskedet ”allt eller inget”.
Det gick inte att släpa Saaben upp på transport-

ersläpet utan den fick lyftas upp med kran. Saaben 
gick då av på mitten och Julle gick binda ihop den 
så gott det gick så inte så mycket skulle spridas 
utmed vägen vid hemfrakten. Väl hemma tog Ju-
lle loss taket med tigersåg utan att ens ta Saaben 
av från transporten och körde resten till skroten 
förutom instrumentpanelen som var räddningsbar.

                                  
För finsmakare

Grannfejden kallar tidningen Vintage nr 2 ett 
jämförande reportage mellan Saab 900 Turbo 
16 Aero och Volvo 242 GT. Aeron presenterades 
första gången på Brysselsalongen 1984 och är 
nog det bästa som Saab har haft för finsmakare 
och är det ännu idag. Saabs tekniker hade då tagit 
fram ett 16 ventilers topplock i aluminium med 
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- Stripes, dimljus, spoiler och en nervös 
tomgång. Mycket mer blev det inte.

                          
900 mer än 9000

Reportaget om Aeron och 242 GT:n fortsätter 
med intervjuer med Clas Robertsson för Svenska 
Saab Turbo Club, och Bo Oscarsson från Svenska 

Volvoklubbar i samverkan och 242 GT-klubben.
Robertsson tycker att en 3-dörrars Saab 900 

Turbo är bland det vackraste man kan se. Och just 
aeron med sina sköldar och ”späjsade” fälgar. Han 
säger också att Saab 900 är mer Saab än 9000.
- Jag tror att just 900 Aero lockade de som 

ville ha någon slags ultimat sportighet och sam-
tidigt ville sticka ut designmässigt.
Robertsson anser att Volvo 242 GT inte har en 

chans mot Saab även om man tyckte att GT:n var 
rolig när den kom.
Själv äger Clas Robertsson bland annat en Saab 

900 Turbo 16 Aero Cabriolet från 1993.
Johan Ålander som är reporter på tidningen 

Klassiska Bilar äger en brandgul Saab 95 V4 
från 1974. 
- En V4 måste man bara ha haft om man 

tillhör min generation, skriver han.
Den som han har är en osvetsad norrlandsbil 

men den vanliga motorn byts ut mot en 1700 cc 
V4. Han har också Hundkojor och en Ford 12 M.

                             
Hastighetsrekord

I Klassiska Bilar nr 8 ståtar Bertil Sollenskog 
från Sollerön intill en röd Saab Monte Carlo från 
1966. På Sollerön gick han under namnet Bus-
Bertil. Numera bor han utanför Chicago. På fotot 
på Saaben kan man se vad som kan antas vara 

Den vackraste bil man kan se, tycker 
Turboklubbens ordförande Clas Robertsson

I tidningen Vintage ställs Saab 900 Turbo mot Volvo 
242 GT

Saab framhålles i jäm-
förelsen för den stilrena 
profilen, turboknuffen 
och det karakteristiska 
gluppande tomgångsljudet 
som är väldigt speciellt. 
- En Saab Turbo 

var speciell, näst intill 
lite magisk sammanfattar 
skribenten Pär Brandt.
Volvon jämförs med att 

man faller för en smaskig 
löpsedel men man blir bes-
viken på innehållet.

massa snöstänk under 
framskärmarna. Men det 
är inte snö som hopat 
sig där utan det är salt. 
Bilden är nämligen tagen 
i saltöknen Bonneville 
Raceway där 400 bilar 
och 100 motorcyklar 
har samlats för att sätta 
hastighetsrekord.  
Bertils 2-taktare är 

hårdtrimmad och ger 
97 hkr vid 6.500 varv. 
Hastigetsrekordet blev 

först 172 km/tim i genomsnitt med två körningar 
vid flygande start. Efter ett andra försök med två 
körningar sattes rekordet till 177 km/tim. 

                                 
Garageby

Saab-anställda i Nyköping hade på sin tid en stor 

dubbla överliggande kamaxlar på 175 hkr med 30 
hkr större effekt än 8-ventilersmotorn.
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ta vara på. I Nyköping finns ännu idag en lång 
radda med garage som är uppförda med embal-
lagevirket. Det blev hela 52 garage och de finns 
ännu kvar även om de är utrotningshotade av 
politiker som vill riva dem. I tidningen Riksettan  
nr 2 finns ett foto på garagebyn och som sig bör 
så står det en gammel-Saab utanför längorna. Det 
är en röd kortnos-96:a från 1962 och tillhör Jan 
Hellström i Nyköping.

                               
En blev två fast olika

I Klassiker nr 9 berättas hur historien om Projekt 
94 började med utgångspunkt från Saab Super 
Sonett som enbart tillverkades i sex exemplar för 
tävlingsbruk men som i praktiken blev obrukbar 
då tävlingsreglerna ändrades 1958 och tillät stand-
ardbilar att tävla i Grupp 3.
De tillverkade Sonetterna såldes till anställda. 

Sigvard Sörensson som var ingenjör på Saab 
kom över chassiet till nummer 4 sedan karossen 
lyfts av. Det var så som en Saab Facett föddes – 
byggd på fyrans chassie och som ett hembygge i 
Sörenssons garage. Karossen byggdes bit för bit 
i plåt och alltså inte gjuten i en plastform. Efter 
två års slit var bilen klar och försedd med en Saab 
Sport-motor.  
När Facetten blev känd så spekulerades det i 

pressen om att det var modellen till en ny Saab. 
Den var dock med som jämförelse när Sixten 
Sasons och Björn Karlströms förslag skulle 
bedömas som modell för Sonett 2:an. Tidningen 
Klassiker berättar att Facetten föll direkt på att 
den storväxte Erik Carlsson inte kom in i den ens 
för en provsittning.
Sörensson sålde Facetten och den gick som 

Sonetten som ynglade av sig och blev en 
Facett har åter blivit vad den en gång var före 
separationen mellan chassie och karos

förmån. De fick nämligen 
köpa emballagevirke för 
tio kronor lasset. En hel 
del gick väl som lösvirke 
till sommarstugor men en 
hel del blev också garage. 
Det var nämligen inga 
smålådor i trä precis för i 
lådorna låg det nämligen 
hela bilar som byggsatser 
för sammansättning. Då 
det var amerikanska bilar 
så en del lådor i rödvirke 
och väldigt populärt att 

bruksbil i 22 år hos sin 
nye ägare tills den efter 
en kollision blev så illa 
tilltygad och blev stående i 
ett källargarage tills tysken 
Klaus Muller-Ott snokade 
upp den. Han köpte bilen 
den 27 juni 1996. Och inte 
nog med det. Han kom 
också över det ursprung-
liga chassiet som hade 
suttit på den kaross som 
Facetten byggdes på. 
De båda bilarna genom-

gick en omfattande renovering och återuppbyg-
gnad. Sonetten var klar 1998 men Facetten hann 
inte bli mer än halvfärdig då schweizaren René 
Hirsch köpte båda bilarna och lät Facetten fär-
digställas hemma i St Gallen och fogade de båda 
bilarna till sin samling.  Där finns de nu och har 
väl kommit dit för att stanna. 
En Sonett har alltså blivit två – en 1:a och en 

Facett. Verkligen synd att inte Facetten finns på 
muséet i Trollhättan.

Saab i sönderfall
I årets sista Klassiker (nr 10) berättar Claes 

Johansson på sitt sedvanliga målande sätt om ett 
besök på den numera skrotade skroten i Morkarla 
i Uppland och där funnet en unik Saab 95, näm-
ligen den med chassienummer 1006 och således 
en av de allra tidigaste – en 1960:a. Det var då 
som 95:orna tillverkades i Linköping på avsågade 
93:or från Trollhättan. Därför var det en nostalgisk 
syn om än inte så vacker. Den stod nämligen mer 
eller mindre nersjunken i marken och nära nog 
bortom all räddning. En svit foton i tiden visar en 
bil i sönderfall och numera borta.

                         
Utskrotad Saab

En raritet i Saab-sammanhang är ingen Saab utan 
en Lancia men som kallades för Saab 600. Det 
är en numera till närmelsevis utskrotad bil. Den 
skulle fylla gapet efter 96:an men blev en stor 
flopp. Under åren 1980-86 såldes det 6.419 bilar. 
Av dem finns 159 kvar men bara 12 är i trafik, 
uppger tidningen Klassiker i nr 10,
                                                                          

CHRISTER GEBO
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Muller är den svenska bilindustrins Jesus
PARADISET ÄR NÄRA Saab står inför domedagen men Victor Muller kunde i går lova Saabs 

anställda, och därefter pressen, att allt är på väg att lösa sig för bilfabriken som inte tillverkar 
några bilar. Muller talade om stabilitet och långvarigt välstånd. Trots att företaget inte gjort 
vinst på ett par decennier. Foto: BILDEN ÄR ETT MONTAGE 

’Var inte rädd*, jag är med er’
Muller är den svenska bilindustrins Jesus 
** Jes. 41:10. Något modifierat.

Saab har 3500 anställda och den ende med något 
att göra är Victor Muller, vd, styrelseordförande 
och svenska bilindustrins Jesus.
Muller förvandlar vatten till vin, han mättar 

företagets hungrande arbetare och tjänstemän 
med fem bröd och två fiskar och han lovar att 
paradiset är nära.
I själva verket står Saab inför domedagen. Men 

Muller, klädd  i elegant kritstrecksrandig kostym, 
är en så god predikant att han förvandlar mörker 
till ljus. Sålunda kunde han i går lova Saabs an-
ställda, och därefter pressen, att allt är på väg att 
lösa sig för bilfabriken som inte tillverkar några 
bilar.
 Allt som krävs är att tingsrätten godkänner 

Saabs ansökan om rekonstruktion, en nödåtgärd 
för att undgå konkurs. Då kan personalen äntligen 
få sina augusti¬löner (via statlig garanti), då får 
de otåliga fordringsägarna tåla sig ett tag till, då 
får Muller tid att i lugn och ro ordna långsiktig 
finansiering med sina kinesiska partners Pang Da 
och Youngman.
Bakom honom rasade en gardin med företagets 

slogan, ”Move Your Mind”. Det rörde inte Mul-
ler, ty nu talade han om kommande utmaningar. 
Karln ville verkligen inte måla Saab i rosenrött.
– Vi har inte producerat några bilar på över fyra 

månader.
Våra konkurrenter har inte vilat under den tiden. 

Vi måste se över våra framtidsplaner.
Han hoppas att det inte blir nödvändigt att 

friställa personal.
 Detta sa alltså mannen som leder ett företag 

inte gjort vinst på ett par decennier, som redan för 
två år sedan genomgick en rekonstruktion, som 
är skyldigt underleveran¬törerna 1,5 miljarder 
kronor, som förlorar återförsäljare, som saknar 
finanschef, vars vd har avgått, vars styrelse har 

avgått och vars personal är sysslolös.
Då och då rättade Muller till sin bångstyriga 

lugg.
– Det är svårt att finna kvalificerade medarbetare 

när huset brinner, sa han som förklaring till att han 
tills vidare upprätthåller tjänsten som vd.
Dock är framtiden ljus, ty snart får de kinesiska 

investerarna klartecken från berörda myndigheter. 
Då flyter nya friska pengar från Kina till Troll-
hättan. Muller talade om stabilitet och långvarigt 
välstånd. Han har information från säkra källor 
i Peking.
Sådan är denne snabbtänkte, engelsktalande 

holländares utstrålning att han lät trovärdig. Och 
ändå byggde till och med presskonferensen på 
en förhoppning, nämligen att tings¬rätten ska 
besluta om rekonstruktion.
 För två år sedan behövde rätten en dryg timme 

för att fatta beslut. I går räckte inte dagen till, 
och när du läser detta är det mycket möjligt att 
domaren sagt nej. Då återstår konkurs.
Eller?
– Det finns alltid en plan C, sa Victor Muller.
Han borde bli bilförsäljare.
                                                                                                                                

Peter Kadhammar                                                                                                                                
Aftonbladet
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Nya Medlemmar -November 2011 Välkomna !
Johan Andersson Stigtomta
Mikael Andersson Vallentuna
Peter Andersson Linköping
Johan Bohlin Trollhättan
Anders Carlsson Valla
Christer Dahlin Trollhättan
Anita Dorn Hammarstrand
Lennart Ekstrand Munka-Ljungby
Stefan Elovsson Malung
Öystein Enger Hamar                Norge
Michal Eriksson Landskrona
Jan Frankenberg Vallentuna
Benny Fransson Säffle
Mats Gullbrand Spånga
Anders Hagelin Mjölby
Johan Hallbäck Lidköping
Lasse Hamari Tornio        Finland
Joackim Hansson Uddevalla
Kjell-Arne Jansson Årjäng
Jonas Johansson Kivik
Tomas Johansson Simrishamn
Nils-Erik Jonsson Nordmaling
Sven-Inge Karlsson Vara
Jörgen Kjellman Undersåker
Jochum Krook Rydsgård
Per Lavén Åstorp
Martin Lekhy Prag             Tjeckien
Bengt Leverström Deje
Michael Levin Kyrkhult
Mats Lindh Rönninge
Fredrik Mandelin Stockholm

Kjell Marklund Kåge
Teijo Merinen Järvenpää     Finland
Ola Nicklasson Mörarp
Conny Och Anette Nilsson Skövde
Leif Nilsson Sundsvall
Leif Nordin Sangis
Per Norén Uppsala
Ingemar Norlin Alnö
Simen  Gjerde Odegarden Fana                Norge
Gunnar Olsson Färila
Mats Olsson Ystad
Björn Palerud Stathelle        Norge
Anna-Lena Pedersen Helsingör       Danmark
Magnus Poroma Luleå
Mats Porsklev Lund
Ingemar Rickstrand Skövde
Lars Runesson Torshälla
Sven Schutzer Skoghall
Olof Sjöberg Ullared
Stig Sjöö Björköby
Heimo Suutari Surahammar
Ulf Thelander Höör
Jonatan Thoresson Östersund
Mats Trulsson Karlskrona
Thom Van Der Wiel B J Voorst  Nederländerna
Joona Verkkonen Jyväskylä    Finland
Anders Wappsell Bälinge
Aslak Wegge Vennesla     Norge
Nils Åslund Vilhelmina
Robin Åström Piteå
Anders Östman Åsen

<

Norrlandssektionen kommer under våren att träffas en gång i månaden, för Saabsnack och 
sommarplanering. Vi får i vanlig ordning nyttja Umeå Veteranbilssällskaps klubblokal i Umeå 
och  möter upp vid 19-tiden.

De datum som gäller för fikaträffarna är följande:
Onsdag den 18/1
Onsdag den 15/2
Onsdag den 14/3
Onsdag den 18/4
Onsdag den 16/5
Glöm sedan inte vårt årsmöte i Kramfors den 

19 februari, se kallelse på annan plats i tidningen 
Preliminärt planerat in vårens uppstartsträff i 

Burträsk till den 19 maj.

Håll ett öga på vår hemsida: http://norrland.
saabklubben.nu/ för färsk information om våra 
aktiviteter. 
Nya som gamla medlemmar är varmt  välkomna!
Till sist så önskar vi alla en 

God Jul 
och

 Gott Nytt år!
Styrelsen



62



62 63

  Svenska
 Saabklubbens årsmöte 2012

Kallelse

Viktig information från medlemsansvarig!
Jag har under året tagit över uppgiften som medlemsansvarig i Svenska Saabklubben.

Det är ju nu dags att betala in medlemsavgiften och inbetalningskort finns i detta nr av Bakrutan.

Det är ett ganska stort och tidskrävande jobb att kolla av och bokföra alla inbetalningarna, så jag har 
några önskemål för att underlätta jobbet.

De som fyller i inbetalningskortet ”för hand” skriv tydligt!
Uppge namn, medlemsnr och ort på inbetalningen. Det kan finnas flera med samma namn 

och då måste man ha fler uppgifter för att veta vem som betalt. Det kan ju också hända att man halkar 
på en tangent så medlemsnumret blir fel och då är det bra om orten står med. 

Tack på förhand!
Hälsningar Anna G (vikarierande medlemsansvarig)

Nu är det åter dags för årsmöte !

Plats meddelas i nästa Bakruta då vi i dagsläget inte vet om vi har

 möjlighet att nyttja musèet

Lördagen den 24  mars 2012 med början kl 12.

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

medlemsnummer! 
Klubben bjuder på fika med macka till alla deltagande medlemmar.  Vi hoppas 

att det kommer lika mycket folk som vanligt

Välkomna!

önskar Styrelsen
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Köp & Sälj
Säljes

Saab 900 T  -90,  skinn, 24000 mil, 
avställd sedan 2004.
8 Aerofälgar.  Har haft den sedan den 

var ny. Vore trevligt 
om den hamnade hos någon som uppskat-

tar den och som
tar hand om den på rätt sätt.
Sven-Olof Kårhammer      conmec@telia.

com
0370 27340   070 20 25 335

Det går mot NYTT ÅR, vi är inte där än men redan nu kan du beställa vår PRISLISTA 2012 
den innehåller reservdelar till Saab 2T och V4 alla delar är NYA / NOS orginal reservdelar, eller 

Nytillverkade delar efter orginal förlaga.
 

Om inget oförusett inträffar kommer listan ut innan nyår, du beställer den enklast genom att skriva 
ner ditt namn och adress på en lapp och bifoga 60:- SEK så kommer listan med vändande Post det 
du får är en lista på ca: 35 tätskrivna A-4 sidor, Dessutom får du Nyhetsbladen som kommer ut med 
allt mellan 2 - 4 st per år, men tyvärr blir det svårare att få tag på NOS delar, men lite nya detaljer har 

kommit in och lägges in i Prislistan.
 

Om du behöver få svar på en reservdelsfråga så behöver du inte fundera lyft luren och ring så skall 
jag göra allt för att hjälpa dig. Tveka inte vi har öppet Veckans alla dagar dv,s även LÖRDAG och 
SÖNDAG mellan Kl: 11,00 - 20,00. Eftersom vi bor på en liten ort så har vi Post i Butik så det är inte 
alltid som vi kan få iväg din order samma dag, men vi garanterar att vi senast dagen efter lämnar in 

din order. på Posten, vi sänder order inom Sverige mot Faktura och du betalar inom 10 Dagar.
 

Så om du precis köpt din pärla / renoveringsobjekt så kan jag nästan garantera att du hittar någon 
eller några reservdelar som du inte hittar på bilträffar och dylikt.

 
Välkommen som kund hos oss.  Karl - Anders Carlsson  Grunsbo 271
          Tel: 0521 431 33    462 96  Frändefors

 

SAAB 900-89  3D. Tom kaross med styrn-
ing , huv, lucka, dörrar med elhissar. 
Fälgarna är 16’’ orginal tillbehör. 
Alla rutor är med. Massor med nya, eller 
nästan nya delar ingår, t.ex. komplett 
inredning + 2 extra elstolar, nytt in-
nertak, kjolpaket till Aero, instru-

mentpaneler, elhärvor, m.m.
Bilen har rullat ca 700 mil i ett prov 

i sydeuropa 1989, och har stått inomhus 
sedan dess. Den har ej varit rgistre-
rad. I stort sett en komplett bil utom 
motor, v-låda och papper.
Bilen finns i Trollhättan. Måste bort 

innan vintern. Titta först och bjud se-
dan. Prisidé ca 10.000 kr.
OBS! Ej e-post (lånad), endast tel. 

före kl 20.00.

Ulf Andersson, Trollhättan, 0705-909 
860 

SAAB 96-64,3 vxl, reservdelsbil på 
hjul. Påbörjad renovering men annan 64 
kom emellan som nu är klar. Ej komplett, 
bl a saknas motor å låda, lösa dörrar 
och skärmar medföljer, rutor sitter i. 
mycket rostig. Kvar i registret regnr 
GJP446. Slumpas bort för 1.000kr.

Tomas Ekberg, Huddinge, 0739-62 61 87

SAAB 96-74, vit, renobjekt, i samma 
familj sedan ny. avställd i många år, 
kvar i registret, komplett men motor 
urlyft. Ring för mer info. Pris: 2.000kr

Stefan Rydling, Huddinge, 08-774 67 
97. 073-914 67 97
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Bloggare gratulerade Victor Muller
Tisdagen den 13 september 

fyllde Victor Muller 52 år, och 
han uppvaktades av Saabentu-
siasterna Tim Rokka och Rune 
Moberg, som också är två av 
personerna bakom bloggen 
Saab United.
– Vi har gett honom en present, en penna, som vi vill 

att han ska skriva på avtalet med Pang Da och Young-
man, sa bloggaren Tim Rokka till Radio Väst.
Han och Rune Moberg var på plats i Trollhättan för 

att överlämna presenten och en tårta som Tim Rokkas 
mamma bakat. Stämningen uppgavs vara god vid up-
pvaktningen.
– Gott humör, men det är klart att de jobbar hårt för 

att få tingen att gå ihop, säger Rune Moberg.
– Det är en liten gest, men för honom (Victor Muller) 

betyder det mycket, sa Tim Rokka till lokalradion.

+ Inga löner till de anställda

+ Kineserna får inte skicka pengar till Saab

+ Antonov gripen för miljardsvindel men 
släppt mot borgen 

Samtidigt med att detta nummer skulle över-
föras till tryckeriet kom det plötsliga besk-
edet att Vladimir Antonov gripits av polisen 
i London. Redaktionen valde då att stoppa 
överföringen och avvakta nyhetsutvecklingen 
fredagen den 25 november. 

Om Antonov faller behöver inte Saab göra det. 
Visserligen har han lånat ut 700 miljoner till 
Mullers köp av Saab men pengarna kan komma 
från annat håll än från Antonovs båda baltiska 
banker. Oavsett vilket så har Lettlands finansin-
spektion meddelat att man inte avser att kräva 
tillbaka de pengar som Muller har lånat för Saab-
finansieringen.

Däremot vill kanske inte den kinesiska regerin-
gen blanda in sig i ett företag med en tveksam 
finansiering. Ett illavarslande tecken på det var 
att Pang Da och Youngman förnekades att betala 
ut pengar till Saab-anställdas löner denna fredag 
vilket man hade lovat. Får företaget inte pengar 
till löner så avbryts rekonstruktionen och Saab 
står på randen till konkurs. 

För de flesta anställda var fredagen inledningen 
på en lönehelg. För Saab-anställda blev det en 
svälthelg. Därtill skyltsöndag, första advent och 
glögg.
Roligt var det inte heller för de människor som 

fått se sina bankbesparingar bortsvindlade men 
det är ländernas stater som får ta smällen.
Många får väl tacka sin lyckliga stjärna för att 

Vladimir Antonov inte släpptes in som Saabs 
storägare. Svenska Riksgälden ville det och met-
allfacket krävde det men EIB stoppade det. 
Det tackar vi EIB för.                              
                                                                      Christer Gebo

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

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

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

Rabatt på övernattning på Scandic Hotels 
Se MHRF hemsida för mer information. w w w .
mhrf.se

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

Förenade färg Svenska Saabklubbens medlem-
mar får rabatt på allt ”flytande” med 30% och på 
tillbehör med 20%. De har en kopia på Saabklub-
bens färgrecept för att vi ska få så exakta kulörer 
som möjligt. De har för närvarande samarbete 
med återförsäljare på ett tiotal orter runt om i 
Sverige. Se vidare på: http://www.forenadefarg.se/

Beställningar görs till Dieter på telefon 08-
52259844 alternativt mobil 0739-604777. Man 
ska också bekräfta sin beställning på mail dieter.
haggtrom@forenadefarg.se med vad man beställt, sitt 
namn och adress förstås samt medlemsnummer i 
Saabklubben.
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Blårök den bästa vägvisaren
Söndagen den 14 augusti var det dags för Saab Gothias sista träff för året!  Vi skulle träffas 

på Götaplatsen men även denna gång var det avspärrat där i samband med Kulturkalaset så vi 
möttes upp på Gustav Adolfs Torg istället. 

Jag stod vid Götaplatsen och dirig-
erade trafiken till den nya mötesplatsen 
i 40 minuter. Hoppas att ingen dök upp 
efter det! Det var riktigt fint väder och 
totalt nio Saabar varav tre var Karl 
Asks!. Vi hade även besök av Emelie 
och Simon från Skåne. 
Efter ett par timmars bilprat och foto-

graferande turister åkte vi i en karavan 
till Råda Säteri och fikade. 
Sonetten fick motorstopp vid ett till-

fälle men kom igång igen efter en kort 
stunds vila och jag hamnade lite på 
efterkälken efter ett rödljus och var lite 
osäker på vilken avfart vi skulle ta av 
från motorvägen. Som tur var fick jag 
till min glädje se blåröken som låg kvar 
även efter att bilarna passerat så jag tog 
av rätt och kom strax ikapp igen!
Efter en stunds fika på Råda Säteri 

började det mulna  och regna men vi 
satt under en markis så det gick bra 
ändå. På hemvägen började det verkli-
gen ösa ned men då var man i alla fall 
på väg hem och nöjd med dagen så det 
var ändå rätt bra tajming.

                                                                                                                                           
Mats Kadmark

Fika under markisen i regnet

Uppställning på anrika Råda Säteri

Som vanligt en stor bredd av Saabar från olika 
årtionden och modeller!

Samling på Gustav Adolfs Torg i Göteborg!
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Hjulets Dag i Gräfsnäs
Första söndagen i juni varje år är en stor högtidsdag för veteranintresserade i stora delar av 

Västsverige. Då är det nämligen Hjulets Dag i Gräfsnäs. Det är inte bara gamla bilar utan även 
traktorer och maskiner av alla de slag som ställs ut. Maskinerna visas inte bara upp utan de 
startas och demonstreras också.

På Hjulets Dag kan vad som helst på hjul dyka 
upp. Det behöver inte ens gå på hjul utan det går 
bra även med larvfötter. Hit har det kommit en 
stridsvagn, en självgående militär amfibievagn, 
en Caterpillar m.m. I år kunde man bland an-
nat se en däckningsmaskin av det ursprungliga 
skicket.Traktorer kommer i alla möjliga modeller, 
tändkulemotorer osv. Vill man se lite av det mesta 
och inte enbart veteranbilar så är Hjulets Dag i 
Gräåfsnäs det givna utflyktsmålet.

Roland Andersson i Mörlanda utanför Sollebrunn 
är en årlig besökare på Hjulets Dag med sin 92:a 
från 1951.

Saabs tvåtaktsmotorer väcker alltid stort intresse.

Einar Johansson kom från Främmestad utanför 
Nossebro i sin röda Saab 95 från 1976.

Tord Wiklund från Hjärtum utanför Trollhättan kom 
till Gräfsnäs i sin vita kortnos-96:a

Från Västergården i Flakeberg utanför Grästorp 
kom Lennart Andersson med sin gråa 96:a 1962.
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Hit har heller ingen kommers kommit. Ingen 
entré för publiken, ingen parkeringsavgift, ingen 
deltagaravgift. Inte ens någon föranmälan behövs 
utan det är bara att komma med vad man har el-
ler utan någonting alls annat än sitt intresse för 
gammal teknik.
I Bjärkebygden, som omger Gräfsnäs, har man 

sedan länge begripit att spara och bevara det 
gamla. Entusiaster startade Hjulets Dag en gång 

och entusiaster har tagit över och fortsätter i 
”gamla hjulspår”. 
I närliggande Stora Mellby har man byggt upp 

ett maskintekniskt museum och här renoverar 
man också traktorer och maskiner som sedan ska 
komplettera muséet. Hjulets Dag blir ett tillfälligt 
friluftsmuseum första söndagen i juni. 

                                                                               
CHRISTER GEBO

Fikadax i Umeå
Inför sommaren 2011 inbjöds till vårens sista 

fikaträff för Norrlandssektionen i slutet av maj. 
Vi höll i vanlig ordning till i UVS klubblokal i 

Umeå och mötet blev riktigt välbesökt tack vare 
fint väder så ingen behövde tveka till att lufta sina 
pärlor. Främst på dagordningen stod en detaljpla-
nering av sommarens träffar och fördelning av 
arbetsuppgifter. Några oklarheter om vilka aktiv-

iteter runt om i vår region vi skulle delta löstes 
också. Vidare visades våra nya klubbmuggar upp 
och några såldes till närvarande medlemmar.
Efter mycket Saabsnack och gott fika som vår 

kassör ordnat så tillönskades alla en trevlig som-
mar och väl mött på våra kommande träffar.

  Text och foto Anders Johansson

Nedan ser vi ett glatt Umeågäng som planerar för sommarens aktiviteter.  En representativ 
fordonsuppställning kunde ochså ses utanför klubblokalen.

Omslag:Baksidan 96:an har nu bytt ägare och 
flyttat till Fjugesta i Närke.

Foto: Christer Gebo




