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1991 ärvde Bibi Falk i Göteborg en bil av sin pappa, Det var en Saab 900 GL. Han hade köpt 
den ny 1984 och så gick den alltså i arv till dottern. Bilen var inte helt fri från rost. Lite ny färg 
skulle inte skada men den beigegula originalfärgen var slut i butiken som hon anlitade.

Så vad gör man om man inte hittar den färg man 
vill ha. Jo, man lackar om den i en annan färg. Om 
man är konstnärligt lagd och händig med penseln 
därtill så kan det inte bara bli en färg utan flera. 
Man blandar förstås inte ihop färgerna utan målat 
bilen i de olika färgerna.
Bibi målade taket cerise, sidorna nertill i mörkli-

la och upptill i ljuslila. Det var inget snabbjobb 
utan ett riktigt petjobb. Det tog henne inte mindre 
än 120 timmar att fixa rosten och måla hela bilen 
– för hand.
- Jag har i mitt yrkesliv varit skyltmålare så 

man ser inte mycket av penseldragen, säger hon.
För ett par år sedan hände det som brukar hända 

med många Saabar. Taket började att hänga ner. 
Men Bibi Falk stod inte handfallen för en sådan 

sak. Hon grep sig an problemet på sitt sätt. Hon 
klädde helt sonika om taket och för att det skulle 
matcha med bilens färger så valde hon en grålila 
krossad plysch och med inklädda knappar.
Då hon bor i Göteborg döpte folkhumorn den till 

det passande namnet Bingolottobilen.
- Det var kul att ha en annorlunda bil som 

syns.
Bilens annorlunda utseende har också varit ett 

effektivt ”stöldlås”. 
- Jag har fått ha den ifred för tjuvar för 

polisen ser den direkt.
Nu har Bibi sålt bilen då hon hittade en annan 

med mindre rost.
Men den gamla ”Bingolottobilen” har varit en 

trotjänare och gått 38.000 mil felfritt med bara 
vanligt underhåll - och rostlagning.

                                                                                
 Text Christer Gebo Foto Bibi Falk

 

Bingo-Saaben från Göteborg

Saab 900;an den 7 aug 2011 innan försäljning

Ny färg på bilen!

Och så här blev bakluckan

Innertaket på plats

Framsidan visar sittande Håkan Ångström med sambo Anneli 
Lundin och dottern Elina i samspråk med Bengt Jungehall från 

Gunnarn vid Klassikerträffen i Lycksele. Foto: Anders Johansson



2
33

Klubbtidning för Svenska 
Saabklubbens medlemmar 
och trycks i 2 800 exemplar 
vid  Sandvikens tryckeri i 
Sandviken.

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.
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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         08-12 05 72 16
Saab 96 TT inkl. GT,     Lennart Holmgren     026-25 70 15
Sport och MC
Saab 96 V4 inkl. MC,     Leif  Blomberg       0502-450 42
De Luxe
Saab 95 TT /95 V4       Mattias Roswall     0143-139 22
Saab 99 Magnus Dufva     08-38 45 64
Saab 900 Michael Rasmussen    0418-43 36 10
Saab Sonett Hans Eklund     0514- 272 22
Saabo Erik Randa     08-646 49 99
Lack/lackering              Patric Henriksson    0290-70203 

Och du! Ring inte jätte sent på kvällarna, utan försök att respek-
tera husfriden.
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Ordföranden har ordet
Äntligen så kom en positiv nyhet angående 

Saab-såpan. Muséet är räddat! Det känns 
väldigt skönt att andra än vi fantaster insett 
värdet i muséet - inte bara att det är gamla 
bilar. Det är kultur i allra högsta grad. Ännu 
roligare blir det att vi kan hålla årsmötet som 
vanligt på muset! Hoppas óckså att många av 
er kan komma. Självklart blir det den obliga-
toriska marknaden efteråt. Nytt för i år är att 
Saabklubben säljer saker ur reservdelslagret. 
Bland annat har vi fått in nytt originaltyg till 
innertaket för 99/900.    Välkomna!

Efter att vi i styrelsen har gjort ett förslag till 
budget så konstaterades att vi måste följa med 
index för att kunna utveckla klubben. Därför 
föreslår vi en höjning av medlemsavgiften för 
2013 till 350 kr per medlem. 

Det har kommit några nyheter i MHRF-
försäkringen. Numera kan man också försäkra 
ombyggda fordon. Har man en 99:a som man har 
satt in en T16-motor med nya bromsar och bur m 
m så kan den nu få en MHRF-försäkring genom 
Saabklubben. Samtidigt är man idag inte lika noga 
med att allt skall vara perfekt på en bil för att få 
en försäkring. Har du ”fel” ratt eller en repa på 
lacken så spelar det ingen roll. Det enda är att våra 
besiktningsmän skall dokumentera i vilket skick 
bilen är så den kan repareras till samma skick igen 
om olyckan skulle vara framme. MHRF:s policy 
är att man lagar fordonet i första hand även om 
det kostar mer än fordonet är värt.
Så se till att skaffa en försäkring. Det ger även 

pengar till klubben. För varje bil som är försäkrad 
får klubben 35 kronor. Har du en moped eller en 
bil av annat märke kan du försäkra dem också 
genom klubben. 
För att det skall bli enklare att besiktiga fordon 

så har vi utsett tre nya MHRF- besiktningsmän. 
De är John Jonasson, Stockholm, Rune Daniels-
son, Umeå och Lars ”Julle” Olofsson, Östersund. 

                                                  
Slut på strul

Och så har vi det eviga strulet med reservdelarna. 
Det är mycket delar som skall upp på hyllorna 
och det jobbas för fullt med detta. Snart hoppas 

vi att alla 99/900/9000-delar skall vara uppe och 
att den nya webshopen är gång så vi kan sälja 
delar ur hela lagret. 
Idag har lagerhanteringen blivit för stor så vi 

kan inte sköta den dagliga verksamheten på friv-
illig basis. Styrelsen har därför fattat beslut att 
Logparts ska sköta allt från ordermottagning till 
fakturering. När allt är klart kommer det skickas 
delar 5 dagar i veckan från vårt lager. Snabbt och 
enkelt skall det vara och vi får en mer långsiktig 
och fungerande lösning. Denna hantering kostar 
förstås mer. Vi har heller inte indexhöjt priserna 
varför reservdelsgruppen har beslutat att justera 
upp samtliga priser med 10%.
Om ni har frågor eller klagomål så är det inte 

Logparts ni skall kontakta utan vår reservdels-

grupp.               
Postboxen som Saabklubben har haft i Stock-

holm har varit väldigt dyr. Därför har styrelsen 
beslutat att vi skall använda vår sekreterares 
adress istället. Var observanta på det när ni skickar 
brev till klubben! Försäkringar skickar ni det till 
vår MHRF-ansvarige Christer. 
Styrelsen har tillsammans med Trollhättesek-

tionen beslutat att delta i Racinghistoriska klub-
bens träff på Gelleråsen i Karlskoga den 16-17/6 
i sommar. Hoppas att många kan komma. Mer 
info finns längre fram i tidningen.
Styrelsen har även beslutat att vi skall vara med 

på Elmia i år. Årets tema är tävlingsfordon, vilket 
ju passar Saab perfekt. Vi kommer att få plats för 
4 bilar. Har ni förslag så skicka gärna in det till 
mig. Vill ni hjälpa till i montern så hör också av er. 

Överraskningen var en almanacka och om den 
uppskattas så kommer vi fortsätta med den även 
nästa år. Men då vill vi gärna få in bilder från er 
medlemmar. Ni som inte har fått den och medlem-
skortet har inte betalt medlemsavgiften. Dags i så 
fall att göra det.

Karl Ask
Ordförande Svenska Saabklubben
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  Svenska
 Saabklubbens årsmöte 2012

Kallelse

Lördagen den 24  mars 2012 med början kl 12.
Plats: Saabs museum i Trollhättan

Sedvanlig marknad hålls efter mötet. I år kommer representanter för 
klubblagret att närvara med utvalda artiklar till salu.

Först till kvarn...

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

Julhälsningar 
Svenska Saabklubben fick några julhälsn-

ingar och önskan om Ett Gott Nytt år till sin 
mailadress. Eftersom det är hälsningar som 
varje medlem ska kunna ta del av.så publi-
cerar vid dem här. De är från Polen, Finland 
och från tidigare klubbordförande Martin 
Bergstrand. Det är stämningsfulla bilder i 
en tid då det var som mörkast när inte bara 
julen utan även konkursen stod för dörren.

En suggestiv bild med hälsningar från Martin 
Bergstrand.

Med en 96:a i vinterlandskap önskade den finska 
Saab-klubben God Jul och Gott Nytt År.

Nere till höger: Ett något annorlunda och ett mer 
stiliskt julkort kom från Saab-klubben i Polen



8

Jultävlingen:

Många snubblade på ”slamkryparen”
Jultävlingen lockade fler än tidigare att skicka in lösningar på ”bildgåtorna” med blandade 

fram- och baklyktor. Ett par bilder stack ut på det sättet att de var lite svårare att identifiera 
medan andra var lätta att placera till rätt bilmodell.
De bilder som visade sig vara svårast att pricka 

in var nr 3 och nr 9 varav den senare möjligen 
kan betraktas som en s k ”slamkrypare”  då den 
kanske inte ses som en ”riktig” bil utan en mc-bil, 
nämligen en Messerschmitt. Förslag som kom in 
var Austin, Fiat 500, Hundkoja och DKW.  Någon 
föreslog Fulda och det var ju åt rätt håll. Även 
Amphicar förekom och som också är snarkligt.
 Nummer 3 var en Jaguar E-Type. Några gissade 

på Citroën. Även Datsun 240 förekom bland 
tävlingssvaren. Inga tokiga gissningar då de är 
snarlika E-Types framlyktor.
Det kom in en hel del rätta svar men någon ska ju 

bli vinnare. Det fick bli den medlem som var först 
med alla rätta svar. Det blev Fredrik Mandelin i 
Stockholm. Han får därmed en dubbeltrisslott.
Till skillnad från tävlingen året innan utökades 

vinsterna till fem trisslotter. Då det var betydligt 
fler rätta svar än så fick det bli dragning. Ungefär 
hälften av tävlingssvaren kom som e-mail och 
andra som brev på posten. För att det skulle bli 
rättvist så lades de i varsin hög vid dragningen så 
det blev två vinnare i vardera högen. 

Övriga vinnare blev Ingmar Nolin, Alnö, Birger 
Eriksson, Sandviken, Göran Ullskog, Farsta, och 
Per Johansson  i Kungsör. Per var den som vann 
förra året också och den ende som i den här täv-
lingen prickade in att nummer 1 var en Mercedes 
av den ovanliga 600-modellen. Förra året var han 
ensam om att sätta rätt namn på den då svåraste 
modellen, nämligen Oldmobile. I honom  har vi 
av allt att döma en riktig “biligenkännare”.

                                                            Christer Gebo

Rätt svar på jultävlingen
1. Mercedes-Benz
2. Porsche 911
3. Jaguar E-Type
4. Ford Cortina
5. Ford Taunus
6. Ford Mustang
7. Volvo 164
8. Opel Rekord
9. Messerscmitt
10. Chevrolet Impala
Det förekommer som synes tre Ford-modeller 

- en engelsk, tysk och amerikansk.
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Nya MHRF-besiktningsmän.
Nu är det dags att presentera tre nya besiktningsmän som tar sig an MHRF:s besiktning  av 

våra entusiastfordon. Detta underlättar besiktningar, framförallt för oss som bor i norra Sverige 
men även Stockholmsområdet och vi hoppas på god tillströmning av nya fordon till försäkringen.

Kom ihåg att ni stödjer Saabklubben ekonomiskt om ni tecknar er MHRF-försäkring genom klub-
bens besiktningsmän

För Stockholmsområdet gäller att ni numera kan kontakta vår gamle ordförande John Jonasson på 
telefon 08 – 120 57 216 i besiktningssärenden.

I Östersund tar vi kontakt med Lars ”Julle” Olofsson på telefon  070-2737807.

Till sist så heter ansvarig för besiktningsärenden i Umeå med omnejd Rune Danielsson som nås på 
telefon 090 – 19 29 87.

Ytterligare kontaktuppgifter finner ni på styrelsesidorna i varje nummer av Bakrutan.

Tänk också på att ni kan finna info om försäkringen på MHRF:s hemsida: http://www.mhrf.se/for-
sakring

Anders Johansson
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Från tvåtakt till TURBO
Efter att ha varit helfrälst på tvåtaktare, gatubilar, rallybilar,  GT-replika, ”snetrea 850” osv 

dök en tanke upp att skaffa en Turbo. Jag hade spanat in en 1980-års Saab 99 sedan som i 10 års 
tid stått på Bilcenters gård i Östersund och såg att  det inte hände mycket med den.  Jag visste 
vem som ägde den, en mekaniker på Saab-verkstan och jag fick köpa den av honom.

 Cardinalröd
Erforderlig spackling, hela karossen grun-

dades med slipgrund, slipning och masker-
ing utfördes i den hyrda lokalen. Jag lånade 
sprutboxen på min gamla arbetsplats för 
att färdigställa lacken med originalkulör, 
nämligen cardinalröd.
Nytt avgassystem monterades. 13 st origi-

nalfälgar följde med. Sedan de lackats så 
monterades sommar- och vinterdäck. Bilen 
ska ju köras vintertid också.
En nytvättad fin klädsel följde med så det 

var bara att byta. Lite reparation av skumg-
ummit på förarstolen gjordes. Innertaket var 
som det brukar vara. Det hängde alltså ned. 
Jag hittade ett på skroten som såg hyfsat 
ut och jag köpte nytt tyg i en tygaffär och 
limmade på det gamla tyget. 
Tyvärr löser limmet upp det gamla så det 

börjar släppa men jag har skaffat ett annat 

väldigt bra innertak.                                                  
Smällar

Allt var nu klart utom motorn. Förre ägaren 
sa att han inte haft tid att göra iordning den 
men efter mycket tjat fick jag motorn i juni 
2010.  Härligt !! Nu skall det åkas. Tji fick 
jag. Den startade visserligen men gick inte 
alls bra med avgassmällar och på 3 cylin-

Efter köpet så var det bara att sätta igång med 
renoveringen. Tillsammans med två Saab-
kompisar hyrdes hösten 2009 en lokal i gamla 
Mästerbagarnas bageri. Bilen var i princip helt 
nedplockad. 27 000 mil på motorn tyckte jag lät 
mycket men säljaren tyckte att det var ingenting 
att oroa sig för. 
I köpet ingick byte av kannringar, lager, ny 

kamkedja och ny koppling. 
Karossen var i mycket bra skick, några små ros-

thål bakom bakre stänkskydden så det var snabbt 
avklarat. Bromsoken fick nya tätningar och nya 
bromsskivor fram.                                              

drar. En annan fördelare lånades men den gick 
fortfarande bara på 3 cyl. Nya insprutningsven-
tiler beställdes men ingen förbättring.
Jag visste om en motor i Malung. En resa dit 

med släp och jag hade en reservmotor. Bra att ha 
för det gäller att prova sig fram. Fördelaren och 
mängdmätaren från reservmotorn flyttades över 
och bilen går som den ska.
Bara att besiktiga efter justering av co-halt och 

tidsbeställning på bilprovningen.
Den gick rakt igenom utan någon anmärkning.
En mycket trevlig veteranbil som går superbra 

och med en härlig komfort.
Text Evert Larsson 

Foto Anders Johansson

Evert Larsson ute på premiärtur till 
Umeå med den nyrenoverade 99-turbon
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Evert Larsson är stolt över 
sin cardinalröda 99:a turbo 
renoverad till nyskick.

Använder man sin veteranbil som bruksbil 
även vintertid så gäller förstås ”Rattmuff på”.

Rent och snyggt som sig bör under 
motorhuven på en entusiast-Saab.
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Ett år med Saab Skånia
2011 blev ett minst sagt stormigt år för Saab med produktionsstopp, rekonstruktion och annat 

elände. Från vår sydliga horisont så gick arbetet vidare med att arrangera träffar och annat 
för Saabvännerna och visst fick man försvara Saab ibland men i huvudsak så är Skåningen i 
gemen ledsen för utvecklingen.

Månadsträffarna på Bialitt fortsatte hela året 
andra  torsdagen varje månad. Tyvärr har det 
dåliga vädret gjort att vi mest hållit oss inomhus 
med kaffedrickning, våfflor, bild och filmvisning 
och ett och annat föredrag.
Den årliga marknaden genomfördes som vanligt 

i Saxtorp med gott om besökare. Korven tog slut 
så det fick bli snabbutryckning till affären. Ett och 
annat fynd gjordes säkert också.                                              

Sista Trollenäs
Vi brukar ofta ställa upp med ett gäng Saabar 

på Motorhistoriska klubbens evenemang och så 
även i år. Eftersom det var sista gången vårens 
träff ”Gröna träffen” genomfördes på Trollenäs 
så delade vi ut en liten minnessak till ordföranden 
i MHK. 
Trollenäs har ny regim med minimalt motorint-

resse så MHK har nu flyttat all sin verksamhet till 
Hemvärnsgården i Kyrkheddinge där invigningen 
genomfördes i samband med höstträffen ”Gula 
träffen”.
En gång är ingen gång – flera gånger är en tradi-

tion. Den 6 juni firade vi åter igen Motorhistoriska 
dagen och nationaldagen i Bjärnum med tipsrunda 

och annat.

Saabmarknad i Saxtorp

Motorhistoriska 
dagen i Bjärnum

Torsdagsträffarna 
på Frostavallen

Thulinträffen på 
Citadellet i Landskrona

Sommarrallyt

Gula träffen i Kyrkheddinge
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                     Heltidsjobb
Under sommaren återkommer en del veckoträffar 

och Saabklubben har varit representerade på de 
flesta och kanske mest i Löddeköpinge, Frostaval-
len och Tydingesjön. Det är nästan ett heltidsjobb 
att delta i alla dessa träffar under sommaren. Vi 
var även på plats igen på Hamngillet i Simrishamn 
så även detta evenemang börjar bli en tradition.
Ett evenemang som verkligen är en tradition är 

Svenskt Sportvagnsmeeting på Ring Knutstorp 
och det är väl särskilt 1000-cupen med en hel del 
Saabar och Saabklubbsmedlemmar på startlinjen. 
Det är en fin stämning bland folket på plats och 
alltid träffar man några gamla kompisar från förr.
En trevlig träff i MHK:s regi är Thulinträffen på 

Citadellet i Landskrona. Vi har ju lyckats att få 
med oss en del pokaler hem från denna träff men 
i år blev det inget mer än en del blöta kläder. Vi 
tar nya tag nästa år.
Årets sommarrally förlades till västra delen av 

Skåne med en slinga på krokiga asfaltvägar. Våra 
danska vänner var med så det blev en liten interna-
tionell prägel på det hela. Efter målgång så var det 
dags med tipsrunda, manöverprov och fika. Alla 
fick med sig något pris hem och verkade nöjda.
                         Sordin
Sommaren går fort och i oktober var vi några 

som begav oss till Trollhättan och deltog i den 
Oktoberfest som saabsunited.com arrangerade. 
Vi höll till på ANAs anläggning och middagen 
hade vi i anslutning till Saabmuseet. En trevlig 
tillställning men problemen hos Saab lade väl viss 
sordin på det hela.Årets sista evenemang var vårt 
julbord där vi även hade besök från andra sidan 
Sundet. Ännu en tradition kan man säga. 
Vi tar nu nya tag inför 2012 och månadsträffarna 

på Bialitt fortsätter som tidigare. All information 
finns på vår hemsida http://skane.saabklubben.nu/

Text och foto: Bengt Åkesson Ordf Saab Skånia

Månadsträff på Bialitt

Gröna träffen på Trollenäs

Motorhistoriska dagen i Bjärnum

Hamngillet i 
Simrishamn

Svenskt 
Sportvagnsmeeting på 
Knutstorp

Bo Arne Magnusson och Johan Olsson kör Rally i Eslöv
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Återvändare i klubben
I samband med Klassikerträffen i Lycksele kom två medlemmar med riktigt gamla medlemskap 

och dessa var Håkan Ångström, Lycksele och Bertil Jungehall från Gunnarn. 
Håkan hade för dagen valt en röd Saab 96 

Sport ur sin inte helt försumbara bilpark. 
Tidsenlig campingutrustning följde också 
med som bilderna till höger och på framsidan 
visar.
Bertil Jungehall kom med en röd  62-års 

Saab 96 med uppåt 27 000 mil på mätaren. 
Denna har han ägt sedan år 1984 och året efter 
kompletterades samlingen med ytterligare en  
96:a,denna gång en vit 63:a. Undertecknad 
fick en inbjudan till ett besök hos Bertil och 
som jag sedan gjorde ett par veckor senare. 
Jag fick då möjlighet att låna ett antal gamla 
Bakrutor från tidigt 90- och sent 80-tal och 
som jag har kompletterat klubbens web-
bibliotek med. Dessutom så fick jag låna ett 
antal gamla foton från träffar i Umeåtrakten 
under sent 80-tal. Ett urval finns på detta 
uppslag. Vi reserverar oss för fel i person- 
och faktauppgifterna då det mesta är taget ur 
minnet och saker kan ha fallit bort under de 
gångna 25 åren.

Detta deltagarfoto är taget vid en träff i Umeå 1984 eller 1985 och Bertil har namnen på några av 
deltagarna. Fr. v. Kurt Jonsson, Martin Stenlund, okänd,okänd,okänd, Anders Jonsson, Ulf Henfridsson, 
okänd, Gunnar Sundgren, Olle Larsson, Tage Ahlgren, okänd, Bertil Jungehall. Känner ni läsare igen er 
själva eller någon bekant på fotot så hör gärna av er så kan vi komplettera till nästa nummer.
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Samma bilar men 26 år emellan fotona. Kortet ovan är från 
1985 då den vita tvåtaktaren nyss hämtats hem från Botsmark 
av Bertil Jungehall, då också nybliven medlem i vår klubb 
som på den tiden hette Svenska Saabregistret.Den var då 
tänkt som reservdelsbil till den året innan köpta 62:an men 
som ni ser så lever båda kvar i gott skick fortfarande.

Ovan så ser vi verkstadsinteriören från 
dåvarande Saab i Umeå där klubben fick 
husera vid sina träffar

Tre foton där vi är osäkra på namnen på 
personerna så här är det läge för er som känner 
igen er att höra av er till redaktionen

Text Anders Johansson Foto Bengt Jungehall o 
Anders Johansson
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Redaktören såg dig!
”Redaktören såg dig” är ju numera ett stående inslag i Bakrutan. Det har varit på olika platser 

i landet som redaktören har fått syn på en gammel-Saab. Förra gången i Örebro och gången 
dessförinnan utanför Västerås. Det är oftast i Mellansverige. Men den här gången blev det lite 
längre bort, nämligen i Östersund.

var styrelsemöte i Östersund och vid en promenad 
efter frukosten på morgonen så stod den där  - en 
Saab 900i från 1985
Platsen var skolgården till Jämtlands gymnasium 

vid Rådhusgatan i centrala Östersund. Den ägs av 
Kent Persson i samma stad. Han köpte bilen ny 
och meriterar honom till en trogen Saab-ägare.
Och för att hans Saab stod parkerad just där 

denna dag så får han en trisslott.
Christer Gebo

Det var inte enbart en lite mer annorlunda plats 
än vanligt utan det var annorlunda även i ett an-
nat avseende. Det var inte redaktören som såg 
dig – eller rättare sagt – din bil utan redaktörerna 
– alltså både redaktör 1 och redaktör 2 (Anders 
Johansson). Och som om inte det var nog så var 
de båda redaktörerna i sällskap med reservdels-
gruppens Thomas Ramsell.
Det finns förstås en förklaring till att den här 

trion såg samma bil samtidigt på samma plats, Det 
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Redaktionen har fått ett intressant brev för en norsk Saab-entusiast. Han berättar  hur man 
kan kombinera sin veteranbil med ett passande registreringsnummer. Man kan nämligen själv 
välja vad det ska vara för nummer på registreringsskylten och inte som det är i Sverige att datorn 
slumpvis väljer en kombination av bokstäver och siffror som man sedan tvingas ha på bilen. Det 
är i Norge som det var i Sverige innan omläggningen 1974 då länsbokstäverna försvann. Visser-
ligen kan man köpa ett namn att ha på registreringsskylten men det är inte riktigt samma sak.

Brevet:
Jag kom att tänka på att ni efterlyste material 

till Bakrutan. En artikel om min bil är väl inte 
speciellt intressant i sig men kanske en artikel om 
tidstypiska registreringsnummer i Norge kan vara 
intressant – i och for sig inte specifikt för Saab. 
Att ägaren i Sverige till CSB 096 fått 096 till sin 

Saab 96 är ju en tillfällighet, men i Norge florerar 
det av veteranbilar med självvalda nummer.
I Norge kan man alltså välja nummer vid import 

av en veteranbil eller försöka byta tillbaka till 
ursprungsnumret - något som klubbades efter 
lobbyverksamhet av LMK (Landsforbundet av 
Motorhistoriske Kjöretöyklubber). Jo, i Sverige 
kan man val köpa självvalt nummer för en be-
gränsad tid. 
 
I det här sammanhanget finns något att berätta om 

min bil. Mannen som importerade bilen till Alta i 
Finnmark fylke valde ett i sanning frossbrytande 
nummer, Y-9662 men fel eftersom bilen är en 63:a. 
I Tromsö finns det en S-9668 och i Finnsnes en 
X-9662. Gissa vilka årsmodeller det är! 

Jag ansökte hos norska bilregistret om att få byta 
nummer och fick mitt förslag godkänt av LMK. 
Det blev en lycktoträff när det visade sig att min 
bil kunde ha haft Y-62241 om den hade blivit 

var det när jag upptäckte att bilens första ägare 
- en gruvarbetare i Kiruna - hade samma sista 
fyra siffror i personnumret som jag fick när jag 
föddes i Gällivare sex år tidigare. 
Man ju tro att det var ödets mening hela tiden 

att jag skulle ha den bilen. 
                                                                                                                        

Mats Kågström
FOTNOT: Mats är matematiker/ingenjör och har därför 

ett särskilt intresse för siffror. Brevet skickade han från 
ett holländskt forskningsfartyg. Han arbetar för Tromsö 
Maritime University.

Historiskt reg.nummer

registrerad första gången 1963 i Alta. 
Siffrorna 62241 valde jag från bilens första 

registreringsnummer i Norrbotten, nämligen 
BD62241.
Egentligen borde jag kanske bytt till X eftersom 

jag bor i Troms fylke, men X-62241 tillhörde 
inte en nummerserie som blev registrerad i min 
hemby Tromsö men däremot i Harstad. Dessutom 
tyckte jag det var roligt att behålla Y eftersom jag 
växte upp i baksätet på Y-registrerade PV och 
Amazoner i Västernorrlands län. Än mer bingo 
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NERCABBAT GENOM EUROPA
Semester 2011 var planerad i ett tidigt skede 

under våren. Österrike och vandringsstigarna 
lockade denna gång. Resekamraten var vår 9-3 
Aero cabriolet . Målet var att ha taket nere så 
mycket det bara gick under resans gång.

 Första dagen var tänkt som en ren transport, en 
lite längre omväg för att nå vårt slutmål i Öster-
rike. Starten blev tisdagen den 12 juli.
Vi tog en omväg mot Holland. Vi hade förbokat 

ett hotell nära den tysk / holländska gränsen i en 
ort som heter Lohne.
Första biten på mot Rödby gick utan problem 

och taket var nere hela tiden. Det var ganska så 
långa köer vid färjan ,men med brobizzen så kan 
man checka in som VIP.
Det gav oss förtur. 
Väl i Tyskland så styrde vi kosan mot en Dekra 

station. Man vill ju vara miljövänlig och köpa 
det gröna miljömärket till bilen som gör att man 
får färdas ( om bilen är så miljövänlig, vilken vår 
är) var man vill i de tyska miljözonerna. Enligt 
tjänstemannen på Dekra så var detta helt onödigt, 
ingen kollar en i alla fall, men vi stod på oss och 
fick vårt fina märke - dessutom gratis.
Resten av resan ner genom Tyskland gick i lagom 

fart med väldigt få köer. Solen lyste på oss hela 
tiden och termometern visade 28 grader som bäst.
Nådde hotellet vid 18-tiden,. Väl där fick vi mat 

och ett par öl. Tog en rundvandring i den lilla byn, 
vilket var snabbt gjort. Regnet kom under kvällen 
och det fortsatte en bit in på natten. 

En paus på väg genom Europa.

Kaffe- och fotopaus på väg uppför Grossgklockner.

Vid vulkanifelrayllyt i Tyskland deltog bl a den 
klassiska Opel Rally-Kadetten.

Till Höger: En Audi Quattro får sina extraljus 
monterade vid vulkanifelrayllyt i Tyskland.
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Lyckodag

Sovit gott på ett bra hotell som var ganska 
nyrenoverat. Fick en typiskt tysk frukost UTAN 
filmjölk. Började med att handla lite för vår lät-
tlunch - ost samt lite vaniljyoughurt ( trodde jag) 
samt nybakade bullar hos bagaren.
Styrde nosen mot Arnhem i Holland  - en stad 

som var mer eller mindre sönderbombad och lagd 
i ruiner under några dagar i september 1944. 
Vi kör med både navigator och karta. Det var 

ett lyckokast idag, Vi passerade en stor byggnad 
där det stod ett antal gamla bilar utanför. Vi vände 
direkt och gjorde ett besök där. Det var en bilhan-
dlare som sålde äldre  bilar  Det  stod ca 150 bilar 
under tak. Dessutom fanns här ett leksaksmuseum 
på översta våningen.
Det tog så klart lite tid att gå igenom dessa bilar, 

och inse varför svenska gamla klassiker försvin-
ner till Holland. 
Även leksaksmuseet var imponerande.
Väl ute igen så blev det bensin till bilen och en 

snabb fika till oss. Den där youghurten var en 
“risivanilj”  och som jag avskyr nästan mest!  

                                                 
 Ruggigt besök

Regnet höll i och temperaturen var halverad mot 
gårdagen,
Körde över den berömda bron som kostade 

många militärer livet. Man släppte ner 12.600 
fallskärmsjägare under 7 dagar. Av dessa över-
levde endast ca 2000.
Körde mot “airborn” kyrkogården - ett lite rug-

gigt besök, snörräta linjer med vita gravstenar. 
Några utan namn, Dessa symboliserade soldater 
som saknade id-bricka. Medelåldern var my-
cket låg på de omkomna. De flesta var i tidig 
20-årsålder.
Här fanns det “bara” allierades omkomna. Finns 

även gravplatser för ryssar och en för tyskar. Men 
dessa skyltar man inte till.
Sedan vidare mot airborn museet. Klart in-

tressant även detta.
Nu blev det bråttom. Klockan var halv fem och 

vi har fortfarande ca 25 mil till vårt nästa nattlogi.
Det blev motorvägen ut från Holland ner mot 

Pensionat Sonnenwende strax utanför Nurbur-
gring. Här har jag varit förr.
Fick nycklar och ett rum, sedan mot grannbyn 

och mat på vårt “vanliga” ställe . En stor och 
mycket god kycklingsallad fick det bli. 

                                               
Bergväg

Fick en välbehövlig nattsömn, och en mycket 
god frukost på morgonen. Här fanns det i alla 
fall youghurt!
Hade bestämt att stanna här i två nätter så idag 

skulle vi titta lite på omgivningarna. Förmidda-
gens väder var inget bra - ca 15 grader och blåst. 
Inget väder för att köra nercabbat . Åkte på 
småvägar mot Trier och Moseldalen. Bestämde 
att vi skulle köra en liten bergssträcka som heter 
“ Hunsruckhohenstrasse” . Denna sträcker sig 
högt över själva Moseldalen. Bilar och tåg liknade 
mest en modelljärnväg sett ur vårt perspektiv.
Helt plötsligt bröt solen fram och vi fikade på 

en liten rastplats i sol. Nu kunde vi fälla ner taket 
igen. Med värme till golvet och en tjock tröja så 
gick det bra.Stannade till på en liten utsiktsplats 
där man såg en stor del av dalen. Här var även 
en plattform för de tokstollarna som sysslar med 
glidflygning i fallskärm. Såg inget vidare ut  från 
själva hopprampen.

                                                     
Flygsamling

Passerade en liten ort mitt i ingenstans som heter 
Heimeskeil,. Här stack det upp lite flyplansvingar 
bakom skogen. Så klart vände vi och letade oss 
ditt - en privat flygplanssamlare mitt i skogen och 
jag som tycker att bilar tar stor plats.....
Löste inträde och fördrev halvannan timme där. 

Det  fanns ca 100 olika flygmaskiner i samlin-
gen.. Det som imponerade mest var den stora 
ryska helikoptern . Den flögs dit för egen maskin 
1990. En hel del av de andra planen var flugna 
för egen maskin till en närbelägen flygplats. Där 
demonterades planen och fraktades med lastbil 
till sin sista uppställning.Även svenska flygvap-
net var representerade med J 35 Draken och J 37 
Viggen.- den senare överlämnad 2006 på plats av 
en svensk flygofficer från Luleå.

Ett 150-tal äldre klassiska bilar under samma tak 
stod hos en bilhandlare  utanför Arnhem.
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Tog oss tillbaka till Nurburgring där vi skulle 
köra ett varv. Efter viss tvekan gav Anki med sig 
och åkte med - inget farligt alls och få besökare 
denna kväll.
Kvällsmaten intogs på samma ställe som kvällen 

innan och lika gott som vanligt.

                                                       
Rådjurskrock

Nu hade vi endast 3 km tillbaka till gasthaus 
Sonnenvende.
Ca 1 km innan vi var framme kom det ut ett 

rådjur ur det höga gräset från ingenstans. Som tur 
var så var vår fart inte så hög - max 60 km men 
det räckte för att köra på djuret..  Den var stendöd 
när vi stannat. Det blev 112 och tysk polis kom 
till platsen. Samlade ihop lite plastbitar från bilen 
och fick ett intyg från polisen att olyckan inträffat 
som vi fick lämna till vårt försäkringsbolag.
Totalt sett så var dagen bra med mest sol och 

nercabbat. 
 Efter en välförtjänt frukost så packade vi bilen 

igen. Tackade Irma och Karel för ett par trevliga 
dagar.
Vädret var fint, solen uppe och taket nere!
Första anhalten blev shoppen vid Nurburgring. 

Det blev en snygg tröja till Anki. Själv var jag 
återhållsam denna gång.
Sedan skulle vi leta efter ett boende till vår 

ringenresa i september. Två  nätter hade vi redan 
hos Irma och karel men vi behövde ytterligare två. 
Dessa fann vi hos en Frau Muller  - en väldigt 
bestämd dam.
Mycket centralt inne i själva banslingan.
Styrde så kylaren mot Mosel och hittade en 

liten fin rastplats där vi drack kaffe och åt våra 
medhavda bullar från hotellet. Rensade även bort 
lite lösa delar från bilen.

                                                  
 Historiskt rally

Just då så passerade några rallybilar förbi oss. 

Nyfikenheten kom igång igen. Precis när vi skall 
köra ut från p-platsen så kommer det en Audi 
sport-quattro förbi körd av Walter Rörhl! Nu blev 
vi än mer nyfikna, så klart så vi hängde på. Vi 
skulle ju i alla fall åt samma håll men där vi skulle 
vänster körde han höger så det gjorde vi också!
Vi hamnade i ett stort historiskt rally – vulka-

neifelrallyt med Opel som huvudsponsor.  Vi 
parkerade och tittade runt på alla bilarna en stund. 
Detta var bilar som var byggda som originalen 
såg ut på 70-80 talet. Någon bil var dessutom den 
ursprungliga.
Hela den lilla staden var avstängd för detta jippo.
Efter lite överläggning så kom vi fram till att 

vi kunde stanna och se den sträckan som gick 
på kvällen. Första start var inte förrän kl 19,30. 
Fixade biljetter och ett program, gjorde en snabb 
rek och kollade vart vi skulle.
Nu hade vi ändå ca 6 timmar på oss i Moseldalen. 

Letade ut en brytpunkt var vi skulle stanna för 
natten och ändå nå första specialsträckan snabbt. 
Avverkade en del av dalen, stannade och köpte 
några flaskor av det lokala vinet.
Hittade ett litet hotell 50 m från Mosels strand-

kant, checkade in och var ute igen på mindre än 
fem  minuter.
.Väl framme vid parkeringen för sträckan var 

det mycket folk. Vi var ändå 1,5 timmar före  
innan första start. Enligt tysk grundlighet så var 
här givetvis både servering och ett öltält! Top-
pen, solen sken, ölen skummade och massor av 
folk. Tittade nästan på alla bilarna innan vi körde 
tillbaka till vårt hotell vid halv elvatiden.
Köpte öl och vin och tog med på rummet. Hotel-

let var mycket fräscht och vi var rätt trötta - en 
perfekt bröllopsdag med andra ord!

                                                                    
Tågtätt

Strax fick vi erfara att järnvägen låg vägg i vägg 
med vårt hotellrum och nu vet vi att tågen från 
Cohem kommer var 10:e minut HELA NAT-
TEN!!!!!!!! 
Kan väl inte påstå att vi var direkt utvilade på 

morgonen efter all denna tågtrafik. Begav oss 
ner för att äta frukost, som serverades utomhus 
i vinträdgården.
När vi kom ner så satt det redan tre tyska säll-

skap. Vi fick en plats tilldelad oss ( det var redan 
framdukat)
mellan två av dessa sällskap. Jag tackade nej 

Mitt i skogen utanför den lilla tyska orten 
Hemeskeil fanns en stor privat flygplanssamling 
med bl a den här helikoptern.



2120

direkt då de bolmade som... jag vet inte vad.  
Servitrisen tyckte att det var konstig att vi inte 
kunde sitta där. Hon fick duka om till ett bord 
lite längre bort.
Frukosten var däremot mycket bra. Vi köpte 

med oss några flaskor av deras lokala vin innan 
vi körde vidare. Med vår termos fylld med kaffe.

                                                     
Lågt i tak

Vädret  var även idag bra. Taket ner alltså. Följde 
Mosel i sakta mak. Vid Koblenz så gick vi över 
till att följa Rhendalen ner mot Stuttgart. Stannade 
på en Lidl och köpte lite bröd och youghurt för 
vår lilla lunch.
Nu körde vi mot Ankis favoritmål Heidelberg. 

Det var varmt  (ca 28 gr,)  trångt, mycket folk och 
få parkeringar. Efter mycket om och men kom vi 
i alla fall in i ett p-hus och fick en trång ruta. Väl 
där så räckte inte takhöjden till för att fälla upp 
bilens tak. Ut igen och hade så klart inte betalt 
något. Vi var ju där högst 5 min. Tog lite tid innan 
p-vakten var övertygad om att han skulle släppa 
ut oss utan kostnad.
Jag förklarade ömsom på tyska och ömsom 

engelska. Gjorde sedan ett nytt försök i ett större 
p-hus. Vis av vår erfarenhet så stannade vi i ner-
farten och fällde upp taket. 
Tog bergbanan upp till Heidelbergs slott. Mag-

nifik utsikt. Gick runt lite, köpte kaffe och glass, 
blev blåst på 10 €. Åkte ner från slottet och gick 
en liten runda i stan innan vi tråcklade oss ut 
därifrån igen med riktning Stuttgart. 
Hade bestämt oss för ett lite tidigare stopp idag, 

så vid 18-tiden stannade vi upp vid ett gasthaus 
och garanterat tågfritt ca 7 mil norr om Stuttgart.
Ägarinnan var grekiska så det var en viss prägel 

både på huset och matsedeln men vi fick en my-
cket god kvällsmiddag med vin och öl. Därefter 
fick vi ouzo på husets bekostnad.
Tog en kort tur gående i den lilla byn. Fick kaffe 

och satt ute på balkongen tills sent på kvällen. 

                                            
 Dyrt Porsche-besök

Denna morgon vaknade vi ordentligt utvilade.
Regnet formligen öste ner så det var inget d cab-

väder men det var bättre för oss än för de gäster 
som cyklade!
Morgonens mål var Porsches nya museum i 

Stuttgart. Det hade Anki bestämt! 
Frukosten var snabbt avklarad så vi begav oss de 

7 milen vi hade dit. Vi var där omkring en timma 
efter öppningstiden så det var ingen större träng-
sel just då. Ett fint parkeringshus under muséet, 
hissen upp till biljettkassan. Löste inträde samt 
betalade för en ljudguidning. Vid vissa av bilarna 
fanns det en kod som man kunde knappa in på sin 
lilla radio, Då fick man information om just den 
bilen och vissa fall också en kort film.
Ett väldigt fint museum med många bilar. Fick 

bl.a veta att Porsche gör motorn till Harald Da-
vidsson.  Man designar även vissa av Lindes 
truckar (Anki har blivit trucknörd efter att hon 
tagit sitt truckkort). 
Efter rundturen så hamnade vi slutligen i deras 

shop, som vanligt för mycket man ville ha så det 
blev dyrt. Tur att jag höll igen vid vårt besök på 
ringen!
Rakt över gatan ligger Porsche Center Stuttgart. 

Tittade även in där men de begagnade bilarna var 
lite för dyra för oss.
Lunchtid så vi intog den i museets cafeteria “ 

boxstop”. Här fanns det Porsche-servetter och 
var i alla fall gratis! Matbeställningen satt med 
en nummerbricka i ett ventilskaft!  Man fick även 
ett litet “kreditkort” där ens valda rätter och dry-
cker lagrades. Man betalade vid utgången. Planer 
smiddes direkt men de stodt på baksidan av kortet 
att det kostade 500 kr om man tog det med sig! 
Så det fick tyvärr stanna kvar.

                                                
Lång sjumilaresa

Lämnade Stuttgart vid 13.30-tiden och det var 
bara 25 mil till målet. Söndag, innebär långa köer 
på autobahn! Dessa 25 mil tog oss 7 timmar! Tala 
om att bli frustrerad. Ringde hem och bad  Alex att 
kontakta hotellet om sen ankomst. Av alla dessa 
papper vi fått av resebyrån fanns allt utom... just 
det, telefonnumret dit.

Med en guideradio kunde man på informationen om 
bilarna på Prsche-muséet i Stuttgart.
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Regnet det skvalade hela denna dag, men det 
gjorde i sig inget.
Väl framme fick vi vårt rum, helt ok men inget 

lyx utan badrum men med balkong.
Som tur var så fanns det kvällsmat kvar även 

till oss. Vi blev placerade vid ett bord med ett 
tyskt par i vår egen ålder. Dessa visade sig vara 
mycket trevliga. Den egenlärda tyskan kommer 
väl till pass igen.
Efter regn kommer ju sol. Så var det även här. 

Dock hade det kommit lite regn under de tidiga 
morgontimmarna.
Men efter vår frukost och vår egenhändigt gjorda 

lunchpaket så var vi redo för de stora utmanin-
garna. De beryktade vandringarna! Något som jag 
aldrig trodde mig skulle kunna utöva! Självklart 
skall man ha rätt utrustning men detta gäller ju 
allt man skall göra. 

                                           
Vandringsutrustning

Det fanns en lokal sportbutik i vår ort Muhlbach. 
Men hans priser tydde helt klart på ett eventuellt 
delägarskap!  Vi körde till Bishofshofen. Där 
fanns det en sport butik som heter Joss 2000. 
Deras priser var mer i min stil.
Ett yngre biträde som hette Tomas kom till vår 

hjälp. Det han inte visste om skor och dess till-
behöver kändes inte som något man borde ha en 
aning om.
Vi köpte var sitt par “preisvertige” vandrarskor. 

Givetvis så måste man ju ha en speciell strumpa 
till dessa! Dom var märkta med vä och hö som 
om detta nu skulle ha någon som helst betydelse! 

baka till hotellet. Fick på oss denna fina utrustning 
och köpte en vandringskarta.

                                                
Upp och ner

En liten bit (ca 1,5 km) från vårt hotell skulle 
det finnas en linbana som tar upp till starten för 
ett antal vandringsleder. Detta lät ju väldigt spän-
nande. Varför gå vid vägkanten om kan komma 
upp i höjd och få lite överblick över bygden. Vi 
vandrade dit men linbanan var bara öppen onsdag, 
torsdag och söndag. Nu var det måndag!
Med denna fina utrustning så skulle vi “gå” 

eller heter det vandra? Som gammal orienterare  
(slutade för 39 år sedan, höll på i 5 år) så var 
detta inget problem om man bara hade en karta, 
och det hade vi.
Jag föreslog Anki en liten slinga på kanske några 

kilometer. Visst lite uppåt skulle det nog bli men 
vid en viss brytpunkt brukar det gå neråt igen. 
Denna punkt lät dock vänta på sig!
Turligt nog så var vädret perfekt - inte för varmt 

och vi slapp att frysa. Min envishet tog oss slut-
ligen till den beryktade brytpunkten. Vi fick en 
väldigt fin utsikt över nejden så visst var det värt 
all möda.
Stigen, eller var det kanske bara ett spår? som 

skulle ta oss ner till byn igen skulle ta ca 1 timme. 
Att vända skulle ta ca 1,5. Alltså ett enkelt val. Det 
fick bli stigen, eller branten som Anki sa. Spelar 
roll för ner kommer man ju alltid.

Kan strumpor komma på fel fot? 
Dessutom kostade de “bara” 200 
kr paret!!
Vi pratar strumpor inte någon 

vetenskaplig högt teknologisk 
pryl! Själv klart köpte vi varsitt 
par.
Han tyckte att man även borde 

ha vandringsstavar precis som 
om man inte skulle kunna ta sig 
fram på utan sådana. Så klart så 
behövde Anki dylika stavar men 
min ståndpunkt var i detta helt 
klar: NEJ! Min far använder käpp 
men han är ju 33 år äldre än mig.
2000 kr fattigare så åkte vi till-

Fantastisk utsikt men kanske inte någon idealplats 
att få soppatorsk på!
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Det gjorde vi - dessutom på den utsatta tiden! 
Däremot var den totala tiden vi var ute ca 3,5 
timme! Så skorna blev ju ingångna, och de kändes 
helt ok.
Min stegmätare ( jo jag har en sådan ) trodde 

nog att något fel inträffat, den närmade sig 20000 
steg, det har aldrig tidigare inträffat. Tillbaka till 
hotellet, en dusch och en timmes vila innan den 
goda kvällsmaten. 
Det blev också en pratstund med tyskarna och 

en likör till kaffet men sedan tillbaka på rummet. 
Jag läser en bok från Porsche-muséet och Anki 
fick ta över sysslan med att skriva vykort. 
                                                        

Toppbestigning
På morgonen sken solen klart och tydligt. Da-

gen var utstakad, frukost och sedan bilen mot 
Grossgklockner.
Gjorde matsäck begav oss iväg med taket nere 

ca 7 mil till foten av Grossgklockner. Senaste 
gången som vi var här så var det med husvagn!
Betalade vägavgiften på 30 € och startade vår 

resa uppåt.
Vädret kunde inte varit bättre för denna utflykt 

- tätt med stopp för att fotografera. Tog en snabb 
fika på uppvägen. Det var kallt - ca 10-12 grader. 
I dag kunde man köra ända upp till Edelweis-
spitze och då är man bokstavligen på topp. Åtta 
grader och snålblåst, full värme och full fläkt till 
golvet. Glömde jag skriva att vi hade kortbyxor 
och taket nere?
När man väl kom i lä så var det riktigt behagligt. 

Körde vidare mot St Josefs spitzeenhöhe. Vid ett 
kort stopp där så visade helt plötsligt tankmätaren 
rött och 5 mils körning! Hade ingen egentlig 
koll på vad den visat tidigare men tyckte nog att 
det var mer än så i tanken. Måste medge att jag 
kände en viss olust. Men vi skulle ändå neråt så 
det borde ju fixa sig! 
Hörde murmeldjuren längs vägen - en liten 

rackare som är Österrikes nationaldjur.  Fann en 
rastplats i lä och som låg plant så här stannade vi 
och drack vårt sista kaffe och tog de sista mack-
orna. Härligt i solen.
Färden fortsatte och nu hade vi plötsligt kvart-

stank och det kändes genast mycket bättre! Körde 
ner mot italienska sidan. Tankade på första bästa 
mack. Märket var oväsentligt för nu gällde det 
“bensin”.

Körde mot Lienz och över tauerntunneln vidare 
tillbaka mot Zell am see, stannade och köpte 
glass. Temperaturen har  som lägst varit 8 och 
som högst 28 grader! Sedan vidare till hotellet i 
god tid innan kvällsmaten.
Våra tyska vänner hade vandrat idag, Frank var 

inte i stöt så han åt ingen mat utan gick och la sig 
direkt. Solen och kanske för lite vatten att dricka 
under dagen då de hade varit ute i 6 timmar - högt 
uppe och i solen.
Fick kyckling och ris till middag  med ”spaget-

tisoppa” till förrätt, - Ankis favorit!  Sedan satt 
vi ensamma ute på serveringen med varsitt  glas 
öl resp vin.

                                                              
Fika i busskur 

Vaknade till att det regnade, strida strömmar. 
Gick ner och åt frukost. Tog en funderare på vad 
vi skulle göra. Vandra? Nä, man blev blöt bara 
man gick utanför dörren. Det kändes inte kul att 
börja vandra blöt.
Tog bilen en tur i den närmaste omgivningen. 

Tittade på kartan och kom fram till att vi kör till 
Zell Am See.. Vi var ju där 1992 och åkte skidor.
Det började med ett långt vägarbete på några 

kilometer.
Väl i Zell am See så var det långa köer in mot 

centrum. En parkeringsplats var bara att glömma 
för alla andra semesterfirare var också där. Dessu-
tom regnade det fortfarande ganska ordentligt.
Så vi tittade på kartan igen och bestämde oss 

för att köra över något som heter Maria Alm. Då 
skulle vi dessutom komma “rätt” väg in vår by 
och slippa vägarbetet.
Klockan gick långt över lunchtid. Kaffe och 

mackor hade vi med oss. Men var skulle vi in-
mundiga dessa? Österrike har lika dåligt med 
rastplatser som vi har i Sverige och definitivt 
inga under tak.
Nöden har ingen lag säger man ju, en “busskur” 

fick duga.Vi fick i alla fall i oss kaffet torrskodda.
                                                  

Flerspråkigt
Väl tillbaka på hotellet så fick vi eftermidd-

agskaffe med kaka, skrev lite vykort, läste och 
vilade en stund innan kvällsmaten.
Fortfarande regn. Maten har varit bra här, inget 

märkvärdigt men vällagat. Vi fick potatismos med 
kassler och pannbiff. Soppa till förrätt samt sallad  
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-  öl och vin efter behag. 
Hade kul tillsammans med våra tyska vän-

ner - mycket snack på både engelska, tyska och 
svenska. Men det gick bra ändå.
Vi satt kvar och drack öl tills vi blev utkörda vid 

kl 22,30- tiden. Så kvällen den gick och vi hade 
trevligt tillsammans. 

                                                               
Hundtycke

Morgonen bjöd på uppehåll men ganska så 
molnigt väder.
Perfekt för att vandra i. Frukost och sedan iväg.
Hade letat ut en sträckning som både startade 

och slutade precis vid vårt hotell. Uppskattad 
vandringstid var ca 5 tim.
Efter ca 1 timme och ordentlig stigning nådde 

vi en alm  (värdshus) där vi fick öl och cola. 
Mycket fint ställe och helt nytt. De hade en hund 
som fattade tycke för mig direkt - så mycket så 
jag knappt fick gå därifrån.
Hittills hade vi haft asfalt. Nu blev det bokstav-

ligt talat kostigar. Vi mötte några stycken på vår 
färd.
Kom fram till en glänta där man hade utsikt 

ner över hela byn. Här stod ett par bra stubbar 
placerade så vi stannade och drack kaffe och 
åt våra mackor. Vi var högt upp och solen lyste 
behagligt varmt på oss. Satt väl där i 20 minuter 
och begrunda utsikten.
Vi kom ut ur skogen och nu var det i alla fall 

grusväg men stigningen var fortfarande rätt stor.
Vi gjorde täta stopp för dryck (vatten) och för 

att titta på den fina utsikten. Efter ytterligare en 
stund så dök det upp en liten rastplats med bord 
och bänkar samt vilstolar! Vi har inte behövt 
trängas med någon, vi har mött i sett fyra personer 
på hela denna tur.
Sedan började “nerstigningen” vilket är minst 

lika jobbigt. Drack upp vårt sista vatten en 
halvtimma innan vi var tillbaka igen. 
Rundan tog oss 5,5 timmar vilket vi tyckte var 

bra.Kom lagom till kaffet, vila lite innan vi tog 
en välförtjänt dusch. Sedan kvällsmat som vanligt 
klockan sju.
Och ännu en trevlig stund tillsammans med våra 

tyska vänner från Berlin. 

                                                     
Örnnästet

Nästa dag var vikt för ett besök i Tyskland och 

Hitlers örnnäste.
Vi hade ganska bra väder fram till parkeringen. 

Intog vårt kaffe på stående fot. Löste biljett till 
bussen upp. Det har ändrat sig en del sedan vi 
var här 1986.
Bussarna gick efter en tidtabell. Vägen upp var 

densamma - 6 km lång och väldigt krokig.
När vi väl var uppe så var temperaturen endast 

10 grader och molnen låg så tätt att utsikten var 
nära noll.
Men vi trotsade regnet och tittade oss runt vid 

utsiktsplatserna men inte mycket att se. Man fick 
på tyskt grundligt manér även boka sin nerfart så 
vi hade tid över varför restaurangen fick ett besök. 
Vi fick en mycket god gulaschsoppa.
Ner farten gick i spöregn, men väl nere så var 

det uppehåll.
Man har öppnat en stor utställning om tillkom-

sten av detta berömda “Eagles nest” Både in-
tressant och samtidigt kusligt. Nu var en av de 
gamla bunkrarna öppnade för besök men inget 
ställe som jag  skulle vilja vara i längre än ab-
solut nödvändigt. Man startade 1937 och bygget 
tog 17 månader för 3.800 man att färdigställa. 
“Endast” 10 dödsfall under hela tiden. I dagens 
penningvärde skulle bygget kosta 15 milj euro.
Vi körde tillbaka efter navigatorn och  fick en 

liten alpväg som förslag. Vi tog denna och det var 
en otrolig utsikt.
Kvällsmaten väntade klockan sju och med den 

våra tyska vänner Frank och Marion. Åt och 
pratade bort några timmar igen. 

                                                     
Busstur

Det var vår sista dag här. Att vi skulle vandra 
var redan bestämt. Rutten också.. Vi packade vår 
matlåda och begav oss till busshållplatsen,. Jo, ni 
läste rätt! Det finns nämligen en turbuss man kan 
åka med. Denna tog vi upp till något som heter 
Arturhaus ca 1 mil från hotellet och så högt det 
går att komma - 1502 meter. 
Lite toabesök och sedan ut på vår vandringsstig. 

Murmeltierweg - den skulle ta omkring  3 timmar 
och komma tillbaka till en hållplats där vi skulle 
ta bussen ner i byn igen.
Vädret var både regn, sol samt dimma. Dock fick 

vi till några bra ställen att rasta på under vägen 
ner. På denna stig så fanns det även sådana faci-
liteter som toalett -  Inget av de mer avancerade, 
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men ändock.
Vi var nere vid busshållplatsen i god tid. Väl där 

så tittade vi på kartan och på vandringsskyltarna. 
Man kunde gå ända ner till byn, det skulle bara 
ta 1,5 timme ner dit. Vi var ju ändå igång så vi 
bestämde oss för att gå ner.
Vi gick längs de gamla fraktstigarna som man 

brukade när koppargruvan här på orten var igång. 
Slingrigt, backigt och ganska så halt bitvis men 
skorna gav ett bra fäste.
Efter tjugo minuters gående så öppnade sig him-

 Hundra oktan
Vid 11- tiden blev det plötsligt torrt och uppehåll. 

Vi försökte hålla uppe farten under denna sträcka.
Men regnet kom tillbaka och så gjorde även 

köerna. Tidsplanen såg ändå ut att hålla rätt bra. 
När vi lämnade hotellet så sa navigatorn att vi 
skulle vara framme i Puttgarden kl 20,30. Trots 
de första köerna och ett kort stopp så var vi “bara” 
25 min försenade. Men vi abonnerade också på 
vänsterfilen. Bestämde mig för 140 km, Vid högre 
fart er så märker man att det är en cabriolet.,

 Fakta om resan:
Vi har kört 431 mil varav ca hälften 

nercabbat.
På nervägen körde vi ca 100 km på 

motorväg med taket nere och mycket 
landsväg med 80-100 km. När vi nåd-
de hotellet så visade färddatorn en snitt 
förbrukning på 0,74 lit. En del körande 
där nere bl a, över Grossglockners 
stigningar samt mot Örnnästet gjorde 
att förbrukningen steg till 0,80 lit 
milen. När vi var hemma visade den 
på 0,88 lit milen totalt för hela resan. 
Det får man anse som bra för denna 
typ av körning. 
Bilen har gått som en klocka. Dock 

fick en bärarmsbussning nådastöten 
på det enda varvet vi körde på ringen. 
Efter detta har det “smällt” i höger 
sida vid alla inbromsningar och tvära 
svängar.

len! Vi såg inte många män-
niskor på denna tur – högst 
6 personer. Väl nere så kom 
vi i rätt tid för kaffe och en 
god kaka - jag tog 2 stycken.
Totalt så var vi ute i 5,5 tim-

mar. Vi kände oss ganska så 
nöjda med denna avslutning 
på vårt vandraräventyr. 
 Kvällsmat klockan 19 som 

vanligt. Lite prat blev det 
även den här kvällen och 
sedan packning  för  nästa  
morgon efter frukost skulle 
det bära av mot Annelöv 
igen. 
Som det flesta morgnar här 

så regnade det även denna 
sista dag. Packade ihop våra 
prylar, intog frukosten också 
som vanligt klockan åtta.
Gjorde några mackor “ zu 

mitnemen” för vår resa. Lite tråkigt att åka hem 
på sitt sätt  -  mest för de vänner man träffat och 
kommit lite närmre de sista dagarna. Vi hade i alla 
fall  fått ta ett avskedsfoto och bytt adresser med 
varandra innan vi åkte iväg.
Ganska exakt klockan 9 körde vi iväg och om 

allt skulle rulla på utan problem så tänkte vi köra 
hela vägen hem - 130 mil. Navigatorn räknade 
ut att vi skulle vara i Puttgarten kl 20.30 men det 
var betydligt mer trafik än vi trott och trots att alla 
lastbilar står stilla på söndagarna i Tyskland. De 
första köerna började vid Munchen så här blev vi 
hängandes en halvtimma.. Regnet fortsatte med 
större styrka.

                                              

Vi fick självklart  ta några 
pauser och även tanka. Här 
blev man erbjuden 100 ok-
tan. Tänkte att det skulle bli 
bra till SAAB:en som fått gå 
rätt hårt i Kasselbackarna. 
Däremot glömde jag kolla 
literpriset. Mackkillen up-
plyste mig burdust att det 
kostar 18.45 litern! Men som 
bilen gick sen! ’
Vi beslutade att köra hela 

vägen. Det rullade på bra 
fram till Hamburg men där 
blev det tvärstopp från alla 
håll. Då var klockan ca 
19,30. Det tog ca 50 min in-
nan vi var ute ur Hamburg  
( hörde senare på båten att 
någon fått vänta över 3,5 
timmar tidigare på efter-
middagen) upp mot Lubeck. 

Här kom nästa vägarbete! Dock gick det ganska 
snabbt igenom. Regnet vräkte ner, bilen gick 
som en raket, 250 hk känns när turbon suger på 
i uppförslöporna. 
Vi nådde Puttgarden ca klockan 22,20 färjan 

gick kl 22,50. Checkade in med brobizzen, då är 
man VIP och kommer som första bil. Lite kaffe 
på båten och sedan de sista milen hem genom 
Danmark i ösregn.
Rullade in i carporten i Annelöv kl 01.55 - en 

timme senare än vad vi tänkt. Men det får väl 

vara ok på 130 milskörning.                                                
                                                                                                                             

Text & Foto Michael Rasmussen
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Från pappas 93:a till första V4:an
En av klubbens nya medlemmar,   Mats Guldrand, har skrivit en berättelse om hur hans Saab-

intresse tog sin början när hans pappa köpte en 93:a. Året var 1967 och då var Mats endast 1 
år. Så han har växt upp med Saab redan på krypstadiet. Och nyligen köpte han den första V4-
modellen. 

Efter hans död delades kvarlåtenskapen upp mel-
lan oss syskon och min syster hade ett lika stort 
intresse för den gamla pärlan som jag. För mig 
är det viktigaste att den blir kvar i familjen, inte 
att jag äger den, så nu har den flyttats till Färila 
och står väl skyddad i den lada som den bodde i 
under 70-, 80- och 90-talen. Men den kommer att 
underhållas och tas fram varje sommar framöver. 
Lita på det.

Dock kunde jag inte släppa tanken på att äga 
en gammal Saab själv och hade tankarna på att 
försöka hitta en V4 från 1980, som jag fortfar-
ande tycker är en mycket snygg bil. Jag gick 
med i Saabklubben för att kunna fortsätta att läsa 
Bakrutan och kanske hitta någon bil. Bläddrandet 
på Blocket gjorde mig bara ledsen. Höga priser 
för bilar från mitten av 70-talet, men som både var 
rostiga och i dåligt skick fick mig att misströsta. 

Tills en dag då en bil dyker upp i Hässelby. En 
Saab 96 från 1967. Första årsmodellen med V4. 
Samma år som vi köpte 93:an och jag bara var 
ett år gammal.                           ’

Efter att ha vuxit upp med sina föräldrars 93:a 
från 1958 har Mats Guldbrand hittat en endast 
sommarkörd lågmilare – den första V4:an från 1967.

Mats egen berättelse:

1967 köpte min mor och far en begag-
nad Saab 93B från 1958. Mamma be-
hövde en bil att ta sig till och från jobbet 
med, och den röda 93an passade mina 
föräldrars kassa vid den tiden. Varje 
dag kunde grannarna höra på radion när 
mamma kom. Vi kunde höra den på 200 
meters håll, och accelerationen uppför 
backen mot hemmet hördes tydligt. 

Pappa satte så småningom in säker-
hetsbälten och säkerhetssäten (nåja, 
de föll alla fall inte framåt vid varje 
inbromsning) och den tjänade i familjen som an-
drabil i många år men i mitten på 70-talet byttes 
den ut mot en V4. 

Eftersom min far var väldigt förtjust i 93:an 
så ställdes den in i en lada och mer eller mindre 
glömdes bort fram till 90-talet då den fraktades 
till Åkes Motor i Delsbo. Där plockade man ner 
den i minsta beståndsdel och sedan lackades den 
i pappas favoritfärg svart. 

När bilen var besiktad och körklar igen så gick 
min pappa med i Saabklubben för att få Bakrutan 
och kontakter till personer som hade reservdelar 
till vår gamla pärla. 
Jag har genom åren alltid läst igenom gamla 

nummer när jag besökt honom. Saaben har jag 
kört varje sommar sedan dess i trakterna av 
Delsbo, Ljusdal och Hudiksvall, alltid med lika 
glada blickar från medtrafikanterna.

                                               
Tillbaka till ladan

Ifjol insjuknade tyvärr min far i cancer och på 
juldagen 2010 somnade han stilla in i hemmet i 
familjens närvaro. Han sa ofta att han tyckte att 
jag skulle ta över Saaben men några papper skrevs 
aldrig under. 
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Sommarkörd lågmilare

Efter att ha ägt åtminstone 3 st V4 och en 900i 
så var naturligtvis detta en bil som jag inte kunde 
låta bli att åka och titta på. 
Den hade stått i samma varmgarage sedan den 

inköptes ny av en 62-årig man sommaren 1967. 
Han körde den i stort sett bara sommartid och då 
mellan Hässelby och sommarnöjet i skärgården. 
En helt oförstörd Saab med bara 5500 mil på 
mätaren. Säljaren, förste ägarens barnbarn, hade 
inte längre tid och lust att ha bilen i garaget där 
den stått avställd sedan 1984 och valde till slut 
att annonsera ut den. 

Någon liten ytrostfläck, en handlackad fram-
skärm, en backskada på höger bakskärm men 
med nyckeln i tändningslåset uppmanades jag 
att starta den om jag ville. Och ja, den tickade 
igång utan problem och efter ytterligare någon 
halvtimme med Saabsnack och annat med ägaren 
skakades det hand och affären var klar. Jag skulle 
köpa min första Saab sedan 1993, då jag hade en 
70-tals skrothög som fick duga då jag studerade 
på universitetet.

Några veckor senare hyrde jag ett bilsläp och 
åkte iväg för att hämta bilen. Med skickades 
typintyget från 1967 när den registrerades första 
gången. Med tillbörliga stämplar och intygat av 
Svante Holm på Saab Aktiebolag den 26 maj 
1967 och underskrivet av Nils Landén (lite osäker 
på efternamnet dock) på Överståthållarämbetet 

i Stockholm den 29 juni 1967. “Vinterdäck” på 
gula fälgar, lite reservdelar till bakbromsar, reg-
istreringsbeviset med förste ägarens namn och en 
instruktionsbok följde också med.

                                                    
Hälsingeturer

Saabens första resa sedan 1984 gick till en väns 
varmgarage i Värmdö, där den har fått stå under 
vintern innan jag nu i vår plockar fram special-
verktygen som legat undanstoppade i drygt 20 år 
för bromsrenovering bak. Åtminstone på ena sidan 
– den andra hade den gamle ägaren redan ordnat. 
En ny termostat behöver sättas in och autochoken 
smörjas upp. Efter det ska den veteranbesiktas 
och kommer sedan att användas som entusiastbil 
i Hälsingland där vi har ett litet torp. 

En senare fråga blir om jag ska åtgärda lacken och 
de små skadorna, eller om jag ska behålla vinta-
gelooken på bilen. Ett område jag vet att det finns 
flera åsikter om även inom Saabklubben. Men själv 
lutar det åt att jag kommer att åtgärda skadorna och 
putsa upp bilen invändigt och utvändigt för att den 
återigen ska skina på samma sätt som den en gång 
gjorde 1967 när den rullade ut från fabriken. Det 
tycker jag att den är värd.

Med tiden kan det väl hända att jag också dyker 
upp på någon träff någonstans. Någon gång i en 
avlägsen framtid kommer någon få överta en gam-
mal Saab 96 från 1967 när jag själv inte kommer 
ha möjlighet, ork eller tid att ta hand om den. Fram 
tills dess kommer jag att njuta av varje sekund i 
förarsätet. Förhoppningvis blir det många år av 
njutning.

                                                                                                    
Text & foto Mats Guldbrand, 

                                                                         Spånga
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Efterlysning gav resultat
Nu har vi fått ett svar på efterlysningen be-

träffande bilden i nr 3.2011 med 96:n i något 
utlänskt land.
Hej Christer! Det är med skammens rodnad 

på kinder m.m. jag måste erkänna att jag är den 
skyldige.
Till vad? Jo, att ha lurat dig o andra klubbm-

edlemmar på förklaringen till den där bilden.

Alltså: någon gång på nyåret 2001 låg vi med 
vår segelbåt APRILIA i Rio Dulce, Guatemala, 
efter en längre tur ner till Brasilien o så upp igen 
via diverse öar i Kariben. Julen ville vi inte fira 
ensamma så sönerna Christian,-v4 -68 husarblå 
samt Harald, 96 -64 midnattsblå samt v4 -71 
savannbeige kom farande -utan Saabar dock. 
Det blev en exotisk jul bland indianer o iguaner 
(större krälamfibie).  
Så blev det en längre landsvägstur med Chick-

enbuss som skulle varit nånting för en svensk 
bilbesiktare att sätta tänderna i. Tropiska regn kan 
man se på bio men varför visar man inte dessa 
gamla amerikanska skolbussar som transporterar 
mäniskorna i de här fattiga länderna? Chaffisen 
blir oftast också mekaniker, vindrutetorkare la-
gas med gummisnodd som drar åt ena hållet o 
föraren drar i snöre åt andra. Hjulen, från början 
monterade med 12 bultar, får klara sig med med 
5-6, lite spill får man ju räkna med. Gott om 
passagerare har man dock, inte alla har fötterna 
på golvet, åtskilliga befolkar bagagehyllorna. 
Konduktören kommer i sista minuten, att ta betalt 
vid påstigandet är ju allt för enkelt, så det är bra 
med ryggstöd som han kan kliva på när han ska 
akteröver.

Nå, så småningom kom vi då till Solola med 
sin livliga marknad och kortväxta Mayaindianer 
i färggranna kläder, småfisk torkar i solen o luk-
tar just inte Chanel 5. Ytterligare en hisnande 
utförslöpa - bromsarna håller. Den här gången 
behöver vi inte använda nödavkörningen längs till 
höger o vi landar i Panajachel vid Lago Atitlan, 
väldigt färgstarkt, vi släpps ut o konstaterar att vi 
överlevt ännu en gång och så plötsligt: EN LIVS 
LEVANDE SAAB v4 -71, lite udda front. Ägaren, 
som är utflyktsfixare, uppenbarar sig och är stolt 

över sin pärla som naturligtvis aldrig lämnat 
honom i sticket, men lite kinkigt är det ju med 
delar. Han tror att denna skönhet landade här på 
den gamla goda tiden från USA med nån Hippie, 
som dock senare gått upp i rök. Gossarna förklarar 
sitt intresse o får prova den runt kvarteret.
Det kan väl tilläggas att det fanns en del Saabar i 

Argentina men framförallt i Uruguay. Seglarvän-
ner bland Yankees talade högaktningsfullt om 
dessa bilar som de ansåg flög lågt, en av våra 
svenska seglarvänner påstod sig ha sett en 92-a 
som taxi i Havanna, med gräsklipparmotor dock! 
(Var originalmotorn för stark?)
 
Så nu vet du, så här ungefär gick det till, det tog 

lite tid men så blev det inte bra heller som min fru 
brukar säga. Du får väl dra ut det du kan använda 
ur ovanstående..Jo, ensak till, kortet sände jag 
ganska snart efter den här händelsen med följe-
brev till din föregångare. Och på den vägen är det
.
Ursäkta dröjsmålet o med önskan om ett GOTT 

o FRAMGÅNGSRIKT 2012 för Dig, SAAB 
AUTOMOBILE, SAABKLUBBEN och SAAB-
MUSEET! 

Vänligen Björn
  95 v4 -72 Tyrolergrön  CZX 001

Björn Merseburg skingrar mystiken kring den 
okända Saaben i ett okänt land.

FOTNOT. Saaben i Havanna som Björn nämner 
hade Bakrutan en artikel om i nr 3-2010.
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MAX & VILLE SAABMEKANIKER 
SOM UPPLYSER.

Tiden går fort när man har kul. Man säger i alla fall så. Vintern skulle sakta göra sitt intåg. 
Det har gått mycket sakta för här i Skåne har den fortfarande inte kommit fast vi nu är i början 
av januari.
Men inte mig emot. Visserligen är det lite mörkare än när vi har snö, men det uppvägs av att 

temeraturen har legat runt 4-8 grader både november och december. Kallast har varit ca 4 minus.

Elmätaren har även den gått ner i varv gentemot samma period förra året, så fördelarna överväger 
tycker i alla fall jag. Denna gång har jag inte ens tidsbrist inför mitt uppdrag med Max&Ville.

Det är kanske dags att slå lite i pärmarna efter lite nya uppslag. Förra gången så fick SAAB 9000- 
ägarna sitt lystmäte så denna gång blir det fokus på övriga modeller.
Efter lite bläddrande  så faller jag för ett SI ang dåliga anslutningar på ljusrelän på 1979 årsmodeller.
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Vi fortsätter med ett SI på SAAB 96. I dag är det ju “inne” med väghållningssatser / sänkning, enligt 
detta SI så gjorde man detta på 1975 årsmodell av SAAB V4 redan från fabrik. Innovativt måste man 
väl säga!

Vi tar med ytterliggare ett SI på SAAB V4, detta visar hur man skall mäta in clipsen för yttre tätningen 
i dörrutan. Clipset med art nr 7390958 är nästan omöjligt att få tag på idag.

På nästa sida ser vi ett SI som berör SAAB 99 turbo, 
och den övre kylarslangen. De första bilarna hade ett rör 
inskarvat mellan slangbitarna, senare hade man hel slang 
och en bit förvärmarslang över som strålningsskydd. 
Detta ger iallafall mig lite mer jobb, jag har rörbiten på 
min bil. Så nu blir det gör om gör rätt!
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Denna gång avslutar Max&Ville med att påminna om hur viktigt det är med service som är rätt och 
riktigt utförd. Om man gör den själv, som vi ofta gör på våra gamla veteranare så vad passar då bättre 
än att få ett service protokoll till SAAB V4. Om någon skulle vilja ha en PDF på service protokollet 
så hör av er till mig så fixar jag det.

Nästa gång blir det tionde gången för denna serie, vore ganska så interessant att få veta vad ni läsare 
tycker om det hela.

Häsningar Max&Ville

Vid tangenterna Michael Rasmussen
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Nya Medlemmar Välkomna !

32

4723 MICKY LAMPE JOHANNESHOV

4937 SVEN SJÖBERG VEDDIGE

4938 JONAS FÄLLENE BOLLNÄS

4939 ANTON SANDÉN HALMSTAD

4940 JAN OLOF RÖTTIGER TUNGELSTA

4941 GEORG PHILIPPSEN HARDERSLEV

4942 BIRGER LAGER LINKÖPING

4943 ANTILA JARKKO LOUKO

4944 CHRISTER BLOM TUMBA

4945 LEIF GUSTAVSSON HEDEKAS

4946 MATS SJÖBERG BÅLSTA

4947 MARIA DRERUP LENHOVDA

4949 MIKAEL JOHANSSON VÄXJÖ

4950 JAN ERIK JANSSON SYSSLEBÄCK

4951 LABAN LINDQVIST NYKÖPING

4952 STEN SÄFSTRÖM KNIVSTA

4953 THORE BRANDT FRÖSÖN

4955 MATS SVENSSON GÖTEBORG

4956 MIEKE STRÖBELE HAMBURG

4957 TONY FRID VIMMERBY

4958 JAKOB BLOMQVIST SÖDERTÄLJE

4959 ERIK BENNSTRÖM HÄGERSTEN

4960 ÅKE SVANTESSON STORA LEVENE

4961 KJELL ENGMAN LÖDDEKÖP-
INGE

4962 MARCUS DANIELSSON BLOMSTER-
MÅLA

4963 MATS JOHANSSON TORSLANDA

4964 GUNNAR NILSSON STRÖMSHOLM

4965 THOMAS HELLMAN ÖSTERFÄR-
NEBO

4966 ERIK AHLSTRÖM BROMMA

4967 JANNE ZAKRISSON TIBRO

4968 STIG SJÖSTRÖM VISBY

4969 BIRGER OLSSON ORSA

4970 FREDRIK SUNDQVIST LULEÅ

4971 LINUS GRAHNE SÄTER

4972 SVENSKA 
BORGWARD-
KLUB

C O CLAES 
JÄGEVALL

TIBRO

4973 ANNICA ANDERSSON NORA

4974 SÖREN SUNDQUIST LULEÅ

4975 PÄR FRIDLUND EDSELE

4976 HÅKAN ANDERSSON FÄRENTUNA

4977 GUNNAR ELIASSON VARBERG

4978 HANS JONSSON KODE

4979 LEIF SVENSSON SOLLEBRUNN

4980 JONAS ARONSSON ED

4981 DAVID WESTLING DALS LÅNGED

4982 LARS-OVE ÅSTRÖM TAVELSJÖ

4983 RALF LOMAKKA GÄLLIVARE

4984 JOAKIM YTTERBOM KOVLAND

4985 LARS-OLOF LARSSON SKÖVDE

4986 KENNETH KINDBERG ÖSTERBYBRUK

4987 TIM ROKKA HJORTBERGA

4988 ÖRJAN LINDFORS SÖDRA SUN-
DERBYN

4989 MARCUS BERGER UPPSALA

4990 KENNETH EMILSSON BOTTNARYD

4991 RICKARD SÄÄF LAXÅ

4992 PETER KAAS OSLO

4993 KJELL EK NIEMISEL

4994 ANN CHRISSON NORRALA SÖ-
DERHAMN

4995 MORTEN GADE LARSEN FREDRIKSTAD

4996 DAVID FORSBERG TÄFTEÅ

4997 LENNART LINDOFF RÖNNÄNG

4998 ROLAND MELIN NOSSEBRO

4999 OVE MAGNETUN GÄDDEDE

5000 ANDREAS HALLERÖD GÖTEBORG

5001 ROLAND KARLSSON UDDEVALLA

5002 HANS SVENSSON VÄRÖBACKA

5003 PER SCHYRMAN MOTALA

5004 LARS  JULLE OLOFSSON ÅS

5005 SVEN-ERIK ERICSON AVESTA

5006 ROGER NORBERG BJÄSTA

5007 AGNETA AHLEN TOBO

5008 BENGT ÅSBERG LJUNGAVERK

5009 PER HANSEN HYLKJE

5010 ANDERS CASTBERGER TROLLHÄTTAN

5011 RANDO FRANSSON SÄVSJÖ

5012 SVEN LILJEQVIST SOLLEBRUNN

5013 CARL-EIRIK NIKANDER BORGÅ

5014 TOM EIDESEN OSLO

5015 ROBERT ISAKSSON NORRTÄLJE

5016 HEIKKI KOIVUNEN ALAJÄRVI

5017 INGEMAR HAEGER HISINGS-
BACKA

5018 MATS HARGEFORS SÄFFLE

5019 GÖRAN LINDÉN LERUM

5020 HANS ANDERSSON ÖSTERBYBRUK

5021 TONNY LARSEN STORE FUG-
LEDE

5022 JOSE MIGUEL GORROCHATE-
GUI POLO

MADRID

5023 GÖTZ WELGE HAMBURG

5024 KARIN ENGSTRÖM GÄVLE

5025 DAN JÖNSSON KODE
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Ett gäng Saab 96 står uppställda och klara för leverans. Året är 1960 eller 1961. Men hur 
många är det? 

Leveransklara bilar
Vi skulle kunna ha en tävling om det men 

det blir nog svårt att få rätt svar. Dessutom 
har redaktionen inte tålamod nog att räkna 
igenom dem. Och så skulle vi säkert rätt 
som det är tappa bort oss i räkningen och 
få börja om från början igen. Gång på gång. 
Men Uno Persson som förser oss med klipp 
allt emellanåt från gamla tidningar och som 
även har skickat det här fotot har räknat 
dem. Han har fått det till 240 stycken.  
- Kontrollräkna gärna för någon kan 

ha blivit missad, skriver han.
- Hur stor är överlevnadsprocenten 

och hur många finns kvar av alla 92, 93, 96 
och sport och Saabo, undrar han.
Hur många som är i trafik och hur många 

står avställda i lador och gamla garage kan 
man fråga sig.
I Bilregistret kan man få fram sådana up-

pgifter men det är inte gratis precis.
Tack, Uno, för ett intressant foto!                                                                     

Christer Gebo

SAAB 93 - ett elegant prestandalyft
Lika säkert som det kommer sol efter regn så kom 93:an efter 92:an. Antalet hästkrafter ökade 

från 25 till 38. Det var efterlängtat nyhet. Ny fjädring var det också. Och ratten var stiligare. 
Det var en modern familjebil. 
92:an hade tillverkats sedan 1950 om man 

bortser från ett par veckor i december 1949. Nu 
hade 92:an fått några år på nacken. Motorn var i 
svagaste laget. Bilen behövde få en rejäl ansikt-
slyftning och få ett modernare snitt.
När 93:an presenterades 1955 som 1956-års 

modell så hade den blivit betydligt snyggare och 
elegantare. Den såg plötsligt snofsig ut gentemot 
företrädaren. 
Som tidigare så framhöll reklammakarna släkt-

skapet med flyget, säkerheten och kvaliteten.  
93:an lanserades ännu hårdare som en bil för ett 

tufft klimat och på svåra vägar. 
Samtidigt så framhölls den som familjebilen som 

var bäddbar på ett par minuter med en bäddsats 
som man kunde förvara under baksätet i vanliga 
fall. Stolarna fick man vända på. Däremot var 
bagageutrymmet intakt och som det står i den 

första 93-broschyren att ”bagaget behöver härvid 
ej flyttas från det rymliga bagageutrymmet” för 
att bädda den. Man kunde också förvandla den 
som en rymlig ”paketbil” genom att lyfta ut bak-
sätesdynan.
Däremot hade den fortfarande ”självmordsdör-

rar” och delad framruta vid lanseringen som på 
92:an. Det dröjde till 1957 innan det blev en hel 
vindruta på 58:orna och till 1959 då F-modellen 
kom med framhängda dörrar som på en riktig bil.
Den trecylindriga motorn var ett lyft. Dessutom 

var den heller inte tvärställd längre som på 92:an.
Den broschyr som vi presenterar här är den första 

för nya Saab 93.
 Läs och njut. 
Om någon har en broschyr på Saab 95 - gärna 

kortnosen - så vill redaktionen låna den till nästa 
nummer.                                                                 

 CHRISTER GEBO
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Lite mer om Sigvard Johansson
Efter Sigvards bortgång har jag träffat hustrun Gun-Britt och sonen Peter, samt tagit del av 

Sigvards anteckningar + artiklar från 70-talet. Det tonar då fram en bild, inte bara av en mycket 
duktig förare, men också en oerhört mångkunnig tekniker som kan vara värt att berätta lite om.

Utbildning
Sigvard hade gått 6 år i folkskola och sedan var 

har helt självlärd. Han hade den unika förmågan 
att ”klura ut” lösningen på ett tekniskt problem, 
göra en ritning och sedan själv tillverka detaljen 
t.ex. i svarven.  Sigvard var absolut inte mannen 
som framhöll sig själv, så detta var inget han 
berättade om då vi träffades i höstas.
Tävlingsresultat
Sigvards egen anteckning från perioden 1961-65 

är mer utförlig än tabellen i förra artikeln 
1961 körde Sigvard som B-junior Tillförlitlighet-

stävlingar (det som idag benämnes i minirally) 
i Finspång och Vara (och kom två respektive 
trea) Redan i tredje tävlingen detta år hade Sig-
vard klassat upp sig till A-junior och blev två i 
Hökensåsrundan.  De följande tävlingarna var T-
tävlingarna i Lidköping och Åmål med en tredje 
placering resp. vinst totalt som resultat! Efter 
detta blev det bara hastighetstävlingar (det som 
idag benämnes banracing) med vinst på gräsbana 
i Lidköping och Trollhättan detta år. Första SM 
tävlingen var Skarpnäcksloppet som resulterade 
i en 4:e plats.
1962 deltog Sigvard i tre hastighetstävlingar på 

landbana, med bästa resultat tvåa i Kanonloppet, 
och en totat 4:e plats i SM.
1963 tvåa i SM på isbana och fyra i SM på 

landbana
1964 Det verkliga GULD Året med SM vinst 

båda på is och landbana. Dessutom tvåa (efter 
Boo Brasta och Björn Rothstein) i EM tävlingen 
på Mallory Park i England, tillsammans med 
Gösta Karlsson

1965 var ett ”motigt” år med två kolvskärnin-
gar och en brusten bakaxeltapp i IS SM och två 
kolvskärningar + ett kopplingshaveri ban SM. 
Dessutom vevaxelhaveri på Nürburg ring.

Saabs tävlingsavdelning
Arbetet här innebar mycket ofta övertid. Det var 

inget vanligt ”åtta till fem arbete”, utan arbetsup-
pgifterna måste bli färdiga.   Hela tiden stötte man 
på nya problem, eftersom bilmaterialet alltid pres-Is SM Hedemora 1964

sades till det yttersta. Det innebar att 
alla fick vara med och bidra med idéer 
hur problemen skulle lösas. Sigvard 
beskrivs som ”tänkaren” och var ofta 
försjunken i tankar och funderingar.  
På tävlingsavdelningen var fokus 

alltid på rallytävlingarna och bantäv-
landet sköttes med ” vänsterhanden”. 
Cheferna Bo Hellberg och Bo Swanér 
åkte sällan med till hastighetstävlin-
garna, utan oftast var det motoringen-

Dåtidens säkerhetsutrustning: hjälm, nylonskjorta o 
slips. Hedemora -64
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jören NG Svenssons uppgift. Den budget Saabs 
tävlingsavdelning förfogade över var troligen bara 
en bråkdel av vad Ford och BMC spendera på sin 
tävlingsverksamhet, så det var nog lite ”internt 
slagsmål” om resurserna. 
Trots ovannämnda faktum erövrade Saabförare 

mellan 1959 och 1966: 20 SM tecken på landbana 
varav 7 guld och 16 medaljer på isbana varav 5 
guld. Dessutom erövrade både Gösta Karlsson 
och Björn Rothstein EM- medaljer Detta måste 
väl ändå betecknas som oerhört framgångsrika år 
och borde ha kunnat utnyttjas i reklamsamman-
hang. På en liten bilfabrik som Saab med korta 
beslutsvägar kunde man på 60-talet, med relativt 
standardbetonade tävlingsbilar, med all säkerhet 
utnyttja erfarenheter från tävlingsverksamheten i 
produktionsbilarna.
Den uttalade tyngvikten på rallytävlande verkar 

också levt kvar på Saabmuséet, där speglingen av 
60-talets racingprestationer till stor del saknas. 

Teknik utveckling
Redan 1968 började Sigvard använda och 

utveckla Lucas bränsleinsprutning på sin ban-
Boo Brasta före Sigvard ut ur Litokurvan i 
Knutstorp våren -65 Sigvards förlänga Ford Transit med Racing V 4:an 

lastad. Sonen Peter vid bakhjulet.

let tog man en Stromberg CD förgasare från Saab 
99, men vid de första försöken med turbon plac-
erad före förgasaren,  resulterad i motorrumsbrand 
i samband en tävling i Göteborg. Med förgasaren 
istället placerad före turbon gick det betydligt bät-
tre.  1975 använde Sigvard turbomotor i sin egen 
rallycrossbil. 1976 var systemet så utvecklat att 
Blomqvist och Eklunds bilar utrustades med 190 
hästar turbomotorer och med en vagnvikt på 750 
kg. Enligt. Tidningen Trollhättan januari 1976 var-
vade motorn 8000 rpm och man körde på 13 tums 
Minilite-fälgar med Dunlop däck. Bilen hade lite 
mjukare fjädrar (eftersom den var lättare än ral-
lybilen) men i övrigt oförändrad hjulupphängning.
I detta sammahang kan nämnas att Sigvard, 

utifrån sina rallycross-erfarenheter,   hjälpte 
bröderna Zackrisson med generations växling 
från förgasare till turbo. Bl.a. svarvade han på 
egenhand vevaxel ur ett solitt stycke stål!! Denna 
vevaxel gör fortfarande tjänst i den gröna racer-
V4:an från Munkedal.
Vidare kan nämnas av Sigvard tillvekade vip-

parmsbryggor i stål och en egen konstruerar 
Wastegate till  tävlingsbilarna med turbo
Nästa steg i turboutvecklingen på V4:an var att 

byta förgasaren till Bosch K-jettronik insprutning 

Sigge seger- Från Illustrerad Motorsport nr 9 1964: 
Seger i Västkustloppet 1964

racer. Efter hand såg man att 
detta medförde en effektökn-
ing på 10 hästkrafter så 1974 
fick Blomqvist och Eklund 
detta i sina rallycrossbilar och 
insprutningen fanns även på 
deras rallybilar i slut av V4:a 
epoken.
Omkring 1974 började Sig-

vard, på fritiden, utveckla 
turbomatning för V4:an. Ett 
aggregat beställdes från Eng-
land och kopplades ihop med 
en dubbel Weberförgasare. Det 
fungerade bra i bromsbänken 
men inte i verkligheten. I stäl-
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(vilket också skedde på Zackrissons bil).
Med största sannrolikhet hade man på Saab 

glädje av de erfarenheter Sigvard Johansson och 
tävlingsavdelningen skaffat sig när man sedan 
utvecklade en turbomotor till den Saab 99 som 
presenterades 1978 

Rallycrossperioden
1973 började Sigvard köra rallycross- De första 

åren använde man i princip lättade rallybilar med 
en effekt på 165 hkr. Sporten utvecklades snabbt 
och som så många gånger tidigare var Sigvard 
med i frontlinjen med ett imponerande nytän-
kande. Hans bil var oftast en rullande provbänk.
1975 skev man i Göteborgs Tidningen att Sig-

vard Johansson då hade Sveriges starkaste ral-
lycross bil en Saab V4 turbo på 213 hkr!  Maj 
1976 körde Sigvard sin sista rallycross tävling 
och bilen såldes.

Gokartperioden
Efter att Sigvards förarkarriär, var över var det i 

stället sonen Peter som började med ett intensivt 
gokar- tävlande, där huvudsponsorerna var mor 
och far. Givetvis kom Sigvards erfarenheter av 
2-takts racing väl till pass. Man hade en egen 
bromsbänk och förbättrade och förfinade det 
material som fanns tillgängligt. Inför VM starten 
1981 kunde man inte köpa marknadens bästa 
förgasare utan Sigvard började tillverka en ege-
nutvecklad slidförgasare( Johanson carburator), 
som även såldes till andra förare. Peter berättar 
att när han väl lärde sig att förklara för sin far 
hur bilen uppförde sig, satte detta igång Sigvards 
”problemlösar -hjärna” och resulterade i tydliga 
förbättringar.

Dessutom utvecklades en hjulinställningsapparat 
och däcksavdragare som Gun-Britt sålde i depån

Företagarperioden
Peter, kompletterar Sigvards berättelse, när de 

gällde de mycket stora svårigheterna man hade 
då bilindustrin skulle övertygas om att deras diff.
brom var något bra och värt att satsa på. Som så 
många gånger tidigare i historien var vägen från 
en bra idé till färdig produkt kantad av åskilliga 
motgångar och man förstår att familjen Johans-
son sålde sin uppfinning till Haldex, som sedan 
hade erforderliga resurser och kanaler för att få 
den i produktion.

Epilog
Utan tvekan var Sigvard Johansson en mycket 

duktig förare, men han kanske framför allt kom-
mer att bli ihågkommen som en nytänkare och 
innovatör, som med sin småländska envishet käm-
pade och kämpade tills han kunde omsätta idéerna 
i praktiken.  Sonen  berättar att Sigvard ALDRIG 
uttalade orden ” det går inte” utan han fann alltid 
på en lösning på de problem som dök upp.
Sigvard Johansson var en självlärd pionjär och 

en Saablegend som många av oss kommer att 
minnas med aktning
på en lösning på de problem som dök upp.
Sigvard Johansson var en självlärd pionjär och 

en Saablegend som många av oss kommer att 
minnas med aktning

Uddevalla jan 2012
Ulf G Andersson

Sigvard med Rallycross V4 turbo på nya banan vid 
Kviberg i Göteborg 1975 Från Tidningen Trollhättan jan 1976. Motorrummet 

på en V4 Turbo rallycrossbil
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Nytt inslag på försök i Bakrutan
På de senare åren då jag har varit redaktör för Bakrutan tillsammans med Anders Johansson 

så har en del återkommande avdelningar införts i tidningen som till exempel Saab som tidning-
somslag, Pressrutan, Broschyren, Saab på vykort, Redaktören såg dig samt Saab i nyhetsflödet 
och Saab på skoj som ett skämt. De två senare hoppas vi kunna avveckla frampå.
Bakrutan har utvecklats eller i vart fall kom-

mit att bli lite av ett ”lite av varje”-tidning med 
Saabinnehåll där ingenting har varit för heligt för 
att  kunna tas med i spalterna. Av reaktioner att 
döma har det inte alla gånger uppskattats av alla. 
Omslagsbilderna på tidningen har fått mer av 

reportagetidningskaraktär vilket har varit en med-
veten strategi  till aktualitetsomslag. Det är väl alla 
mina år som nyhetsjournalist på en dagstidning 
som har format den här förändringen av Bakrutan 
de senaste åren.

händer och sker inom familjen/släkten. Om vi 
uppträder som vanliga tidningsläsare så skulle en 
sådan sida i Bakrutan få ett stort läsvärde.
Men det blir en sida som bygger helt och hållet 

på medlemmarnas medverkan. Redaktören har ju 
inga möjligheter att ”hålla koll” på 2500 medlem-
mars göranden och låtanden. 
Vid något enstaka tillfälle har Bakrutan publi-

cerat ”in memoriam” av en bortgången medlem 
då en anhörig bett om det. En del medlemmar är 
också lite mer kändisar i kretsarna och det kan 

Dagstidningar – i vart fall 
de lokala - gör allt som oftast 
läsarundersökningar. Man 
vill veta vad prenumeran-
terna uppskattar mest och 
helst och i första hand läser 
i tidningen. Det är alltid två 
områden som toppar dessa 
listor. Om man bortser från 
sportsidorna – där hälften är 
för och hälften är emot - så 
är det ”brott och straff” och 
familjenytt som läses mest 
och först i lokaltidningarna.
Familjesidorna har ett oer-

hört stort läsvärde. Man vet 
ju själv hur det är. När man 
var ung ville man se i tidnin-
gen vem som har förlovat sig 
med vem, vilka som gift sig, 
födelseannonserna, sedan 
blev det 50-årsnotiserna och 
nu tittar man på dödsannon-
serna.
Jag har tänkt att Bakrutan 

skulle införa en motsvarighet 
till familjesidorna och kalla 
den för Medlemsnytt. Vi är ju 
som en enda stor familj – el-
ler ska vi säga – som en enda 
stor släkt. Då intresserar det 
oss förmodligen vad som 

Ur lokaltidningen ttela
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vara av nyhetsvärde att veta vad som 
har hänt med honom eller henne.
Vi gör ett försök i detta nummer med 

en familjesida så får vi se vad det blir 
av den. 

                        
Sigges bortgång

Nu först handlar det om Sigvard 
”Sigge” Johansson som gick ur tiden 
den åttonde december. Han fick tyvärr 
inte läsa den utförliga artikeln om 
sig själv av Ulf G Andersson i förra 
numret. Sigge hade sett fram mot detta 
men tråkigt nog kom döden plötsligt 
emellan. 
En minnesruna om Sigvard Johansson 

i lokaltidningen och hans dödsannons 
får inleda Medlemsnytt. Ulf G Anders-
son har skrivit ytterligare en fördjupand 
artikel om Sigge.

Ännu en dödsannons med en Saab 
96 istället för ett kors publicerar vi på 
denna första medlemsnytt-sida.
Det ska naturligtvis inte enbart han-

dla om medlemmar som gått bort utan 
någon som fyller år, har fått någon ut-
märkelse, vunnit pris i en rallytävling, 
bytt bil, skaffat sig ännu en Saab, fått 
fart på ett renoveringsobjekt, klar med 
renoveringen efter många garagetim-
mar, hittat en Toppola osv ska kunna 
få en plats såvida vi inte lägger det på 
vanliga sidor. På medlemssidan ska 
det vara lite ”smått och gott”.  Sådant 
som är för litet för att göra stort men 
tillräckligt stort för att  inte glömmas 
bort.
Blir det en fortsättning så hänger det 

på medlemmarna. Bakrutan har i alla 
fall öppnat dörren i och med detta.

                                                                 
CHRISTER GEBO

Politik och Saab är hans stora intressen

Saab-entusiasten Jan Nilsson 
poserar i tidningen Norra 
Skåne på nyårsaftonen med sin 
bruks-Saab.

Jan Nilsson i Bjärnum (medlem 1329) firade nyårsaftonen med att fylla 
59 år. För det uppmärksammades han i tidningen Norra Skåne. I sin trakt 
är han kändis av två skäl. Han är lokalpolitiker och han är Saab-samlare. 
Det är hans två stora intressen.

av ett annat närliggande område, nämligen 
teknik och elektronik. Han har under många 
är varit radiohandlare, numera gymnasielära-
re.
I födelsedagsintervjun i Norra Skåne får han 

frågan hur många Saab han har i sin samling 
och svarar:
- Alldeles för många.
Journalisten trevar och preciserar frågan:
- 7 stycken typ.
Kanske något fler, medger, Jan Nilsson.

Han är uppväxt på en bondgård i trakten. 
Fädernegården är kvar och där det förut stod 
mjölkkor står det nu Saabar i ladugården.
På 1990-talet var han med ute i rallysväng-

arna, berättar han. 
                                                                                    

Christer Gebo

Bakrutan bryr sig förstås inte 
om hans politiska gärning eller 
den politik som han företräder. 
Däremot är hans intresse för 
Saab en angelägenhet för Bakru-
tans nya sida Medlemsnytt.
Intresset för Saab föregicks 
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Saab-konvoj till Trollhättan
- Det är lite halvlustigt att vara här. Det 

sa en av alla de som kom till manifestationen 
för Saab den 14 januari.
Det kom Saabar i en lång strid ström och fyllde 

den stora och tidigare tomma parkeringsplatsen 
utanför den stängda fabriken i Trollhättan.  
Aldrig har det varit så många Saabar samtidigt på 

företagets parkeringsplats. Inte ens när fabriken 
var i full gång för då var det uppblandat med 
allehanda modeller och fabrikat. Men nu var det 
bara Saab som gällde. Det stod inte ”Only Saab 
Parking” på någon skylt men den som till äventyrs 
kom i ett annat märke fick ställa sig lite vid sidan 
om men det var inte många.
Saab i massor var det däremot så det förslog. 

Inte särskilt många av äldre modell utan mest 
var det nyare bilar. Gammel-Saabarna tar man 
inte ut i vintern för de står avställda i väntan på 
sommarhalvåret. Att det ändå kom så många 
Saabar tyder på att många entusiaster även kör 
Saab av nyare modeller till vardags under den 
kalla årstiden. Men en del tvåtaktare hade i alla 
fall hittat till fabriken.
När Saab begärdes i konkurs tre veckor tidigare 

hängde mörka och svarta moln över fabriken. Nu 
var det en vacker vinterdag med en lågsniffande 
sol över fabriken men i anden var det lika mörkt 
hos de församlade entusiasterna.

                           
INGEN GLÖD

Det var inte längre samma kämparglöd som två 
år tidigare när manifestationen riktade sig mot 
GM att sälja Saab istället för att lägga ner. Nu 
skulle manifestationen åter ha riktats mot GM för 
att släppa ifrån sig licenserna så att Saab kan leva 

vidare med en annan ägare. Men av detta märktes 
inget. På ett par enstaka skyltar kunde man läsa 
uppmaningen att rädda muséet. Träffdekaler 
såldes med den avsikten.
Det var som om luften hade gått ur och mus-

ten runnit av. Inga framträdanden och inga an-
föranden med krav hölls. Det kändes mest som 
om de närmast sörjande träffades för att trösta 
varandra denna iskalla vinterdag.
Det såldes korv att mätta sig med och det såldes 

kaffe att värma sig med i snålblåsten. Och det 
hela gick fort över. Efter mindre än två timmar 
hade de flesta åkt därifrån och snart stod den 
stora parkeringsplatsen lika öde igen när den siste 
entusiasten hade åkt hem.

                        
PROGRAMLÖST

Detta var inte någon Saab-festival och det var 
ju heller inte meningen. Det var en samling mer 

Mattias Roswall representerade Svenska 
Saabkluibben vid träffen.

Det var en imponerande konvoj med Saabar som ringlade sig fram till fabriksparkeringen i Trollhättan.
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Saab-folk blev intervjuade vid manifestationen.

för de sista entusiasterna. Det var precis som en av 
besökarna sa att det kändes lite halvlustigt att vara 
här. Det var nog vad en hel del kände.
Det var en imponerande tillslutning. Synd bara att det 

inte gjordes mer av den när så många hade samlats.
Ett upprop hade inte skadat. Lite glöd hade satt färg 

på mötet. 
Säkert hade många i alla fall väntat sig ett arrange-

mang av något slag under träffen men när inget hände 
så åkte man rätt så fort därifrån igen. 
Det räcker inte med att bara kalla ihop entusiaster till 

en träff och sedan inte ha något program. Här fanns 
både fackliga företrädare och kommunalråd så varför 
inte ha låtit dem framträda. 
Förlåt, men det hela smakade mest som avslagen 

pilsner.
Kanske var det bättre på andra ställen. Samma dag 

En av de få tvåtaktarna på manifestationen.

Det var några tappra entusiaster som kom 
nercabbat i vinterkylan.

ordnades det ett 50-tal liknande träffar i 40-talet 
länder. Men Trollhättan är ju i alla fall själva 
världscentrumet för Saab.
 Manifestationen genomfördes av saabunited 

med stöd av Svenska Saabklubben. Närvarande 
Patrik Hermansson framhåller Mattias Roswalls 
betydelsefulla roll som den som fick ta hand 
mycket av det och organisera upp det hela. Inte 
ens p-värdar fanns på plats utan några stycken 
tog sig an den uppgiften ändå för att få reda i 
parkeringarna.

                                                                              
CHRISTER GEBO
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Pressrutan
”Laddat möte” rubricerar tidningen ”Klas-

siska bilar” (nr 1.2012) ett reportage  om 80-
tals turboklassikerna Audi 200, Saab 900 Aero 
och Volvo 244 – alltså alla med turbo-emblemet 
på bakluckan.
De tre bilarna presenteras med varsin nuvarande 

ägare. För turbo-Saabens del är det Niklas Wahl-
ström som visar upp sin svarta 900 Turbo 16 Aero. 
Detta var en bil som gav Saab mycket prestige och 
det är en modell som fortfarande står i mycket 
hög kurs och är eftertraktad. För Saab som var 
först ut på banan blev det en framgång. Turbo 
var synonymt med Saab och efterföljarna Volvo 
och Audi fick inte samma uppmärksamhet eller 
ens samma betydelse för sina respektive fabrikat. 
Saabs turbo-modeller har blivit riktiga klassiker.
Saabs turbo 99:a kom som en räddande ängel på 

den tiden och ryckte upp Saab som kanske redan 
då hade kunnat stå med ena foten i graven. 

                        
TIDIG 95:A

En annan mycket ovanlig 
Saab-modell idag är trubbnos-
95:an. Svenska Saabklubbens 
vice ordförande Henric Tung-
ström har renoverat en sådan.  
Henric var ute efter en tidig Saab 95 och ringade 

in ett exemplar som stod i en lada i Funäsdalen. 
Och det var ett riktigt tidigt exemplar, nämligen 
med chassienummer 59.
- Den skulle jag bara ha, berättar han i en 

artikel i tidningen Klassiker nr 1-2012.
Och så blev det. En vecka senare hade han fått 

hem den till villan i Östersund där han bor. 
Men det var ingen komplett bil som han hade 

köpt. Den saknade inte bara motorhuv utan 
dessutom hela motorn. Bilen var hårt sliten och 
karossens nederdel var ”slabbigt” omlackad. 

Saab-entusiasten Niklas 
Wahlström i Lidköping 
köpte sin Turbo för drygt 
ett år sedan. Det är en 85:a 
som inte ens gått 9.000 mil 
och känns som ny.
Enligt tidningen så håller 

beståndet av 900 Turbo 
Aero på att sina snabbt nu då 
tidens tand tär på dem varför 
välvårdade exemplar är på 
väg att bli riktiga rariteter. 
Det är en bil som än idag 
trots att den har många år 
på nacken är i klass med 
dagens nya bilar i komfort 
och prestanda.

Niklas Wahlströms 
900 Turbo 16 Aero 
pryder omslaget till 
Klassiska Bilar första 
nummer för 2012.

Krockskadad var den också.
Men för Henric Tungström var det 

en unik bil som han lade ner mycket 
tid och arbete på. Han satte stort 
värde på att det var modellen med 
de handknackade dörrarna med den 
raka fenlinjen.

               
RENOVERAD TILL 

BRUKSSKICK
Som den museiman Henric är så 

var det inte tal om att renovera till 

nyskick. Han var noga med att bilen skulle ha 
”årsringarna” kvar:
- För mig är årsringarna det intressanta 

spåret av mänsklig hantering, motiverade han 
sitt beslut om en försiktig renovering och nämner 
som exempel att ett jämlandsskåp kan helreno-
veras och bli vackert men det är den slitna möbeln 
som har något att berätta.
Bilen som var en 1960:a skulle återställas till 

det bruksskick som den var i 1977:
- Jag såg som min uppgift att åtminstone 

en enda tidig 95:a skulle få bli ett tidsdokument 
i djupare mening.
Så talar en sann museiman.
Henric Tungström fortsätter sedan att berätta hur 



4646

renoveringen gick till för Klassikers medarbetare 
Claes Johansson och den hjälp han fick av bland 
andra ”Julle” Olofsson och Evert Larsson. Den 
senare jobbade på verkstaden hos den bilfirma i 
Östersund som en gång hade sålt bilen ny.
Renoveringen tog tretton månader och kostade 

50.000 kronor.
Enligt Claes Johansson känns bilen både reno-

verad och orenoverad på samma gång. Trots att 
den här bilen var en dröm som gick i uppfyllelse 
så har Henric sålt den. Orsaken till det är en Por-
sche som nu ska renoveras. Men det är inte vilken 
Porsche som helst utan den 912:a som han ägde 

för 25 år sedan. 

på en rundresa i nordvästra Jämtland. 
Det är inte heller en Saab som han skjutsar runt 

Claes i utan i något helt annat som inget har med 
Saab att göra utan en ”folkabuss”.  Det är den 
buss som en gång kallades för hippiebuss under 
Flower Power-tiden. Numera annonseras sådana 
bussar ut på Blocket som festivalbussar. 
Henric köpte campingbussen år 2008 i Köping 

och nu tillhör den rekvisitan på hembygdsmuséet 
Jamtli i Östersund. Bussen är som sig bör lackad 
på 70-talsvis med stora handmålade blommor 

runt karossen.                       

Folkabussen är vinterparkerad och översnöad på 
Jamtli i Östersund.

Sonetten är månadsbil för januari 2013 i Klassikers 
väggalmanacka. (Foto: Arno Lingerak)

                      
HIPPIE-BUSS

Tidningen Klassiker hade också i årets första 
nummer en vinterbilaga och även i den förekom-
mer Henric Tungström. Dock inte som Saab-
renoverare utan som chaufför åt Claes Johansson 

Saabklubbens vice ordförande Henric Tungström 
gillar målningarna på hippe-bussen.

SAABEN RASKAR
En i högsta grad Saab-relaterad artikel i Klassik-

ers vinterbilaga är ett reportage med den fyndiga 
rubriken ”Saaben raskar över isen”. Det handlar 
om ett gasapåparty-som Lollo Uhlin i Norra Råda 
bjöd in till på Acksjöns is utanför Bergsäng i 
Hagfors kommun. Själv har han en 96:a från 1962 
med 60 trimmade hästkrafter och som han har fått 
tag på i Stockholm. 
Dan Mattson var en av de som deltog i isräjset 

har en 96:a som han har gjort så lik Erik Carlssons 
rally-Saab med det klassiska numret 283 på dör-
rarna som möjligt. En annan Mattsson, nämligen 
Tommy, var på isen med sin blåvita långnos 96:a 
från 1965, tappade en bult till ett bromsok och 
fick hjälp av Tobbe Karlsson att få dit en ny bult. 
Förre styrelseledamoten i Svensla Saabklubben 
Dick Ström var på plats med sin ”Hellstroker”. 
Klubben bjöd på smörgåstårta.
- En helt fantastisk dag, kommenterar Lollo 

Uhlin, avslutningsvis i artikeln. 
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BASTUVÄRME            
Formgivaren Sixten Sason känner vi alla till. 

Säkert också chefdesignern Björn Envall. Men 
förmodligen inte Bernt Åke Karlsson. Ändå var 
det han som formade Combi Coupén. 
Tidningen Klassiska Bilar har träffat honom i 

Trollhättan efter alla åren. I nummer 2 porträtterar 
man modellören som bland annat berättar hur 
det gick till när 99 kom till. De var då inhysta på 
vinden till en lada. Dålig isolering gjorde att det 
var varmt som i en bastu på sommaren. 

bil. Sonetten har sin namnsdag på Sabina-dagen 
den 27 oktober. Eftersom Saab har siffror som 
modellnamn så firas varken 92, 93, 96, 99, 900 och 
9000 några namnsdagar men det går förstås bra att 
fira alla Saabar på Sabina-dagen. Väggalmanackan 
lappar över i januari så även nästa års januari är 
med i årets almanacka och den månaden illustreras 
med en Sonett I:a från 1956.
Även Classic Motor har en väggalmanacka bilagd 

i sitt januarinummer men dock inget utrymme för 

någon Saab. De kanske bättrar sig till nästa år.

                        
SAAB-KÄNDISAR

Nostalgitidningen Minnenas Journal tar i sitt 
februarinummer farväl av Saab med dels en 
omslagsbild på första sidan och ett uppslag inne i 
tidningen under rubriken ”Hej då, Saaben!” Man 
har samlat ihop ett knippe foton med kändisar 
tillsammans med Saabar. 
När Saab gick i konkurs 19 december förra året 

var det nog många av oss som kände ett styng 
i hjärtat men minnet av den puttrande motorn 
och de runda mjuka formerna lever kvar, skriver 
tidningen.

Snoddas är mest känd för att ha kuskat runt med en 
Volkswagen med delad bakruta på 50-talet men här 
vid en Saab 92 1952. Förmodligen en reklambild 
men vem står också vid Saaben? Någon som vet? 
(Ur Minnenas Journal).

GLIPA
De var klara med en lermodell som skulle 

presenteras för självaste Marcus Wallen-
berg. Strax innan presentationen skulle 
ske så hade det i värmen blivit en glipa 
på bakluckan som de i all hast fick fylla 
ut. Det medförde att bakluckan blev mer 
utdragen och gick längre ner än vad som 
var tänkt. Men Marcus märkte inget och 
godkände modellen som den var och då 
fick det också bli så.
- Men det rättade vi till på 900, säger 

han till tidningen.
Bernt Åke slutade på Saab efter några år 

och blev konsult istället och fick bland an-
nat uppdraget att designa inredningen till 
DeLorean DMC-12. Han har också jobbat 
för BMW och Mazda. Hans första jobb i 
karriären var dock att rita om grillen till 
96:an.                         

HJÄRTAT HOS SAAB                       
Han anlitades senare av Saab igen för att ta sig 

an 9000. Men det är en modell som Bernt Åke 
kallar för ett ”designmässigt sorgebarn”:
- Det är den fulaste bil som Saab har gjort, 

är hans uppfattning och säger att det berodde på 
att ledningen satte större tilltro till andra än sitt 
eget folk.
- Vi rättade till det på CS-modellen som 

blev mer en riktig Saab men profilen och dörrarna 
lyckades vi aldrig ändra på.
Han jobbar nu för Volvo kör en V50 men säger 

att hjärtat alltid har klappat för Saab.

             
NAMNSDAGSBARNET SONETT
I årets första Klassiker-nummer är det tradi-

tion att bilägga en väggalmanacka med angivna 
namnsdagar på gamla bilmodeller och månadens 
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Snoddas Nordgren och Harry Dahlgren intill 
sin 92:a och Lasse Lönndahl står vid den Sonett 
som han har haft. Men här finns också en prins 

Kändisarna och deras Saabar (Ur Minnenas Journal)

att en bilfabrik ska kunna överleva. 
Därför försökte GM att dela kom-
ponenter med främst Opel men det 
gick inte så bra. En anledning till 
det skulle vara att Saabs tekniker 
var för egensinniga och obstruer-
ade mot GM och valde tunga och 

dyra delar.                   
SJUFALT BLOMMAN

 I lördagsmorgnarnas radiopro-
gram ”Ring så spelar vi” så var sista 
frågan den 11 februari samtidigt 
som Svenska Rallyt pågick i Värm-
landsskogarna vem som har vunnit 
rallyt hela sju gånger. Svaret kom 
blixtsnabb: Stig Blomqvist!
Det snabba svaret visar att denne 

legend är välkänd för svenska 
folket.

                          ÖKAT INTRESSE
Det har skrivits och publicerats mycket om 

muséet efter Saabs konkurs. Robert Collin kon-
staterar i Aftonbladet 25 januari att ”Saab-arvet 
räddat i sista” och förutser att nu kommer kom-
munens engagemang att rädda bilarna mot skola 
och vård:
- Men hur fattigt kan Sverige bli innan vi 

utplånat oss till döds, frågar han och slår fast att 
”Saab har en viktig plats i bilhistorien.
En annan av alla de tidningar som tagit upp 

Saab-muséet i sina spalter är Metro – åtminstone 
i Göteborgsupplagan den 6 februari med foto på 
Peter Bäckström som säger att den turbulenta 
tiden har ökat intresset för muséet.
Han säger också att inget ska sopas under mattan 

utan det som har hänt med Saab ska dokumen-
teras.  Han delar därmed redaktörens ambitioner 
att en del av dokumentationen ska finnas i Bakru-
tan som hittills har skett. Det som har hänt ingår 
i Saabs historia.

Christer Gebo

och en kung, nämligen Prins 
Bertil vid sina 99:a och rally-
Kungen Erik Carlsson på 
just taket på den klassiska 
96:an.

                        
SAAB-INFOR-

MATÖR
Marianne Rundström kän-

ner vi ju alla igen. Hon leder 
ju ofta Gomorron-program-
men i SVT. 
Vad vi däremot inte kände till är att hon började 

sin karriär på Saabs informationsavdelning en 
gång i tiden. Det stod att läsa i samband med ett 
personporträtt i Expressen 29 januari av Cecilia 
Hagen.    
                  

EGENSINNIGA TEKNIKER    
Enligt Lasse Swärd i Dagens Nyheter trodde 

GM aldrig på Saab. Han hänvisar till Bob Lutz 
bok ”Bilmänniskor mot räknenissar”. Saabs sägs 
vara en alldeles för udda bil som bara attraherade 
entusiaster och de var inte tillräckligt många. 
En årsproduktion på 100.000 bilar är för lite för 
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Sedan Bakrutans förra nummer har det varit både glädje och sorg. För 
att ta de tråkiga först så hände det som vi hade hoppats slippa uppleva: Att 
Muller fick kasta in handduken och begära Saab i konkurs. 
Allra ledsammast är det för alla anställda som kastades ut på gatan – eller i vart 

fall ut genom grindarna. Muller var heller inte särskilt glad när han tog ett sista 
farväl av sina lojala medarbetare. Det som var oundvikligt hände även om Muller 

kämpade in i det sista för att hitta en köpare men 
GM:s motstånd blev honom övermäktig. 
För oss gammel-Saabens vänner, som klubben 

heter i Norge, betyder det inte så mycket. Det 
rullar 365.000 Saabar i Sverige och de blir bara 
äldre och äldre. Man ska inte sälja sin Saab i panik 
som kanske en hel del tänker nu för att slippa 
förlora pengar.
Dels är det försent och dels är det bättre att slita 

på den och ännu hellre hålla den i skick.                              
Motormurr

Jag har själv upplevt detta en gång i tiden när 
Saab tappade nästan hela sitt värde över en natt. 
Hade en ny Saab 96 tvåtakt med trippelförgasare 
– 1966 års modell. Köpte den i maj och i augusti 
var den inte ett vitten värd. 
Bytte den till en ny V4 1968 året därpå men med 

facit i handen så skulle jag ha behållit den och haft 
den än idag som samlarbil. Men paniken att göra 
sig av med en rykande och stinkande tvåtaktare 
blev för stark den gången. Då var det motormurr 
som gällde för Saab och inte motorsmatter.

                         
 Sällsynt kombi

Nu sitter det många med ”Svarte Petter” i 
handen. Bilhandlarna missbjuder dem som kom-
mer med en Saab i inbyte. Man vill helst inte 
ha in dem i begagnathallarna – precis som på 
tvåtaktarnas tid. En bilhandlare i Göteborg sa att 
Saab är näst intill bannlyst.
Men ta det bara lugnt. En välskött Saab blir mer 

och mer värdefull och till slut en raritet. De som 
köpte nya 9.5:an kommer att ha en ovanligt säll-
synt Saab i framtiden. 11.280 bilar hann tillverkas 
innan linan stannade. Och allra mest sällsyntast är 
nya 9.5 kombi. Den som har en sådan har verkli-
gen något att bevara för framtiden. 
Nya Saab 9.5 - såväl som Sedan som Kombi - 

blir förmodligen lika eftertraktad en gång som en 
tvåtakts Sport-Saab är idag. Eller som en Saab 
Aero.

                              
En procent

Som sagt - 365.000 Saab-ägare i Sverige - är ju 
potentiella medlemmar i Saab-klubben. Vi har 
inte ens en enda procent av dessa så vi har ett 
drygt jobb att få dem till oss. 
Alla med Saab-intresse är ju välkomna som 

medlemmar. Man behöver inte ha en gammal 
Saab. Inte ens en ny. Man kan vara helt utan. Det 
är intresset som räknas.
Vi ska jobba för att nå upp till ett 1-procentmål 

i medlemskåren.

                         
Katastrof undveks

Så till det mer roliga som har hänt sedan förra 
numret. Muséet har räddats. Men det var med ett 
nödrop. Risken var överhängande att rariteterna 
skulle skingras som agnarna för vinden och för 
alltid vara borta från sin födelseort. Men genom 
en räddningsinsats kunde detta förhindras. 
Det hade varit katastrofalt om de gamla rariteter-

na gått oss ur händerna och hamnat hos människor 
med tjocka plånböcker utan det genuina intresse 
som krävs för att se en gammel-Saab annat än som 
en investering eller som ett utställningsföremål i 
bilhallen eller en godbit i garaget att skryta med. 

                    
Kommunal blixtinsats

Femhundra anbud kom in på den enda vecka 
som var anbudstid. Så det var verkligen bråttom 
att få till ett anbud och risken var enormt stor att 
kommunen inte skulle hänga med i svängarna. 
Beslutsprocesser i den offentliga sektorn går inte 
precis med blixtens hastighet. 
Men det kom heller inte som en överraskning att 

museibilarna var ett hett objekt för konkursförval-
tarna att få in pengar även om det var småsmulor 
i det stora sammanhanget. 
Från kommunalt håll var man dock förberedd 

för en blixtinsats om det skulle behövas. Ärendet 
var mer eller mindre berett som det heter i dessa 
sammanhang. 

Redaktör`n har ordet
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28 millar

När kronofogden först lade vantarna på mu-
séets bilar i höstas förra året uppskattades värdet 
till mellan fem och tjugo miljoner. Det blev 28 
miljoner så man kan säga att det priset som kom-
munen var med och lade var om inte ett jättestort 
överpris men god marginal för att ro hem affären. 
Det skulle ha varit synnerligen snörpligt om man 

hade förlorat muséet på målsnöret.
Nu vet vi inte om konkursförvaltarna hade räknat 

ihop de bud som man hade fått på de enskilda bi-
larna och såg att det inte kom upp till 28 miljoner 
eller om man såg till helheten. 
Det skulle vara väldigt intressant att få kika i 

anbuden för att se vad spekulanterna ville ge för 
museibilarna men då de ligger hos advokatbyrån 
så är de inte offentliga för allmänheten.

                          
Förmodad välvilja

Tror att det fanns en viss välvilja hos konkurs-
förvaltarna att sälja muséet i sin helhet till kom-
munen. Det har blivit enormt höga priser på säll-
synta och exklusiva veteranbilar. En Ferrari 250 
GTO 1962 såldes nyligen för åtskilliga miljoner. 
Auktionsfirman Gooding & Co sålde nyligen 13 
bilar för rekordpriser och Bonhams i London ska 
auktionera ut ett 100-tal veteranbilar.
Så nog hade konkursförvaltarna fått mer än 28 

miljoner om varje museibil auktioneras ut var 
för sig.
Nu må det kvitta vilket. Vi är synnerligen glada 

över att muséet blir kvar där det höra hemma och 
vi tackar Trollhättans kommun, Saab AB och 
Wallenbergs minnesstiftelse för att man gjorde 

det möjligt.                               
Donation

Tre miljoner uppskattas driftkostnaderna gå upp 
till. Man får hoppas att de frivilliga arbetsinsat-
serna som Saabs veteranförening har utlovat och 
besökarnas entréavgifter kan hålla kostnaderna 
nere så att de inte rusar i höjden för då kommer 
belackarna att skrika. 
Vi klubbmedlemmar ska kanske göra som en tysk 

Saab-entusiast gjorde när han fick veta att kom-
munen köpt muséet. Han skickade helt sonika en 
svensk 500-hundring i ett kuvert till kommunen 
som ett bidrag till muséets driftkostnader. Nu 
ställde det förstås till byråkratiskt krångel för 
kommunen hur man ska hantera gåvan men man 

funderar på om man kan skapa någon form av 
donationsfond för ekonomiskt bidrag till muséet.
Om varje medlem i Svenska Saab-klubben 

skänker 500 kronor till muséet så skulle nästan 
halva driftskostnaden för muséet vara täckt för 

ett år.                            
Testtidning

Så över till något helt annat som man säger när 
man inte kan hitta en naturlig övergång från ett 
ämne till ett annat.
Som ni säkert har märkt så har Bakrutan inte 

samma inbindning. Den är inte häftad med klam-
rar som tidigare utan är limmad i ryggen. Pappret 
är också något tunnare.
Det här beror på att styrelsen har tagit in anbud 

på tryckkostnaderna och beslutat att pröva ett 
annat tryckeri än det som vi har haft sedan ”ur-
minnes tider”.  Så detta är ett testnummer innan 
det slutgiltiga beslutet fattas om ett eventuellt 
byte av tryckeri.
Vi tar gärna emot reaktioner och synpunkter.
 
En annan sak som glädjer Bakrutans redaktion 

är att det har kommit in ovanligt mycket med 
material och tips till tidningen. Vi sätter stort 
värde på det. Belöningen är en trisslott för våra 
bidragsgivare.
 
Bakrutan har också en hel del ”eländes”-artiklar 

i det här numret. Man kan naturligtvis låtsas 
som om ingenting har hänt eller bara låta bli att 
vidröra det. Det som hänt i Trollhättan de senaste 
månaderna går till historien och Bakrutan ska ge 
en samlad dokumentation om detta. 
Det förekommer en och annan upprepning mel-

lan artiklarna. Det beror på att de är skrivna allt 
eftersom och för att varje enskild artikel ska hålla 
ihop så måste det bli så. Man skulle kunna göra 
en enda lång artikel av alltihop sida upp och sida 
ner men hur kul skulle det vara att läsa det. 
Och snart är det över. Antingen styckas Saab 

upp och läggs ner för gott eller så rullar det igång 
igen med ny ägare. 
Men den dramatik som Victor Muller har skapat 

är i alla fall över.
Bakrutan kan återgå till ett normalt innehåll utan 

elände och med färre sidor.
                                                              

CHRISTER GEBO
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Från Oberoendedagen till konkurs
År 2011 gjorde Saab en fantastisk resa som saknar all motsvarighet. Och ingen kommer säkert 

heller att kunna upprepa den ”bedriften”. Att på ett och samma år fira sitt 1-åriga påstådda 
oberoende för att samma år begära sig själv i konkurs är fullständigt enastående i sitt slag. Man-
nen bakom denna märkliga ”prestation” är ett verk av ”dramatikern” Victor Muller. 
Victor Muller hade lång tid innan konkursen 

ifrågasatts på många håll utom hos Saab-entu-
siasterna och lokaltidningen i Trollhättan. Hans 
”partnerskap” med Vladimir Antonov ifrågasattes 
redan innan Muller fick köpa Saab. Vi minns att 
Muller redan då ville ha med Antonov som delä-
gare men GM vägrade. Då gick Muller bakom 
ryggen på GM och lånade pengar av Antonov 
men vägrade tala om varifrån han fått pengarna. 
Det var först när Antonov gjorde anspråk på att 

komma in i styrelsen som det stod klart för var och 
en att han var Mullers finansiär till Saab-köpet. 
Det kom att straffa sig.
I ett tidigare nummer av Bakrutan ställde jag 

frågan om Muller är en frälsare eller en fräsare och 
lutade mer åt det senare. Nu med facit i handen 
vågar jag påstå att han har varit mer av en lyck-
sökare. Att han ville rädda Saab för att han hade 
Saab i sitt hjärta är inte så särskilt trovärdigt. 
Det har närmast varit tabu att vara tveksam till 

Muller. Han var helig och inga tvivel har fått resas 
mot honom. Ända in i slutet och även efter slutet 
hyllades han av Saab-anställda. Ingen skugga 
fick falla över honom även som misslyckad Saab 
Automobile-ägare.

                                    
Lycksökeri

Victor Mullers charm var omvittnad. Hans ut-
strålning fick många att tro på honom och falla 
för honom. Anställda satte också sitt hopp till 
honom. Men var han kvalificerad att leda ett så 
stort företag som Saab? Att utan egna pengar 
och med stora lån ta över ett bilföretag som gått 
med förlust i många år och som GM inte hade 
fått ordning på får man nog kalla för lycksökeri. 
Muller var i sammanhanget en ”lättviktare”. 

Visserligen var han uppbackad av finansmannen 
Antonov men frågan var om ens hans pengar hade 
räckt. När Antonovs hederlighet ifrågasattes så 
beställde han en utredning som rentvådde honom. 
Sedan visade det sig att det kanske ändå inte var 
ärliga pengar han förfogade över men det är en 
annan historia. 

Det var säkert så att Jan Åke Jonsson redan i 
april genomskådade hur bräckligt det var så han 
hoppade av för att slippa dras med ner i fallet. 
Han visste också vad vi andra inte visste då - att 

man hade börjat lägga räkningarna på hög istället 
för att betala dem. 

                               
Kritik mot GM

Kritiken mot GM har varit hård. Men även mot 
alliansregeringen. 
Kritiken mot regeringen kan man förstå och 

dessutom tycka den vara befogad. Av ideologiska 
skäl lät man fabriken gå i konkurs istället för att 
rädda den. 
När Annie Lööf tillträdde som näringsminister 

lovade hon att GÖRA ALLT för att rädda Saab. 
Några månader senare gick Saab i konkurs. Vad 
hon hade gjort kan man inte veta men knappast 
allt.
Annie Lööf försvarade efter konkursen det märk-

liga beslutet att halvera restaurantmomsen med 
5,3 miljarder med att regeringen vill bedriva en 
jobbskapande politik. Men det gällde av allt att 
döma inte Saab. I Saabs fall lät man lika många 
bli arbetslösa som sänkta krogmomsen kanske 
kan skapa nya jobb. Krögare är tydligen viktare 
än knegare – i alla fall på Saab.
Kritiken mot GM är svårare att förstå. I det fallet 

handlar det om affärer och konkurrens. Man ville 
inte ha konkurens av ett bilmärke som man själv 
hade utvecklat.

                        
Regeringens ointresse

I regeringens fall handlar det ”bara” om politik. 
I USA gick staten in och räddade GM över svåri-
gheterna när företaget var i kris. Nu blomstrar GM 
och har tagit tillbaka ställningen från Toyota som 
världens största biltillverkare. Franska statens 
gick in och hjälpte Renault i kris. Merckel gick 
in och stöttade Opel. Men svenska regeringen 
blundade och lät Saab gå i konkurs. Reinfeldt har 
inte ens besökt Saab men åker gärna till skolor, 
äldreboenden och vårdcentraler. För det ointresse 
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han har visat Saab förtjänar han kritik.
Det var högtidligt när bandet gick igång igen 

i Mullers regi. Det var ännu festligare när Saab 
firade ett år som ”självständigt” företag. 

                               
För tidig död

Saab gick en för tidig död tio mötes och fick inte 
ens uppleva sin 65-årsdag. Det skulle annars ha 
skett den 10 juni i år. En Saab-festival var påtänkt 
men gick om intet. I alla fall som det ser ut nu. 
Saab kan ju firas ändå utan Saab Automobile eller 
med annan ägare. För Saab kommer alltid att fin-

nas kvar och bli äldre och äldre vartefter åren går.
Saab är död – Länge leve Saab!
- Saab är en patient som har blött under 

lång tid och den brutala sanningen är att patienten 
är död, deklarerade konkursförvaltaren Hans 
Bergqvist en månad efter konkursen.
Däremot sa han inget om ifall man har gjort 

återupplivningsförsök.
Men Saab kanske återuppstår i en annan skep-

nad i Trollhättan eller någon annanstans i ett land 
österut.
                                                                                  

CHRISTER GEBO
 

Glädje förbyttes till sorg
 Tårta förbyttes till gravöl

År 2011 blev ett omtumlande år från glädje 
till sorg. Glädjen stod högt i tak den 23 febru-
ari då Saab firade Oberoendedagen med stort 
tårtkalas och underhållning.
Men det var en bedräglig glädje skulle det snart 

visa sig. Då hade Saab redan slutat att betala sina 
räkningar så alla bedrogs och fördes bakom ljuset. 
19 december var allt över. Ridån ner. Gravöl.
Hopp, tvivel, glädje, sorg . allt fick Saab uppleva 

under det mycket omtumlande året. Ingen kunde 
väl ana när Oberoendedagen firades att Saab re-
dan då hade börjar resan utför. Och det gick bara 
fortare och fortare och snöbollen blev allt större 
och större.
Alla hade trott så mycket på Victor Victory. Och 

han hyllades in i det sista. Han gav hela tiden nya 
förhoppningar när de gamla hade grusats. Man 
må tycka vad som helst om honom – och det gör 
många - men han höll anställda vid gott mod när 
det varit som mörkast.

                        
GM-BEROENDE

Att Saab var oberoende från GM skulle under 
senare delen av det turbulenta året visa sig vara 
som man säger ”en sanning med modifikation”.  
Saab var kringgärdat av restriktioner och fullstän-
digt inringat av GM. 
I själva verket var det GM som bestämde. 

Man hade inte ens rätten till den bil som man 
tillverkade. All tillverkning skedde med GM:s 
tillåtelse och man kan i sitt stilla sinne undra hur 
en sådan ställning kan kallas för oberoende.  

Muller visste naturligtvis om hur beroende 
Saab var av GM men säkert inte så många flera 
hade den insideinformationen. I vart fall inte de 
anställda som trodde på Mullers prat.
För prata kunde han. Ragga pengar kunde han 

också. Sälja bilar till kineser med förskottsbetaln-
ing var heller ingen match för Muller.

                           
OHÅLLBART

Han drev Saab med lånade pengar. Han lånade 
själv pengar som han sedan lånade ut till Saab 
med eget räntepåslag. GM kritiserades på sin tid 
för att ha plockat pengar ur Saab men Muller ifrå-
gasattes inte av fack och anställda. Han fick hållas 
så länge han höll liv i Saab och ingav ständigt nya 
hopp om att allt skulle bli bra. Det hoppet levde 
de anställda på även när de inte fick lön. 
En fabrik som hela tiden skuldsätter sig mer och 

mer och lånar pengar till löner till anställda som 
inte jobbar för att fabriken är stängd är ohållbart.  
Det går kanske under en kort tid. Men det gick 
månad efter månad med nya lån till löner. 

                      
VETORÄTT I DETROIT

Hela tiden ville Muller ha in sin egen finansiär 
Vladimir Antonov i styrelsen. Det ville också 
facket och regeringen genom Riksgälden men EIB 
satte sig hårdnackat till motvärn. Då hade inte ens 
GM sagt något. I Detroit satt man med sitt veto 
men det visste ingen då utan EIB fick klä skott 
för att man inte ville ge grönt ljus till Antonov.
 I efterhand har vi fått veta att EIB hade fått 
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varningssignaler från lettiska banker att det fanns 
misstankar att allt inte stod rätt till med Antonovs 
finanser. Det var först när polisen slog till mot 
honom i London som det stod klart för alla att 
det fanns betänkligheter mot honom.

                  
AVHOPPEN DUGGADE TÄTT

Runt om Muller hade avhopp skett ur ledningen. 
Jan Åke Jonsson var först ut att hoppa av redan i 
april. Han hade naturligtvis mest insikter bakom 
kulisserna hur illa ställt det var med Saab som 
företag. 
Den då redan utsedde vice vd:n hoppade av utan 

att ens ha börjat. Under sommaren avgick de båda 
fackliga representanter samtidigt ur styrelsen i all 
hast och uppgav personliga skäl för sina avhopp 
utan att kunna specificera dem. 
Företagets produktionsdirektör skaffade sig 

ett nytt jobb. Mullers högra hand vid förhan-
dlingarna, chefsjuristen Kerstin Geers, slutade 
också. Och en av företagets informationschefer 
fick nytt jobb. 
Det hela såg ut som ”tio små negerpojkar”. Man 

lämnade det sjunkande skeppet en efter en och till 
slut var Muller ensam kvar i styrhytten.

              
VECKA EFTER VECKA UTAN 

LÖN
Det lackade mot jul. Det var första advent och 

julhandeln inleddes. Lönerna skulle ha kommit 
fredagen innan. Men de kom inte. De anställda 
fick vänta på pengarna. 
Det gick en vecka till och det blev andra advent. 

Julhandeln trappades upp men det hade inte kom-
mit någon lön till företagets anställda. 
Det blev tredje advent och julhandeln kulmin-

erade. Ännu sågs inte skymten av några löner. 
Det blev fjärde advent och julhandeln gick mot 

sitt slut. Lönen skulle ha kommit på fredagen nu 
en hel månad försent. Men den kom ändå inte och 
julen stod för dörren. 
Då på måndagsmorgonen i julveckan dök Mul-

ler plötsligt upp till slut med ett papper i handen. 
Pappret var en kopia av konkursansökningen hos 
tingsrätten. 
Två dagar efter konkursen fick Saab-folket – om 

inte lön – men däremot en statlig lönegaranti. 
Pengar som pengar. Då - bara dagen innan julen 
bröt ut – fick de anställda pengarna på kontot så 
att julskinkan räddades. 

                      
MÅNGA INTRESSERTADE

Men det var inte frid och fröjd mer än ytligt för 
stunden. Jobben var nu hotade och Muller hade 
fått lämna över rodret till ett par konkursförval-
tare. 
Det dök plötsligt upp en hel hop med intressenter. 
Youngman som i sista stund hoppade av och 

tvingade den liggande Muller att krypa till 
korset med sin konkursansökan var intresserat 
sedan man blivit av med honom och med de mil-
jardskulder som han åsamkat Saab för att hålla 
företaget flytande. Företaget hade bråttom med att 
komma först till kvarn.Häck i hälarna kom turkar 
och ville vara med och dela på bytet.
Och Lars Karlström som i ett halvår kritiserat 

regeringen vid flera tillfällen för att inte släppa 
in Antonov i styrelsen kom nu dragandes med 
en hemlig indisk biltillverkare som plötslig in-
tressent.Utöver detta så fanns det en annan ännu 
hemligare konstellation med investerare som ville 
komma över Saab.Läget förändrades helt efter 
konkursen och nu var det alltså många som ville 
ha Saab. Det var en förvirrande jul. 

                      
GAMARNA SVÄVADE

Eller man kanske ska att gamarna samlades för 
att kunna hugga för sig.
När Saab ännu var vid liv så ville ingen ha med 

det att göra men när fabriken somnat in så blev 
det en helt annan sak. Muller fick åka hem till sitt 
lyxboende på en av Mallorcas gräddhyllor medan 
gamarna svävade över Trollhättan.De anställda 
fick köa i mellandagarna utanför det tillfälligt 
inrättade arbetsförmedlingskontoret för Saab-
anställda i hopp om en ny försörjning eller med 
hoppet att någon av de uppdykande intressenterna 
skulle ge liv åt fabriken igen och spotta ut bilar.

                    
SKRIVET I STJÄRNORNA

På årets sista arbetsdag var det öppet hus på 
muséet och när portarna slogs igen visste ingen 
när de skulle öppnas nästa gång om ens någonsin. 
Ovissheten var stor och skingringsrisken ännu 

större sedan konkursförvaltarna lagt ut det på 
anbud med endast en veckas svarstid. (Läs separat 
artikel).
Men hur det skulle gå med själva Saab-fabriken 

stod ännu skrivet i stjärnorna vid denna tidnings 
pressläggning.                                                               

CHRISTER GEBO
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Omslagsbilden
En Saab 96 och en Volvo Amazon var Tekniks För Allas illustration på omslagssidan för nummer 

10 (5-19 maj 1965) till en artikel om svensk bilindustri under 85 år. Det var enligt tidningen ”två 
av våra mest svenska bilar”. Tidningen har också artiklar om ”Volvo att välja på” och ”Någon 
Saab som passar er?”

med en konventionell bil varför det känns ovant 
för de flesta som är vana vid fyrtaktare, motor-
broms och bakhjulsdrift, skriver tidningen.
Men det är bara avigt under den första halvtim-

men så man ska enligt tidningen inte förskräckas.
- Det är först när man har blivit varm i 

kläderna som man upptäcker dess dygder.När det 
skrivs om Saab så nämns alltid Erik Carlssons 
framgångar.
- Framhjulsdriften och 15-tumshjulen har 

gjort Saab till en ytterst säker vagn i vinterväglag 
och i tävlingsresultaten visar att den hör till de 
allra snabbaste på grusvägar.Tidningen anser att 
Saaben är lätt att köra i halka även för en nybör-

jare.                                
Stark kaross

Karossen anser man däremot inte vara så hy-
permodern då sikten inte är av modern standard. 
Däremot, menar man, att karossen är mycket stark 
vilket kraschtester har visat med rejäla stålprofiler 
och osedvanligt tjock plåt.
- Skadorna brukar bli obetydliga när herr 

tävlingsförare Carlsson hamnar på taket fastän det 
på vissa ställen är tunnare plåt på tävlingsbilar.
Den för Saab unika Saxomat-kopplingen anser 

inte tidningen vara så mycket bevänt med:
- Om man har ett friskt vänsterben kan 

den knappast vara motiverad eftersom man ändå 
kan växla utan att använda kopplingen tack vare 
frihjulet. När det gäller 3- eller 4-växlad låda så 
beror det på hur intresserad man är av bilkörning. 
Tycker man om att köra fort så gör man klokt i 

Det som man tycker sämst om med 95:an är 
priset. Tidningen tror att det beror på de höga 
framställningskostnaderna för den lilla serien 
95:or men tycker att Saab istället skulle sänka 

priset så att fler bilar säljs.                          
För fantaster

Saab Sport är lika litet en äkta sportvagn som 
Volvo Sport fastslår tidningen men påtalar att den 
mest självklara anledningen att köpa Saab-sporten 
är om man behöver en tävlingsvagn.
- Med lämplig trimning är den användbar 

för både bana, tillförlitlighet och rally.
För vardagsbruk tycker man däremot att den är 

mindre praktisk än standard-Saaben. De luxuösa 
framstolarna kräver större utrymme och baksätets 
skummgummistoppning är skön men att sitta två 
baktill går inte bra längre än några mil då det är 
trångt.
Om man ska köpa en Sport-Saab till det höga 

priset bör man enligt tidningen ha höga anspråk 
och behov.
- Det är en mycket speciell bil för ganska 

speciellt folk.
Tidningen fortsätter:  -I vissa fall köps den 

säkert av Saab-fantaster som kommit på grön 
kvist och vill ha något extra då Saab-ägandet är 
vanebildande och man vill ha den dyraste som 
går att få tag i.
”På gatan”-priserna vid den här tiden var 10.950-

11.350 för sedanerna, 12.800 för kombin och 
15.500 för sporten.                                                              

CHRISTER GEBO

Volvo hade ju då som nu fler 
modeller att välja på som Duetten, 
vanliga Pv:n, Amazonkombin och 
Amazon-sedanen samt ”playboy-
bilen” P 1800. Saab hade 96 sedan, 
Sport-96:an och kombi-95:an att 
välja mellan. Sonetten var ju vid 
detta tillfälle inte framme utan låg 
som man säger numera i pipeline. 
Det gjorde också 99:an.
- Med tvåtaktsmotor, fram-

hjulsdrift och frihjul fordrar Saab ett 
ganska annorlunda körsätt jämfört 

att välja den 4-växlade lådan då 
man kan utnyttja motorn bättre 
men tar man det lugnt duger den 

3-växlade.                         
Priset sämst

På Saab 95, som man på ameri-
kanskt vis kallar för stationsvagn. 
så pekar tidningen på ”slitsen i 
takets bakkant” som leder luften 
nedåt och på så sätt håller bakru-
tan ren. 
Man framhåller också att den är 

sjusitsig tack vare det extra och 
bakåtvända baksätet.
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Blev inte bönhörda
Gud hör bön, sägs det ju. Och det hoppades och 

trodde säkert också den grupp Saab:are som sam-
lades regelbundet för att be för SAAB. Men med facit 
i handen vet vi att Gud lyssnade inte tillräckligt. För 
det var ju inte konkurs som de bönade om. Eller så 
blir de bönhörda och får en ny ägare.
Det var när Saabs första kris slog ner som en blixt från 

en klar himmel år 2009 då GM till slut bestämde sig 
för att sälja företaget som en grupp anställda bildade en 
bönegrupp. 
Det är tidningen ”Världen idag” som den 25 maj 

2011 publicerade ett reportage om gruppen som 
samlades varje tisdagsmorgon. 
När det krisat sig mest så  samlades man och bad 

för Saab varje morgon innan man stämplade in för 
dagens arbete. Det man bad om var att företaget 
skulle leva vidare och utvecklas. Även på Volvo 
bildades det en bönegrupp likasinnade som även 
de bad för konkurrenten Saab. Alla har tyckt att 
bön behövdes för företagets bästa även om det 
har känts tungt. 
- Vi har verkligen känt Guds ledning. Han 

har talat genom profetior  och guidat oss i bönen, 
sa Thomas Hagel i en intervju i tidningen. Det var 
han som startade bönegruppen på Saab.
Bönesamlingarna utvidgades också till att omfat-

ta kyrkorna i området. Man hoppades och trodde 
på en mirakelgörande Gud som skulle hjälpa till. 
- Och tills de vet vad som händer med 

Saab så sänder de böner mot himlen och hoppas 
få kontakt, avslutar Samuel Teglund reportaget i 
Världen idag.
Nu vet vi att Saab gick i konkurs. Gud ville up-

penbarligen inte rädda Saab eller fick man aldrig 
den efterlängtade kontakten. Andra hoppades på 
regeringen och fick heller inget gehör. Trollhät-
tebor har oavsett Gudstro i vart fall trott på Saab. 
Men den tron har kanske har fått sig en törn även 
om även tron på Gud och tron på Saab kommer 
att fortsätta hos alla Gudstrogna och hos all Saab-
entusiaster. Men tron på Victor Muller har nog 
upphört även om den höll i sig i det längsta.
Det var väl den beryktade marknaden som inte 

trodde på Saab eftersom de såldes för dåligt för 
att kunna överleva.
Bönerna utvidgades också till att be om 10.000 

nya jobb. Det är kanske bättre att be regeringen 
om det men det kanske heller inte hjälper.
Men än ska vi inte ge upp för bland annat kineser, 

indier och turkar vill köpa Saab. 
Tron, hoppet och kärleken för Saab lever vidare 

även efter nerläggningen.
Nu står även tron, hoppet och kärleken till de 

penningstinta kineserna.
                                                               

CHRISTER GEBO

Tjänste-Saab:ar till salu
Saab-andan som i alla år har hållits så högt 

verkar det vara lite si och så med när det kom-
mer till verkligheten. Det gäller anställda med 
tjänstebilar. 
Efter konkursen och när tjänstebilarna skulle lö-

sas in så valde ínnehavarna av dessa bilar att hellre 
lämna tillbaka dem till konkursboet än att köpa 
loss dem. Endast var femte tjänstebilinnehavare 
beräknades behålla sin Saab medan resten lämnas 
tillbaka och parkeras på Saabs fabriksområde eller 
hos återförsäljaren Saab-Ana.

De 1.400 tjänstebilarna klubbas bort bland åter-
försäljarna och uppskattas ge 200 miljoner. Större 
delen av pengarna går till finansbolaget Gmac 
som äger dem, nämligen 150 miljoner, och resten 
till konkursboet.
Det behöver i och för sig inte vara Saabandan 

som sviktar hos alla de som lämnar tillbaka 
tjänstebilen till försäljning utan ekonomin som 
tvingar dem att hålla sig med en äldre och bil-
ligare bil.

Christer Gebo
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Läsarnas sida
Brev från Volvo-ägande Saab-entusiast efter 

”Redaktör`ns ord” i förra numret
När redaktören för Bakrutan har ordet kan 

man hamna mitt i luftströmmen.
”Denne SAAB-fantast åkte till Volvo-handlaren 

och köpte en V70”, stod det.

Ja, det är sant för det var jag. Det fanns ju helt 
enkelt ingen ny SAAB 9-5 kombi att köpa. Vilket 
redaktören i och för sig i sin ”uthängning” ändå 
påpekade. Men det var med tungt hjärta jag åkte 
över till Volvo-handlaren. Den nya 9-5 kombin 
hade jag nämligen inväntat inte bara mycket länge 
och med spänning, utan också flera gånger varit 
inne hos ANA för att försöka få köpa.

Och det var helt enkelt så att den 9-5 kombi jag 
körde ändå hade gjort sina 43.200 mil. Utan ett 
enda mankemang med bara vanlig service, och 
nyservad, och den första besiktningen genom-
förd utan anmärkningar, gick den till en köpare 
i Norrland på senhösten. Enligt rapporter går 
den till stor belåtenhet fortfarande, och kommer 
förmodligen att göra många mil än. Men det är 
förstås skillnad på hur länge man kan vänta in en 
eventuell ny SAAB 9-5 kombi om man kör 1.000 
mil per månad eller 10.000 per år.

Den 9-5 kombi jag hade innan dess var också 
av prima Stallbacka-virke. Den gick i 36.000 mil 
utan annat än bromsbacksbyte, men behövde ju 
inte heller fruktlöst vänta in den nya SAAB 9-5:an. 
Denna såldes till en kille som jag sett fortfarande 
parkerar den utanför ett modelljärnvägscentrum i 
mellersta Uppland. Den automaten håller säkert 
ett tag till även den för normal familjekörning.

Och 9-5 kombin automat innan den i sin tur såg 
jag senast denna SAAB-entusiastdag helt plötsligt 
komma glidande på Torggatan i Trollhättan. Till-
verkad och såld till mig i mitten på år 2000 såldes 
den 2003 efter dryga 28.000 mil på mätaren utan 
några mankemang.
Och SAAB 9000 CSE-modellen innan dess gick 

också dryga 28.000 mil. Några lampor fick bytas, 
men det var allt.
Och 9000 CS Aeron innan dess fick gå 32.000 

mil. Automaten protesterade lite när det inte fanns 
någon olja kvar, men efter påfyllning, så redde 

den sig igenom besiktningen också. Den går i 
Dalsland alltjämt.

Ja, så skulle jag kunna hålla på. En SAAB 95 V4 
var så bra efter 25.000 mil att min pappa gick från 
mångårigt Ford-innehav till att köpa en likadan i t. 
o. m. samma färg. Och innan dess var det både V4 
sedan i 18.000 mil och en fin tvåtaktare 1960 års 
modell. Den fick puttra i 24.000 mil, med ett byte 
av termostat som jag fick stå ut med. Dessa, som 
kallas äkta SAAB:ar av vissa, fast försedda med 
modifierade DKW-motorer och Ford-motorer, 
rostade dock betänkligt. Men det var väl den 
äktsvenska plåten, kanske…

Nej, går det inte att få en ny SAAB från bandet, 
kan man ju inte plötsligt upphöra att köra bil. 
Men den V70 det nu blivit istället har i alla fall 
monterats ihop på Torslanda. Man kan ju fråga 
sig varför karossen ska pressas så långt borta som 
i Olofström när den likagärna kunde pressas på 
närbelägna Stallbacka…

Efter redaktörens avbasning har jag nu fått bli 
medlem i Svenska SAAB-klubben också efter att 
”bara” ha tillhört SAAB Turbo Club of Sweden 
hittills.

En hängiven SAAB-entusiast som nu kör Volvo

“Jag funderade på om det var yoga de sys-
slade med.
Men så förstod jag att de var böjda i bön till den 

danske SAAB-guden.
Även dessa gossar försökte rädda SAAB, men 

tyvärr hjälpte inte det heller.
 
PS. Dom sa att underredet var helt underbart!” 
 

Hälsningar Maria Gilljam
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Läsarnas sida
Hej!
Jag har en längre tid tänkt att skriva några 

rader till dig men det har varit mycket som 
kommit i vägen.
Det gäller ”Redaktör´ns ord om krisen” i 

nr 3/2011 på sidan 32. Det är det bästa som 
jag har läst på år och dag. Jag hoppas och 
önskar att det inte är många som röstar på 
centerpartiet i Trollhättan med omnejd.
Vidare läser jag i tidningen om efterlysning 

av bilder av gamla Saabar.
Jag har en gammal Saab 96:a årgång 1960 som 

jag köpte år 1966 i Sveg. Den har stått avställd 
uppe i en bod i Härjedalen sedan år 1971 tills 
i juni 2011. Efter att ha fått papper från Trans-
portstyrelsen åkte vi upp och hämtade den och 
jag har börjat lite lätt med att renovera den. Nu 
blir det inget mer jobb för i år då den nu står 
i ett garage i Älvsered och där är det ingen 
värme påslagen. 
Jag åker nu i en Saab 9000 årgång 1997 2,3 

turbo. Den går rätt bra och den är chippad till 
ca 225 hkr. Bilderna på bilarna är tagna efter 
att vi kom hem, från Härjedalen och den gamla 
har fått sitt första bad på 40 år.

                                                  Åke Jonsson, Rydal
(18 december 2011)

Missat rally-ess
I reportaget i förra numret om Oktoberfesten 

i Trollhättan publicerade vi bland att ett foto 
på när klubbens medlemsansvarige Anna Gun-
narsson hade försäljning av klubbregalia. I 
bildtexten står det att hon säljer en ryggsäck 
till en besökare.
Hans-Peter Hofmann skickade ett mail om att 

denne besökare är ingen mindre än den kände 
rallyföraren Simo Lampinen från Finland.
Redaktören känner förstås till honom men däre-

mot inte till utseendet vilket var anledningen till 
missen. Men när det alltså tillrättalagt.
Det är bra med medlemmar som håller koll och 

påpekar fel och missar.
                                                                      

Christer Gebo
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Platespotting
 En ovanlig hobby som har fångat Yngve Ekberg 

Saab-klubbens annonsansvarige, Yngve Ekberg, har en högst ovanlig hobby. Han samlar på 
bilnummer. Men inte hur som helst utan i turordning från 001 till 999. En sådan vända tog 
honom 3,5 år att komma igenom. Nu är han på sin fjärde vända. Hobbyn kallas för platespot-
ting. För en del är det en lek, för andra en lek och en hobby och för vissa är det blodigt allvar

I radioprogrammet ”Jansson & Wester i P4” 
fredagen den 13 januari berättade han om sin 
ovanliga hobby som började för tio år sedan när 
han satt med sin familj i en husbil och åkte till 
Torekovs camping. Han hade då läst om företeels-
en i en tidning och tyckte att det kunde vara något 
för honom när han ändå satt bakom ratten och 
stirrade på vägen. Familjen åkte då land och rike 
runt med sonen som tävlade i motorsport.
Han trodde inte att det skulle vara någon match 

att räkna in 999 bilar men såg ingen 001 att börja 
med på hela vägen från Stockholm till Torekov.
Då gick musten ur Yngve Ekberg redan från 

början.
Men plötsligt så upptäcker sonen en husvagn 

med 001 tre meter från deras plats på campingen. 
Då blev det fart på Yngve Ekberg som sprang 

runt på campingen för att hitta en 002:a men det 
fanns ingen sådan.
Det gick några dagar. De hade då kommit till 

Kristianstad och plötsligt dök en 002 upp.
- Allt blev som i en dimma och jag sprang 

rúnt som en tok och letade, berättade Yngve Ek-
berg i radioprogrammet. 

                         
INTE ENSAM

Han insåg att det inte skulle gå på en månad 
eller ens två för att se en hel nummerserie på 
registreringsplåtarna.
- Familjen tyckte jag var tokig
Först efter två år hade han kommit upp till reg-

istreringsnummer 300 och hade börjat bli trött på 
sin ovanliga hobby.
Då fick han plötsligt höra om det i radio och 

förstod att han inte var ensam om att leta efter 
bilnummer.
- Jag skrek rakt ut: Det finns en förening 

med ett par tusen medlemmar!
Föreningen har en hemsida med medlemmar 

över hela Sverige
Man har haft en träff i Stockholm men det kom 

bara 7 medlemmar.
- Vi satt vid ett fönster så att alla kunde se 

ut mot gatan och förbipasserande bilar. Alla var 
inte på samma nummer utan hade hunnit olika 
långt i sökandet
Huvudregeln är att gå från 001 till 999. Det går 

alltså inte att hoppa över ett nummer och fylla i 
den luckan efteråt utan det måste ske i en följd.
Man kan få tips om en bil med ett eftersökt num-

mer men då gäller det att skynda sig så den inte 
har försvunnit. Eller så kan den vara svårfunnen 
om den till exempel finns på en stor kundparker-
ing vid ett köpcenter. Och på sådana ställen står 
de inte någon längre tid heller.
Det tog 3,5 år för Yngve Ekberg att hitta alla 

999 numren i följd.
Det finns en busschaufför som har klarat en hel 

serie på två månader. Men då sitter han bakom 
ratten hela dagarna och hade dessutom 180 bussar 
på terminalen att kolla igenom. 

                 
OM IGEN FRÅN BÖRJAN

När Yngve Ekberg hade fullbordat sin serie så 
började han om igen på ett nytt varv med 001.
- Det går inte att sluta om man väl har bör-

jat.
När han var inne på sitt andra varv så fick han för 

sig att se hur många bilnummer som han kunde 
fånga in på en och samma dag. Han åkte runt i 
bostadsområden och letade efter bilar. Det blev 
en kringresa i Stockholm på 15 mil. 18 nummer 
lyckades han fånga in den dagen. Det är hans 
personliga rekord i nummerjakten. 
- Det har tagit över mitt liv, medgav han i 

”Jansson och Wester i P4”.
Då kände att det gått överstyr men han har ändå 

fortsatt. Nu är han inne på sitt fjärde varv. Andra 
varvet klarade han av på 1,5 år.
Ralf Edström har varit en inbiten platespottare 

och han rekommenderar ingen att börja med det 
och det håller Yngve Ekberg med om.
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Redaktör`n har ordet 
om Yngve Ekberg

                         
FJÄRDE VARVET

När Yngve hade gjort tre varv så lade han ner 
sin hobby men det bar sig inte bättre åt än att han 
fick se en 001 på självaste nyårsdagen och då var 
det klippt och han var igång igen.
Nu är han inne på sitt fjärde varv. Det ät ett sätt 

att tävla med sig själv.
Han har mer än en gång blivit stoppad av polisen 

när han närgånget kollat in bilar i bostadsom-
råden.
En gång så åkte han runt och letade efter 332. 

Sedan tyckte han sig möta 333 och blev tvungen 
att snabbt vända och köra ikapp bilen som var en 
polisbil och lade sig efter den, nämligen

UUU 333.
- De tittade mer bakåt än framåt.
Yngve Ekbergs favoritnummer är 102, 138 och 

906. Den bästa plåten som han har haft själv på 
en bil är 270.
När han byter däck på sina bilar så hissar alltid 

upp på höger sida först med garagedomkraften. 
Anledningen är att han vill vara artig mot bilen:
- Man hälsar ju med höger hand.
Han dokumenterar inte sina påträffade bilnum-

mer med foton för det går ju inte att sitta med en 
kamera bakom ratten när man möter bilar.

                                                     
CHRISTER GEBO

                                                     (regnummer 210)

Det är starkt, modigt och djärvt av Yngve Ekberg att berätta om sin vurm 
för att samla på registreringsnummer på det sätt som han gör. Många skulle 
tycka att det är både idiotiskt, dumt och bissart och framför allt helt menin-
gslöst och tokigt att lägga tid på. 

En Saab 001:a deltog i 
manifestationen i Trollhättan

Ingen 002 men däremot en 003 fanns 
på plats.

Vi har alla våra intressen och 
det har ingen betydelse om 
det är normalt det vi gör. Hu-
vudsaken är att vi trivs med 
det som vi lägger ner vår fritid 
på eller som ett tidsfördriv för 
att få tid att gå när man inget 
annat har för sig. Man kan ju 
lika gärna spana efter bilnum-
mer som efter fåglar för att ha 
hunnit se så många arter som 
möjligt. Inget är bättre eller 
finare än annat.
Yngve Ekberg påbörjade ett 

engagemang av en tillfälli-
ghet och har sedan inte kunnat 
komma ur det. Det är ofta så 
att har man satt sig före något 
kan man inte avsluta utan 
fortsätter i all evighet.
Börjar man med något som 

faller utanför ramarna för vad 
som de flesta skulle beteckna 
som normalt och helt vansin-
nigt så håller man tyst om det.
Det gjorde inte Yngve Ek-

berg när han berättade om sitt 
intresse i radion. Det får man 
hålla honom god för. Vad man 
lägger sin tid på avgör var och 
en men inte många skulle gå ut 
offentligt med det just en sådan 
här sak.
Fanatism är oftast ett negativt 

laddat ord. Fanatiker ser man på 
med skepsis. Därför är Yngve 
Ekbergs mod att berätta om 
detta mycket beundransvärt och 
väldigt respektingivande.
Dagen efter programmet i 

radions P4 så var det Saab-
manifestation i Trollhättan och 
redaktören som inte bryr sig 
om registreringsnummer i van-
liga fall gick plötsligt runt och 
noterade vad Saabarna hade för 
skyltar.
En utmaning vore att gå vidare 

med Yngve Ekbergs intresse 
och enbart notera Saabar i num-
merföljd från 001 till 999. Det 
var en vild tanke som skulle 

Yngve Ekberg har en triss i åttor 
hemma i sitt garage. Här en triss i 
sjuor på mötet i Trollhättan. Kanske 
är det sjufalt värre
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Lite andra skyltar med bara bokstäver 
fanns också.

vara ett ”impossible mission” 
och ett evighetsjobb men man 
kunde ju möjligen tänka sig att 
se hur långt man kunde komma 
på just denna dag med en sådan 
stor samling Sabar som vid detta 
tillfälle. 
En Saab med 001 fanns på plats 

men sedan föll idén på att det 
inte fanns någon 2:a utan först 
en 003. Efter det blev det en stor 
lucka till 006 och 007. Sedan var 
det en lucka till 017.
                                                                              

  CHRISTER GEBO

Den här Saaben skulle kunna 
vinna en tävling om mesta 
möjliga ljus i Saabs mörker.

Saab i politiken och i kulturen
Saab har under den långa krisen tagit ett stort utrymme i den politiska debatten. Debatten har 

för det mesta handlat om kritik mot alliansregeringens brist på stöd. Nu har även Saab kommit 
att bli jämförd med stödet till filmindustrin i kulturdebatten.

En av de mer framträdande kritikerna mot 
regeringens passivitet har metallfackets ord-
förande Stefan Löfven varit. Bara några dagar 
efter att han blev partiordförande för social-
demokraterna har han själv utsatts för kritik just 
för att han krävt regeringens insatser för att hjälpa 
Saab.
Det är idéhistorikern Johan Norberg som i en de-

battartikel i Expressen den 29 januari ifrågasätter 
Löfvens omdöme då denne krävt att skattepengar 
ska pumpas in i Saab och att staten skulle gå in 
som delägare i företaget. 
Johan Nordberg pekar också på att Stefan Löfven 

krävt att man skulle släppa in Vladimir Antonov 
i styrelsen och hänvisar till ett pressmeddelande 
i slutet av juni förra året från Metall där Löfven 
krävde kraftfulla åtgärder av regeringen för att 
förmå EIB att godkänna Antonov i Saab.
- Antonov är den långsiktiga lösningen, 

uttalade Löfven i pressmeddelandet.
Det är den ståndpunkten som får Johan Norberg 

att reagera:

Här var det EBB precis som i 
Saabs kassa vid konkursen.

En 96:a men också den på fel 
bil.

En Saab 92:a men fel modell.

Ur Expressen 29/1 2012
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Erik Heimerson anser det vara rimligt att film-
produktionen ska bära sina egna kostnader så 
mycket som möjligt utan att skattepengar rinner 
ur en kran över filmer som ingen vill se även om 
alla är överens om att det måste finnas ett stöd som 
tryggar produktionen av konstnärligt intressanta 
filmer.
- Låt kulturdepartementet bestämma en 

budget och filminstitutet fördela dem utan hack-
andet av en gammal Saab-motor som länge varit 
färdig för skroten, avslutar han sin ledarartikel.

                                                              
CHRISTER GEBO

- Saabhistorien reser allvarliga frågor om 
Stefan Löfvens omdöme och vilja att låta skat-
tebetalarna stå för industrins förluster, skriver han 
i debattartikeln.
Samme Johan Norberg är kolumnist i Metro där 

han några dagar senare även ger Stefan Löfven 
en känga för dennes uttalade stöd för Saab under 
krisen:
- Europas bilfabriker har enorm överkapac-

itet. I det läget får socialdemokraterna en ledare 
som ville ge skattepengar till bankrutta Saab.

                        
 Kliv ur Saaben

På Dagens Nyheters ledarsida kommenteras 
det nya avtalet som liknas vid en gammal Saab. 
1963 skrevs ett filmavtal mellan Filminstitutet 
och statens om finansiering av filmproduktion. 
Avtalet var nytt och modernt för den tiden.
- Andra saker som var moderna det året var 

bilmodellen Saab Sport med dubbla kromränder, 
skriver Erik Heimerson på ledarsidan.
Han beskriver sedan innehållet i det nya avta-

let och anser att trots det nya filmavtalet så kör 
svensk film fortfarande omkring i en Saab sport 
med Harry Scheins andre bakom ratten och upp-
manar till att kliva ur den gamla Saaben.

Vi har varit sena med att publicera räkenskaperna från förra årsmötet i Bakrutan. För att 2010-års 
bokslut inte ska kollidera med senaste verksamhetsårets ekonomiska redovisning - som kommer att 
presenteras på sedvanligt sätt på årsmötet - så lägger vi in det om än sent omsider på denna och nästa 
sida.
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Skämten om Saab tunnade snabbt ut när 
konkursen var ett faktum. Istället var det 
allvar och inte så mycket mer att skämta om. 
Under det gångna året har det skojats flitigt 
om Saab men nu verkar skämten ha fastnat 
i halsen. Så kanske blir detta sista delen om 
”Saab på skoj sin ett skämt”.
I samband med konkursen stod det ju klart att 

det var GM som hade motsatt sig en försäljning 
av företaget så att det kunde leva vidare i någon 
form och allra helst i Trollhättan. Rekonstruktören 
Guy Lofalk hade besökt GM i Detroit för att prata 
med ledningen och förmå dem att släppa licens-
erna. Men han kom tillbaka hem igen utan något 
sådant löfte från GM-ledningen. Det fick Radio 
Väst att undra varför man inte istället för en falk 
som rekonstruktör valde en hök som kunde vara 
mer aggressiv mot GM.
Julen fick en del att skoja till det med rim. Saab 

kom förstås inte undan att hamna i skottgluggen 
för julvitsarna. I programmet ”Framåt fredag” 
hittade man på julhälsningar från kända personer. 
En av dem som på så sätt skickade en julhälsning 
till lyssnarna var förstås Victor Muller:
För GM:s hårdnackade drängar har jag vägrat 
att lisma 
Ni är säkert bara avundsjuka på min karisma
Å kanske kommer jag tillbaka och täpper till er 
trut
När jag hos den nye ägaren blir VD till slut

God Jul från
Victor Muller

Även Dagens Nyheter, som annars får anses vara 
verkligt seriös, greps av julstämning. Tidningens 
ekonomiredaktion har då årets klappfest och de-
lar ut julpaket till en del av de personer som har 
förekommit allt emellanåt i tidningen under det 
gångna året. Som bekant förekom Victor Muller 
flitigt i tidningens spalter under år 2011. Så här 
skriver man i DN på självaste julaftonen.
Bilhandlaren Victor Muller blir utan klapp:
Victor myser i huset på
Mallorca medan Saabs
anställda har svårt att
med julen orka
Nu är det slut på tomt prat och

falska ord
och personalen i Trollhättan får läsa
platsannonser vid sitt julebord
Du får ingen present förrän din
affärsmoral har vänt

Humorprogrammet ”Sist med det senaste” med 
Annika Lantz hade ett skojínslag om att det på 
måndagen hade ryktats att  Saabs anställda äntli-
gen skulle få sin lön vilket mottogs med glädje i 
Trollhättan. Men på onsdagen kom nyheten att det 
inte blir någon lön den här gången heller vilket 
gjorde framför allt Vladimir Antonov besviken 
eftersom han gjort sig besväret att tvätta pengarna.
I Radio Väst sjunger man i programmet Framåt 

Fredag egenskrivna nidvisor som bygger på kända 
melodier som den här:
Ett litet trött paket från alliansen
En gammal plan som nu fick dammas av
Säg, är det detta som ska ge oss chansen
när vårat flaggskepp dött och plötsligt gått i 
kval
Det var en måndag svart som vinternatten
strax efter nio tvingades Victor att ge upp
Han fick ge tappt trots att han betalat skatten
för GM läste avtalet med elak lupp
Sen började spelet om Trollhättans framtid
Minister Lööf kom dit och ”lyssna in”
en modefras som tillhör våran framtid
för nu så gällde att rädda Reinfeldts skinn
Hon snacka runt och hyllar kompetensen
höll dialoger och hon ville vara till lags 
men inget klokt sas på presskonferensen
fast nästa dag kom lilla Annie sen tillbaks 
med ett litet trött paket från alliansen
med platser som Högskolan får igen
Säg är det så vi återfår balansen
när våran största industri får slå igen

En av de tre förvaltare som administrerar 
konkursen heter Anne-Marie Pouteaux (uttalas 
”Påtå”). När Youngman lade ett bud på hela Saab 
så avvisades det mer eller mindre med hänvisning 
till de krav som man hade rest för att kunna godta 
anbud. Det fick förstås Radio Väst att kommentera 
det med att konkursförvaltaren inte precis stod på 
tå för Youngman.                                                                

CHRISTER GEBO

Saab på skoj som ett skämt
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Muséet kvar i hemmahamnen
När Saab försattes i konkurs så hamnade muséet i stöpsleven. Kronofogden hade strax innan 

den påbörjade rekonstruktionen mätt ut museibilarna. Vid konkursen strax före jul hamnade 
muséet i konkursförvaltarnas händer. Förra årets sista arbetsdag stängde muséet med oviss 
öppningsdag. Om ens någonsin, var frågan då. Nu vet vi – muséet blir kvar i hemmahamnen.

Samma dag som manifestationen ägde rum i 
Trollhättan skrek löpsedlarna ut nyheten i ilskna 
bokstäver att bilarna från Saabs museum var till 
salu. 
Bara några dagar innan hade det sett ljusare ut 

för muséets framtid. Saabs veteranförening med 
1.200 f d anställda som medlemmar hade erbjudit 
sig att hjälpa till med muséets drift. 
Dagen efter det här erbjudandet växte hoppet 

ytterligare när Trollhättans kommun och Västra 
Götalandsregionen utlovade ekonomiskt stöd till 
Innovatum att ta hand om muséet. 

                        
Många spekulanter

Men ytterligare en dag senare så gick konkurs-
förvaltarna ut med ett anbudsförvarande för vem 
som helst att lägga bud på bilarna. Då naggades 
hoppet att rädda muséet i kanten.

istället för vård, skola och omsorg. 
Muséet hängde på en skör tråd den har veckan i 

mitten av januari. Klockan tickade och konkurs-
förvaltarna satt och väntade på anbud. Nu var goda 
råd dyra, som det heter. 
Minnet av en industriepok - inte enbart för 

Trollhättan utan för hela Sverige stod på spel och 

riskerade att skingras ut över världen.                                    
Räddat

I sista minuten för att inte säga i sista sekunden 
så lade en konstellation bestående av Trollhättans 

Anbudstiden var rekordkort. 
Endast en vecka.
Bilhandlaren Kaj Persson i 

Tomelilla uttalade sig i kväll-
stidningen GT vars löpsedlar 
satt ute på stan. Han har även 
ett privat museum med ett 10-
tal Saabar. Han trodde att ”de 
gamla unika bilarna kan kosta 
hur mycket som helst”. För 
egen del sa han sig vilja ha 
”Monstret” i sina samlingar.
I muséet finns inte enbart 

gamla Saab-modeller utan 
även sådana som aldrig har 
funnits annat än som koncept-
bilar som till exempel EV1.
                               

Skör tråd
I lokaltidningens insändar-

sidor fanns både förespråkare 
för muséets räddning och de 
som motsatte sig att pengarna 
skulle gå till ”gamla bilar” 

Samtidigt som 
manifestationen 
pågick utanför 
Saab-fabriken skrek 
löpsedlarna ut i stan 
att museibilarna är 
till salu.

Företrädare för muséets räddning pekade på dess 
tillgång för turismen…..

…. medan andra satte sjukvården före muséet …….

…och omedelbart 
efter beslutet att 
rädda muséet kom 
det in negativa 
insändare.

kommun, Saab AB (”Flygsaab”) och Marcus Wal-
lenbergs minnesstiftelse in ett bud på 28 miljoner 
för ”hela klabbet”  Budet antogs av konkursför-
valtarna och kommunen fick en kort tids respit för 
att klara av den demokratiska beslutsprocessen.
- En formalitet, ansåg kommunalrådet och 

förre metallfackets ordförande på Saab, Paul Åk-
erlund.
Det blev det också men inte helt utan invändnin-

gar för vid kommunfullmäktiges beslut så kastade 
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ett par folkpartister grus i maskineriet och ville 
inte oreserverat ställa sig bakom affären utan 
ställde det i motsats till stora klasser i skolorna 
och pekade på oklarheter i förslaget bland annat 
vad avser kostnaderna för driften.
Men klockan 18.04 den 31 januari 2012 räd-

dades muséet kvar i Trollhättan och det får bli 

en bemärkelsedag värd att fira varje år i ”evin-
nerliga tider”.
Redaktören skrev i Bakrutan nummer 3.2011 att 

”Gud förbjude att Saabs museum säljs”.
Och det gjorde Gud. 

                                                                        
CHRISTER GEBO

Blev inte sista vandringen på muséet
Samma dag som det stod klart att muséet hade räddats så hade Svenska Dagbladet en 

känsloladdad artikel över ett helt uppslag i ekonomidelen om att en ”bit av den svenska själen” 
var till salu och skulle gå under klubban. Man bjöd läsarna på en sista rundvandring i muséet 
innan det skulle skingras. Trodde man.
När muséet bjöds ut till försäljning helt eller 

i styckvis med bara en enda veckas anbudstid 
så drabbades Saab-entusiasterna av ”kollektiv 
hjärtinfarkt”. Så drastiskt uttryckte sig SvD-
journalisten Jonas Fröberg sig i vad som skulle 
bli det sista besöket på muséet.
På vandringen genom muséet så gör reportern 

uppehåll vid fyra av bilarna efter att ha välkom-
nats av ur-Saaben ”som tittar på oss med snälla 
ögon”. När ur-Saaben presenterades i tjänste-
mannarestauranten i Linköping 1947 så ”tog den 
svarta glosögda bilen andan ur alla”. Den såg 
enligt SvD  både modern och tafflig ut men blev 
starten på Saabs gropiga resa.
Nästa stopp på rundvandringen i muséet görs vid 

en av Saabs milstolpar på resan från ur-Saaben 
till nya 9.5:an och det är vid den pärlvita 99:an 
som visades vid Frankfurt-salongen 1977 med 
Inca-fälgarna som ”ser ut som ostrivare” men 

på scenen och två skídåkare hoppar ut”.
Vid det här tillfället när artikeln publicerades 

hade muséet varit stängt i flera veckor och an-
budstiden hade gått ut några dagar tidigare och 
det var känt att 500 anbud hade kommit in till 
konkursförvaltaren.
Det var få som trodde annat än att det var slutet 

för muséet:
- Många knyter nu vanmäktigt nävarna i 

fickorna och hoppas på en välgörare à la Ingmar 
Bergman eller att familjen Wallenberg ska kliva 
fram och diskret rädda sitt och Sveriges kulturarv.
Som av Ödets nyck räddades muséet samma 

dag som artikeln publicerades och i nästa tidn-
ing kunde SvD skriva att ”Saabmuséet blir kvar 
i Trollhättan”. 
Men då var det bara en undanskymd notis längst 

ner på en sida.
                                                        CHRISTER GEBO

Lyckligtvis så blev det inte någon auktion på Saabs museibilar 
som Svenska Dagbladet trodde den 20 januari 2012.

som i själva verket skulle likna ett 
turbo-aggregat. 
- Vi i lilla Sverige framställa 

denna, om vi ödmjukt fick säga det 
själva,  fantastiska teknik som spreds 
över världen.
SvD:s reporter tar några steg vidare 

och stannar nästa gång till vid en Saab 
900 som ”utan att Saab riktigt fattade 
det själva öppnade dörren på vid gav-
eln till finrummen hos intellektuella 
professorer på USA:s östkust”.
På vägen ut ut muséet passerar re-

portern konceptbilen 9-4X och huden 
knottrar sig på honom då han minns 
bilsalongen i Detroit i januari 2008:
- I ett moln av snö vräker den in 
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Saab i nyhetsflödet
29/11 Lofalk i USA för samtal med GM och Saab  
 ANA i Trollhättan säger upp ytterligare   
 22 anställda.  Swedish Automobil har
             begärt  brittiska Saab GB i  rekonstruktion.   
 Saab har på ett år tappat i förtroende från 37  
 till 11 procent
 1/12   Tjänstemannafacken skickar betalningsan- 
 maningar till Saab.   Muller: Vi tog risken  
 att GM skulle säga nej.  Youngman har   
 skickat lönepengar till Saab
 3/12   Youngman betalar inga lönepengar förrän  
 GM godkänt avtalet.
4/12     China Bank ersätter Pang da i nytt förslag
 till GM
5/12    Svenska regeringen uppges säga nej till en  
 lösning där Muller ingår.Saab förnekar att  
 det är China Bank utan annan kinesisk   
 bank..GM fortsätter att säga nej till Saabs 
 nya ägarlösning.
 7/12    Lofalk vill avbryta rekonstruktionen Även  
 borgenärskommitten vill avbryta rekon-  
 struktionen
            Lofalk: ”GM öppnade inte för förhandling”
            Åbjörnsson: ”Konkurs det bästa för Saab”
            Näringsminister Annie Lööf om Saab: ”Väl 
 digt tråkigt”
 8/12  Saabs finansdirektör slutar i februari. 
 Muller fortsätter att förhandla med Young 
 man.Muller vill låna 5 miljarder av kinesisk  
 bank
 9/12    Muller ger Lofalk svidande kritik
            Lofalk: ”Ett högriskprojekt att rädda Saab”
            Lofalk har anmält Saab för brott mot rekon- 
 struktionslagen
 14/12   Guy Lofalk vill avgå som rekonstruktör
             Saab föreslår Lars-Henrik Andersson som  
 ny rekonstruktör
15/12   Lars-Henrik Andersson vill inte bli rekon- 
 truktör. Saab vill istället ha Lars Söderkvist  
 till ny rekonstruktör. Saab förlorade i tvist  
 om lönegarantin 
16/12    Tingsrätten avslår Lofalks bgäran om 
 entledigande. Antonov i engelsk domstol:  
 Det är politiska anklagelser
17/12   GM säger nej till Saab – igen!
            Muller: GM har inget att säga till om
19/12   Tingsrätten försätter Saab i konkurs
            Lofalk: - Det finn definitivt köpare
            Ingenjörfacket: - Vi är i chock
            Juholt varnar för Saab-effekt
            Riksgäldens Bo Lundgren: - Ledsamt
            Forskare: Unik händelse i svensk fordonsin- 

 dustri. Saabs skulder runt 7 miljarder
            Muller: - Jag är förkrossad och arg
            Trollhättans kommunalråd tror på en framtid  
 för Saab.
28/12   Konkursförvaltarna har stoppat 
 nybilsgarantin.  Turkiska intressenter på väg  
 till Trollhättan
30/12   Indiens största biltillverkare Mahindra vill  
 köpa Saab. Globalt investmentbolag i 
 Istanbul vill köpa Saabs konkursbo
  3/1    Ännu ett kinesisk bilföretag vill komma åt  
 Saab
   4/1   Kinesisk Saab får namn efter Volvo. Saab- 
 anställda sägs upp
   8/1   Youngman vill stå först i Saab-kön
11/1  Saab-veteraner  förklarar sig villiga att   
 hjälpa till att driva Saab museum.
12/1    Komunnen och regionen erbjuder stöd till  
 Saab-muséet.
13/1   Saabs konkursförvaltare lägger ut Saabs   
 museibilar på  anbud
18/1    Svensk delegation reste till Youngman i   
 Kina. Muller ensam kvar i Swans styrelse  
 efter avhopp
19/1    Nationalmuseum vill köpa Ur-Saaben           
 Youngman vill köpa Saab och starta till  
 verkningen igen i Trollhättan
21/1  Gott om jobb i Norge för Saabarbetare   
 Saab-pensioner säkrade.
         GM vägrar släppa in alla Saab-köpare
         Saab-ingenjörer startar nytt bolag
24/1  Saabs museum räddad
25/1  Kineser vill köpa Saabs elbilar
         Indiska Mahindra besökte Saab
26/1  Nya Saabar reas ut i USA för halva priset         
 Reinfeldt KU-anmäld för granskningen av  
 Antonov Turkiska företaget Brightwell   
 Holdings vill ha sekretess.
27/1  Svenska staten har betalat Saabs lån i EIB
29/1  400 tidigare Saab-anställda har sökt jobb på  
 Volvo
  2/2  Youngman har lagt flermiljard-bud på Saab
          Saab-konkursen fall för JO
  6/2   50-tal anställs på Saab Parts nya reservdels- 
 bolag i Trollhättan.
  9/2   Saab-försäljare söker nya bilmärken att   
 sälja
13/2  Fordonsforskningen behöver finansiär som  
 ersätter Saab
16/2  Mahindra bekräftar intresse att köpa Saab
17/2  Statligt bolag vill köpa delar av Saab
19/2  Youngman kommer till Trollhättan för att  
 förhandla om Saab
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Lokala träffsamordnare 
Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare

Uppsala och 
Uppland 
Lars-Åke Karlsson 
018-36 77 06

Saabklubbens 
Gotlandssektion 
Lars-Olof Klintlöf 
0498 - 27 04 37       
0706 - 528 444

Södermanland/
Västmanland 
Fredric Yngveson 
Öknavägen 239 
632 39 Eskilstuna 
Tel: 0704-93 85 13

Saab Skånia
Bengt Åkesson
Östraby 9112
242 97 HÖRBY
0415 - 40 222

Värmland 
Dick Ström 
Mariedalsgatan 7 
652 20 Karlstad 
Tel: 054-15 20 50

Gästrikland 
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Norrlands-
sektionen
Thomas Ramsell
070 - 340 31 17

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

Vårens och sommarens träffprogram är preliminärt och red hänvisar därför till klubbens eller 
sektionernas hemsidor för vidare info eller ta kontakt med nedanståene träffsamordnare.

Tidningsred

Saab Gothia-Göteborgssektionen 
prel träffar sommaren 2012

12 maj - lördag, premiär kl 14 Götaplatsen!
22 maj - tisdagsträff 17:30 Råda Säteri, 
allmän veteranbilsträff,
Saabar får reserverade platser innanför mu-
rarna framför säteriet som en “hyllning till det 
fina bilmärket”!
6 juni - onsdag, Nationaldagen/Veteranbilens 
dag - Gustav Adolfs Torg kl 12
17 juni - söndag, kl 14 Gustav Adolfs Torg 
med grillning vid Gunnebo slott, stålloppet 
som är kanalen mellan Rådasjön och Stensjön, 
stor gratis parkering. Ligger mittemot Helene-
vik. Vi kör gemensamt i karavan från GA Torg.
4 juli - Onsdagsträff Maritiman - allmän 
veteranbilsträff, ca 18-21 vid Maritiman/Göte-
borgsOperan
12 augusti - söndag avslutning kl 14 Gustav 
Adolfs Torg
En T-shirt och klistermärken med Saab Gothia-
loggan och kommer att säljas på träffarna!

Saab Skånias skånessektionen 
prel träffar sommaren 2012

17 maj MHK Gröna träffen i Kyrkheddinge 
26 Maj Saabmarknad i Saxtorp.
6-8 juli Svenskt sportvagnsmeeting på Knut-

storp.
21 juli Thulinsträffen i Landskrona (Cruising den 
tjugonde juli).
28 juli Saabträff på Nostalgicafet i Tomelilla.
25 augusti Lergökarallyt på Valhall Park.
Vi fortsätter med träffarna på Bialitt andra tors-
dagen i månaden kl 1800. Träffarna kan innehålla 
föredrag, videovisning eller bara en träff bland 
Saabentusiaster
Titta gärna på vår hemsida http://skane.saabklub-
ben.nu för uppdaterad info!

Norrlandssektionens  
prel träffar sommaren 2012

19 maj Avrostningsträff Burträsk kl 12.00
Kontakt Thomas Ramsell 070-3124339
2   juni Bjurholms hjuldag kl 13.00
Kontakt Lennart Vilhelmsson 070-2841787
9   juni Grunkor & Mojänger Överklinten
Kontakt Johnny Andersson 070-528 57 98
30 juni Weels nats i Umeå
Kontakt Rune Danielsson 090-192987
15 juli Ramsele veterandag
21 juli Klassikerträff i Lycksele
19 aug Motormuseets dag i Vännäs
Fikaträffar på UVS 14/3, 18/4, 16/5

Glöm inte att titta på vår hemsida: http://norrland.
saabklubben.nu/index.htm för uppdaterad info!
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Söderturen i 80-tals anda
Lördagen den 2/6 kl.11.00 anordnas denna populära Saabträff i södra Stockholm på trevliga Saab-
vägar. En träff i all enkelhet som träffarna var på 80-talet. En träff för alla Saab-entusiaster. Väg-

beskrivning fås vid anmälningen till träffen. 
För anmälan och information kontakta:

Erik Randa 070-314 37 41 Anders Dahl 070-681 97 28  Tomas Gustafsson 070-2780449

Välkommna!
Erik Randa

SAAB-träff och marknad på Gelleråsens motorstadion
Styrelseledamoten Arne Andersén har varit i Karlskoga på Gelleråsen och träffat Racinghis-

toriska klubben om ett samarrangemang. Både Gelleråsen och RHC ser gärna att Saab-klubben 
är med vid deras tävling omfattande historisk racing och 1000 cuppen.

Datum är 16 - 17 juni och de hoppas vi är med 
båda dagarna.
Plats för utställningsbilar, marknad och even-
tuella husvagnar/husbilar finns. 
RHC vill att även Sonettklubben är med och 
ger Sonetterna en framskjuten plats eftersom de 
är sportvagnar och ger dem därför extra upp-
märksamhet. Även Turbo-klubben deltar. 
Preliminärt program:
Lördag förmiddag  Träning 09.00 - 12.00
Lunch 12.00 - 13.00. 
Uppvisning på banan av klassiska MC 12.00 - 
12.30. 
Möjlighet till uppvisning på banan för SAAB 
klubbens fordon 12.30 - 13.30.
Lördag eftermiddag Tävling 13.30 - 18.00
 
Söndag förmiddag   Tävling 09.00 - 12.00
Lunch 12.00 - 13.00. 
Uppvisning på banan av klassiska MC 12.00 - 
12.30. 
Möjlighet till uppvisning på banan för SAAB 
klubbens fordon 12.30 - 13.30.

Söndag eftermiddag   Tävling 13.00 - 17.00 

Uppvisningen på banan blir inte i tävlingsfart 
utan med pacecar men vi får i alla fall sprida 
lite tvåtaktsrök över området och turboaggre-
gaten får andas lite klassisk racingluft.
De som vill köra på banan måste föranmäla så 
vi vet hur många bilar vi skall ha plats för. 
Det blir tävlingar både för historiska klasser 
och för 1000-cuppen.

Tanken är att finbilar (från Ur-Saaben t o m 
Classic SAAB 900) med förare ska komma in 
fritt. Passagerare får betala ordinarie inträde om 
160 kronor. 

RCH sköter entrén, toaletter, servering, kväll-
sträff med servering men det vi behöver för 
marknaden får vi ta med oss. Säljare betalar 
100 kr för bil, 200 kr för bil med släp och 300 
kr för lastbil

Välkomna!
Svenska Saabklubben och Trollhättesektionen

Funktionärer sökes till arrangemanget på Gelleråsen! 
I nuläget minst 2-4 st beroende på vad hårt vi kan tänka oss att jobba!
Det vi behöver funktionärer till är att visa bilarna rätt när de kommer,
Att få dem parkerade snyggt.
Att visa marknadssäljarna rätt och få dem vettigt uppställda.
Att mata fram bilar för körningen på banan och lina upp dem så vi får dem i åldersgrupper eller 
motsvarande..
Att vinka av dem från banan till uppställningsplatsen.
    
Så de som är intresserade får jättegärna höra av sig till mig via pm, mail, tele eller Djungeltrumma. 
Jag tror att det kommer bli en jätte trevlig dag med mycket fina bilar och trevligt sällskap!
Har du möjlighet att hjälpa till så kontakta Christian Haugsöen på tfn 070 6438213 eller mejl 
c.haugsoen@gmail.com 
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Skicka  in annonsunderlag för sommarens aktiviteter till tidningsredak-
tionen innan nästa tidnings deadline den 22 April!

Inbjudan till Rebels Run i Uppsala den 2 Juni
Rebel Run började som en idé av en medlem i Uppsala Rebels Car Club och är ett entusiastbilsrally 

på cirka 10 mil, fina uppländska småvägar med avslutning vid en klassisk folkpark för prisutdelning 
och dans. Campingresurs finns en och en halv mil därifrån.

Grundtanken är att alla ska kunna få en trevlig dag, färdandes i långsam takt på fina vägar i öppna 
landskap, med avbrott för både besvarande av frågor och enklare praktiska prov och färdigheter.

Meningen är att det ska vara ett evenemang som passar såväl familjen med entusiastbilen som komp-
isgänget i baksätet på en raggarbil.

Rallyt sker med sk road-book/program och är ungefär 10 mil långt och innefattar då 3 specialprov 
och 12 frågor. Starten sker i centrala Uppsala 

Startavgift 100:-
Vidare info för Saabklubben ges av Mats Blomqvist Uppsala tfn 0708 – 25 78 34

Välkomna! 
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Klubbsh  p

7170

Svenska Saabklubben klubbshop är NI alla 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:- 

Tygkasse med tygmärke Pris  100:-
Badlakan tygm. 130x170 Pris  150:-

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

Ryggsäck med logga
tygmärke Svart Pris 300:-
Väska med logga
tygmärke  Pris  300:-

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

Dekaler små in & utsida Pris 10:-
Dekaler stora utsides Pris  15:-
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Köp & Sälj

Efterlysning:

Finns det någon i Stockholmsområdet 
som har en gammal 2-takt eller V4 och 
inte längre känner för att lufta den 
i tävling. Jag har fortfarande täv-
lingslusten kvar trots mina 67 år. Vill 
du sälja eller sitta bredvid, hör av 
dig. Jag har kört i skogen, bana och is, 
både med 2-takt och V4. Medlem 4743.
Leif ”bagarn” Jonson, 08-25 76 00 el-

ler 0708-25 76 02

Säljes:

3 st färglitografier 50 x 70 cm inram-
ade, Ur-SAABen, Erik Carlssons Monte-
Carlovinnare 283 och Cabben. SAAB-SCA-
NIA logga i metall och emalj rund ca 25 
cm i diameter. Ca 25 modellbilar som 
Ur-SAABen i trä, 9000 och 9000 CD på 
marmorplatta, flera tävlingsbilar inkl 
Talladega samt från 92-an till 9000, de 
flesta på träplatta.
Övrigt som nyckelringar, pins, man-

chettknappar, nålar mm. Frostade glas 
med SAAB i botten, 12 av var som öl, 
whiskey och champagne. 25-tal böcker 
och skrifter om SAAB.
Ingemar Tviksta, Vänersborg, 0521-

62526

SAAB 9000T, röd, 27.700mil, 2 ägare, 
full historik, mycket delar är utbytta. 
Bilen är i unikt skick för sin ålder, 
lämplig som samlarbil. Originalskick 
och MHRF-försäkrad.
Per Åberg, Österbymo, 070-248 95 47

SAAB 96-78, lagunblå, gått i Luleå 
tills för 6-7 år sen. Drag + motor-
värmare. Bes t o m maj-2012, i trafik 
men står i varmgarage under vintern, 
lättare ren.objekt med lite rost under 
passagerarstolen, annars lite ytrost 
här och där. Skulle behöva en polering 
för att bli fin. Pris 5.000kr.
Torun Eckerbom, Stockholm, 070-212 65 
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Sportfälgar för blästring och lack, 
4-bult. 100.- stycket, 4 st 300:-
Lösa mkt bra däck 155/15 100:- styck
4 st JP-fälgar 51/2” med special mut-

ter till 99 och 900, magmodell
Hjulcylindrar fram, 4st komplett sats 

till 1964-66 årsmodeller, nya så klart. 
900:- eller bud.
Saab 900 S 1993 vit säljes i delar, 

Saab 900 i 1986 mörkblå säljes i delar 
båda är rostfria och 4-5 dörrars!!! Saab 
900 1988 med taklucka säljes, nästan 
rostfri avställd sen några år men okej 
gulingen!
Dragkrok Saab 95 och till 900 1979-86
Handbromswire bak , 95-96 1962-80 nya 

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

98, 150:- styck

Köpes
Nackstödshättor bruna till 99 CC bak, 

fin Saab 900 OG lågmilare

saabmartin@telia.com  Tel.070-2578022

Skänkes

SAAB96-64 reservdelsbil/renobj, my-
cket rost och delar fattas. Står på 
hjul och kvar i registret. Se annons 
i Bakrutan 4-11 då det vart fel telnr.
Tomas Ekberg, Huddinge, 0709-455 344

Styrled  2 st nya till 93-94-95-96-97, 
100:- styck
Bakrutan från cirka 1995 till 2008, 

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

900 OG inklusive cab 1987 och 99 turbo, 
1973-93, 9000 1985-95, 9-3, reservdel-
skataloger V4 samt 2-T, pris 50-250:-st
Dörrar V4 1967-80, 99 och 900 rostfria 

i olika kulörer och storlekar, inre 
hjulhus nya till V4 och 99, spoiler-
delar till 99 turbo fram- luftintagen,
Skärmar till V4, 99 och 900 nytt och 

beggat även med innerskärmkant, bakstam 
99 sedan ny, nytt hjulhus 99, drivaxlar 
till 99-900, drivknutar V4, drivaxel 
1965, 
Vevaxel 1700 cc, trippelförgasarmotor 

går runt 800:-, lösa block 65 och 66-
68, originalblock 1700 S  som behöver 
borras, balansaxel V4, ”spiklåda” 2-T 
trim- och nostagifaktor till långnos. 
Höger framskärm sjögrön V4 1969-70 i 
mkt bra skick, höger framskärm långnos 
i mintgrön plast för trimmaren eller 
rosthataren, fina beggade långa skärm-
lister till 96 1960-70, ett nytt origi-
nal avgasrör 95
Bensintank 99 LE, EMS, GLE sedan med 

pump 400:-
Avgasrör till 93 och 96 delat, 150:-
Lykthållare och frontdelar Långnos
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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

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.
haggstrom@forenadefarg.se med vad man beställt, sitt 
namn och adress förstås samt medlemsnummer i 
Saabklubben.

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

Trisslotter
Man blir som bekant inte lottlös om man 

skickar bidrag till Bakrutan. Bidragsfloden 
till det här numret var ovanligt stort.

Trisslotter kommer till följande medarbetare:
Bibi Falk, Göteborg
Evert Larsson Östersund
Michael Rasmussen, Annelöv
Mats Guldbrand, Spånga
Björn Merseburg, Stavsnäs
Uno Persson, Tidaholm
Ulf G Andersson, Uddevalla
Jan Nilsson, Bjärnum
Maria Gilljam, Uddevalla
Åke Jonsson, Rydal
Anders Lövmark, Järfälla och
Ulf Hindström, Limmared.
Dessutom får Kent Persson en trisslott för att 
hans Saab 900i sågs i Östersund.
Mats Kågström, Tromsö, får en Saab-mugg.
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Om en gammal V4:a - En feel-good berättelse
Precis som Herr Redaktörn påpekade i förra numret av Bakrutan så är det i dessa dagar mycket 

eländesskriverier om vårt kära Saab. Givetvis på förekommen anledning, men när det gäller 
våra gammelbilar så får vi inte glömma bort att gotta oss åt dem!
Jag vill gärna bidra till att höja Saabstämningen en smula, så här är en liten berättelse om en 

V4:a.
 Hemmansägare Erik Johansson i Tyggestorp, 

Limmared i Älvsborgs län hade i början av 1973 
skaffat sej körkort. Att han redan hunnit fylla 
femtiosju år var nog en smula unikt, men bättre 
sent än aldrig.
Om han hade svårt att bestämma sig för vilket 

bilmärke han skulle välja, vet jag inte. Men att 
det blev just en Saab var nog ingen slump. Vi den 
här tiden fanns Skoglunds Bil AB på bekvämt 
avstånd här i Limmared, en på sin tid legendarisk 
Saabhandlare som under några år hade Sverige-
rekord i nybilsförsäljning.
Så det blev en ambragul Saab 96 V4 av 1973 års 

modell. Alldeles sprillans ny.
Den 6 april 1973 betalade han 17 820:- för bilen, 

inklusive registreringsavgift och avgift för inter-
rimsskylt. Från början var priset 19 100:-., men på 
köpekontraktet har 1300:-  i rabatt dragits av. Det 
tyder kanske på att Erik var en tuff förhandlare 
eller att säljaren var smörig… Vem vet.
Erik körde sin Saab i 23 år till 1996. Då var han 

åttio och synen hade blivit för dålig.

                                            
SAAB-RADARN PÅ

Fjorton år senare, på våren 2010 ringde Eriks 
son Kjell till mej. Han hade av en släkting hört 
att jag hade några gamla Saabar, och nu undrade 
han om jag kunde vara intresserad av en V4:a som 
stått avställd rätt länge.
Han förklarade att hans föräldrahem nu skulle 

säljas och att bilen måste bort ganska omgående.
Självklart går Saab-radarn igång av ett sådan 

telefonsamtal!
Kanske var det just det där Samtalet…
Ni vet, det som alla andra får med erbjudande om 

att ta över den där lågmilaren i nyskick till nästan 
ingen kostnad alls. Ja, visst är det orättvist! Alla 
andra får ju sådana erbjudanden…
Nåja. Man har under åren tittat på en och annan 

gammal bil så förväntningarna var inte på topp - 
särskilt som säljaren sa någonting om att ”det är 
nog mest rost kvar av bilen…”
Så helt utan förväntningar kikade jag in i skjulet 

som bilen delade med gårdens Volvotraktor. Nu är 

det ju alltid på det viset att ett visst pirr i magen 
infinner sig när man kikar in i lador och uthus där 
det finns gamla fordon. Efter ett varv runt bilen 
ökade pirret. Det var inte så illa. Inredningen är 
fräsch och vägmätaren står på lite drygt 1.000 
mil. Eftersom mätaren går runt vid 99999 så har 
bilen gått elva eller tjugoen eller trettioen osv.
Elvatusen mil hävdar säljaren. Ja, ja det fick väl 

vara hur det ville med det.
Rosten då? Jo den finns självklart där på de 

klassiska Saab-ställena, dörrarnas nederkant osv. 
och det syntes en hel del gamla lagningar. Men 
ingen rostkatastrof inte. Bilen hade varit avställd 
i fjorton år och varit igång och blivit flyttad för 
8-10 år sedan, men sen stått stilla på samma ställe. 
Motorn satt fast. Tja, vad begär man. När sen 
priset hamnade under två tusen så brydde jag mej 
inte direkt om att fundera, utan slog till.

                                                   
GAMLA FLOSKLER

Så en vacker vårlördag hängdes den gamla 
V4:an efter en traktor och drogs hem. Hustrun 
undrade varför denna ”skrothög” skulle vanpryda 
tomten, och hur länge. Självklart bestred jag be-
greppet ”skrot” och förklarade pedagogiskt ett 
renoveringsobjekts rent fysiska och kulturella 
värde. Hon skakade på sitt söta huvud och me-
nade att sådana flosker hade hon hört förr…
Hur som helst hade jag bestämt mej för att bilen 

skulle in i garaget innan vintern, helst för egen 
maskin och så blev det faktiskt. Ibland lyckas man 
med sina föresatser över förväntan.
Maskinellt var det bara positiva överraskningar. 

Efter ett par dagar med en skvätt diesel i cylin-
drarna, nya stift och kablar så lossade motorn och 
hostade igång. Efter en stund gick den klockrent! 
Med ny olja och filter blev det ordentlig varm-
körning och provtur. Allt funkade förvånansvärt 
bra. Mätaren visade på halv tank, så efter att ha 
kört en stund med frisk bensin från dunk kopp-
lade jag över för att se om den över huvud taget 
gick på den gamla soppan. Det märktes inte den 
minsta skillnad! Jag kunde aldrig drömma om att 
fjorton år gammal bensin skulle ha något vidare 

Omslag Baksidan: Norrlandssektionens 
uppställning vid Klassikerdagarna i 
lappstockolm (Lycksele) Foto Anders Johansson
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krut i sig, men den hade stått sig bra.
Någon maskinell renovering är alltså inte 

nödvändig just nu. Så nu har jag börjat att 
gå igenom rostläget framifrån och bakåt. Ja, 
mycket jobb finns i den vägen, men läget är 
inte hopplöst.

Med bilen följde en pärm med all dokumenta-
tion. Här finns allt från försäljningsbroschyren 
och köpekontraktet fram till sista besiktning-
sprotokollet.
Av dokumentationen framgår att bilen bara 

rullat 11 000 mil. Intressant är också att det 

har gått åt två kopplingsbyten på dessa mil. Det 
tyder kanske på en viss ”slirig” körstil!
Det är extra kul med en lokal historia runt en bil. 

Jag har också en 96:a, kortnos från 1964 som även 
den är såld ny hos Skoglund, även den med i stort 
sett alla papper kvar. Det betyder att jag nu har två 
bilar med lokal historik och bra dokumentation!
Ur min synvinkel är ett objekt som detta ideal-

iskt. Priset är nästan gratis. Rostläget är hanter-
bart. Den har relativt få mil på mätaren. En ägare 
och full historik.

Så, visst har jag väl äntligen fått lite tur. Och jag 
lovar att från och med nu sluta gnälla och vara 
avundsjuk… Egentligen har jag nog haft tur med 

många bilar fast det kan vara lätt att stirra sig blind 
på sådana där omöjliga fynd som man läser om.
Sen är det ju så att man helst bör ha både tid och 

råd att ta hand om sina objekt, och av erfarenhet 
vet jag hur rörigt det blir med allt för många for-
don på en gång.
Så den här V4:an är ett ”lagomprojekt”. Jag 

kan fixa det mesta med de saker jag har på la-
ger och någon tidspress har jag inte heller. Fast 
enligt äldsta dottern ska den vara klar nu i mars 
eftersom hon då ska ha sitt körkort i handen… 
(Dessutom har hon börjat prata om rosa rattmuff. 
Men hallå…!)
Det problemet löste jag dock genom att skaffa en 

99:a åt henne, så där kan hon plantera hur många 
rattmuffar hon vill.   

Så nu känner jag mej ganska nöjd och rättvise-
balansen är någorlunda återställd!
Det har redan blivit några mysiga mekarkväl-

lar och fler lär det bli. Det är just detta som är 
bilhobby för mej, kvalitetstid utan att behöva 
stressa. I yngre dagar så handlade det mest om att 
en hobbybil skulle ”vara klar till sommaren”, och 
så blev det en massa stressmekande på vårkanten.
Visst ska även min ambragula V4:a vara färdig 

till sommaren.      
Men jag säger inte vilken sommar!  

Text & Foto Ulf Hindström
Tvättad och uppstartad. Hel och fin inuti

Hemkörd

Parkerad i väntan på en ljus framtid.




