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Saab 900 Turbo Lyx 1983-84
Saab 900 Turbo Lyx marknadsfördes som en egen modell, men var egentligen ett utrustning-

spaket som beställdes från fabrik. 
Tekniskt var modellen helt jämförbar med en 

vanlig Turbo. Utrustningen inkluderade bl.a, för 
första gången i en Saab, läderklädsel från skotska 
Bridge of Weir som även gjorde klädsel till Aston 
Martin. I övrigt ingick elmanövrerad sollucka 
och radioantenn samt aluminiumfälgar i nytt 
utförande. Tvåtons lack (skiffer/silver metallic, 
färgkod 195) med interiör i brunbeige ingick 
också, men det gick också att få modellen i någon 
av de övriga färgerna i Saabs modellprogram. 
Den köpare som inte ville ha läderklädsel kunde 
också välja lyxplysch. Modellen fanns med både 
3-, 4- eller 5- dörrars kaross.
Även 1984-års Turbo-bilar gick att beställa 

med lyxutrustningspaketet. På svensk marknad 
specificerades lyxpaketet enbart för bilar med 
den nya 16-ventilers turbomotor. Det korrekta 
modellnamnet blev alltså Saab 900 Turbo 16 
Lyx. Liksom övriga 900 kändes 84:orna igen på 
en ny kylargrill, matt gråsvart på alla bilar utom 
900 CD, som hade en kromad variant.

Saab 900 Turbo Lyx var, enligt broschyren 1983, 
framtagen i ”export framgångars kölvatten”. Fak-
tum är dock att den tvåfärgade modellen inte blev 
den succè man hoppats på, vilket bl a framgår av 
produktionstalen. Man kan också konstatera att 
Saabs största marknad, USA, inte beställde några 
tvåfärgade bilar av 1984-års modell. 
Produktions siffror:
Saab 900 Turbo Lyx 1983,
Levererade antal bilar för svensk marknad: 

2147 st, varav 2-färgade 171 st. Totalt för alla 
marknader levererades 554 st tvåfärgade bilar.
Saab 900 Turbo Lyx 1984,
Det är okänt hur många bilar som totalt lever-

rerades för den svenska marknaden, men man 
vet att 51 st var tvåfärgade och totalt för alla 
marknader levererades 638 st tvåfärgade bilar.

Text: Saab Museum genom F. Martinsson.

Idag finns det inte många tvåtons-färgade 900 
Turbo kvar. Jag har ingen uppgift om hur många  
men vet att det har funnits/finns frågor om det 
på Saabklubbens forum. Vi som har en tvåtons-  
färgad 900 turbo äger något extra, (enligt muséet) 
Lyxpaketet fanns fram till 1986-års modell 

men benäms då som LUX. Andra färger än den 
tvåfärgade var röd, svart, grå/silver, ljusblå och 
rosenqvarts. En tvåfärgad -86;a ska tydligen 
funnits (enligt rykte) men inget jag kan bekräfta. 
Tidiga 900 AERO:s kan vara Lyx:ar. Det var 
Lyx:ar som utrustades som Aero bilar. Vi pratar 
då om förserie bilar.

Text: F. Martinsson.
83-Lyx:en nedan fotades i samband med en träff för ett par år sedan men ägs numera ej av någon klubbmedlem.
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tionen reserverar sig mot 
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publicerat material.

Särtryck ur tidningen är 
tillåten under förutsättning att 
källan anges.

Stoppdatum för Bakrutan 
Nr 3 2012

26 Augusti 2012

I din brevlåda ca 4-6 veck-
or efter stoppdatum.
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Framsidan: Det långa årsmötet 
avbröts med lite blodsockerhöjande 
tårta, naturligtvis lämpligt dekorerad. 
Nedre till vänster: Klubbshopen 
höll förstås öppet. Foto: Lovisa 
Hagnell. Höger: Museichefen Peter 
Bäckström tillsammans med klubbens 
ordförande Karl Ask..
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Ordföranden har ordet
Nu är det äntligen vår, även om det ibland kommer lite snö… 

Som tur regnar det bort med en gång, i alla fall i Göteborg. 
Och det är skönt att kunna plocka ut en bil efter en annan nu. 
Monte Carlon har jag fuskat med och tog ut redan i februari 
och sedan körde jag den till årsmötet.

 Nu i slutet av april så tog jag ut min 99:a, som 
har stått 2 år i väntan på att den skall bli 30 år. Så 
nu gick den igenom besiktningen med beröm. Med 
endast 10 000 mil på mätaren och utan vintermil så 
skall det inte vara något problem. Men kommen-
taren jag fick från besiktningsmannen var rolig 
efteråt. “Nu är ännu en dinosaurie besiktigad utan 
anmärkning”. Jag förstår dock inte vad han menar, 
jag ser 99:an som en modern och ny bil. Men så 
kanske jag är lite skadad också. Dock måste jag 
erkänna att 900:an är bättre som bruksbil, men 
inte alls lika kul som 99:an. Då är det tur att man 
har olika bilar. 

Och på tal om olika bilar så har jag råkat köpa 
en bil till. Jag lovar, det var inte meningen. Men 
jag kunde inte låta bli. Vem vill inte ha en 93a 
från 1959, som dessutom är rostlagad och delvis 
lackad… Japp, då var man med en bil till. Bilen 
står dock norr om Umeå, vilket kan vara ett prob-
lem. Men som tur är känner man lika ”sjuka” 
personer där, så tack till Ted Stockhaus som kör 
ner bilen åt mig i början av mars. Eller jag borde 
kanske banna dig för att du fick mig köpa den. Det 
beror på hur man ser det, jag hade ju inte plats för 
någon mer bil. Men nej är jag inte bra på att säga. 

Sedan har det varit ett årsmöte och jag tillsam-
mans med styrelsen tackar för förtroendet vi fick 
och det var en riktigt trevlig tillställning. Dock 
lite längre än vanligt, men det var ingen vanlig 
dag heller utan samma dag som återinvigning av 
museet. Det var verkligen glädjande att det gick 
så bra. Nu hoppas vi att det går lika bra för Saab. 
Det är roligt att det är så välbesökt och det fick 
vi mycket beröm från MHRF för. Men mer kring 
årsmötet står på annan plats Bakrutan. 
Vi samlade in pengar som gick till muséet på 

årsmötet. 
Saabsunited hade skänkt ca 4500:- kr till 

“hinken” och tillsammans samlade vi in 8 547:-  kr

Saabklubben styrelse beslutade på söndagen att 
dubbla den siffran. 

På MHRF-fronten har styrelsen beslutat att 
Åke Olsson i Silverdalen är besiktningsman 
för Saabklubben, förutom Club Sonett Sweden 
som han besiktigar för sedan tidigare. Tack för 
detta. Så hoppas att vi får in ansökningar om fler 
försäkringar, tveka inte att ringa Christer om ni 
har någon fråga. 

Ja, reservdelarna var det också… Som vanligt 
så har det hänt en del som gör att vi inte kunnat 
komma igång fullt ut. Men nu är allt upplagt på 
hyllorna och inventerat, datasystemen testade 
och vi själva hoppfulla så i samband med tidnin-
gens pressläggning så körde vi skarpt läge och 
de första beställningarna gick igenom systemet 
utan problem. Äntligen igång igen! Titta vidare 
på sidan 28 i denna tidning

Sist men inte minst vill jag slå ett slag för en 
museifonden vi i styrelsen beslutade att införa 
efter önskemål från årsmötet. Mer kring praktiskt 
hur man kan betala står på sidan 26 i Bakrutan. 
Men det är viktigt att vi inser att museet kommer 
behöva pengar i framtiden också, därför så är det 
viktigt att vi skänker pengar. 

Hoppas alla har en trevlig Saabsommar med 
många mil i alla möjliga olika Saabar och glöm 
inte av träffen på Gelleråsen.

Karl Ask
Ordförande Svenska Saabklubben
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Protokoll fört vid Svenska Saabklubbens årsmöte på 
Saabmuséet i Trollhättan 24 mars 2012

Tid: kl 12.00 - 15.45 inklusive två pauser.
Närvarande: ca 185 medlemmar exkl. styrelsen.

Mötets öppnande
Klubbens ordförande Karl Ask välkomnade 

medlemmarna till årsmötet och förklarade det-
samma öppnat.

Information från MHRF
Jan Tägt från MHRF presenterade den verk-

samhet och de försäkringar MHRF har idag. Från 
2012 finns flera nya kategorier av försäkringar för 
veteran- och andra fordon av historiskt intresse 
och detta betyder att välding många inom Saab-
klubben nu kan försäkra sina fordon inom MHRF-
försäkringen. Jan Tägt fick flera intressanta men 
svårbesvarade frågor under mötet och lovade att 
besvara dessa antingen personligen eller i Bakru-
tan. Värt att notera är att från och med 2012 går 
35 kronor per tecknad försäkring av klubbmedlem 
tillbaka till klubben. 

Efter informationen från MHRF vidtog de for-
mella årsmötesförhandlingarna.

Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.
Godkännande av dagordning
Dagordningen förelåg i digital form och denna 

godkändes.
Val av mötesordförande
Karl Ask valdes till mötesordförande.
Val av mötessekreterare
Göran Sahlén valdes till mötessekreterare.
Val av justeringspersoner
Hasse Johansson och Johan Josefsson valdes att 

justera protokollet.
Motion om att årsmötet bifaller motionen om 

att tacka räddarna av Saabmuseet. 
Årsmötet godkänner 
Verksamhetsberättelse
Saabklubbens sekreterare Göran Sahlén läste 

upp verksamhetsberättelsen (som tillika fanns i 
utprintad form) och denna godkändes av mötet.
Ekonomisk berättelse
Saabklubbens Kassör Mikael Andersson presen-

terade och redogjorde för klubbens ekonomi. Idag 

har klubben en ekonomi som lider av för många 
olika konton dit betalningarna inte sker som det 
från början var tänkt. Som ett led i klubbens 
förnyelsearbete föreslogs att reducera antalet kon-
ton inom det närmaste året. Ekonomiberättelsen 
godkändes av årsmötet.

Revisionsberättelse
Då revisorerna i år inte fått handlingarna i till-

räckligt god tid (bokföringen sker idag på flera 
ställen, även av extern firma, och sammanställn-
ingen visade sig svår) har man inte hunnit gå ig-
enom alla handlingar inför årsmötet. Revisorerna 
bad därför årsmötet ger anstånd i ca 3 veckor. 
Årsmötet beslutade därför att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet under förutsättning att revisor-
erna föreslår detta i den kommande rapporten. 
Beslutades vidare att en ekonomisk redovisning 
och revisionsberättelsen ska publiceras på klub-
bens forum samt i Bakrutan så snart handlingarna 
finns tillgängliga.

Saabmuseets öppnande och klubbens tack
Här avbröts årsmötet för att deltagarna skulle 

kunna delta i det officiella öppnandet av Saab-
museet. Efter detta evenemang gav årsmötet via 
ordförande Karl Ask ett tack till de som räddat 
Saabmuseet: Saab AB, Trollhättans stad, VGR, 
Innovatum AB, Foundation Asset Management. 
Det materiella tacket bestod i en tavla med Saab-
motiv (och tacktext), en blomsterkvast och Boken 
om Saab. Förslag om detta tack hade inkommit 
genom en motion från Dick Ström och styrelsen 
ställde sig enhälligt bakom detta förslag.

Val av styrelseledamöter
Valberedningen presenterade sina förslag genom 

Mattias Roswall. Årsmötet valde följande funk-
tionärer:

Val av ordförande - 1 år - Karl Ask
Val av kassör - 2 år - Mikael Andersson
Val av medlemsansvarig - 2 år nyval - Anna 

Gunnarsson
Val av materialförvaltare - 2 år - Håkan Larsson
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Val av Webbmaster - 2 år - Patrik Hermansson
Val av ledamot - Åke Olsson
Val av revisor och revisorsuppleant - Peter Toft-

bom och Per Åberg
Val av valberedning
Årsmötet beslutade om omval till valberednin-

gen, alltså Mattias Roswall (sammankallande), 
Bertil Stener och Nicklas Enander.

Reservdelsverksamheten
Ordförande Karl Ask presenterar den nya 

webbshopen som enligt planen ska öppnas föl-
jande helg. Reservdelsansvarig Hans Willebrand 
förklarade att det med den nya organisationen 
som kostar mer att driva än tidigare frivilligbasis 
är mycket viktigt att vara köptrogen mot klubben. 
Det behövs att alla försöker handla från klubben 
i första hand för att öka omsättningen och ge re-
servdelsverksamheten lönsamhet och möjlighet 
att expandera. Det är också viktigt att NU börja 
spara bilar för framtiden. Antalet äldre fordon i 
trafik minskar snabbt och nya myndighetsdirektiv 
pekar på att utskrotning sker snabbar och snab-
bare. Även nästa generation Saabentusiaster be-
höver kunna hitta objekt att restaurera och vårda! 
Vidare meddelades att klubbens tillverkning nu 
i allt högre utsträckning behöver ske i utlandet. I 
framtiden blir det också utökad försäljning från 
reservdelslagret på träffar och möten.

Motioner
Ett flertal motioner (se även ovan) hade inkom-

mit och de behandlades i korthet som följer:

Motion om reservdelsverksamheten hade inkom-
mit från Timo M. Årsmötet beslutade om bifall till 
styrelsens förslag att bifalla motionens punkt 3 (att 
utforma en handlingsplan inklusive resurs- och 
investeringsbehov för beslut vid årsmötet 2013) 
men avslag på punkterna 1 och 2 som inbegrep 
en enkät till klubbens medlemmar. Förra gången 
klubben använde en enkät svarade endast en 
mycket liten del av klubbens medlemmar på den.

Motion om Bakrutans funktion inom klubben 
om den ställs gentemot andra aktiviteter som 
främjar hobbyn har inkommit från Timo M. Sty-
relsen yrkade avslag på denna motion beroende 
på att förslaget också involverade en enkät till 
medlemmarna (se ovan). Årsmötet beslutade 
följa styrelsens rekommendation med tillägget 

att styrelsen bör arbeta för att man från 2013 ska 
kunna få Bakrutan i pdf-format eller i pappers-
form beroende på hur man vill kunna läsa den.

Motion om Saabklubbens organisation har 
inkommet från Lars Mårtensson gällande att 
klubbens organisation och styrelsens utseende 
och storlek eventuellt bör ses över. Styrelsen 
ställde sig positiv till denna motion och årsmötet 
beslutade bifall till att tillsätta en arbetsgrupp som 
utreder detta. Organisationen av en sådan grupp 
regleras av stadgarna.

Fikapaus
Årsmötesförhandlingarna avbröts här för den 

förbeställda fikapausen med Saabklubbstårta.

Hedersmedlemmar
Fredrik Ekendahl hade till styrelsen inkom-

mit med en motion att utse Claes Johansson till 
hedersmedlem i Saabklubben. Styrelsen ställde 
sig bakom denna motion och årsmötet valde 
Claes till ny hedersmedlem i klubben. Claes var 
närvarande och fick motta hedersmedlemskapet 
på plats. Vidare gavs också förra årets heders-
medlemskap till Jan Karlsson vid detta möte då 
han inte kunde närvara förra året eftersom han 
arbetade med klubbens reservdelshantering.

Medlemsavgift 2013
Styrelsen föreslår höjning med 50 kr till 350 kr 

inför nästa år. Styrelsen kommer också att utreda 
hur våra medlemmar i samband med betalning av 
medlemsavgiften skulle kunna stödja Saabmuseet 
med frivillig avgift/donation.

Reseersättning
Årsmötet beslutade att reseersättningen till klub-

bens funktionärer följer den statliga, skattefria 
nivån för reseersättning.

Verksamhetsplan
Vice ordförande Henrik Tungström gick igenom 

förslaget till klubbens verksamhetsplan (bifogas). 
Årsmötet fastställde de kortsiktiga och långsiktiga 
målen för klubben i denna plan.

Budget
Kassören Mikael Andersson gick igenom årets 

budgetförslag (bifogas). Årsmötet beslutade att 
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fastställa föreslagen budget.

Övriga frågor
Årsmötet beslutade rikta ett tack till Anders 

Astemark (dock ej närvarande) för hans arbete 
med främst reservdelslösningen.

Årsmötet avtackade också avgående moderator-
er på forumet, dock var ingen av dem närvarande

Mattias Roswall kallade fram Jörgen Trued och 
Tim Rokka från Saabs United. På deras evene-
mang såldes dekaler och hela denna summa 
skänktes nu till stöd för museets verksamhet. 

Framfördes att den 5-6 maj ska kvarvarande 
saabföremål/delar säljas av hemma hos Christer 
Lanhage.

Arne Andersén informerade om Gelleråsen 

där Saabklubben, Club Sonett Sweden och Tur-
boklubben tillsammans med Racinghistoriska 
klubben arrangerar marknad, bankörning etc. 
den 16-17 maj.

Roland Widarsson från Trollhättesektionen 
meddelade att ett minirally anordnas i trollhättan 
13 maj med hemlig destination. Vidare arrangerar 
sektionen en augustiträff fredag-söndag under 
svenska rallyt med aktiviteter kring museet. På 
lördagen kommer det att gå bussar till special-
sträckan för svenska rallyt.

Årsmötet framförde också ett tack till styrelsen 
och redaktören för Bakrutan för ett mycket bra 
jobb under 2011.

Årsmötets avslutande
Mötet avslutades kl 15.45 och sedan vidtog den 

traditionella marknaden på museets innergård.

Vid protokollet

Göran Sahlén
Sekreterare

Justeras

Hasse Johansson      Johan Josefsson

Verksamhetsplan på kort och lång sikt
Kortsiktiga mål

- Att ha en växande reservdelsverksamhet som 
utvecklas efter medlemmarnas önskemål och 
behov.

- Se till att möta en önskad medlemsökning på 
bästa sätt.

- Fortsätta att driva och utveckla vår klubbtidn-
ing, vår hemsida och vårt forum.

- Anordna regelbundna träffar. Dels i klubbens 
regi men även i våra lokalsektioner.

Långsiktiga mål
- Fortsätta arbetet med planering och genom-

förande av Internationell Saabträff 2016.

- Fortsätta och utveckla samarbeta med andra 
Saabklubbar. Både nationellt och internationellt.

- Öka samarbetet kring reservdelar med andra 
klubbar, även här både på nationellt och interna-
tionell nivå.
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Årsmötet 2012
Årets årsmöte blev hela fyra timmar långt. Men i dessa timmar ingick de angenäma avbrotten 

för museets invigning och inmundigande av tårta.

”Det blir på museet!” var ett av många glädjeskrik 
på klubbforumet under tiden närmast före årsmötet 
den 24 mars. Och vad kunde väl passa bättre än 
att årsmötet förlades till just den dag då museet 
officiellt återinvigdes? Invigningen hölls mitt un-
der brinnande årsmöte och detsamma fick därför 
avbrytas för medverkan i ceremonin. Inklusive 
detta avbrott och ytterligare ett för inmundigande 
av tårta och kaffe gjorde att sejouren blev närmare 
fyra timmar lång.

Alldeles oaktat avbrotten blev mötet i sig en täm-
ligen lång historia, av den positiva sorten. Flera 
medlemmar hade nämligen inför mötet låtit göra 
sina röster hörda och inte mindre än fem motioner 
fanns att ta ställning till.
En motion som väckte intresse och debatt var den 

om styrelsens arbete, författad av Lars Mårtens-
son, som även fick läsa upp dess omfattande 
innehåll. Kontentan av motionen (som finns att 
läsa i sin helhet på annan plats i Bakrutan, lik-
som mötesprotokollet och andra handlingar från 
årsmötet) var en önskan om att banta styrelsen 
(till färre personer) och istället låta densamma 
utse arbetsutskott för specifika behov, exempelvis 
träffar. Detta är också något som styrelsen självt 
varit inne på, och den föreslog att en arbetsgrupp 
ska tillsättas. Detta bifölls av årsmötet.

En motion som det inte blev någon som helst 
diskussion om var den från Fredrik Ekendahl om 
att göra Claes Johansson till hedersmedlem. Ord-
föranden Karl Ask påpekade att förslaget inte bara 
beror på denne motorjournalists, författares och 
veteranbilsentusiasts insatser för att rädda Saab-
museet, utan även för hans näranog livslånga en-
gagemang som märket Saabs förkämpe. Och vem 
annars än en ordens mästare skulle undkomma 
med att inleda sitt tacktal genom att frankt förklara 
hela församlingen galna – men naturligtvis galna 
på samma härliga sätt som han själv.
- Jättetack! Det är otroligt hedrande, avslutade 

han sitt tacktal.
Ytterligare tre motioner hade inkommit. Två 

av dessa hade författats av Timo Murberger: En 
om reservdelsförsörjningen och en om Bakrutan. 
När det gäller reservdelarna föreslog han en enkät 
till medlemmarna för att belysa vilka behov som 
finns och att styrelsen utifrån denna författar en 
handlingsplan med resurs- och investeringsbehov. 
Denna motion yrkade styrelsen avslag på vad 
gällde de två punkterna som rörde enkäten, och 
hänvisade till den enkät som Dick Ström genom-
förde för fem år sedan och som hade mycket dålig 
svarsfrekvens. Däremot tillstyrkte styrelsen, med 
årsmötets bifall, punkt tre: Att styrelsen utformar 
en handlingsplan inklusive resurs- och inver-
steringsbehov för reservdelsförsörjningen och 
presenterar detta för beslut vid årsmötet 2013.Festligt och fullsatt. Som vanligt lockade klubbens 

årsmöte mer folk än vad lokalen på museet kunde 
svälja, totalt närmare 200 personer.
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 Motorhistoriska riksförbundets 
Jan Tägt var imponerad 
av uppslutningen: - Det är 
ungefär som en årsstämma med 
MHRF! utbrast han, innan han 
fortsatte med sin infomation 
om försäkringsfrågor för 
klassiska Saabar.

När det gäller Bakrutan ville Timo Murb-
erger också där se en enkät för att ta reda på vad 
medlemmarna vill ha i sin tidning – om man nu 
alls vill ha en tidning. Även här yrkades avslag, 
vilket mötet biföll, med samma motivering om 

 Peter ”Poker” Wallenberg 
har ett stort motorintresse 
och var förstås väl skickad 
att ta emot klubbens tack till 
Wallenbergstiftelsen för dess 
del i räddandet av museet. 
Han kom direkt till årsmötet 
från invigningen där han 
också representerade familjen 
Wallenberg

 Paul Åkerlund, Trollhättans stad, var en av dem som fick ta emot klubbens tack för sina insatser i räddandet 
av museet.

enkätsvar som för  reservdelsmotionen. 
Att både reservdelar och Bakrutan engagerar 

märktes på den mängd inlägg som gjordes och 
som följd av dessa beslutades att styrelsen till 
nästa årsmöte ska tillse att Bakrutan går att få 
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digitalt för den som så önskar.

- Vi kommer att fortsätta att komma till träffar 
så säg till vad ni vill ha, sa reservdelsansvarige 
Hasse Willebrand efter sin genomgång av re-
servdelssituationen.
Han inskärpte också vikten av att spara dagens 

Saabbilar, för att trygga framtidens tillgång för 
kommande generationer Saabentusiaster.
I detta sammanhang bör även nämnas tidigare 

ansvarige för 99-900-delarna, Jan Karlsson, som 
för sitt hästarbete med dessa utsågs till heders-

medlem. Styrelsen riktade även ett tack, ackom-
panjerat av mötesdeltagarnas applåder, till Anders 
Astemark för hans insatser i reservdelsarbetet.
Nyss nämnde Dick Ström hade också författat 

en motion, om att tacka dem som hjälpte till att 
rädda museet. Detta genomfördes också under 
årsmötets senare del, då representatnter för Wal-
lenbergstiftelsen, Saab AB (”Flyg-Saab”), Västra 
Götalandsregionen och Trollhättans stad fick 

Ljuset i änden av tunneln? Tolkningen är fri, möteslokalen gick hur som helst i vitt. Foto: Lovisa Hagnell

Vad är väl ett Saabevenemang i Trollhättan utan 
Mäster Erik himself?

Kassör Mikael Andersson beskrev jobbet att få ihop 
två ekonomiska system som ”ett och ett halvt år av 
elände”.



1312

motta diplom, blommor och den klassiska Saab-
boken ”Bilarna de första 40 åren”.
Ekonomin är ju alltid en intressant fråga och 

kassör Mikael Andersson inledde sitt anförande 
med att beskriva den senaste tiden som ”ett och 
ett halvt år av elände”. Ett sådant uttalande kan 
göra vem som helst aningen nervös, men Mikael 
Andersson skyndade sig att tillägga att detta ber-
odde på problem att jämka ihop två ekonomiska 
redovisningssystem, inte på att klubbens finanser 
skulle vara dåliga.
- Ett problem är att folk som köper reservdelar 

betalar in på olika konton, konstaterade han och 
underströk även att vikten av medlemsavgiften 
inte kan överskattas.

Mycket information har tidigare inte varit inlagt 
i datorsystem och det gör att balansräkningen blev 
svår att genomföra. Som följd av det blev revisor-
erna tvungna att begära anstånd med revisionen 
och följaktligen kunde styrelsen inte beviljas 
ansvarsfrihet av årsmötet. Lösningen på detta 
blev att styrelsen fick beviljas ansvarsfrihet med 
förbehållet att revisorerna ger den ekonomiska 
redovisningen sitt godkännande.
På temat ekonomi beslutade även årsmötet att 

höja medlemsavgiften med en 50-lapp, till 350 
kronor per år.
Årsmötet avslutades med invigningen av span-

nen, den första delen av klubbens insamling till 
museet, se separat artikel.
Men vad är väl ett årsmöte i Saabklubben utan 

den traditionella marknaden? Och precis som 
alla andra år kunde den avhållas alldeles utanför 
tegelväggen på det nyligen räddade och just in-
vigda museet.

Text o Foto Janne Hagnell

Idiotförklarande Claes. Klassikerredaktör 
Johansson tackade för sitt hedersmedlemsskap med 
sin karaktäristiska och träffsäkra humor. 

Jan Karlsson belönades med ett hedersmedlemsskap 
för sina insatser i reservdelsarbetet och passade på 
att tacka alla andra som har hjälpt, och hjälper, till 
i det grannlaga arbetet.

Inte bara 
hörsägen: 
Årsmötet 
teckentolkades.

- Men jag 
v i l l  u n -
derstryka att 
det INTE är 
så att vi inte 
vet var vi har 
våra pengar, 
fortsatte han.
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Återinvigning av muséet
Alla var där. Ett talesätt som passade väl 

in när Saabmuseet högtidligen återinvigdes 
i mars.

Att det inte var någon vanlig lördag stod snabbt 
klart. Att det inte heller bara var Saabklubben 
som fyllde lokalerna med sitt årsmöte, låt vara 
välbesökt i sig, var inte att ta miste på framåt 
tvåtiden. Då drog sig alla församlade fram mot 
den estrad där denna dag en mycket glad Peter 
Bäckström, museichef, steg fram.
För efter månader av osäkerhet, spekulationer 

och ångest, för anställda och Saabentusiaster, 
kunde nu äntligen museet återinvigas. Lörda-
gen den 24 mars 2012 kommer för alltid att stå 
inskrivet som en glädjens bemärkelsedag i alla 
Saabfantasters almanackor. För medan orosmol-

En fantastisk resa! Peter Bäckström ser tillbaka på 
den turbulenta tid som nu hade slutat lyckligt.

Carlsson på taket på podiet. Var ska sleven vara om 
inte i grytan..?

nen ännu vilar över fabriken ute på Stall-
backa så lyser solen åter över museets 
räddade samling.
Förutom Peter Bäckström talade denna 

dag representanter för de som gjorde 
räddningen möjlig: Wallenbergstiftelsen, 
Saab AB, Västra Götalandsregionen och 
Trollhättans stad. Och naturligtvis också, 
välkomnad av stormande applåder, leg-
enden Erik Carlsson.  

Snart sagt alla talare hade sin egen, personliga 
historia om Saab, såsom vilken fantastisk bil 
9000 är och minnet av att, med specialverktyg, 
skruva in bromskolvarna på 99:ans och den ti-
diga 900:ans främre bromsok. Peter Bäckström 
passade även på att tacka grannen Innovatums 
VD för stöd och hjälp under den jobbiga period 
som nu äntligen tillhörde historien. Och så blev 
återinvigningen officiell genom trumpetfanfar 
från musiker i Saabs egen gamla fabriksorkester.

Text och foto Janne Hagnell

Museichefen Peter Bäckström kunde bland annat avslöja 
att ett Saabflyplan från Linköping troligen kommer att 
gästspela i lokalerna framöver. Foto: Lovisa Hagnell
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Insamling till muséet
Vissa går med håven. Saabklubben och 

Saabs United går med spannen.
Redan på klubbens forum vädrades inför årsmötet 

åsikten att man bör samla in pengar till stöd för 
det återöppnade museet. Under själva årsmötet 
fick detta lite fastare former då ordförande Karl 
plockade fram sin tvättspann för ändamålet. Tim 
Rokka och Jörgen Trued från Saabs United var 
de första att börja fylla den och berättade också 
att man ska starta ett insamlingskonto på Saabs 
United. 
Spannen stod placerad vid utgången från 

årsmöteslokalen och under lördagen samlades 
totalt 8547 kronor in, en summa som  klubbens 
styrelse beslutat att dubbla. Att gå med spannen 
gav alltså Saabmuseet 17094 nya, fräscha kronor.
Då en fysisk spann knappast är det bästa sättet 

att framgent samla in pengar i en klubb med 
medlemmar över hela landet har klubben startat 
en museifond dit medlemmarna kan skicka sina 
bidrag.

Av Janne Hagnell
Pengaregn. Spannen fylldes till 
brädden med 8547 kronor, en 
summa som klubben dubblar 
till 17094 kronor.

Mattias Roswall presenterar början 
på klubbens insamlingsinsats till 
förmån för museet: Ordförande Karls 
tvättspann!

Saabs Uniteds Tim Rokka 
invigde spannen med ett 
bidrag till museet.
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Elmia Bilsport Performance 
Show 2012

Under Påskhelgen ordnas varje år Nordens största bilmässa i Jönköping, och för första gången 
på många år beslutades  att Svenska Saabklubben skall vara med en monter.  Med tanke på att 
årets tema var tävlingsfordon så passade det Saab ännu bättre.  

Vi höll till i hall C som främst vänder sig till 
de besökare som är intresserade av historiska 
fordon . Här får besökarna uppleva de klassiska 
fordonen från 1940- och 50-talen som en gång i 
tiden tillverkades i Europa och USA.
Under utställningen säljs även delar, tillbehör, 

kläder, och samlarprylar som numera är ett måste 
för den sanne nostalgikern. 
Vi fick plats med 4 bilar:
--Gunnar Haglunds 96 T-sport som både Pat 

Moss och Åke ”bryggan” Andersson kört. 
--Bernt Bengtssons opalgröna V4a rallybil.
--Johan Josefssons 99 EMS rallybil tillsammans 

med hans indiskt gula servicebil. 

I ett par andra montrar fanns en Saab 96 V4       
(med nr 69 på dörren) vars ägare heter Lennart 
Nilsson, samt en Sonett II hemmahörande i Mo-
holm och ägare här heter Jan Hallberg.

Tack för att ni lånade ut bilarna och gjorde 
mycket jobb runt omkring.  Extra tack till Jo-
han Josefsson som drog ett stort lass för att lösa 
mycket av det praktiska runt omkring. 

Sedan ett stort tack till alla andra som hjälpte 
till med att stå i montern, ingen nämnd ingen 
glömd. 

Text o foto Karl Ask

Ett urval bilder från utställningen:
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Redaktören såg dig!
Redaktören hade varit i Göteborg. Inte för att leta efter någon äldre Saab i trafik. Dem behöver 

man inte leta efter. De finns lite här och där men det blir alltmer sällsynt med 900. De flesta är 
9000. 99:or får man därmed leta efter. För det mesta utan att hitta några. Inte i vardagstrafiken 
i alla fall.

Men när man ändå var det så skulle man ju kunna 
utnämna ”Redaktören såg din”-bilen som  har 
blivit en serie i Bakrutan. Men ingen har ännu 
varit i Göteborg. Den senaste var ju i Östersund. 
Nu skulle det i alla fall bli en i Göteborg. Och 

där på en parkeringsplats fanns den. En välbev-
arad och snygg 9000. Bara att ta fram kameran 
och fotografera. Men kameran….. den fanns inte 
i redaktörens Chrysler. Inte mellan sätena som 
brukligt. Inte under sätet där den också kan finnas 
för att inte synas utifrån. Nu stod den inte att fin-
nas någonstans. Det var bara att konstatera att den 
nog hade blivit kvarglömd hemma i hastigheten.
Några timmar senare gick färden tillbaka mot 

Trollhättan. På södra infarten till stan vid en 
parkeringsplats stod det en Saab 9000 med en 

biltransportkärra på släp. På kärran stod det en 
kortnos 96:a. 
Så det vara bara att skynda sig den sista biten 

hem för att hämta kameran och hoppas att ekipa-
get stod kvar när man kom tillbaka.
Och det gjorde det.
Dragbilen Saab 900 från 1992 ägs av Stig 

Blomberg i Hallsberg medan 96:an från 1962 Leif 
Blomberg i Tidaholm. 
I Trollhättan stod ekipaget parkerat på Bikes 

kundparkering så man får anta att även MC lockar 
dessa båda Saab-entusiaster.
Vem ska få trisslotten då? Båda förstås. En till 

dem var.
                                                                                                     

CHRISTER GEBO
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Verksamhetsberättelse för Svenska Saab-
klubben, 

verksamhetsåret 2011

Svenska Saabklubbens styrelse har under 2011 varit konstituerad enligt följande:

Ordförande   Karl Ask, Stenkullen
Vice ordförande  Henric Tungström, Östersund
Sekreterare   Göran Sahlén, Uppsala 
Kassör   Mikael Andersson, Lit
Redaktör   Christer Gebo, Trollhättan
Materialförvaltare  Håkan Larsson, Tibro
Klubbmästare  Jonas Leklem, Bromma
Reservdelsansvarig  Hans Willebrand, Gräsgärde
Webmaster   Patrik Hermansson, Grästorp
Ledamöter   Arne Andersén, Örebro
    Åke Olsson, Silverdalen

Externa befattningar:

Revisor   Peter Toftbom
Revisorsuppleant  Per Åberg 
Valberedning   Mattias Roswall (sammankallande)
    Bertil Stener
    Niklas Enander
Registerhållare  David Nordlund i ca ett halvår, sedan Anna Gunnarsson (tillförordnad)
Ordermottagare  Anders Astemark
    Jan Karlsson
    Lars-Olof “Lollo” Uhlin
Andreredaktör/redigering Anders Johansson
Reservdelsansvarig 99-9000 Jan Karlsson, sedan Thomas Ramsell

Inledning
Under verksamhetsåret 2011 har klubben fortsatt 

arbetet med att lägga all reservdelsförsäljning 
via en webbshop. Diskussionerna i styrelsen har 
främst handlat om att finna långsiktiga lösningar 
för reservdelar, en väl fungerande webb med 
tillhörande forum, tidningsutgivning och övrigt 
föreningsarbete. Vi har nått en god bit under 2011.

Medlemmar
Medlemsantalet ligger ganska stabilt med en 

liten ökning till ca 2600. Antalet nytillkomna 
medlemmar under året var 360, men vi förlorar 
“gamla” medlemmar i nästan samma takt. 

Årsmöte
2011 års årsmöte avhölls på Saab Bilmuseum 

i Trollhättan. Mötet var om möjligt ännu mer 
välbesökt än tidigare år med ca 170 personer som 
trängdes i lokalen, inklusive klubbens hedersm-
edlem Erik Carlsson. Under mötet valdes två nya 
hedersmedlemmar in i klubben; motoringenjören 
Nils Gunnar Svensson och Jan Karlsson som i 
många år varit ovärderlig för klubbens verksam-
het med de lite nyare reservdelarna.

Det aldrig sinande arbetet med att få en smidig 
och fungerande reservdelshantering dryftades 
vidare och det nya slutmålet - med en enda utloka-
liserad lagerhantering av alla delar; beställbara 
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i samma webshop, hägrade någonstans framåt 
höstkanten (nu blev det senare; se nedan). Vidare 
diskuterades Klubbshopen samt beslutades om 
mindre revision av klubbens stadgar; mestadels 
rörande detaljer som inte uppdaterats till att öve-
rensstämma med verkligheten under en serie av 
år. Slutligen presenterades klubbens nya diskus-
sionsforum på nätet som sedan infördes under 
sommaren samt att klubben skulle arbeta vidare 
med att få arrangera IntSaab2016.

Styrelsemöten
Styrelsen har genomfört tre styrelsemöten under 

året; i Göteborg (5 februari), i Trollhättan (27 
mars) och Norrköping (3 september). I övrigt har 
styrelsen kommunicerat genom ett styrelseforum 
på hemsidan samt via e-post och telefon.

Räkenskapshanteringen
Klubbens räkenskaper har under året hanterats 

på fyra olika ställen. Reservdelshanteringen har 
haft egen bokföring genom Anders Astemark, 
klubbshopen har hanterats av Håkan Larsson/
Anna Gunnarsson med eget plusgirokonto som 
nu avvecklats, centralkassan har hanterats av 
kassören Mikael Andersson i vad avser betalning 
av räkningar  medan själva bokföringen utförts av 
Föreningstjänst i Karlshamn ekonomisk förening. 
Till detta finns f.n. tre stycken konton i SEB, två 
företagskonton, varav ett för reservdelshanterin-
gen med bankgiro, som i övrigt använder system 
VISMA för uppföljning av varor och lager jämte 
bokföring samt ett sparkonto. Vidare har klub-
ben ett plusgirokonto i Nordea som i första hand 
används för medlemsavgiftsbetalningar, dessvärre 
tenderar ett antal medlemsavgifter komma in 
även via de övriga kontona. Klubben har även 
ett PayPal-konto till vilket under året endast har 
inbetalats medlemsavgifter. P.g.a. transaktionsko-
stnaderna är det dyrare att betala medlemsavgiften 
via PayPal.

Förutom årets räkenskaper har även 2010 till-
dragit sig uppmärksamhet, men där är vi dessvärre 
ännu inte i mål. Sammanföring av de separata 
räkenskaperna har visat sig vara ett större bekym-
mer än väntat. I slutet av 2011 påbörjades en 
undersökning av möjligheterna till omläggning 
av klubbens kontostruktur genom byte av bank, 
vilket skulle kunna underlätta uppföljningen, 

detta så mycket mer viktigt då även omläggning 
av reserdelsverksamhetens bokföring har tillstött.

Bakrutan
Tidningen Bakrutan har som vanligt utkommit 

med fyra välmatade nummer under året. Kvalitet 
och omfång har som alltid legat på en hög nivå. 
Redaktionen har successivt gjort tidningen fyl-
ligare, med fler färgsidor och vägt tryckkostnader, 
papperskvalitet och annat mot varandra så att våra 
medlemmar ska få en så bra produkt som möjligt 
i sin hand. Redaktionen efterlyser (också som 
vanligt) att fler medlemmar skriver bidrag - stora 
som små - för att ge Bakrutan ett mer blandat in-
nehåll som speglar våra medlemmars skiftande 
intresseinriktningar.

Klubbshopen
Klubbshoppen har under året tagit fram flera 

nya produkter till försäljning, t.ex. muggar och 
skylthållare för registreringsskyltar. Klubbshop-
pen har, förutom försäljning via nätet, deltagit 
på följande evenemang: Svenska Saabklubbens 
årsmöte i Trollhättan 26/3, Ekeby veterandag och 
marknad i Eskilstuna 28/8, Östgöta Saabklubbs 
marknad i Norrköping 4/9. Klubbens Saabo finns 
oftast på plats när klubbshopen är on tour.

Reservdelar
Under året har arbetet med att föra samman 

lagerhållning och försäljning i en gemensam 
organisation påbörjats. Vårt lager av reservdelar 
till 92-96 har flyttats över till vår lagerhållare; 
Logpart AB i Västervik. I slutet av året inleddes 
också flytten av våra 99-9000-delar. Under året 
har arbetet fortgått med att uppdatera webbsho-
pen. Vi siktar på att få en väl fungerande och smi-
dig/snabb hantering under verksamhetsåret 2012.

Förutom lagerflytt och omorganisation har 
klubben fortsatt arbetet med nytillverkning av 
reservdelar samt tagit kontakt med ett stort antal 
firmor för framtida samarbete kring reservdelar.

Hemsidan/forumet
Vad gäller Svenska Saabklubbens hemsida så 

har endast mindre förändringar gjorts under året. 
Energin har istället lagts på forumet, där vi un-
der våren bytte forumsystem. Det nya systemet 
är billigare och enklare att administrera, vilket 
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gjort det enklare för oss som administrerar och 
modererar. I samband med detta har även en del 
förändringar gjort i teamet som arbetar med foru-
met. Vi har under året kunnat välkomna följande 
nya moderatorer:

Andreas Bengtsson (Beeos), Mats Kadmark 
(Exceller8), Janne Hagnell och Dennis Andersson 
(Soulmannen). Kvar sedan tidigare finns Anton 
Björklund (Lustgasen), Emil Bengtsson (Emul), 
Patrik Hermansson (phermansson), Morten 
Strandmoe och Karl Ask (Karl).

Några av de som tidigare fungerat som mod-
eratorer har valt att avsluta sitt engagemang 
under året: Daniel Falk (gammsaaben), Joakim 
Engstrand (Jocke E), Martin Bergstrand (Martin), 
Patrik Simonson (Patrik S) och Per Samuelsson 
(Pelle S). Vi vill härmed tacka dessa funktionärer 
för deras insatser för Svenska Saabklubben under 
de år de hjälpt till med forumet. Tack!

Vi hoppas att vi tillsammans kan fortsätta 
att använda forumet som ett trevligt, virtuellt 
mötesforum för alla Saabtokar i framtiden. Vår 
webbmaster har under året, precis som tidigare, 
även fungerat som IT-ansvarig för Svenska Saab-
klubbens reservdelsverksamhet. Dessa uppgifter 
kommer dock under 2012 att avdelas till en ny 
funktionär i någon form för att arbetsbelastningen 
ska hållas på en rimlig nivå.

Nytt system för medlemsregistret
Under hösten och vintern har Patrik Hermansson 

i samarbete med andreredaktör Anders Johans-
son och t.f. medlemsansvarige Anna Gunnarsson 
dessutom tagit fram en ny mjukvara för att hantera 
klubbens medlemsregister. Registret togs i bruk 
i slutet av året och fungerar bra. Fördelen med 
detta register är bland annat att det är enklare att 
hantera och att det går att använda på distans. Vi 
får dessutom möjlighet att lägga till och anpassa 
funktioner efter egna önskemål.

Deltagande i träffar
Svenska Saabklubben och alla dess medlemmar 

har under året deltagit i väldigt många arrange-
mang kring våra bilar. Här nedan ska nämnas 
några där klubben aktivt funnits på plats. Styrelsen 
vill påpeka att det är arbetet med att arrangera, 

hjälpa till på, samt deltaga i träffar som är en av 
de viktigaste grundpelarna i klubben. Styrelsen 
stöttar gärna medlemmar som vill anordna träffar 
med ekonomiska bidrag.

Vissa av lokalsektionerna deltar i och arrangerar 
många träffar och annonserar exemplariskt för 
dessa på hemsidor, se t.ex. Saab Skånias träffsida: 
http://skane.saabklubben.nu/traffar.html. Nor-
rlandssektionen är också mycket aktiv vad gäller 
lokala träffar. För Trollhätteskektionens del blir 
det ofta att de får dra ett stort lass när det gäller 
“centrala” arrangemang (förlåt skämtet ni som bor 
i syd och i norr) och har under 2011 som vanligt 
gjort en stor insats i Mellansverige. Saab Gothia 
är mycket. aktiva i Göteborgsområdet (se nedan).

Klubben har “mer officiellt” deltagit på Ekeby 
veterandag och marknad i Eskilstuna 28 augusti 
och Östgöta Saabklubbs marknad i Norrköping 
4 september

Lokal verksamhet
Trollhättesektionen, Norrlandssektionen, Saab 

Skånia och Gotlandssektionen lämnar i år separata 
verksamhetsberättelser.

Göteborg - Saab Gothia
Sektionen har varit aktiv och anordnat/deltagit 

i många träffar. Under året har sektionen tagit 
fram ett klubbmärke som finns som insides och 
utsides och som sedan såldes på träffarna. Den 
14 maj var det lördagspremiär kl 14 på Götaplat-
sen med korvgrillning! 10 bilar dök upp. Vädret 
skiftade tyvärr från fint vid Götaplatsen till regn 
vid grillningen varför antalet bilar krympte och 
grillningen snabbades upp... Men hursomhelst var 
det en trevlig träff! Den 6 juni deltog sektionen 
på Nationaldagen/Veteranbilens dag i samarbete 
med Sonett-klubben på Gustav Adolfs Torg kl 
12. Vädret var riktigt varmt och soligt med hög 
risk för överhettning på tvåtaktarna! Vi var 13 
bilar varav två från Turboklubben och en från 
Sonettklubben. Vi körde till Gunnebo slott och 
fikade men där var väldigt mycket folk  och så 
svårt att hitta parkering att vi fick ställa oss vid en 
gödselstack och på vägen dit fick vi pausa efter 
en lång backe då flera tvåtaktare fick problem 
med värmen! Den 6 juli var det onsdagsträff 
vid Maritiman, en allmän veteranbilsträff med 
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ca 18-21 deltagare. Den 18 juli var det Måndagsträff vid Nääs slott med ca 18-21 deltagare. Den 14 
augusti var det söndagsavslutning kl 14  vid Gustav Adolfs Torg. Nio saabar kom dit och det var fint 
väder (det började regna senare). Vi körde i karavan ut till Råda Säteri och fikade. Riktigt trevligt!!!

Slutord
Styrelsen vill slutligen rikta ett tack till alla Saabfantaster, både inom och utom klubben, som under 

året på något sätt bidragit till klubbens verksamhet. Som en ideell förening är vi beroende av frivil-
liga krafter vid de arrangemang som anordnas. Nu ser vi fram emot säsongen 2012 då vi hoppas att 
klubben ska bli ännu bättre på att ta tillvara medlemmarnas intressen. 

Uppsala, 2012-03-22

För Svenska Saabklubben

 
Göran Sahlén, Sekreterare

 

Tidningskommentar 1956:

Saab 93 som en sportbil
med två reservplatser bak

Det är intressant att läsa gamla provkörningst-
ester i dagstidningar från den tid det begav sig. 
De intrycks som Saab 92 gav journalister då är 
nästan desamma som de senaste testerna från 
2000-talet inte mindre än 50 år senare. Att Saab 
är en annorlunda bil att köra är ett omdöme som 
har stått sig i alla tider. Hittade ett klipp ur göm-
morna från en stockholmstidning från 9 maj 1956 
och som skrivits av signaturen Don Carlos efter 
en provkörning av den nya 93:an. 
Man kan inte skriva objektivt om Saab. Det 

slår Don Carlos fast redan inledningsvis i sin  
provkörningsartikel.  
- Man älskar den eller älskar den inte.
Det är en synpunkt som har följt med Saab i 

alla år från början till slutet och som skapade 
begreppet Saab-andan av reklammakarna. Saab 
var något speciellt och inte en vanlig bil som 
alla andra. Så var det i alla fall i många år och i 

vart fall till och med 900:an. Sedan blev den mer 
utslätad (redaktörens uppfattning).
Don Carlos körde den nya 93:an från Sundsvall 

till Stockholm och hade med sig en passagerare 
som precis hade stigit ur en Mercedes när han 
satte sig i 93:an och rynkade på näsan och tyckte 
att bilen var ”risig” men redan efter en timmas 
åkning blev tonen en annan. Sedan han själv fått 
köra en halvtimma så hade han blivit övertygad 
och förklarat sig ”obotligt Saab-frälst”. Då hade 
han suttit med ”extas i blicken”.

                                            
En upplevelse

Det förklarade Don Carlson med att när man 
köper en Saab så köper men inte en bil utan en 
upplevelse. Det är en uppfattning som vi känner 
igen än idag med alla nya modeller som följt efter 
93:an. Don Carlos var nog en av de första som 
myntade begrepp om Saab och som vi skulle få 
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höra i många år och som tänkte ”saabiskt” om 
bilen från Trollhättan.
Den upplevelse som han menar består i den 

känsla som man får när man kör Saab:
- Man känner bilen som ett redskap i 

handen.
Det som skiljer Saab från andra bilar är att i Saab 

är man själv det viktiga mot att i andra bilen är 
bilen det viktiga. 
- I Saab blir man själv det primära då vagnen 

lyder ens intentioner så perfekt att den känns som 
en förlängning av högra handen.
Saab skulle alltså vara förarens högra hand som 

en assistent är chefens högra hand om man tolkar 
det rätt. Bilen är alltså lydig som en hund.
Det är enligt Carlos den direkta styrningen, 

fjädringen och framhjulsdriften som får föraren 
att känna sig betydelsefull i Saaben.

                                  
 Fortfarande 3-växlad

I sin testartikel jämför Don Carlos den nya 93:an 
med den gamla 92:an och tycker att allt har blivit 
bättre möjligen med undantag för kylargrillen. 
Han påpekar att 92:ans motor vibrerade om den 
ställdes för högt på tomgång och om den ställdes 
för lågt så ville den gärna tjuvstanna.
- Denna nackdel tycks dock ha blivit elim-

inerade i och med övergången till 3-cylindrig 
motor som dessutom har försetts med torsions-
svängningsdämpare.
En nackdel som artikelförfattaren däremot anser 

att Saab ännu inte hade blivit av med var den 
3-växlade lådan:

- I tätare trafik med ofta återkommande 
omkörningar i 70-80 km:s fart kan det kanske 
bli besvärligt då tvåan inte räcker längre än till 
70 km, påpekar han och fortsätter att lika illa är 
det i stadstrafiken:
- Med 92:an hade man vissa svårigheter då 

ettans växel var besvärlig att lägga in och tvåan 
låg för högt för Klarakvarteren.
Det gick i alla fall lite bättre med 93:ans starkare 

motor.
-  Med klokopplingen kan man dessutom 

snabbt kasta in och ut ettan utan att ens trampa 
ur.
Han ger också råd hur man ska köra Saaben med 

frihjul och därför bör köras på ett helt annat sätt 
än en vanlig bil och inte sitta och ”halvhålla” på 
gaspedalen:
- Man bör om man inte har bråttom ”spä 

på” farten med en dos då och då och däremellan 
släppa gaspedalen helt, förkunnar han för sina 
läsare.
Så lär han också ut att man ska gasa sig igenom 

kurvorna med framhjulsdriften:
- Med denna metod vinner man inte bara 

ökad säkerhet utan kommer också fortare fram 
och är särskilt lämplig då man vill köra om vid 
utgången av kurvor.

                                  
Sportbil med reservplatser

Utrymmet är inte Don Carlos imponerad av. I 
vart fall inte i baksätet om man har hatt på sig, 
skriver han:
- Den som vill kan emellertid betrakta 

Saaben som en tvåsitsig sportbil med två mycket 
goda reservplatser bak.
Ungefär samma kritik fick nya Saab 9.5 när den 

presenterades 2010 även om det inte gällde per-
soner med hatt för det förekommer knappast nu 
till skillnad mot 50- och 60-talen. Dessutom var 
kritiken nu att barn inte kunde se ut från baksätet.
Det är som sagt intressant att läsa de tester som 

skrev för så många år sedan och ännu idag känna 
igen ungefär samma synpunkter nu som då.

                                                                                                     
CHRISTER GEBO
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Saab och Volvo trivs tillsammans på 1960-talens 
vykort. Här i Borlänge. (Foto: Pressbyrån).

Saab 96 och Volvo PV sida vid sida utanför 
stadshuset i Mjölby. (Foto: AB Grafisk konst).

Saab och Volvo vanliga
bilmotiv på gamla vykort

Vykort är vanligtvis tämligen banala. Tråkigast är de med intetsägande stadsmotiv. På 1960-talet 
när stadsbilderna förändrades dök vykorten upp som ett ”brev på posten” med de nya stads-
bilderna.
Gamla ruckel hade ersatts med gråa betongvaruhus typ Domus. Betongghettona i förorterna 

sköt upp som svampar ur jorden och blev lite av motiv för städerna att skryta med.
Att Saab och Volvo var vanliga bilar på den tiden 

kan man utläsa av vykorten eftersom de ofta ham-
nar på vykortsbilderna som det från Bullermyren 
i Borlänge. Eller så hade vykortsfotografer en 
särskild kärlek till de båda svenska bilmärkena 
för det fanns ju mycket annat också på våra vägar 
då som nu.
Bullermyren är en stadsdel i Borlänge med 

40-talshus och höghus från 1960-talets miljon-
program som Tage Erlander drog igång som 
statsminister för det svenska folkhemmet.
Kortet är skrivet av Karin som uppmanar Elna 

Wennerström i Ludvika att gå och se filmen 
”Sommarnöje sökes”. 
- Den är rolig alltigenom, framhåller hon 

och slutar med att uppmaningen är en order!
Den röda 92:an på vykortet är en modell B de 

Luxe från 1956 och köptes ny av Nils Norgren 
i Borlänge. Man skämtar ibland om att man bor 
länge i Borlänge och det var precis vad 92:an i 
hela sitt liv men inte mer än drygt två år hos Nils 
innan den byttes in av Philipsons i Falun. Den 
såldes samma dag till laborant Bertil Englund i 
Borlänge och som behöll 92:an tills den skrotades 
den 11 januari 1966.
Alla bilar har en historia men få har turen att 

hamna på vykort. 

Frimärket borta
Ett annat vykort visar stadshuset i Mjölby. Det 

är avsänt från Norrköping 6 augusti 1963 och är 
adresserat till fru Helga Rupp som vid tillfället 
låg inlagd på BB vid lasarettet i Eskilstuna. 
Det är skrivet på svårläst tyska men man kan i 

alla fall läsa ut att det är gratulationer till en ny-
bliven mamma. Frimärket på det här kortet har 
avlägsnats så stämpeln slutar abrupt i tomma intet 
där frimärket har suttit en gång.
Det intressanta med vykortet är förstås den vita 

kortnos-96:an som står parkerad intill en vinröd 
Volvo PV när vykortsfotografen trycker på sin 
vad man kan gissa vara en Hasselblads-kamera.

                                                                                             
CHRISTER GEBO
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ANITA ANDERSSON HEDEKAS

ANDERSSON ANNCHARLOT ANDERSTORP

ANDERSSON ANNCHRISTIN SK  FAGERHULT

ASKENGREN ANN-KRISTIN ROMAKLOSTER

BANKEL MATTIAS TROLLHÄTTAN

BLOMBERG BJÖRN TIDAHOLM

BRUUN HENRIETTA SJÖBO

EKH KERSTIN SALA

GUNNARSON ANNA TIBRO

JOHANSSON ANNETTE LAXÄ

LUNDGREN MARINA 281 95 VANSKIVA

MÄSAK ANTON VAREKIL

NILSSON ANETTE SKÖVDE

NILSSON ELSE HÖRBY

NILSSON EVA BJÄRNUM

NILSSON IRENE TECKOMATORP

NILSSON STIG NJUTÅNGER

OHLSÉN KARIN 392 35 KALMAR

STENHAUG ELISABETH KLIPPAN

SUNDBOM LENNART MULLSJÖ

SVENSSON MAYA-LENA VISBY

TYGELMARK AGNETHA ÅKARP

WICKSTRÖM MIA NORRTÄLJE

NIINA ANDERSSON SANDARED

SOFIA SUKBUMRUNG GNOSJÖ

MAJ-BRITT NORDIN SANGIS

PETER LIDMAN ÖREBRO

OSKAR MALMGREN FLODA

HELÉN HOLGERSSON GRÄSTORP

HIKKA ASPLUND JÄRNA

CHRISTOFFER MATTSSON ÖRBYHUS

FREDRIK  MATTSSON ÖRBYHUS

JANNE OLSSON KLIPPAN

SUSANNE HAGELIN MJÖLBY

BIRGITTA ALAMO VISBY

MALIN KARLSSON TORSBY

LISBETH JOHANNESSON SÄVE

ASTA JONESAND ESLÖV

MARGARETA GARDELIN KLINTEHAMN

Familjemedlemmar 2012
Klubbens nya familjemedlemmar har under åren 

inte kommit med i listan för nya medlemmar. Då 
vi nu uppmärksammats om fadäsen tar vi igen 
skadan med att publicera namnen på våra samt-
liga familjemedlemmar som betalt sin avgift för 

år 2012. Ni är naturligtvis lika välkommna som 
alla, att delta i våra aktiviteter och arrangemang.
Är någon bortglömd så vill vi att ni hör av er till 
oss på redaktionen eller medlemsansvarig.

Red

Top Gear
BBC gjorde i vintras ett program om Saab. 

Top Gear är namnet på motorshowen som är 
väldigt populärt i engelsk TV. 

TV-teamet besökte Trollhättan i dyningarna efter 
krisen. Man besökte muséet och gjorde inspelnin-
gar som redigerades ner till ett nästan 20 minuter 
långt inslag i Top Gear. Inslaget handlade om 
Saabs historia från Ur-Saaben till den nya 9.5:an 
som inte hann tillverkas mer än i 11.000 exemplar. 
I programmet hyllar man Saab för sitt säkerhet-

stänkande i allmänhet och i synnerhet 99 Turbon 
som man utser till en av världens bästa bilar 
genom tiderna.
En av programledarna, nämligen James May, 

berättar en självupplevd händelse då han var med 
om en trafikolycka i en 99 Turbo. Till följd av 
Saabens säkra konstruktion kunde han kliva ur 
bilen helt oskadd.
Programledarna har upprättat en lista över vad 

som är minnesvärt med Saab.
Rattväxeln anser man ganska egendomlig även 

om det inte var ovanligt i engelska bilar som 
Austin. Tändningslåset mellan framsätena från 
början på 99:orna påtalar man också som en eg-
endomlighet att minnas Saab för.

                                                                                    
Christer Gebo
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Den sista Saaben...
(från nuvarande era, vill säga)

Svenska Saabklubben har deltagit med en donation av 2500 euro i projektet ” Saving the last Saab 9-3” 
där den sista Saaben som monterades vid fabriken i Trollhättan köps in och doneras till Saabmuseet. 
Det är Saabs United med Tim Rokka i spetsen som initierat och drivit detta projekt och donationer 

har mottagits från saabfans och saabklubbar över hela världen. I början av maj stod det klart att en 
tillräckligt stor summa samlats in och bilen - en vit Saab 9-3 Aero Griffin sedan med all extrautrust-
ning som funnits tillgänglig från Hirsch Performance - var räddad. Vid denna tidnings pressläggning 
planerades att bilen skulle levereras till museet i slutet av maj varvid eventuella överskjutande medel 
som samlats in också doneras till museet. Vi ser fram emot att kunna beskåda denna bil på Saabmu-
seet i sommar. Denna sista 9-3an från SAAB kommer också att visas upp på Gelleråsen den 16 Juni.

Saabklubbens styrelse tycker att detta var ett väldigt bra initiativ från SU och Tim Rokka. Saab-
andan - en del har den.

Text Göran Salén Foto Saabs United

FÖR SAABMUSÉET - KLUBBENS MUSEIFOND!

Vid årsmötet 2012 i Trollhättan kom en insamling till Saabmuséet att ske, vilken sedan kom-
pletterades med medel från klubben som en gåva till det återöppnade och räddade Saabmuséet.
Tanken att göra det mer “permanent” och möjligt att bidraga över tid och från alla i och/

eller utanför medlemskadern väcktes - därför lanseras nu SSK:s museifond.
Avsikten är sedan att den under året insamlade summan vid ett tillfälle högtidligen skall 

överlämnas till muséet.

Med den har alla möjlighet att ge valfritt bidrag till Saabmuséet!

1. Hur gör man:
2. Bestäm summa!

3. Girera summan till klubbens plusgirokonto 476 52 46-6 (Internationell betalning BIC: 
NDEASESS, IBAN: SE28 9500 0099 6034 4765 2466, alternativt via PayPal: ekonomi@saab-
klubben.com – men, då gör avgifterna att det blir mindre till muséet)

4. Ange: Museifonden VIKTIGT! (så det inte kan misstolkas som medlemsavgift...)
5. Ange avsändare eller om Du så vill var anonym.

Hela styrelsen och muséet tackar för Ditt bidrag!
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Visserligen hade Ur-Saaben en DKW-motor. 
Men inte 92:an. Ändå har Lennart Johanssons 
92A från 1951 fått en DKW-skylt på bilen. Så 
passande. Eller så opassande. Tvåtakt som 
tvåtakt.
När systemet för registreringsnummer lades 

om 1973/74 och de gamla länsbokstäverna förs-
vann så var det slumpens skördar som avgjorde 
vad det skulle bli för nytt nummer. 
En del oanständiga bokstavskombinationer ren-

sades bort i det datorprogram som skulle ta fram 
nya nummer till registrerade fordon. Men oanstän-
digheter och lustigheter är inte alltid samma sak. ’
Därför hände det sig vid den tiden att en Saab 

92 kom att få bokstavskombinationen DKW på 

registreringsskylten. Det får man anse vara en 
”lustifikation” – en kul grej.
92:an ägs av Lennart Johansson och Lena Axels-

son i Smålandsstenar. De köpte den färdigskyltat 
som en DKW för 34 år sedan. Saaben står inte som 
redaktörens 92:a undanställd och gömd i en lada 
utan den används till och från när lusten faller på.
- Den går – peppar, peppar – som en klocka, 

säger Lennart och fortsätter:
- Jag har bara behöft underhållit bromsar, 

generator och däck.
Lacken var mattoxiderad så den har lackats om 

men är annars i originalskick.
                                                                           

Christer Gebo

DKW-SAAB

Det är en Saab 92 även om det står DKW på skyltarna.
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Nya webshopen klar!
Saabklubbens har nu tagit i drift en ny webshop. Den gamla blev helt enkelt för liten. Den nya 

shopen har i nuläget knappt 6000 artiklar. Du hittar den på https://svenskasaabklubben.nor-
dicshops.com .  Den är också i stora drag indelad i modeller, dvs Saab 92-96, Saab 90-99-900, 
Saab 9000, Saab 9-3/900 och Saab 9-5. Under dessa rubriker finns sedan en indelning i motor, 
elsystem, transmission osv. 

Eftersom det är många artiklar i webshopen så 
kan det vara lurigt att hitta vissa artiklar. Den nya 
shopen bygger som den förra på Reservdelskata-
loger och artikelnumren där. Observera att i de 
äldre reservdelskatalogerna kan anges 7 siffor i 
artikelnumret medan här används 6 siffror. Ta bort 
den sista siffran i den 7 siffriga koden då så blir 
det rätt. I webshopen är artiklarna inom respek-
tive grupp sorterade i bokstavsordning. Men det 
går att söka på artikelnummer, artikelnamn eller 
något annat begrepp. Man får då upp de artiklar 
som sökningen stämmer med. Artikelnummer är 
alltid bäst dock! 
 
Om man söker på t ex “skruv” så kommer det 

upp många svar. Man kan då klicka på artikeln 
så får man upp en beställningsruta och där står 
artikelnumret.

 
De medlemmar som har en mailadress regis-

trerad sedan tidigare ska ha fått ett mail med 
användarnamn och lösenord för att kunna logga 
in i webshopen. Har du som medlem ej fått sådant 
mail går det bra att nyregistrera sig på webshopen 
under fliken Logga In.
 
Som vanligt gäller att först till kvarn och det kan 

ju då innebära att artiklar kan finnas i webshopen 
men är redan sålda nyligen till någon annan som 
beställt.
 

Anders Astemark

Nedan ser vi hur det ser ut i det nya 
reservdelslagret där nu det mesta, efter många om 
och men, nu är i så god ordning att det kan tas i 
bruk.
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Stormigt Kalldrag 2012
Umeå Veteranbilssällskaps vinterrally ”Kalldrage” går detta år till historien som det bokstav-

ligen stormigaste vädermässigt sedan starten för precis 20 år sedan. Detta rally samlade också 
rekordmånga deltagare, 72 fordon radade upp sig utanför Biltema i Umeå på lördagsmorgon 
den 18 Februari.
Förutom SAAB-ligan om 13 fordon så fanns allt 

från små Morris Minor till de något manligare 
Volvo  304 eller terängbil 13. Saabåkarna kom 
huvudsakligen från Umeå-trakten men i vanlig 
ordning så dök två utsocknes åkare upp i form 
av Peter Svensson från Stockholm och Roger 
Johansson från Piteå.
Tävlingen startade vid Biltema i Umeå  och vi 

drog först iväg mot Flurkmark och Trehörningen 
varefter vi bjöds på fika och korv vid bygdegården 
i Stärkesmark. Under färden fick vi efter bästa 

förmåga svara på ett antal frågor av varierande 
svårighetsgrad.  Nu var sedan tanken att vi skulle 
åka isbana på en närbelägen sjö men detta ströks 
tyvärr eftersom att isen inte bedömdes hålla. I stäl-
let bjöds vi på en skogsrallysträcka i närheten av 
Gullbäck och dagen avslutades sedan på Pengfors 
motorstadion med ett halkigt varv på rallycross-
banan. Här fanns det också gott om knuffhjälp för 
de som hamnade i snövallarna.
Middag och prisutdelning klarades sedan av på 

Liljaskolan i Vännäs. Glad vinnare i år blev Erik 
Johansson, Umeå i en Alfa Romeo GT 6V från 
1963.  

Text Anders Johansson Foto Johanna Hagman
Först ut för dagen: Johnny Andersson samspråkar 
med startern

Startnr 59, Anders Långström 

Lappstockhoms färger 
försvarades av Håkan 
Ångström Lycksele
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Artikelförfattaren starnr 8 fixade rallycrossbanan vid Pengfors... 
.....

...liksom Thomas Ramsell Burträsk med startnr 25.

En flitig deltagare i tävlingen dök upp även 
i år i form av Peter Svensson Stockholm.

V4-åkare i snögloppet: Dennis Gidlund, Sävar.

Norrbotten och Piteå  representerades 
av Roland Alm med startnr 19...

Startnr 46 Petra Johansson har kommit 
iväg från start vid Biltema i Umeå.

En “trubbis” med startnr 64 vid namn Peter Johansson.

...samt av Roger Johansson som 
ockå dyker upp mangrant varje år.
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Plac. St.nr Namn   Ort  Bil    Årsm
16 17 Håkan Ångström Lycksele SAAB 99 Combi cupe 1979
21 25 Thomas Ramsell Burträsk SAAB 99   1974
33 37 Roger Johansson Piteå  SAAB Sport   1962
34 59 Anders Långström Umeå  SAAB 96 2 T   1965
40 66 Anders Johansson Sävar  SAAB V 4   1976
45 8 Anders Johansson Umeå  Saab-96 2T   1964
47 19 Roland Alm Piteå SAAB   96 2-T    1967
48 30 Peter Svensson Stockholm SAAB Monte-Carlo 850 1966
51 64 Peter Johansson Umeå  SAAB 96  2T   1964
52 46 Petra Johansson Umeå  SAAB V4   1973
56 1 Johnny Andersson Sävar  SAAB 92 B   1955
60 69 Ted Stockhaus  Umeå  Saab 95   1968
66 32 Dennis Gidlund Sävar  SAAB V4   1972

Resultatlistan för Saabgänget ser ni här.

Saabklassens segrare Håkan 
Ångström i mitten klurar på 
en fråga vid fikauppehållet på 
bygdegården i Stärkesmark.

Startnr 66, Anders Johansson Sävar har fått klartecken till start.

Dagens enda 95:a Ted 
Stockhaus med nr 69.
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Saab 95
USA hade sina stationsvagnar som började bli 

populära. I Sverige hade Volvo sin Duett. Den lanse-
rades som två bilar i en och köptes av hantverkare, 
specerihandlare och barnfamiljer. Saab hade inget. 
Inte förrän 1959. Då kom den – 95:an. Och den hade 
sju sittplatser. 

Duetten marknadsfördes alltså som två bilar i en medan 
Saab lanserade 95:an som ”en bil för sju”. Det var en 
slagfärdig reklam. Den var flexibel. Ibland skåpbil. Fällde 
man ner baksätet så hade man ett rejält lastutrymme. Men 
så kunde man lyfta upp det extrasätet och plötsligt rymde 
den lilla stationsvagnen sju personer. Det var mer än vad 
Duetten kunde erbjuda även om det fanns ett extrasäte 
som tillbehör att montera i Duetten men det kan ha varit 
senare för att matcha 95:an.

Hur som helst så var det en smart innovation av Saab-
konstruktörerna att bygga in extrasätet under en lucka i 
”durken”.
En annan smart innovation var lufthyveln som höll 

bakrutan ren och fin.
Den broschyren var inte särskilt glättig utan väldigt 

spartansk till utseende och utformning men de klatschiga 
reklamtexterna satt på plats i A4-broschyren som var 
vikt i fyra delar och kunde lätt stoppas in i kavajens 
innerficka efter besök hos bilhandlaren då broschyren 
ihopvikt var i plånboksstorlek. Så även broschyren var 
praktiskt utformad.

                                  
Tre generationer

Framsidan visar tre generationer stå bakom 95:an för 
att illustrera hur rymlig den är och det imponerade säkert 
på den tidens bilkunder. Idag är ju 7-sitsiga bilar något 
större och förstås utan bakåtvänt bakre baksäte. På den 
tiden fanns inget trafiksäkerhetsverk eller knappt ens 
något trafiksäkerhetstänkande.
Men barn tyckte det var roligt att sitta och se bakom-

varande bilar genom den stora bakrutan.

                                     
Fullsatt 95:a

Broschyren, som är i nyskick, har vi fått låna av Börje 
Stolt i Hässelby. Han har själv ett minne av en resa med 
SAAB 95 i början av 60-talet tillsammans med sex 
SAAB-kompisar.
- Vi åkte från Stockholm till Trollhättan och besökte 

fabriken och hem igen samma dag, berättar han.
Det får man säga vara en prestation på den tiden med 
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de vägar som fanns då och 
med den obekväma komfort 
det ändå var jämfört med 
dagens bilar. Även nu är 
det en prestation att köra 
Stockholm tur och retur 
över en dag och samtidigt 
avlägga ett längre besök 
i Trollhättan. Redaktören 
har gjort samma resa men i 
motsatt riktning i en Volvo 
herrgårdsvagn 1971.
Det finns säkert medlem-

mar som har färdats i 95:ans 
barnsäte och det skulle vara 
intressant om någon av er 
hör av sig med ett minne 
från den tiden.
Börje kommer att få en 

trisslopp som tack för lånet.
I nästa nummer publicerar 

vi den första broschyren på 
SAAB 96 kortnos.

                                                                                
CHRISTER GEBO
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KAK-utnämning till Saabturbons 
skapare Per Gillbrand

Vad Erik Carlsson har betytt för Saab bakom ratten har Per Gillbrand betytt för Saab under 
huven. Det var han som fick turbon att fungera i en vanlig personbil. När det såg mörkt ut för 
Saab så blev det istället ett stort lyft.

Det är inte så ofta som Per Gillbrands namn nämns i Saab-samman-
hang. Vi hör mest om rallylegenden Erik Carlsson, formgivaren Sixten 
Sason och kanske ibland om Rolf Mellde men väldigt sällan om Per 
Gillbrand som kanske inte har fått den uppmärksamhet som har skulle 
förtjäna. Gillbrand är ett tämligen okänt namn hos allmänheten men 
Saab-folket är väl bekant med hans insatser för Saab.
Per Gillbrand är en banbrytare när det gäller turbotekniken. Han bör-

jade sin bana som provingenjör hos Volvo men gick vidare till Saab där 
han utvecklade och anpassade turbon till personbilsmotorer och som 
kom att betyda oerhört mycket för Saab när den kom ut 1977. Men 
det är inte enbart turbon som han har utvecklat utan han har även stått 
bakom 4-ventilstekniken med dubbla överliggande kamaxlar 1984, 
kapacitivt tändsystem 1987 och dubbla balansaxlar 1989.
För sina insatser – inte för Saab utan för sina insatser för ”utveck-

lingen inom trafik och motorfordon” har Per Gillbrand fått KAK:s 

Per och Inga Gillbrand vid Clarence von 
Rosen-utnämningen.

Per Gillbrand är förknippad 
för alltid med Saabs 
turbomotorer.

Bilistens bön

Heliga kraft som är i motorn,
hästkrafter varde ditt namn
Tillkomme ditt vridmoment,

ske din acceleration såsom vid rödljus.
Vår dagliga kick ge oss idag

och förlåt oss våra hastighetsöverträdel-
ser

såsom vi förlåta dem som oss kör om
Och inled oss inte i hastighetskontroller

utan fräls oss från radarn
Ty vägen är din, farten och 

hela härligheten tills tanken är tom

Clarence von Rosen:s Medalj. KAK framhåller att Per Gillbrand är ”banbrytare inom turboteknik 
och klimatanpassning”.
Gillbrand konstruerade också en motor med variabel kompression och som presenterades en gång 

vid en presskonferens på Saab:s bilmuseum i Trollhättan men den motorn tycks GM ha begravt. Vill 
minnas att det påstods att den slamrade för mycket.
För framtiden – redan inom 50 år – tror Per Gillbrand att det kommer att finnas motorer som kan gå 

på olika drivmedel som miljödiesel, etanol, bensin eller el.
                                                                                                    CHRISTER GEBO
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Regeringen höll Saab på armlängds avstånd. 
Det säger Anna Petre som är en av de profiler 
som Radio Väst intervjuade i en serie under 
februari och mars. Med facit i handen några 
månader efter konkursen fick några av de per-
soner på Saab som varit involverade i turerna 
på olika sätt ge sina synpunkter på hur det 
gick till tiden innan Victor Muller till slut fick 
kasta in handduken bara veckan innan jul för 
att de anställda skulle få lönegarantipengar i 
sista stund före helgerna.
Anna Petre var ansvarig för Saabs samhällskon-

takter och var därför mycket inblandad ibland 
annat företagets kontakter med myndigheter, 
regeringen och inte minst med kineser. Hon blev 
också Victor Mullers bollplank. När Spyker köpte 
Saab efter en tid av ovisshet sedan GM bestämt 
sig för att lägga ner företaget kom det som en 
lättnad men problemen började hopa sig igen 
redan efter ett år. 
- Det var som en snöboll som rullade nerför 

en snödbeklädd backe. Den blev bara större och 
större och större. Till slut var den snöbollen så 
stor att den inte gick att stoppa.
Hon trodde många gånger att slutet för Saab var 

nära men det dök hela tiden upp nya spår ända 
tills GM satte sig på tvären och inte ville släppa 
ifrån sig tekniklicenserna till Youngman:
- Då slirade Saab av vägen och hamnade i 

konkursens dike.
Hon säger att GM inte kunde ta tillvara Saab 

som blev en udda fågel i koncernen och som inte 
passade in. 
- Att GM gjorde 9 miljoner bilar och Saab 

100.000 medförde att det vi sa och ville göra med 
Saab fick vi inte den riktiga förståelsen för. Jag 
tror att man inte visste hur man skulle hantera 
Saab.

Anna Petre är inte bara kritisk till GM för hur 
det gick utan även till regeringen:
- Det var väldigt tydligt att man höll Saab på 

armlängds avstånd.
Hon tycker att regeringen borde ha haft en annan 

attityd och inställning och satt sig mer in i frågan 
och stöttat Saab.
- Regeringen har ett ansvar att stå upp för sitt 

land och sina arbetstillfällen än vad man gjorde 
istället för att snacka ner en industri.
Själv säger Anna Petre ha mycket Saab i sig:
- Jag känner för Saab och skulle gärna vilja vara 

med och bygga ett nytt framgångsrikt Saab.

                                                  
KALLDUSCH

Om Anna Petre var den som hade kontakterna 
utåt så hade Anette Hellgren kontakterna inåt 
mot tjänstemännen som ordförande i Unionen. I 
den funktionen satt hon klämd mellan företaget 
och sina medlemmar som krävde information om 

Saab-profiler om konkursen:

Regeringen och GM kritiseras

Anna Petre

Ovan Saab:s före 
detta pressinformatör 
Gunilla Gustavs 
och nedan Unionens 
ordförande Anette 
Hellgren.

läget samtidigt som facket 
fick knapphändigt med in-
formation från företaget att 
delge sina medlemmar. Men 
värst var dagen före midsom-
mar förra året när lönerna 
uteblev:
- Det kommer att vara en 

svart dag i minnet hos många.
Det fortsatte med att tjän-

stemännen inte fick lön en 

vändigt beslut men väldigt tråkigt.
Företaget räddades då av hovrättens beslut om 

rekonstruktion. Det blev många turer runt rekon-
struktionen och Anette Hellgren trodde att det ändå 
inte skulle sluta med en konkurs tills GM till slut 
gav beskedet att inte gå med på någonting:
- Det kom som en kalldusch.

enda gång i 
tid. Till slut 
så  tv ing-
ades facket 
lämna in en 
konkursan-
sökan:
- Ett nöd-
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BIL MOT GRÄSKLIPPARE

En annan profil på Saab under den stormiga tiden 
var pressinformatören Gunilla Gustavs. Hon var 
Saabs röst utåt och hade att balanserna mellan vad 
hon fick säga och inte fick säga till alla journalister 
som hela tiden hörde av sig och ville ha besked. 
Ofta fick hon svara ”inga kommentarer”.
- Det måste ha varit tusentals gånger men med 

olika varianter som t ex ”inget vi kan gå in på 
nu” eller ”det är för tidigt att säga något om det 
just nu”.
Det var kan man säga en stor press på pres-

savdelningen och det var väldigt kämpigt ett långt 
tag. Som informatör hade Gunilla Gustavs också 
uppgiften att visa upp en positiv bild och ge hopp 
om Saab.
- Vi tänkte hela tiden att hålla uppe hoppet och 

bygga upp förtroendet för framtiden. Vi gjorde 
vårt bästa för att visa att vi inte gett upp hoppet 
och att vi fortsatte att kämpa för företaget.
En månad innan konkursen var ett faktum så 

slutade hon på Saab och började på Huskvarnas 
huvudkontor i Stockholm och bytte således ut 
bilar mot åkgräsklippare.

                               
BERG- OCH DALBANA

- När konkursbeslutet kom kändes det i hjärtat. 
Det var en tung dag.
Tiden före konkursen hade varit mycket oviss 

och också förhoppningsfull allt eftersom turerna 
avlöste varandra i olika riktningar.
- Det har varit emotionell berg- och dalbana 

- Går man tillbaka i tiden så har Saab haft en unik 
design. Den har stått ut och det har betytt mycket.
Han anser att Saab har varit duktiga på att skapa 

familjekänsla.
- Det har spelat stor roll för att få människor att 

bli kära i Saab.                                                
DÖDSKYSS

En som påstod sig älska Saab var Victor Muller. 
Men kärleken var inte större än att han såldes sin 
Saab strax efter konkursen. 
Tre månader efter konkursen var han tillbaka 

i Sverige men inte i Saab-ärenden utan för att 
föreläsa men han pratar gärna om tiden som var 
med Saab:
- När GM sa att de inte ville förhandla med 

Youngman var det slut.
Månaderna innan konkursen var de svåraste som 

han upplevt i sitt liv:
- Vi fortsatte att kämpa men till slut krockade 

vi med en vägg. 
Muller ger gärna en känga åt rekonstruktören 

Guy Lofalk som han anser gav Saab en ”död-
skyss” när han på egen hand lockade Youngman 
och Pang Da att ta över Saab till 100 procent 
istället för 23 + 29 procent som var överenskom-
met innan.

en av landets största Saab-handlare med 220 
anställda före konkursen men som fick banta ner 
till 115 personer.
- Det var nödvändigt men oerhört tråkigt.
Han håller inte med de som kritiserat Saab för 

att vara en för dyr bil:
- Man ska inte alltid sträva efter att vara billigast. 

Saab var ju en premiumprodukt och man måste 
prata för värdet i den varan.
Joachim Lind medger att bilarna numera har 

kommit att likna varandra mycket:

Ana i Trollhättans VD 
Joachim Lind

Muller har alltid varit 
duktig på att uttrycka 
sig metaforiskt:
- Jag sa att den nya 

överenskommelsen inte 
skulle fungera med GM 
och tyvärr hade jag rätt. 
Vi dök rätt ner i marken.

Muller har svårt att peka ut några höjdpunkter 
under sin tid med Saab utöver introduktionen av 
Phoenix i Genève.
Muller erkänner att han var rädd för att stå 

framför 3.500 personer och säga att han hade 
gett upp och begärt Saab i konkurs och att deras 
jobb var borta:
- Då välkomnade de mig med flera minuters 

applåder. Det var rörande.
Han tror att det går att få igång Saab igen men 

att det kräver ”djupa fickor” och att det bara finns 
ett företag som kan klara det utan att nämna vilket 
men man får väl anta att det är Youngman som 
han syftar på.

                                                                                                      
CHRISTER GEBO

men glädje i vissa 
stunder och sorg i 
andra.
D e t  s ä g e r 

Joachim Lind som 
är vd för Ana i 
Trollhättan och 
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Saab 92 och Volvo PV 444 B
 – en jämförelse

På 1950-talet var Saab ingen större konkur-
rent till Volvo. Det dröjde först till 1960-talet 
när 96:an kom som Saab tog upp konkur-
rensen på allvar till sin svenske ”kollega” från 
Göteborg. Saab gjorde en trevande start och 
när den lanserades så var det Fiat, Morris 
Minor, Austin A30, Ford Anglia/ Prefect och 
Opel Olympia/Kadett för att inte tala om Volk-
swagen som var förhärskande när det svenska 
folkhemmet byggdes upp och bilen alltmer blev 
om inte var mans egendom men i vart fall en 
början till nya medlemmar i svenska hem.
När Saab introducerades 1950 så presenterade 

Volvo sin andra generation PV, nämligen 444B 
med den berömda ”takgöken”. De båda svenska 
bilarna var helt olika. Det framgår också av de 
faktaredogörelser som man kan läsa. Saab ville 
bli den svenska folkvagnen medan Volvo ansåg 
sig vara den lilla bilen med den stora bilens egen-
skaper med anor från PV 60 som såldes parallellt 
med 444:n. Man påtalade också att PV:n hade en 
inbyggd koffert till skillnad från 92:an som man 
bara nådde genom att fälla ner baksätet.

Saab slog på trumman att man var som en fly-
gplansvinge med lågt luftmotstånd efter att ha 
provats i vindtunnel under konstruktionsarbetet. 
Och redan från början – som man hållit fast vid 
i alla år – var arvet från flygplanstillverkningen 
med ”flygplanskvalitet”.  
Volvo tyckte att 444:an var en skönhet och Saab 

ansåg att 92:an tack vare sin aerodynamiska ut-
formning hade ett tilltalande utseende. 
De båda svenska biltillverkarna vände sig till 

samma köpare och framhöll förstås sina olika 
men kanske till och med lika egenskaper. Men 
ändå var det stora skillnader mellan dessa två 
svenskbilar – en mer konventionell Volvo och 
den okonventionella Saaben.
Den största olikheten var att Volvo var bakhju-

lsdriven och under huven satt en 4-cylindrig top-
pventilmotor på 1,4 liter och 44 hästkrafter medan 
Saab hade den lilla 2-cylindriga tvåtaktsmotorn 
på 764 cc och endast 25 hkr. Bränsleförbruknin-
gen uppgavs bara vara 0,6 liter per mil för Saa-
ben. Och så var det frihjulet och den tvärställda 
motorn som ytterligare urskiljde Saab från Volvo.  

Illustrationen mellan Saab 92 
och Volvo 444B är hämtad ur 
Automobilhistoriska klubbens 
tidning Bulletin från mars 2012.
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Folkrace har förstört 
många Saab 99:or

På 1950- och 60-talen skrotades många 30-talsbilar ut sedan de tjänat sina ägare på den 
tidens undermåliga svenska grusvägar. Men alla gick inte rakt till skrotfirmorna utan en hel 
del ”skrotades” i Stock Car. Det var dåtidens motsvarighet till dagens folkrace-tävlingar. 
I sitt ursprungliga skick blev Stock car relativt 

kortlivat i Sverige som folknöjde. Men under de 
år som det pågick samlade det stor publik. Många 
bilar som kunde ha sparats lemlästades. Stock car 
blev den sista användningen för gamla bilar. Det 
fanns inget intyresse att spara på gamla bilar och 
veteranfordonsintresset var mycket minimalt. Till 
slut fanns det inte så många bilar kvar att köra 
stock car med och folknöjet dog ut.
Men det dröjde inte så många år förrän intresset 

för att köra slut på gamla bilar tog fart igen. Nu 
hade namnet ändrats namn till folkrace, som 
blev det nya folknöjet att som åskådare se bilar 
förstöras och för förare att ta ut det sista av en 

som det är för barn utan kör-
kort som far runt och krockar 
med radiobilar på tivoli och 
nöjesfält.
Det är väldigt många Saab 

99:or som fått sluta sina dagar 
som ömkliga folkrace-bilar 
och det är sorgligt att kon-
statera att detta pågår. Tänk 
om dessa bilar hade tagits 
om hand av renoverare som 
återskapat dem i nyskick 
och inte förstöra dem i en 
lek för vuxna till åskådarnas 
applåder. Förstörelselustan 
väger tyngre för en del än 
bevarandeintresset. 

                                                                                               
CHRISTER GEBO                          

Folkrace har blivit ett folknöje men för gammelbilsentusiaster är detta en 
bedrövlig och sorglig syn. (Fotot från Norrköpings-Tidningar 20 juli 2002 
från Folkracefestivalen som samlade uppemot 25.000 åskådare i Motala)

De bakhängda dörrarna var ju också speciellt för 
Saab gentemot Volvo.
Saab slog sig in på marknaden för sina goda 

vägegenskaper och låga driftsekonomi vilket 
tilltalade många kunder. Volvo var en större bil 
även om de låg i samma småbilsklass. Volvo 
hade ju också fördelen att redan vara etablerad 
på marknaden med sina större modeller och 444 
A som kom ut som 1947-års modell medan Saab 
var nykomlingen som många var nyfikna på. 
Fabriken i Trollhättan hade heller inte samma 
produktionskapacitet. Det första året tillverkades 

enbart 1.246 bilar så det var en verkligt blýgsam 
start men det ökade sedan till närmare 4.000 när 
tillverkningen av tvåtaktsmotorer och växellådor 
flyttades från Trollhättan till en särskild enhet i 
Göteborg 1953.
Att Saab växte och fick sina stora framgån-

gar ”senare i livet” beror ju på Erik Carlssons 
framgångar på rallyvägarna där PV blev hopplöst 
efter. Om Saab tidigare haft det trångt i portgån-
gen så lossnade det i takt med hans inkasserade 
vinster.

                                                CHRISTER GEBO

gammal bil som istället skulle kunna renoveras 
och bevaras. 
Det sägs att historien har en benägenhet att upp-

repas och nöjet att förstöra bilar på det här sättet 
har verkligen gjort skäl för det talesättet.
Folkrace i Sverige är kanske att jämföras med 

tjurfäktning i Spanien även om folkrace i och för 
sig inte har blivit någon nationalsport. Bilar är ju 
heller ingen varelse av kött och blod som plågas 
till döds under folkets jubel och förnöjelse. 
Men för oss som vurmar för gamla bilar gör det 

ont i själen att se dem plågas på folkracebanorna, 
snurra runt och krockas. 
Folkrace är väl detsamma för äldre med körkort 
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ROBO-bladets båda demonstrations-92:or
           är skrotade för längesedan

ROBO-bladet – som gavs ut av AB Robo – har 
i nummer 1 (januari) 1955 publicerar instruk-
tioner till hur man monterar och kopplar in 
extraljus och starkhorn på Saab 92. 

Redaktören har införskaffat det aktuella numret 
för att kanske extrautrusta sin 92:a med dessa till-
behör i samband med en kommande renovering/
uppfräschning efter många års Törnrosa-sömn. 
92:orna, som illustrerar tillvägagångssättet med 
den speciellt framtagna utrustningen för monter-
ing, är sedan länge ”hädangångna”.
A 77069 ägdes av en bilelektriker, nämligen Len-

nart Wilander på Norrbackagatan i Stockholm.  
Det var förmodligen han som gjorde monteringen 
och kopplingsanvisningarna i ROBO-bladet. 
Wilander hade köpt den på sommaren 1954 och 

ägde den till oktober 1962 då den fick ny ägare 
och nytt registreringsnummer, nämligen B 62538 
med Percy Borg i Tyresö som ny ägare. Han hade 
den i knappt två år då han sålde den till Margit 
Johansson i Sundbyberg. På hösten 1965 försvin-
ner den spårlöst, drygt 11 år gammal. Man får väl 
förmoda att den gick till skroten då.
Den andra ”instruktionsbilen” i ROBO-bladet 

ägdes vid tillfället av Philipsons på S:t Eriks-
gatan i Stockholm. Man får väl anta att den var 
utlånad för demonstrationsändamål. Den såldes 
till kontorist Inga Axelsson, som sedan ändrade 
efternamn till Danielsson genom giftermål några 
månader senare. Hon bodde i Solna och 92:an fick 
det nya registreringsnumret B 41853. Den fick 
nytt nummer igen men då hon tog med sig 92:an 
till ny adress i Vällingby på eftersommaren 1956 
så blev det nya registreringsnumret AA 5021. 

Ett år senare kom den tillbaka till Philipsons 
som redan några dagar senare sålde den till ap-
paratmontör Nils Tyllman i Västerhaninge och 
fick i samband med det ett B-nummer igen. Den 
här gången 33324.
I drygt två år hade Tyllman bilen där han 

bytte bort den. 92:an hamnade hos Philipsons i 
Södertälje den här gången. Där stod den nästan 
en månad när snickaren Ture Norden köpte den. 
I slutet av maj 1961 kom den tillbaka till Philip-

sons där man avregistrerade den i mitten av juni 
då den kan förmodas ha gjort sitt och antagligen 
gick till skroten.

                                                                                                     
CHRISTER GEBO

Rita en fantasifull Saab
Sommaren ligger framför oss. Det är bara att hoppas på många soliga dagar. Mycket badande. 

Och förstås härliga veteranbilsträffar. Men en och annan regndag måste vi ju räkna med. Då 
blir det innesittardagar. Ta då fram papper och penna och rita en Saab.
Bakrutan har ju haft jultävlingar sedan några år 

tillbaka. Nu blir det också en sommartävling. Men 
istället för att känna igen fram- och baklyktor så 
är det nu fantasin som ska plockas fram. ”Rita en 
Saab” är nämligen uppgiften. Den får se ut hur 
som helst. Men den ska kännas igen som en Saab. 
Rolig och fantasifull. Eller tråkig och ledsam till 
utseendet.  Rund eller fyrkantig. Terränggående 
som en stridsvagn eller något annat. Spelar ingen 
roll. Saab har ju ett förflutet inom flygindustrin 
och det kan kanske vara en grund för en Saab-
teckning. Eller rita den som en djungeltumma, en 
rykande trollhättemoped eller som en rymdkapsel. 
Spelrummet är fritt. Väldigt mycket fritt.
I det arkiv som redaktören ärvde av företrädaren 

hittades några teckningar som kan få spela som 

riktmärke för hur fantasifulla Saab-teckningar 
kan se ut. 
Rita något kul. Låt kreativiteten flöda. Trisslot-

ter väntar på er som skickar roliga teckningar till 
redaktören och som publiceras i Bakrutan.

                                                                                               
Christer Gebo

Är det någon som känns vid de här teckningarna eller 
vet vem som har gjort dem. Kontakta redaktören så 
att vi kan reda ut det till nästa nummer vem som är 
skaparen till dessa ”missfoster”.
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Tvåtakts-smatter 
är vacker musik

Den vackraste musik som någonsin spelats i Sveriges Radio. Det 
sa Fred Johansson till Tina Thörner och Eric Schüldt i Svängra-
dion. Programmet sändes i P4 på Första maj.
Fred Johansson presenterades som rallyförare, bilhandlare och Saab-

entusiast. I hela sitt liv har han jobbat med Saab och började redan 
som 17-åring som tvåtaktsmekaniker. Sedan har det blivit Saab för 
hela slanten. Hemma i östgötska Kisa har han en nostalgihall med ett 
20-tal bilar.
En av dessa – en tvåtakts-96:a från 1962, körde han ut på gården 

och lät programledarna Tina Törner och Eric Schüldt att lyssna till 
när han gasade på tomgång. Själv ansåg han att någon vackrare musik 
har inte spelats i radion.
- Klingande toner, tycket Tina Törner efter gaspådragen.
Tvåtakts-96:an från 1962 är Fred Johanssons favorit-Saab:
- Den är lika gammal som vårt företag, säger han.
Eric Schüldt undrade varför det sitter en läderrem över motorhuven:
- Det är en töm som man hade till hästarna förr. Nu är den till för att 

tygla alla 38 hästkrafterna under huven.
Schüldt var också fascinerad över vad han kallade för ”den bakvända 

pannlampan på taket”.
- Kartläsarna har den för att visa vägen för den som körde. Det gäller 

att se så långt som möjligt i rallyskogarna, svarade Fred.
När Saabs turbo kom på tal konstaterade Fred Johansson med ett 

skratt att det var tur att det inte fanns turbo på tvåtaktaren för då skulle 
det ha gått för fort för honom.
Han körde rally för många år sedan på den tiden som det begav sig.
Fred Johansson ska åka Midnattsolsloppet med den i sommar. 
-Törs inte ha en starkare motor än 38 hästkrafter. Men roligt är 

det. Man lägger sig på den nivån som man känner sig trygg med, sa 
Tina Törner och tog tillsammans med Eric Schüld avsked från Fred 
Johansson i Kisa.

                                                          CHRISTER GEBO

Programledarna Tina Törner och Eric Schüldt i Svängradion besökte 
rallyföraren, bilhandlaren och Saab-entusiasten Fred Johansson i Kisa. 
här vid Fred:s vita Monte Carlo 1966. Foto Ulrik Petersson
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(EG:7.3) Stöldskydd, ur funktion
Har du fått din 9000 stulen så rattlåset har brutits sönder? Är lås och nyckel i din og900 så slitna 

att du kan dra ur nyckeln under färd? Då blir det till att plocka fram verktygslådan! 
Sedan den första Mars ger nämligen Bilprovningen underkänt för detta.

Som bilist är du skyldig att hålla reda på alla ändringar i lagar och regler som gäller bilismen. Rent 
praktiskt kan detta vara ganska svårt och få hade, och har fortfarande, uppmärksammat Transportsty-
relsens nya krav och EU-direktivet som ligger bakom:

” Stöldskydd i en personbil som tagits i bruk före 1 januari 2005, 
och är av årsmodell 1976 eller senare ska beträffande stöldskydd 
uppfylla kraven i Europaparlamentets och Rådets direktiv 74/61/
EEG och vara typgodkänt enligt ECE-reglemente 18, eller upp-
fylla kraven i avsnitt 5, 6 och 10 i dokumentet E/ECE/324-E/
ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.17, som är en äldre version av ECE-
reglemente 18. Detta dokument kan du läsa på följande länk: http://
www.unece.org/fileadmin/DAM/tran ... 018r3e.pdf 

Det var mycket hänvisningar. Men om vi börjar med Transportsty-
relsens föreskrifter TSFS 2011:101 så finns angivet att en personbil 
som saknar stöldskydd ska underkännas vid kontrollbesiktning. 
Samma sak gäller om det är ur funktion, eller om funktionen är 
bristfällig så ska fordonet underkännas. Föreskriften kan du hämta 
och läsa på följande länk: http://transportstyrelsen.se/Global/Reg 
... 11_101.pdf 

På Trafikverkets hemsida kan du hämta Vägverkets föreskrifter 
om bilar VVFS 2003:22, på följande länk: http://www20.vv.se/
vvfs/pdf/2003nr022.pdf 

EU direktivet 74/61/EEG kan du läsa på den här länken:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 061:SV:PDF  ”
(Saxat ur tråden på SSK:s forum i ämnet)

Direktivet implementeras (som det 
heter på kanslisvenska) alltså från och 
med förste januari i år och allt flera 
annonser dyker nu upp på bilar som 
är underkända i kontrollbesiktningen 
på grund av trasigt eller avsaknad av 
original stöldskydd. Just det, original! 
Är ditt ratt- eller växellådslås bort-
plockat kan du inte ersätta det med en 
rattkrycka eller liknande, hur godkänd 
av ditt försäkringsbolag den än är.
På Sabbklubbens forum finns en tråd 

i ämnet och många är de som reagerat, 
så gott som alla negativt. Flera person-
er har också varit i kontakt med ”vår” 
organisation när det gäller att påverka 
myndigheterna, Motorhistoriska Riks-
förbundet (MHRF). I nämnda tråd 
redovisas vad en person fått till svar 
från förbundsordföranden Jan Tägt:

” Fick svar från MHRF och Jan Tägt som kollat upp sakfrågan och de säger att: 
Det är ett EU direktiv som styr och det gäller billar nyare än -76. På dessa 

fordon SKALL orginal stöldskydd fungera.
Dvs, oavsett om orginal stöldskydd var värdelöst eller om du kompletterar med 

larm, lås, elstängsel o.dyl så måste orginal “stöldskydd” fungera. 
EU direktivet har allstå inte med logik eller praktik att göra utan är en sk. 

byrokratisk regel som ALLA bilprovare skall kolla oasett aktör. En ändring av 
reglerna skulle ta 3-4år att genomföra om det alls är möjligt.” 

Med andra ord: Har du en Saab (eller annan 
bil) nyare än 1975 är det lika bra att vänja sig 
vid att kolla funktionen på sitt stöldskydd.

Janne Hagnell

Bilen är utrustad med ett tändlås i kombination 
med växelspakslås. Då växelspaken förts till 
backläget och nyckeln tagits ur tändlåset är växel-
spaken låst. Låset har följande lägen: 
L=Låst läge. Växelspaken måste vara i backläget 
för att nyckeln ska kunna vridas till L.Nyckeln 
kan endast tas ur i detta läge. 
G=Garageläge.
K=Körläge 
S=Startläge.

Växelspakslås
1.Hus
2.Fjäder
3.Låstunga
4.Kugghjul
5.Kuggsegment
6.Låscylinder
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Bil 80
Världen var annorlunda då. Järnridån var 

fortfarande nedsänkt över Europa och vi fas-
cinerades fortfarande över länder med mer 
än två TV-kanaler. Och visst var bilarna lite 
annorlunda också..?

Boken Bil 80 i nästan oläst skick fyndades 
på en loppis. Jag fastnade för Fiat X1/9:an på 
omslaget eftersom jag själv haft en. Men vid en 
snabb genombläddring var det annonsen för 900 
Turbo som fångade min blick. Från en tid när 
bilföretaget i Trollhättan hette Saab-Scania och 
hade kaxighet och framtidstro.
Saabs modellpalett på faktasidorna är också 

imponerande, låt vara att det mesta är 900 i olika 
chateringar. Och en sådan självklar sak som serv-
ostyrning är extrautrustning, vilket påminner mig 
om min mycket späda mors kommentar efter att 
ha försökt parkera min servolösa 99:a: ”Den kör 
jag ALDRIG mer!!”

Att en hel sida ägnas år 
Saab 600, eller Lancia Del-
ta om man så vill, med den 
inledande kommentaren 
”96:an är död, leve 600:an” 
känns väl i backspegeln 
som lite...tveksamt?

Av Janne Hagnell
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Kristoffer och Anna i Hovmantorp hittade 
på ett lite ovanligt sätt att använda en Volvo 
245 på: Som motorlyft för en V4:a!
” Motorn hade stått på en lastpall en bit bort 

ett tag och jag ville passa på att hänga i den när 
det var fint väder. Lastbilen vi skaffade för att 
ha vid vår husrenovering går att ha till mycket 
bra... Två 45x95-reglar, några spännband och ett 
litet kedjeblock så hade vi en motorlyft.
Tack för en trevlig tidning!” 

hälsar Kristoffer och Anna

Volvo som motorlyft

TTA-Saab
TTA är en nya Racingklassen där alla bilarna kör med samma chassi, samma drivlina och 

även testats i vindtunnel och justerats till samma luftmotstånd för att klassen skall bli så jämn 
som överhuvudtaget möjligt. 

Det skall alltså bli bästa förare som vinner, sen 
behövs det säkert lite tur också men den får förarna 
försöka skaffa själva.
Vi, Stefan Söderström (min bonus-son) och ägare 

av “STEVES SPECIALTRANSPORTER” och jag 
åkte till Göteborg den 19 April för att hämta en 
nästan färdig TTA SAAB för transport till Avesta. 
Bilen skulle färdigställas, för att sedan köras av 
Daniel Haglöf i team Flash Engineering.
Det här är rena banracingmaskinerna och re-

Saabs motorsportshistoria

1962: Första Monte Carlo-
segern – Erik Carlsson, Saab 96

1973: Första WRC-segern – 
Stig Blomqvist, Saab 96 V4

1979: Första turbo-segern i 
WRC – Stig Blomqvist, Saab 99 
Turbo

1984: Första Rallycross EM-
titeln – Anders Norstedt, Saab 
900

1997: Första Rallycross SM-
titeln – Per Eklund, Saab 900

2000: Första Pikes Peak-segern 
– Per Eklund, Saab 9-3

Källa: ttela.se

dan vid första testkörningen 
på Gelleråsen i Karlskoga 
rök banrekordet och det var 
förståss en Saab som var 
snabbast.
Nu är det ju bara skalet som 

är Saab, Volvo, BMW osv, 
under skalet är de så lika det 
går att komma.
Första tävlingen gick på  

Gelleråsen den 12 maj och 
det blev en åttondeplats för 
Daniel och en märkesvinst 
för Saab genom Linus Ohls-
son som vann premiärtäv-
lingen. 
Hälsning i tvåtakt

Text o foto Arne Andersén Det är den här bilen som kommer 
att köra i TTA kommande säsong, en 
nyutvecklad Saab 9-3.

Linus Ohlsson tar täten på Gelleråsen
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Saabs stallchef har gått i mål
Ännu en Saab-profil har gått ur tiden. Det är Bosse Hellberg som avlidit 80 år gammal. Under 

åren 1962 till 1980 basade han över Saabs tävlingsavdelning. När den las ner fortsatte han på 
Saab att arbeta med kvalitetsfrågor.

Bosse Hellberg var spindeln i nätet och kom att 
betyda oerhört mycket för Saabs rallyframgångar 
i tävlingar under 60- och 70-talen. Han tog över 
efter Rolf Mellde som hade grundlagt Saabs täv-
lingsverksamhet drygt tio år tidigare.
Bosse Hellberg administrerade Saabs deltagande 

och basade över tävlingsavdelningen i Trollhättan 
under de framgångsrika åren som stallchef. Han 
fick sedemera kämpa med en allt snålare budget 
innan tävlingsavdelningen lades ner. 
Han har under alla åren fått arbeta under ekono-

miskt knappa förhållanden jämfört med andra 
billtillverkare som lade ner stora resurser på sina 
tävlingsstall. Men Saab har alltid levt med små 
ekonomiska förhållanden men ändå haft stora 
framgångar.
Bosse hade ett mycket stort rallyintresse. Han 

var med och bildade Svenska Rallyförarklubben 
för 50 år sedan då han precis hade knutits till täv-
lingsavdelningen. Han var från 1999 sekreterare i 
klubben till år 2008. Han hade också engagemang 
inom KAK.
Bosse Hellbergs kunnighet och skicklighet i sitt 

arbete med Saabs tävlingsverksamhet påtalas sär-
skilt i Rallyförarklubbens 40-års jubileumsskrift 
år 2002:

“Bosse byggde upp tävlingsavdelningen, som 
fick en enorm kapacitet med stor produktion av 
vassa tävlingsbilar till sina stjärnförare, ingen 
nämnd och ingen glömd. Under Bosses ledning 
ansågs Saab-stallet vara världens bäst organis-
erade stall.”
Ingen nämnd och ingen glömd, står det i skriften 

men man kan ju i alla fall nämna några som Erik 
Carlsson med Pat Moss, Stig Blomqvist och Per 
Eklund. 
Det är ingen överdrift att säga att Bosse Hell-

berg inte bara var en viktig kugge för Saabs ral-
lyframgångar utan en mycket betydelsefull driv
kraft.                                                                               

CHRISTER GEBO

Bosse Hellberg (mitten) tillsammans med Gunnar 
Palm och Erik Carlsson på den tid det begav sig.

Hedersmedlemsskap 2012
Valet av årets hedersmedlem inom Svenska 

Saabklubben motiverades på följande sätt:
Claes Johansson har under decennier skrivit 

sig varm för Saab i artikel på artikel i en aldrig 
sinande ström i olika biltidningar och i andra 
sammanhang.
Med sin speciellt eleganta stil och med mycket 

humor och på ett elegant sätt har han blivit en 
erkänd skribent i veteranbilsverige. Claes är 
den bästa av saabambassadörer och har så varit 
under en lång tid. Ur vårt perspektiv och troligtvis 
långt framöver är Saabhobbyn honom ett stort 
tack skyldig.
Allt detta räcker för ett hedersmedlemskap anser 

styrelsen, Att han dessutom är en av krafterna ba-

kom Saabmuseets räddning gör inte saken sämre. 

Sedan tidigare har klubben följande   hedersm-
edlemmar:

 
Börje Eriksson 
Erik Carlsson
Gösta  Karlsson
Jan Karlsson
Jan Åke Jonsson
Mats Carlsson

Nils Gunnar Svenssson
Carl Magnus Skoogh 
Rolf Skoogh

Martin Bergstrand
Peter Bäckström
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Nya Medlemmar Välkomna !

48

5026 Fredrik Hallin Hisings-Backa

5027 Anders Engström Ekshärad

5028 Hans Nilsson Lysvik

5029 Thomas Asplund Järna

5030 Mattias Hermansson Brålanda

5031 Martin Alveblom Korpilombolo

5032 Dieter Krzoska Castrop-Rauxwel

5033 Dag Ygdevik Växjö

5034 Hans Wikström Skarpnäck

5035 P A Granström Sollefteå

5036 Per-Åke Olsson Örnsköldsvik

5037 Kjell-Åke Önnberg Torsby

5038 Göran Månsson Östersund

5039 Urban Torsternsson Kumla

5040 Jesper Ahlgren Örebro

5041 Uffe Laumark-Möller Tringe

5042 Falco Elie Sm Utrecht

5043 Helmut Muller-Krumb Gross-Gerau

5044 Robert Spoljaric Nurnberg

5045 John Corder Bjärnum

5046 Lennart Karlsson Örsundsbro

5047 Christian Hetland N-Sandnes

5048 Stian Kaurel Bergen Laksvag

5049 Thomas Erens Eigenbilzen

5050 Josip Kovac Bandhagen

5051 Anders Johansson Hassela

5052 Christer Sköld Stenstorp

5053 Conny Nyman Stockholm

5054 Anne-Marie Sandelin Skärholmen

5055 Jan-Erik Storm Vikingstad

5056 Stefan Ivarsson Lilla Edet

5057 Bo Friborg Moholm

5058 Björnar Grue Bakke Gjövik

5059 Manólis Nymark Enköping

5060 Niklas Elofsson Älmhult

5061 Stephen Grace Westerham Kent

5062 Anette Guldbrandsen Arvika

5063 Andreas Björk Skövde

5064 Johan Josefsson Lilla Edet

5065 Tomi Tikanmäki Lappeenranta

5066 Inge Sjöberg Trollhättan

5067 Guttorm Gullaksen Laerdal

5068 Kent Svensson Angered

5069 Tommy Gustafsson Norrahammar

5070 Carl-Axel Olsson Vänersborg

5071 Göran Svensson Jönköping

5072 Lars-Åke Larsson Trollhättan

5073 Jörgen Pettersson Romakloster

5074 Rolf Oscarsson Bengtsfors

5075 Kurt Gullin Slite

5076 Anders Björk Tranås

5077 Niclas Hedlund Iggesund

5078 Mikael Siewertz Örsundsbro

5079 Steen Hansen Harslev

5080 John Asplund Långviksmon

5081 Niels Frees Helsinge

5082 Per Jansson Trollhättan

5083 Martin Svärd Pålsboda

5084 Daniel Kronvall Trelleborg

5085 Johannes Van Natijne Älvsjö

5086 Kenneth Lidström Ullared

5087 Lars-Olof Svensson Torsås

5088 Ulf Brekke Ed

5089 Göran Andersson Norrala

5090 Pär Liljekvist Värnamo

5091 Thomas Nygren Arboga

5092 Johannes Schäfer Basel

5093 Arne Uno Leirset Gran

5094 Christofer Edeus Stockholm

5095 Johnny Tveiteras Bergen

5096 Åke Adolfsson Grödinge

5097 Olov Carlsson Blomstermåla

5098 Sören Sjögren Öregrund

5099 Finn Olsen Skillingaryd

5100 Christer Strid Ängelholm

5101 Anders Kindstedt Hägersten

5102 Inger Johansson Tibro

5103 Anton Björklund Umeå

5104 Kjell Kjellner Falköping

5105 Anton Burman Burträsk

5106 Per-Erik Klasson Borlänge

5107 Lennart Carlsson Söderköping

5108 Inge Ostergaard Asker

5109 Leif Karlsson Linköping

5110 Klas Josefsson Mariestad

5111 Jan Skoglund Ludvika

5112 Johan Eriksson Svenstavik

5113 Mikael Lindström Ekerö

5114 Carlos Abreu Povoa De Santa Iria

5115 Gustav Perbjörs Sundborn

5116 Göran Hjalmarsson Brunflo
5117 Stefan Rydling Huddinge

5118 Christian Hefti Schaffhausen

5119 Göran Strömberg Eskilstuna

5120 Mikael Fleck Sandarne

5121 Lars Baltgren Trollhättan

5122 Lars Pettersson Huddinge

5123 Örjan Söderberg Lögdeå

5124 Håkan Ladebog Hörby

5125 Peter Paulsson Vollsjö

5126 Leif Bernthsson Listerby
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Pressrutan
- Vi svenskar är flata som pannkakor och har gett upp stora delar av 

vårt industriarv. Volvo till Kina och Saab in i dödsriket. 
Det skriver Alrik Söderlund, chefredaktören för Vintage i nr 1.2012. Det är en 

tidning som har sloganen ”Gårdagens drömbilar idag”.  Men även Klassiska 
Bilar och tidningen Klassiker tar upp Saabs konkurs och muséets räddning 
i sina tidningar.

gasljudet medan Erik Söderholm är småsugen 
på en 99 Turbo från 1978 för det snygga turbo-
emblemets skull och Peter Ternström gör det för 
honom solklara valet som är en 900 cabriolet som 
han anser vara det bästa ur svensk biltradition.
Chefredaktören skriver i sin ledare att han får ont 

i magen när han tänker på alla Saabar som aldrig 
kommer att få en koppling till nutid. Han ger GM 
en släng av sleven och skriver att vi ska vara stolta 
över Saab och ”varumärkets sanna själ och inte 
den stackars förvirrande version av Saab som GM 
tyvärr gav oss ibland”. Ledaren illustreras med 
Per Eklunds rally-96:a från 1976 med rubriken 
”Framtidsmaskinen”.
Vintage har en artikel om ”Säkrade Saabar” 

beträffande Saab-muséets räddning undan ut-
försäljning till de 500 hugade budgivarna.  Enligt 
tidningen hade inte Trollhättans kommun, Saab 
AB och Wallenbergs minnesstiftelse det högsta 
anbudet men konkursförvaltarna ”tog sitt förnuft 
tillfånga och tänkte långsiktigt. Tidningen konstat-
erar att ”intresset och värdet för klassiska Saabar 
torde enbart vara på uppgång” och gissar att det nu 
blir en rejäl tillströmning av besökare till muséet.

                                         
FÖRSVUNNEN FRAMTID

Under rubriken ”Framtiden som försvann” gör 
tidnigen en tillbakablick till bilsalongen i Genève 
då ”det pånyttfödda Saab gasade på för fullt”. Det 
var då som nya Saab 9.5 presenterades för världen 

och Muller var i högform och i blickpunkten. I sin 
mobiltelefon hade han en skiss även på nya 9.2 
som inte kom längre än till skisstadiet men som 
såg ut som en modern blandning av Ur-Saaben 
och Saab 96. 
Muller ville föra Saab tillbaka till rötterna från 

flyget och göra en liten bil men allt gick snett när 
kunderna uteblev.

                                                  
  EVIGT LIV
- Det är svårare att ta död på Saab än det är att 

lägga ner biltillverkaren.  Det konstaterar Daniel 
Frodin som är chefredaktör för Klassiska Bilar i 
sin ledare under rubriken ”Saab lever – för evigt” 
i nummer 3. 
Tidningen har nämligen genomfört ett 12-tim-

marslopp med en 96:a och fem 900 som man 
köpt in för mellan 3-5000 kronor i skicket ”snart 
skrotfärdiga” för att utsätta dem för påfrestningar 
och se hur länge de skulle hålla. 
Frodin skriver att han överraskades av att alla 

sex Saabarna rullade in för egen maskin över 
mållinjen tolv timmar efter start även om 96:an 
fått en kylare från en 900 under loppets gång. Det 
är detta som får honom att inse att det är svårare 
att göra slut på Saab som bil än Saab som fabrik.
12-timmarsloppet med dessa nästan skrotfärdiga 

Saabar gick under namnet Saab Memorial och 
genomfördes på Mattåsbanan i Torgås i nordvästra 
Dalarna i 30 graders kyla. 
- I en annan artikel har tidningen gjort en tillbak-

ablick och provkört en Turbo 99:a som man lånat 
från muséet i Trollhättan för en dag. Reportern 
Erik Wedberg hade aldrig kört Saab tidigare och 
inte ens förstått sig på bilmärket då han varit 
uppslukad av så många flera Volvo som han sett 
än Saab. Han hade hört talas om turbokicken och 
äntligen skulle han få vara med om att pröva det 
i verkligheten.
- Det var ju Turbo-introduktionen som  räddade 

Saab den gången från att gå i graven då 99 Turbo 

Det är turbotryck i 
årets första Vintage-
nummer och redan på 
första omslagssidan 
laddar man med Saab 
Turbo. Tre av tidningens 
medarbetare får svara på 
frågan vilken Saab som 
de drömmer hetast om. 
Gustaf Sjöholm vill 

ha en Turbo 16 för av-
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presenterades 1977 som 1978-årsmodell.

                                         
MÄKTIGT SUG

Klassiska Bilars reporter körde förväntansfullt 
iväg med Turbo-99:an och när vägen blev rakare 
och bredare och trafiken glesare utanför Trollhät-
tan så tar han siktet långt framåt med blicken, 
håller ett hårt tag om ratten, spänner kroppen, 
trycker ner gasen och väntar på den omtalade 
kicken:
- Turbokicken som jag förberett mig på blir en 

besvikelse. Visst dröjer det 1-2 sekunder efter att 
gaspedalen stampats i golvet tills accelerationen 
kommer men så dramatiskt och svårkontrollerat 
som vissa säger är det inte, skriver han i sitt 
reportage och upplever kicken ”snarare som ett 
mäktigt sug”.
Senare i artikeln skriver reportern därför om 

turbo-suget istället för turbo-kicken men fram-
håller att Saab som biltillverkare fick känna av 
en turbo-kick :
- Desto mer överraskade det att just Saab, den lil-

la udda bilen från norr, lanserade en turbomodell.

                                      
FÖDD SAAB-VÅRDARE

Även i nummer 4 ägnar Daniel Frodin åt Saab 
men inte åt muséet utan åt muséets föreståndare 
Peter Bäckström som höjs till skyarna.
”Född till att vårda Saab” är rubriken på ledaren 

där han beskriver Peter Bäckströms egenskaper:
- Om man inte har träffat Peter Bäckström så 

kan det vara svårt att förstå att en person kan var 
född till att ta hand om Saabs museum. En person 
som ska ansvara för ett bilmärkes egna museum 
måste inte bara vara oerhört kunnig på gränsen 
till sjukligt insatt i bilarna, historien och om män-
niskorna bakom företaget, skriver Daniel Frodin 
i sin ledare och fortsätter:
- Som om detta inte vore nog så ska allt detta 

sedan paras med en social talang så att du kan 
sprida intresset för bilarna till andra. Allt dessa 
egenskaper besitter Peter Bäckström.

                                                
UPPVÄXT I SAAB

Och som om inte dessa hyllningar i ledaren vore 
nog så innehåller också tidningen en artikel om 
Peter Bäckström rubricerad ”Med Saab i DNA:t”.  
Han har jobbat på Saab i hela sitt liv och kom 

till företaget som elevingenjör efter militärtjän-
stgöringen och blev efter en tid ansvarig för 
utprovningen av Sensonic-kopplingen innan han 
1995 efterträdde då plötslig framlidne Pelle Ruud 
som föreståndare för muséet.
Som så många andra Saab-nördar växte han upp 

som barn till Saab-ägande föräldrar men hann 
som vuxen körkortsinnehavare avverka både en 
VW-bubbla och en Volvo 144 innan det blev Saab 
för hela slanten.

                                                    
BET IHOP

En tung dag för Peter Bäckström var när kro-
nofogden dök upp och klistrade ”utmätt gods”-
lappar på musiebilarna:
- Man fick bita ihop, säger han till Klassiska 

Bilars reporter PeO Kjellström.
När muséet stängdes blev han arbetslös för en 

kort tid innan både museét och Peter Bäckströms 
jobb räddades och han kom tillbaka till muséet 
igen.
- Jag skulle bli förvånad om inte Peter Bäckström 

finns kvar på museét till sin pensionsdag och 
säkerligen efter den också, tror PeO Kjellström.

                               
RALLY TROTS HANDIKAPP

Tidningen Klassiska Bilar nr 4 innehåller också 
en artikel om Stellan Sjödahl. Han föddes 1946 
med en cp-skada och ett rörelsehandikapp som 
han har burit med sig i hela sitt liv men det har inte 
hindrat honom från att köra rally. Det började med 
en Ford Cortina GT men han ville ha en snabbare 
bil och beställde en Escort Mexico. Den lät dock 
vänta på sig till följd av en strejk så han vände sig 
till Saab och fick en V4 1972 som byggdes om till 
en rallybil och som han har än idag. 
Tillsammans med co-drivern Anders Gustavsson 

har de genomfört åtskilliga tävlingar och rullat 
runt en hel del.
- En av de mest minnesvärda vurporna var 1989 

i Röforsbacken då jag åkte föråkare och råkade 
hamna på taket precis nedanför speakertornet, 
berättar Stellan Sjödahl.
Det har haft sina problem att köra rally med en 
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bilen rakt efter en sladd i en kurva och då fick 
kartläsaren greppa tag i ratten, berättar han.
Stellan Sjödahl deltar ibland på motordagar 

med uppvisningar för handikappade barn för att 
få dem att förstå att de också en gång ska kunna 
klara det han kan.

                                
NÖDROP TILL WALLENBERG

Saab-museét räddades i sista stund. Det vet vi 
nu. Vi vet också att Wallenbergs minnesstiftelse 
var inblandat i finansieringen. Men var det Troll-
hättans kommun som fick Wallenbergarna att gå 
in med pengar? Inte alls om man ska tro tidningen 
Klassiker nr 3. Det var tidningens reporter Claes 
Johansson som förmådde Peter Wallenberg att 
rycka in till museéts undsättning och räddning.
Claes hade nämligen en hel dag suttit och filat 

på en debattartikel till Expressen med kritik att 
”ingen officiell person lyft ett finger för att bevara 
en del av Sveriges industrihistoria”.  Då när den 
var klar framåt arbetsdagens slut kom beskedet 
att museét var räddat och debattartikeln blev helt 
plötsligt fullständigt inaktuell och fick gå till, som 
det heter – runda arkivet. 
Den opublicerade debattartikeln var något av 

dramat om Saab-muséet”.
- Vi får inte tappa bort vår historia. Saab är in-

genjörshistoria, formgivning och en viktig symbol 
för Sverige, svarar Peter Wallenberg på frågan 
varför Saabs bilmuseum är så angeläget.
Sist i intervjun slänger han ut en brasklapp:
- Sen tycker jag faktiskt att Saab-husbilarna 

borde ställas ut på museét!.
Undra vad man tycker om det i Ramsele.
Tidningen Klassiker skriver i ett reportage om 

räddningen att ”i sista stund klev Poker (som 
Peter kallas) Wallenberg in och räddade museét 
efter att Klassiker tryckt på larmknappen.”Matt 
på muséet” är rubriken där Claes Johansson har 
lagt sig på rygg på golvet intill Ur-Saaben:
-Jag lägger mig ner. Blundar. Det är jättelarvigt. 

Men det enda jag kan komma på. För en stund 
lämnar jag mig själv där: Östgöte bredvid östgöte. 

 Det är fler som ska kunna ta åt sig äran för 
att ha räddat museét genom att fästa Wallen-
bergs uppmärksamhet på frågan. Den 16 januari 
klockan 14.48, hela två dagar innan Klassikers 
mail till Wallenberg, så skickade Jörgen Trued 
från Saabunited.com ett sms till honom enligt en 
artikel i Klassiker nr 4. 
I sms:et stod det: ”Har du någon idé på hur Saabs 

Bilmuseum kan räddas. Vi inom SaabsUnited 
har försökt med en insamling m.m. Men bättre 
muskler behövs.”

                                         
 TALLADEGA                        

Talladega är ett begrepp i Saab-sammanhang. 
Det var där på superspeedwaybanan i Alabama 
som man fick en enorm uppmärksamhet världen 
över för att ha satt två världsrekord och 19 andra 
rekord under tre veckor i oktober 1986 med tre 
Saab 9000 Turbo direkt tagna ur produktionen i 
Trollhättan. Bilarna fraktades förseglade till USA 
efter att FIA hade inspekterad dem. 
Det är Kenneth Olausson som i Klassiker ner 4 

berättar om hur det gick till när chefsteknikern 
Olle Granlund presenterade idén sedan han sett 
en smutsig Mercedes 190 ställas ut på Frankfurt-
salongen 1983 kommen direkt från Nardobanan i 
Italien där man kört 1.000 mil med den i 247 km:s 
medelhastighet. Där hade Saab kört 8.000 mil 
med fullgasprov för att testa turbon utan problem. 
7 oktober 1986 gick starten med de tre bilarna 

dygnet runt i full fart med korta uppehåll en gång 
i timman för att byta förare samt olja och tändstift 

högerarm som inte har haft 
full kraft utan co-drivern har 
fått vara en tredje arm för 
honom:
- Ibland på krävande 

specialsträckor var jag så 
svag att jag inte orkade styra 

sista striden för museéts 
räddning. Innan dess 
hade Claes skrivit ett 
brev till Peter Wallen-
berg som ett nödrop 
för museéts räddning 
och fick ett snabbt svar 
med tack för det välfor-
mulerade brevet men i 
övrigt hördes inget mer. 
En månad efter det att 
museét räddats har Peter 

Wallenberg i en intervju i SvD, enligt Klassiker, 
uppgett att brevet varit avgörande för familjens 

insats att rädda museét kvar i Trollhättan.                 
                   

HUSBILARNA I MUSÉET
Klassiker utnämner i en intervju i nummer 3 

Peter Wallenberg som ”den verkliga hjälten i 
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SPECIALMODELL
I Nyköping kom man under åren 1988 till 1990 

att bygga om 9000 i standardutförande till en 
specialmodell som fick namnet Talladega. Under 
de båda åren blev det 152 bilar. Det låga anta-
let gör dem till en sällsynt modell. De ska vara 
svarta med en röd stripe utmed karossidan även 
om den första var röd och det lär finnas två vita 
och två blå varav en har automatlåda. Detta har 
David Olsson i Linköping har forskat fram enligt 
tidningen Klassiker.
Magnus Höglund i Västerås har i alla fall en svart 

Talladega från 1989 – alltså mitt i produktionen. 
Han är den femte ägaren till bilen som började 
sina dagar i Katrineholm och har bara gått 16.000 
mil. Han berättar för Claes Johansson i samma 
Klassikernummer om sin Talladega och sitt sam-
larintresse för Saab. Han köper in från England 
och bygger om från höger- till vänsterstyrt:
- Det gör jag på en helg, säger han.
Magnus Höglund har ett 20-tal Turbo-Saabar.

                                            
TURBO-JÄMFÖRELSE 

Classic Motor behandlar Saab Turbo i nummer 
5 och jämför 99 Turbo med 900 Turbo. ”Turbo i 
tvekamp” är den träffande rubriken på artikeln. 
Var 900 Turbo snabbare, snyggare och bättre än 
99 Turbo? är frågan som tidningen ställer sig. 
Tidningen konstaterar som så många andra gjort, 
nämligen att det var Turbon som räddade Saab 
den gången i slutet på 70-talet efter det att V4:an 
hade räddat Saab tio år tidigare.     
Turboentusiasten Magnus Höglund - han med 

Talladegan i Klassikers artikel ovan -  köpte i vin-
tras en akaciagrön 99 Turbo 1980 som endast gått 
13.000 mil och de senaste sju åren bara 1.000 mil.  
Magnus berättar att den förste ägaren var en pilot.
- De brukar gilla Saab, säger han.  
Klubbens ordförande Karl Ask berättar samti-

digt om sin silvermetallic 900 Turbo Lux 1984 
och som han köpte förra vintern med 43.000 mil 
bakom sig i Göteborg och var i gott skick.    

- Den var helt omöjlig att säga nej till, påpekar 
han.
Han uppger att Lux-modellen är ovanlig och 

”kan mest ses som en diskret direktörsmodell 
där man plockat på lyxutrustning som elspeglar, 
elsoloucka, elantenn och farthållare”.
Karl berättar att han har försett Saaben med en 

del tillbehör som var vanligt på den tiden som 
bakrutejalusie och stenskottstejp på motorhuvens 
framsida. Utöver det så har han monterat en Nardi 
träratt och ett tvåpipigt avgasrör.
Och så var det då frågorna som tidningen började 

sin artikel med. 
- Jämför man de båda så känns 99:an ganska 

gammaldags att köra men är roligare om man 
låter turbon arbeta, enligt Magnus Höglund och 
fortsätter:
- Många kör 900 som bruksbil än idag och jag 

tycker att den fortfarande är komfortabel och 
känns mer genomtänkt i konstruktionen.
900 är snabbast åtminstone på raka vägar men 

inte säkert på kurviga grusvägar, snyggast är en 
smakfråga, bekvämast på långfärder är 900 men 
vill man köra aktivt är 99 ett bättre val, sam-
manfattar tidningen och menar att sportigheten 

försvann med 900-modellen.  
                     

JORDKLOTETS ENDA
 BRUKS 92:a

I Stockholmstrakten rullar det en Saab 92. Ba-
kom ratten sitter Ingrid Sundin. Hon köpte bilen 
ny den 15 juli 1955 och har den kvar. Det var 
hennes första och enda bil. I en hel del år åkte 
hon in till sitt jobb i Stockholm innan det blev för 
dyrt att parkera i innerstan. Det är Claes Johans-
son som berättar om Ingrids 92:a i Klassiker nr 4 
där han utnämner den till jordklotets enda Saab 
92 som bruksbil än idag om det numera enbart 
blir till förortens köpcentrum. Som ny var 92:an 
maroonröd men efter en incident på verkstaden 
lackades den om och då fick den bli vit istället. 
92:an var en gång också nära att bli lågornas rov 

på bilarna. 31 förare turades om att plåga 
Saabarna i 225 km/timmen under 10.000 
mil vilket motsvarar 2,5 varv runt jorden 
och 23.500 varv runt den drygt 4,2 km 
långa banan. Det var en enda lång PR-resa 
för Saab som med 213,299 km/timmen i 
snittfart visade en enorm slitstyrka och 

uthållighet. 
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Hej alla SAAB-vänner runt om i vårt avlånga land!

Nu äntligen har jag blivit medlem i denna exklu-
siva klubb som jag så länge tänkt bli medlem i. 
Som gammal Saab-ägare är det mycket trevligt 
att få läsa Bakrutan och minnas tillbaka till 50-, 
60- och 70-talen då man var riktig Saab-fantast 
och fick snacka med alla storfräsare som Erik ”På 
taket” Carlsson, Gunnar Palm, Stig Blomkvist, 
Bosse Brasta, Gösta Karlsson, Sigge Johansson. 
Efter att ha träffat dessa herrar och många fler var 
man upprymd och stimulerad.
Här följer en lista på alla Saabar jag har haft i 

min ägo:
Saab 96 kortnos vit 1960
Saab 750 Grand Turismo grå
Saab Sport röd 1962
Saab V4 röd 1967
Saab V4 vit 1969
Saab 99 Turbo röd (den första turbon)
Saab 9000 Turbo svart 1987
Saab 9000 CS blå 1994
Saab 96 blå 1961
Saab 93F 1960
Saab 9.3 Vector 2003
Saab 9.3 Aero silver, 2005
Saab 9.3X 2010
Saab 93B grå 1958
Det är så man ryser och alla minnen poppar upp 

i huvudet. Tänk så mycket glädje dessa bilar har 
gett mig och dessutom en hel del erfarenheter.
Jag kom över en 93F 1960 för ett antal år sedan 

som var i ett mycket bra skick. Ungefär samtidigt 
kom sportkombin åtföljd av en massa tidnings-

gubbar från hela världen. 93:an stod uppställd 
invid min gamla museimack och de flesta undrade 
om den var till salu. Det var den inte. Men två 
herrar från Amsterdam gav sig den på att de skulle 
köpa den och efter två års förhandlande fick jag 
ge efter så bilen går numera i Holland. Det var en 
bilaffär som jag ångrar och saknaden efter 93:an 
har grämt mig i flera år.
För två år sedan kom en herre med en jättefin 

96:a och tankade. Han var på väg till nostalgifes-
tivalen i Vårgårda. Jag blev väldigt köpsugen 
och min fråga var om det var möjligt att få köpa 
denna vagn. Svaret kom snabbt: Den säljer jag 
aldrig men min son och hans kompis har varit 
och tittat på en mycket fin 93B hos en man ute i 
Bohuslän. Den var alldeles för dyr men när jag 
kommer hem till Trollhättan ringer jag dig så får 
du numret till denne man.

Sven Liljequist

Saab 93:an tillhör Sven Liljequist.

när huset brann men man lyckades i sista stund att få undan den.
Ingrids problem uppges vara verkstadens allt yngre mekaniker som inte riktigt 

förstår sig på den gamla tvåtaktstrotjänaren men så har hon kunnig hjälp i Claes 
Johansson och en tidigare klubbordförande, John Jonasson, som rycker ut när 
Ingrids 92:a behöver tillsyn. 

                                            
RÄTT RATT

I förra numret hade vi en artikel om ”Saab i politiken och kulturen” som bland 
annat visade Stefan Löfven. Hittade i arkivet en ledarartikel ur Svenska Dag-
bladet den 4 december 2009 om privatbilismen och miljön. 
Åsikterna i denna ledare som försvarar bilåkandet och kritiserar miljöpartiet 

illustreras med en ratt från en gammel-Saab. Ledarskribenten påpekar att mod-
erna bilar inte har den negativa effekten på miljön som gamla och då passade 
det kanske bra att illustrera med en gammal Saab-ratt från tvåtaktstiden.

                                                                                                    CHRISTER GEBO
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Sven Liljequist är en mycket känd profil både 
i sin hembygd och i veteranbilskretsar. Han har 
under många år drivit en Shell bensinstation i 
centralorten Sollebrunn mellan Trollhättan och 
Alingsås. Ibland kallas han för Shellman och 
ibland för ”Sven på macken”.  Han har ett mycket 
gediget intresse för veteranbilar.
Sven Liljequist, som utnämndes år 2006 till 

Årets Bjärkebo, är kändis inte enbart i sin hem-
bygd eller ens i hela landet utan även utomlands 
inte minst för den replika av en gammaldags 
bensinstation som han byggt upp intill den station 
som uppfördes 1953. Redan då var Sven med på 
macken som 14-åring och har jobbat där i hela 
sitt liv. Han har träffat många människor under 
de nära 60 åren på macken som han slog igen i 
höstas. 1993 gav Sven Liljequist ut en 72-sidig 
bok om ”mixade minnen och tankar från macken”.
Det var på den tiden då bilar skulle rundsmörjas 

var 150:e mil och motorer sotas. Han har fyllt 
många tankar, putsat vindrutor, kollat oljan i 

motorn och lufttrycket i däcken på kundernas 
bilar. Varit klädd i Shells uniform och har gjort 
honnör åt kunderna med sin båtmössa och ibland 
skärmmössa.
I höstas sa Sven Liljequist ”hej då” till macken 

då myndigheterna krävde flermiljonsatsningar i 
brandsäkerhet för att den skulle få drivas vidare. 
I stället kommer han att lägga ner mer tid på sin 
museimack.
Han har inte bara liknats vid Roy och Roger i en 

och samma person utan han lånade ut en hel del 
av de mackprylar han samlat på sig som dekor till 
den populära TV-serien ”Macken”.
Lördagen den 1 oktober 2011 sålde han den 

sista bensindroppen. På avslutningen var förstås 
Jan Rippe och Anders Eriksson dagen till ära på 
plats i Sollebrunn i sin Roger och Roy-klädsel och 
Sven Liljequist hade tagit på sig Shell-uniformen.
Profilen Sven Liljequist hälsas väldigt mycket 

välkommen i Svenska Saabklubben.                                                                     
Christer Gebo

Välkommen i klubben, Shellman!
Erik Carlsson 283:an vid Kungsrallyt mellan Göteborg 
och Backamo år 2002.

Efter ett trevligt telefonsamtal kom vi 
överens om att jag fick komma och se på 
SAABEN vilken var klart godkänd men för 
dyr. Ägaren hade haft bilen stående i 15 år 
och startat den en gång om året. Efter vissa 
påtryckningar om ett köp så gav sig mannen 
så småningom och den fina 93:an har fått ett 
nytt hem här i Sollebrunn så nu mår jag bra 
igen.

2takts-hälsningar
från Sven Liljeqvist  Sollebrunn
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Omslagsbild Saab Sonett
SAAB Sonett I:an var omslagsbilden på Teknik För Alla nr 9 den 3-17 maj 1957. 
Tidningen skriver: ”Omslagsbilden visar SAAB Sonett som f.n. tillverkas i en mindre serie. 

Karossen kommer till hos ASJ i Katrineholm medan SAAB i Linköping svarar för lättmetall-
stommen och monteringen”.

Då på den tiden var det en stor sak att Saab 
gjorde denna extrema sportbil långt från dem 
ordinarie 93-modellen. Hur liten serien skulle bli 
kunde man inget veta om då. 
Omslagsbilden är heller inte fotograferad utan 

tecknad och färglagd som en målning.
Annars är det inget Sonett-relaterat innehåll i 

tidningen utan omslagsbilden hänger i luften. 
Däremot finns det en artikel om ”Saab och DKW 
med saxomat”.
- Automatkopplingarnas tid är inne, börjar tid-

ningen artikeln som illustreras med en teckning.
Artikeln publiceras här intill in extenso så att 

redaktören slipper ”skriva av” den.

                                    
Avrådes

I tidningen finns det också en frågespalt. Bland 
frågor om utombordare, antenner, transistor-
förstärkare och mopeder finns det en om SAAB. 

- Kan man hyvla ner topplocket på en SAAB 
93-motor för att få högre effekt och i så fall hur 
mycket? undrar signaturen ”Tfa-läsare K”.
Tidningen avråder från detta eftersom förbrän-

ningsrummet då ändras och som kan medföra 
att spolningsförloppet blir mindre effektivt och 
istället tvärtom sänker effekten och motorns    
prestationsförmåga vilket vore onödigt då 93:ans 
motor har bra effekt i förhållande till cylinder-
volymen. En annan nackdel anser man vara att 
effektökningen inte står i rimlig proportion till 

den minskade livslängden.         
                            

Kuriosa
Som kuriosa utan Saab-innehåll kan nämnas 

avdelningen ”Plats för uppfinningar”.   Göran 
Cederberg i Mölndal har uppfunnit en töjbar 
livrem som ger ifrån sig en varningssignal om 
den töjs ut för mycket till följd av för stor omfång 
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Påställda Saab:ar
Vid årsmötet väcktes frågan om möjlighetenrna att från Transportstyrelsen få ut statistik över 

antalet påställda Saabar i bilregistret. I tabellen  visas alla SAAB bilar från ursaaben t o m 1993 
års modell som finns upptagna i transportstyrelsens register. 
SAAB 92                      102 st
SAAB 93                      140 st
SAAB 93 GT750              2 st
SAAB 95 1959 - 64        33 st 
SAAB 96 1960 - 64       550 st
SAAB Sport 1962 - 64     54st
SAAB Sport 1965             1 st
SAAB 96 1965 -           2078 st (V4 och  
         TT är inte alltid ang).

SAAB 95 1965 - 66            0 st
SAAB 96 TT 1968             1 st
SAAB 96 V4 avkortad       1 st
SAAB 95 V4 1967 -       271 st
SAAB 99 1968 -          1877 st
SAAB 900 1978 Tot.         8078 st
SAAB 900 Turbo            545 st
SAAB 900 SEMS               30 st
SAAB 900 Aero              20 st
SAAB 900 Cab               11 st
SAAB 9000 t o m 93     8427 st
 
Det kan ju förekomma bilar med annan avvi-

kande beteckning typ ombyggd eller liknande 
men det torde vara ett blygsamt antal.
Det finns säkert också ett antal avställda av de 

senare årsmodellerna som inte är skattebefriade, 
kanske ofta cabriolet och andra som inte används 
vintertid.
De flesta fordon äldre än 30 år avställs normalt 

inte, så deras antal torde vara ganska korrekt. 
Sedan kan ju jag ha gjort mig skyldig till något 
summeringsfel men det bäddar jag in i oljerök.

Arne Anderssen

Artikelförfattarens Saab kortnossport 62-64 är en 
av de totalt 21 615 fordon som är omnämnt ovan. 
Den är i dag helt renoverad från att bland annat 
levt ett hårt liv som rallybil under några år.

på magen.
Jan Frödén i Jönköping föreslog att man kunde ha en tavla 

med olika motiv på en rullgardin bakom ramen att dra ner och 
byta ut motivet.
Lars Eriksson i Bromma tyckte att man skulle slopa kläd-

nyporna när man hänger upp tvätten på tork genom att göra 
självhäftande klädstreck som skulle kunna användas många 
gånger.
Olof Andersson i Mariestad hade en idé som skulle tilltala lata 

villaägare med flaggstång, nämligen en apparat som automatiskt 
hissar och halar flaggan efter en inställning på de olika tider som 
påbuds i allmänna flagglagen. 
Kent Lundkvist i Norrköping hade en idé om att båtar skulle 

kunna förses med en öppning i fören där vattnet kan sugas in och 
sedan slungas ut i aktern. Med den metoden skulle man kunna 
driva båten och samtidigt skulle en konstruktion under durken 
silar undan medföljande fiskar som man enkelt kunde hala upp.
Det är både roligt och intressant att läsa gamla motor- och 

tekniktidningar.
Mycket mer nöjesfullt än att läsa nya tidskrifter.

                                                                            
CHRISTER GEBO



58

Vädret kunde varit bättre, det var mest regn faktiskt, men vi var tio bilar från Göteborg som 
körde upp i karavan mot Borås och Gustaf E. Bil som hade 65-års-jubileum, före detta Saab Ana. 

Borås vårträff

Jag låg först och hade koll på vilket mot/avfart vi 
skulle svänga av, men sedan körde jag och bilen 
bakom faktiskt lite fel först, jag får väl skylla på 
min kartläsare, resten av karavanen hade dock 
stannat vid rödljus och körde rakt fram när vi 
svängde fel. Ja, ja, vi hamnade rätt ändå, fast kom 
fram sist även om vi legat först först... 
Totalt 17 bilar blev det om vi räknar med en 900 

T16 från 1984 med en ägare, som egentligen stod 
parkerad vid stormarknaden bredvid men anslöt 
senare när han fick syn på våra fina veteranbilar. 
Riktigt trevligt blev det trots regnet! Och när jag 
kom hem igen var det blå himmel och solsken!

Text o foto Mats Kadmark

Träff kl 8:45 vid Delsjömotet för gemensam karavan från Göteborg 
till Borås. Håkan Malmgrens fina 93B närmast kameran.

Ovan: Håkan Malmgrens 
grönmetallic 99 Turbo från 1980.
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Saab 96 med taksnurra
Bakrutans efterlysningar av okända fotografier brukar ge resultat. Den här gången gäller det en Saab 

96 med en propeller på taket. 
Är det en vanlig vindflöjel som ägaren har monterat på skoj på lastbågen eller finns det något mer 

experimentellt syfte bakom arrangemanget? Man skulle ju kunna misstänka att det är någon som 
försöker att alstra elektricitet och att en generator är kopplad till vindsnurran.
Fotot är taget i Hamburgsund i norra Bohuslän någon gång på 80-talet. 
Är det någon som vet något om ”Saab-snurran” eller har någon teori om varför snurran sitter på 

biltaket så hör av er till redaktionen.
Registreringsnumret på Saaben sitter nu på en annan bil.

                                                                                   Christer Gebo

Gerhard Johansson (med glasögon) står 
vid sin V4 från 1971 och diskuterar med 
andra Saab-intresserade.
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MAX & VILLE
 SAABMEKANIKER SOM UPPLYSER

Jubileum, ja det får vi kalla det för denna gång. Detta är tionde gången som Max&Ville är i 
farten. Sitter som vanligt här i tidsnöd, två dagar innan redaktörernas deadline. Att man inte 
lär sig! Denna gång har tiden gått till lägenhetsrenovering åt min far.

Porschen skall prepareras inför Nurnburgringresan till valborg. Vi är 8 bilar som skall ner och slita 
lite asfalt. Förhoppningen är fint väder och att hinna med ca 25 varv på de två dagarna som det är 
turistkörning. 25 varv låter kanske inte så mycket men i mil räknat så blir det ialla fall 55 mil och 
motsvarar 275 varv på Ring Knutstorp. Men nu låter vi Max&Ville ta över föreställningen.

Denna gång skall vi i huvudsak 
avhandla SAAB V4 med inriktning 
på de sista årsmodellerna. Ingenting 
är fulländat, inte ens efter 30 års 
tillverkning. Man gjorde justeringar 
ända in till slutet av tillverkningen. Vi 
börjar “bakifrån” kanske är detta det 
sista SI:et på en SAAB V4! Utfärdat 
november 1979. 

Problemet var bränslestopp p.g.a. 
felmonterat luftintag, de sista 1000 
bilarna skall iallafall vara rätt.

Vi fortsätter med ett SI som berör 
upphängningen av avgassystemet. 
Här gäller det bilar av 1975B samt 
76-77 årsmodell.

Detta ser ni på nästa sida
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Nästa SI gäller hög motortemperatur vid tomgångskörning på 1976 och 1977 årsmodell av SAAB V4.
När vi nu har fått med ett av de garanterat sista SI:n på SAAB V4, då borde vi kanske ta med ett 

av de första. Ett tillägg för leveransservicen, stämplat september 1966. Lägg märke till hur språket 
har ändrat sig på dessa 14 år som det är mellan det första och det kanske sista. 1966 benämner man 
fordonet för “vagnar” och 1979 skriver man “bil”. Ordet vagnar låter lite viktigare tycker jag.

Eftersom jag är svag för SAAB 900 så avslutar vi med dessa. Här gäller det T-16 och rotorn som är 
limmad. Hur många har försökt att byta med resultatet att man brutit av den? Kunde tro de!
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Nu är det dags att sluta för denna gång, 
det gör vi med ett SI på SAAB 900 
1984 årsmodell, detta berör elhissarnas 
strömställare som kan ( kunde) fastna i 
sitt nedre läge.
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Nu är det högtid att iorningställa era “veteranare” inför somma-
rens körning. Ha det så bra tills nästa gång.

Häsningar Max&Ville

Vid tangenterna Michael Rasmussen

Ser du något i din 
lokaltidning om SAAB

 Skicka ett klipp till Bakrutan
för publicering i Pressrutan!
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Polar Classic Rally 2012
Polar Classic Rally 2012 är ett sant äventyr med smygstart den 26 juni 

2012 med besiktning och mingel och dagen efter den officiella starten på 
Vaksalatorg i Uppsala den 27 juni kl 11.00 och med målgång i Arjeplog 

efter tre avslutande fartsträckor i ljuset av 
midnattsolen natten till lördagen den 30 juni.

Polar Classic Rally är en riktig Historisk Ral-
lytävling där både förare och kartläsare måste 
prestera sitt bästa för att lyckas, föraren som utan 
noter skall bemästra sitt ekipage på de cirka 25 
fartsträckorna och kartläsaren som skall lotsa sin 
förare rätt både mellan fartsträckorna och på fart-
sträckorna enbart med hjälp av kartor, precis som 
det var när Midnattsolsrallyt genomfördes 2006.
Rallyklassikerna bildades 1987 som en in-

tresseförening för att bevara och utveckla det 
historiska tävlandet i rally genom att sedan dess 
arrangera Klassiska Rallycupen (för bilar upp 
till och med 1965 års modeller) Historiska Ral-
lycupen (för bilar mellan 1966–1981 årsmodeller) 

med stor succé. Sedan några år är Rallyklassikerna 
en registrerad motorklubb och medlem i Svenska 
Bilsportförbundet och är också den officiella ar-
rangören av Polar Classic Rally vilket garanterar 
att den yttersta avsikten med Polar Classic Rally 
är att tävlingen skall utföras på ett sant historiskt 
sätt. Här är noter, roadbook och andra moderna 
hjälpmedel bannlysta och till en kostnad som skall 
garantera att alla ska kunna vara med.

Hjärtligt välkomna
Tävlingsledningen Polar Classic Rally

Ovanstående text är hämtad från www.polarclas-
sic.se så titta där för uppdaterad info innan ni åker 
ut och tittar!
Vid denna tidnings pressläggning är 12 Saabeki-

page anmälda till start.
Anders Johansson

Midnattssolsrallyt 2012
För andra gången arrangeras Midnattssolsrallyt 2012 med utgångspunkt från ett och samma 

ställe varje dag, Rocklundaområdet i Västerås, tävlingsbilar och servicebilar kommer tillbaka 
varje kväll för service och besättningarna för övernattning. 2011 års koncept med Västerås som 
huvudpunkt visade sig vara enklare och billigare för deltagare och ett mer kompakt rally som 
miljömässigt visade sig vara mycket bra.

Rallyts bansträckning 2012
Tävlingens första sträcka kommer att locka stor-

publik till Rocklunda. Den körs på onsdagskvällen 
den 18 juli. På torsdagsmorgonen lämnar bilarna 
Rocklunda för att köra sex specialsträckor i Väst-
manland, Dalarna och så åter till Västerås. Lunch 
uppehåll i Hedemora. Fredagen blir en heldag 
i Roslagen på verkligt klassiska vägar, där Ove 
Påven Andersson och Åke Bryggarn Andersson 
slogs med Björn Waldegård på de kurviga roslags-
vägarna. Lunch uppehåll i Östhammar.

Avslutningsdagen kör man sträckor genom Sörm-
land med lunchuppehåll vid Ericbergs Sätteri och 
slutligen tillbaka till Västerås och Rocklunda för 
sista sträckan och för en pampig målgång.

Bilklasser i Midnattssolsrallyt 2012
Midnattssolsrallyt är öppet för historiska rally-

bilar uppdelade i flera klasser. De två huvudklas-

serna heter Historiskt regularity och Historiska 
rallyklassen. I klassen regularity kan man hitta 
öppna bilar av roadstertyp och mer standardbet-
onade men äldre bilar. I den klassen ligger svåri-
gheten i att hålla en snittfart på 50 km/t. Farten 
låter inte så svindlande, men man får bestraffning 
för varje tiondels sekund som man är för sen, el-
ler för tidig till målet på sträckan. Eller när man 
passerar någon av de hemliga tidskontrollerna 
utefter sträckan.

Den Historiska rallyklassen är mer av vad vi i 
vanligt tal kallar att köra rally. Där gäller det att 
avverka en specialsträcka, en SS, på så kort tid 
som möjligt. Dessa bilar har säkerhetsutrustning 
som gör att besättningen är väl skyddad om det 
skulle gå lite för fort. Det händer att man gör 
besök i naturen, men det är ytterst ovanligt att 
någon kommer till skada. 165 bilar totalt i rallyt.

Se vidare på www.midnattssolsrallyt.com
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SAAB träff och marknad på 
Gelleråsens motorstadion 2012 06 16 - 17

Den 16 - 17 juni 2012 arrangerar Racing Historiska klubben historisk racing och 1000 cupen på 
Gelleråsbanan i Karlskoga.
Tre SAAB klubbar i samverkan i form av Svenska Saabklubben, SAAB Turbo Club of Sweden och 
Club Sonett Sweden har beslutat att medverka i form av utställning av våra finbilar samt marknad 
och uppvisnings körning på banan. 
 
Programmet ser i nuläget ut enligt följande:
Lördag fm = träning RHK 09.00 - 12.00
Lunch 12.00 - 13.00. Uppvisning på banan av klassiska MC 12.00 - 12.30. Möjlighet till uppvisn-
ing på banan för SAAB klubbens fordon 12.30 - 13.30.
Lördag em = tävling RHK 13.30 - 18.00
Den sista 9-3an från SAAB kommer att närvara vid banan!

Söndag fm = tävling RHK 09.00 - 12.00
Lunch 12.00 - 13.00. Uppvisning på banan av klassiska MC 12.00 - 12.30. Möjlighet till uppvisn-
ing på banan för SAAB klubbens fordon 12.30 - 13.30.
Söndag em 13.30 - 17.00 tävling RHK.

Uppvisningen på banan blir inte i tävlingsfart utan med pacecar men vi får i alla fall sprida lite 
tvåtaktsrök över området och turboaggregaten får andas lite klassisk racingluft.
De som vill köra på banan måste föranmäla så vi vet hur många bilar vi skall ha plats för.
Anmälan till Arne Andersén Örebro, l_a@telia.com eller Christian Haugsoen Karlstad, 
c.haugsoen@gmail.com . Adress och tel till Arne finns också i Bakrutan under styrelsen.
 
Finbilar (från ursaaben t o m Classic SAAB 900 och 9000CC) med förare kommer in fritt, passag-
erare får betala ordinarie inträde om 160:-. 
Säljare betalar 100:- för bil, 200:- för bil med släp och 300 för lastbil.
För ytterligare info, kontakta Arne. 

Svenska SAAB klubben   Arne Andersén

Prislista 2012 /13 kan du beställa nu.
 

Skicka ett vanligt brev , lägg i 60:- SEK och en lapp med dina kontaktuppgifter så kommer  
listan som består av 33 sidor i A4-storlek , dessutom skickar jag med Nyhetsblad NR : 1 7 

2012. Alla delar i listan är för 2T och V4.
 

Kanske går du i tankar att renovera dina BROMSAR på din pärla men drar dig för att börja för det 
kan vara svårt att hitta prylarna du behöver, till exempel bromsband, bromsbackar, rep.satser till 

huvudcylinder, hjulcylindrar, hromsslangar från 92 .a till den sista V4-an  1980. 
Eller är kopplingen inte ok, inget problem det finns rep.satser i lager samt även några NOS slavcy-

lindrar 2T och V4, även kopplingsslang V4 69 - 80. 
Skruvar du i en 2T motor så hittar du de flesta packningar, p-boxar och o-ringar du behöver,     

samma gäller för V4 motorn, och på denna motor finns det fler reservdelar att tillgå.
 

Så om du precis köpt ditt renoveringsprojekt, eller bara behöver någom liten detalj till din bil som 
du använder under sommaren, tveka inte beställ listan eller ring mig och tala om vad du söker , Du 

kan även maila mig och du får tag på mig veckans alla dagar mellan 11,00 - 20,00.
 

Karl-Anders Carlsson  Grunsbo 271  462 96  FRÄNDEFORS  Tel: ( + 46) 0521 - 431 33  Mail 
: saab.kalle@telia.com
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Evenemang
 

.

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

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

Tidningsred

Saab Gothia-Göteborgssektionen 
prel träffar sommaren 2012

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 Helenevik. 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

6 Juni Motorhistoriska dagen i Bjärnum
10 Juni Träff i Älvdalen Klippan
30 Juni Jonstorp Kullamarknaden
1 Juli MHK Veteranmarknad i Kyrkheddinge.
6-8 Juli Svenskt sportvagnsmeeting Knutstorp
14 Juli Saab Skånia sommarrally
21 juli Thulinsträffen i Landskrona (Cruising 

den tjugonde juli).
28 juli Saabträff på Nostalgicafet i Tomelilla.
25 augusti Lergökarallyt på Valhall Park.
18 September Årets sista tisd.träff i Löd-
deköpinge
Vi fortsätter med träffarna på Bialitt andra torsda-
gen i månaden kl 1800. Titta gärna på vår hem-
sida http://skane.saabklubben.nu för uppdaterad 
info!

Norrlandssektionens  
prel träffar sommaren 2012

2   juni Bjurholms hjuldag kl 13.00
Kontakt Lennart Vilhelmsson 070-2841787
6 Juni Umeå city rally 070-5285798
2  juni Grunkor & Mojänger Överklinten
Kontakt Johnny Andersson 070-528 57 98
30 juni Weels nats i Umeå
Kontakt Rune Danielsson 090-192987
14 juli Ramsele veterandag
21 juli Klassikerträff i Lycksele
19 aug Motormuseets dag i Vännäs
Veteranfordonsträffar på onsdagkvällar mellan 
6/6 -- 29/8 vid  Gammlia hembygdsområde mel-
lan kl 19-21. Fika kan köpas på plats.
Glöm inte att titta på vår hemsida: http://norrland.
saabklubben.nu/index.htm för uppdaterad info!
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Klubbsh  p
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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:-

Saabklubbens 
almanacka 
2012-13  
20:-
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Köp & Sälj
Köpes

Billig och bra bränslesnål bil köpes, 
gärna Saab
Stora bruna nackkuddshättor till 99 

CC, grå skinnklädsel till 900 OG 1992, 
kan byta med beige dito, nya slitage-
delar till 900 OG 1987-93 köpes även 
större parti
martin stenlund , saabmartin@telia.

com , 0768-039343 ring endast mellan 
18.00-22.00, tack

Säljes
SAAB 900 1992 2,1 liters, 3-dörrars, 

talladegaröd, 9900 mil, toppskick, sam-
larbil, lacbehandlad och rostfri, su-
perfin inuti, sommar- och vinterhjul, 
original kassettstereo, nybytta oljor 
och vätskor, ovanligt fynd för facila 
25.000:-, ev mkt fin 9000 i byte bilder 
mailas till spekulant
Bensintank 99 LE, EMS, GLE sedan 1975 

och nyare med K-jetronic med pump 400:-
Avgasrör till 93 och 96 delat, 150:-
Lyktinsatser kortnos vänstertrafik, 

for lefthand traffic, med rostfria hål-
lare
Lykthållare och frontdelar Långnos
Motorblock Saab Sport/MC-850, behöver 

borras annars okej, 3500.- eller bud
Slutväxel 9:42 helt ny i kartong, 

5500:- eller bud
Nya framskärmar Saab 99, 600:- st
Innerskärmar V4 nya 1800:- st
Framskärmar till saab sport och MC-

850 m fl nya höger och vänster original 
utan hål, 1700:- styck
Stora bakre nackstöd 99-900 CC röda 

260:- paret
JP-fälgar saab 99 eller till Sport 4 

st 51/2” med specialmuttrarna 800:-
Saab 900 FTT 1993 Auto, AC, 3-dörrars, 

25 kilomil, bra skick 15000:-
Broschyr Saab 900 cab 1987 nyskick 

120:-
2 st SAAB original bilstein stötdäm-

pare bak till 99 turbo och EMS 1976-78, 
nya i kartong 1800:- eller bud
Grått tyg till Saab 93 en liten rulle
Vattenpump V4 ny 270:-
4 stycken fotbollsfälgar 93-95-96-97 

mkt fina med bra däck och bultar 3500:- 
eller bud
Björne Saabs största nallebjörn i vitt 

med blå tröja säljes pga utrymmesbrist 
i toppskick pryder sin plats i bilen 
eller fåtöljen, 1500:-
martin stenlund , saabmartin@telia.

com , 0768-039343 ring endast mellan 
18.00-22.00, tack

Dörrspeglar, renoverade OBS rostfritt 
huvud 450:- st, 2 st fraktfritt
Dag som kväll
Kjell 0476-28 084

Saab  96 V4 L 1977
Registreringsnumret är BZA 923, Chas-

sienumret: 9677 300 6255. Färg YR06B 
(ljusbrun eller dovhjortsbrun som det 
står i registreringsbeviset)
Motor är en PS6 på 1498 cm3
Originalklädseln har skyddats av en 

tygklädsel. Radion fungerar.

Bilen har gått 13200 mil och har inga 
bucklor eller rost. Det syns att den är 
körd så den är inte i absolut nyskick 
men ändå fin. Den har haft en ägare och 
varit avställd och uppallad i varmga-
rage sedan 12 år. Den är inte i nyskick 
men mycket väl bibehållen. Den har inte 
rekonditionerats.

Bilen finns i Vännäs.
Ytterligare upplysningar
Sigurd Johansson Umeå 070 2270965
e-post: alwesijo@gmail.com

Pris: 30 000;-
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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
Några trisslotter skickar vi även denna gång 

iväg som tack för inskickat material till tid-
ningen.

F. Martínsson
Janne Hagnell
Johanna Hagman
Börje Stolt
   Lycka till!

Tack Anders!
Efter många års troget arbete och hjälp med 

reservdelshanteringen, så har Anders Astemark 
beslutat att avsluta sitt engagemang med detta. 
Svenska Saabklubben vill med dessa ord tacka 
Anders för väl utfört arbete och vi hoppas att 
vi i alla fall får se dig flitigt på våra framtida              
arrangemang.

Svenska Saabklubben gm Anders Johansson
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Saab i nyhetsflödet
20/2 Youngman har lagt nytt bud på Saab
21/2 14aintressenter för Saabs konkursbo
23/2 Volvo uppges ha lagt bud på Saab
24/2 Volvo vill ta Volvos utrustning till Kina
27/2 Turkiet drar sig ur Saab-affären då ”GM  
        vill döda Saab”
28/2 GM: ”vi nobbar alla intressenter”
        Buden på Saab täcker inte skulderna
1/3   380 tjänstemän och 120 kollektivanställda    
        har fått nya jobb
2/3   Indiska Mahindra har lagt bud på Saab
        Youngman vill ha besked av konkursför   
        valtarna
4/3   Victor Mullers Saab 9-5 Aero såld
6/3   Indiska Tatra Motor budar 2,3 miljarder på   
        Saab.   Konkursförvaltarna förnekar att               
        Youngman har gräddfil. Saab Automobile             
        Parts anställer 50 pers i Trollhättan
7/3   Yongman har haft möte med regeringen 
         samt Håkan Löfven
        Christian von Koenigsegg kör fortfarande 
        Saab
9/3   Saab hoppas fortfarande på Indien
13/3 Jan Åke Jonsson föreslås till Vattenfalls 
        styrelse
16/3 ANA rear ut nya Saabar
21/3 Victor Muller öppen för jobb på Saab med 
         ny ägare. ANA har köpt 50 omonterade 
         Saab av konkursförvaltaren
23/3  Japan-kinesiskt konsortium vill bygga 
         elbilar under Saabs varumärke
25/3 1.200 vid Saab-muséets återinvigning

26/3 Linan igång igen när de sista kvarvarande  
         bilarna monterades
30/3 Saab-lån kan vara brottsligt
  3/4 Saab har 13 miljarder i skulder
  4/4 Hundratals Saabar stå inlåsta i hamnen i  
        New Jersey, USA
10/4 Sista dagen att lägga slutbud på Saab
        Youngman har lagt slutbud på Saab
        Saabs brist 9,4 miljarder i konkursboet
        Saabs fastighetsförsäljning kan vara olaglig
11/4  Mekonomen vill köpa reservdelsbolaget 
         Saab Parts
12/4  800 fd Saabanställda har nya jobb – främst 
         ingenjörer och tekniker
13/4 Fiat Power Train i Italien störst fordringsä
        gare i konkursen
18/4 Saabhandlaren Svenska Bil i Göteborg 
        lägger ner
24/4 Muller förlorade själv 115 miljoner på 
        Saab. Jan Åke Jonsson grundar invester
        ingsbolaget Västkustens änglar
5/3   Saab United köper sista Saaben för mu
        séets räkning
8/5   f d Saab-chef leder nytt småbilsprojekt för 
        Volvo. Tidigare Saab-chefer får jobb för  
        bilmärket Qoros i Kina.
10/5 Metallfacket vädjar till Obama att förmå   
        GM att släppa Saablicenserna
18/5 Kinesiska BAIC vill kalla nygamla 9.3:an 
        för Shenbao (“Herrskapets skatt”)        
        Indiska Mahindra tros vilja ha Saab för 
        fotfäste i Europa

Christer Gebo

.

I samband med pressläggningen av detta nr 
av Bakrutan så har Christer Gebo meddelat 
att han nu avslutar sin tid som redaktör efter 
sammanlagt 20 nr av tidningen. De tre första 
utgåvorna, från nummer 2-2007 samarbetade 
han med Jan Hagnell och därefter har han 
fått stå ut med undertecknad som samarbet-
spartners.

Svenska Saabklubben tackar för de goda insatser 
som Christer gjort under dessa år och vi hoppas att 
han bidrar med ett och annat bidrag till tidningen 
även i fortsättningen.

Redaktionsnytt
Valberedningen arbetar nu med rekrytering av en 

ny redaktör, ett arbete som förhoppningsvis skall 
vara klart till nästa styrelsemöte under försom-
maren. Känner du att det skulle vara något för 
dig att prova på eller har tips på någon lämplig 
redaktör så hör av dig till valberedning, styrelse  
eller till mig direkt.

Väl mött till nästa Bakruta!

Anders Johansson
Redigering Bakrutan
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Den blågula SAAB:en finns i 
verkligheten och bevaras av Thore 
Skogman-sällskapet i Hallstahammar. 
(Foto: Lasse Andersson)

1972 
tecknade Erik 
Hermansson 
Thore Skogman 
i blågul kostym 
med en likadan 
Saab och som 
blev senare 
skivomslag 
till en 20-årig 
samlings-LP.
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Nostalgitrippen         Nostalgitrippen         Nostalgitrippen
Blågult i tyg och plåt

I förra numret startade vi med ännu en s.k. 
”fast avdelning”. Det börjar bli tätt mellan 
dem nu. Då inledde vi ”Medlemsnytt”. Hur 
fortsättningen blir återstår att se eftersom 
den helt beror på medlemmarnas intresse att 
skicka in ”familjenytt” från Saab-släkten.
Nu startar vi ännu en fast sida som vi kallar för 

Nostalgitrippen. Den har varit på gång en längre 
tid men den har fått vänta på sin introduktion 
till en del grundmaterial har samlats in så att det 
räcker till några nummer framöver. 
Först ut i Nostalgirutan blir Thore Skogman. Det 

är nog ingen som är så förknippad med svenskhet 
som han. Över tusen visor, sånger och schlagers 
hann han med under sin levnad. Han var en mäs-
tare på att få till det inom sitt gebit.
Han var ursprungen från Hallstahammar och 

jobbade på ”Bulten”. Där träffade han också sin 
Berit och de var ett troget par i alla år och bytte 
inte som det är nu i schlagerbranschen partner i tid 
och otid och ibland med varandra dessutom. Nu 
ligger de båda begravda på kyrkogården i Svedvi 
där redaktören ”hälsade på” förra sommaren i 
samband med Midnattsolsrallyt i Västerås.

                                 
På begäran

Det har getts ut många singlar och LP-vinyler 
med Thore som pappa. 1975 gavs det ut en 
samlings-LP med ett axplock av hans enorma 
produktion. ”På begäran” var namnet på LP:n som 
omfattar en del av hans populära låtar från 1955 
till 1975. Här finns ett låtar som ”Ensam jag är”, 
”Tiotusen röda rosor”, ”Även bland rosor finns 
törnen” , ”Jämtgubben” och ”Penningaloppet” 
med flera. 

De äldre av oss har dem i färskt minne trots att 
det var en hel del år sedan som de ”plågade” oss. 
Det var låtar som spelades i melodiradion mest 
varje dag och som ofta begärdes av lyssnare i 
önskeprogrammen och var omåttligt populära. 
Det var på den tiden som vi hade grammofoner. 
Nu hörs de sällan för att säga nästan aldrig. Han 
förknippades med banala ”hjärta och smärta”-rim 
men man blev glad av att höra honom sjunga. En 
del har liknat honom vid Sveriges Frank Sinatra.

                                      
Blå-gult

Thore Skogman var som sagt svenskheten själv 
och som inte minst symboliseras av skivomslagets 
framsida där han ståtar i sin svenskfärgade gul-
blå kostym intill sin lika svensklackerade Saab 
99. Mer svenskt kunde det inte bli. Att det blev 
en Saab istället för en Volvo får vi vara glada och 
tacksamma för.
Bilen på skivomslaget är en teckning av Erik 

Hermansson men det kom att bli en äkta bil. 

                                        
Present

Den blågula Saaben finns alltså i verkligheten 
och ägs av hans dotter Maria. Det finns ett li-
vaktigt Thore Skogman-sällskap. Det är de som 
förvarar bilen och har med den på olika tillställ-
ningar till Thores ära.  
SAAB:en är en 99L 1,85 från 1973. Det är inte 

någon originalbil utan den som nu finns bevarad 
fick Thore i present av Björkmans Bil i Hallsta-
hammar på sin 70-årsdag den 9 mars 2001 vid en 
stor tillställning i Hollyhammars lokaler. 
Det är nästan så att man skulle vilja ha den i 

Saab-muséet i Trollhättan men den gör sig nog 
bäst i Thore Skogmans hembygd i Hallstaham-
mar trots allt. 

                                                                                                    
CHRISTER GEBO



Sällan har väl museet varit så fyllt 
av både människor och glädje?


