
Carl-Magnus Skogh intervjuas på sidan 19 
Bilder och intervjuer från Midnattsolsrallyt på sidan 35 

Sommarens träffar och mycket mer.

Delta i vår 
fototävling in-
för nästa års 

Saabkalender!
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Springmeet i Östersund
På Springmeet som hålls årligen ute på Ope flygfält utanför Östersund brukar det huvudsak-

ligen komma amerikanska bilar, men även en del europeiskt. 

Vi brukar åka dit varje år, dels för att träffa 
andra saabentusiaster, och dels för att det anor-
dnas en veteranmarknad samtidigt. I år tror jag 
vädret (kallt och regn) bidrog till att vi inte blev 
så många Saabar. Vi blev bara tre bilar, Jag och 
min bror Gustav som åkte från Svenstavik cirka 
fem mil därifrån, och Karl Björling som åkte från 
Krokom. Karl har en saab Sport -63 i fint skick. 
Jag körde min Saab 96 -65 som är lite banrac-

inginspirerad med bland annat grp2 motor med 

Solex P11 förgasare, special 1 låda, Saab sport 
hjulupphängning med mera. Det kan tilläggas 
att den drog närmare 2 liter/mil på resan. Gustav 
körde en Saab 96 V4 Jubileums 80:a, som är 
renoverad. Gustav håller för övrigt på att reno-
vera en röd Saab Sport -65 och som planeras 
vara klar i sommar, vi håller även på att bygga 
en rallyreplika på en V4 som ska se ut som dom 
gröna fabriksbilarna 75-76.

Text och foto Johan Eriksson

En av våra läsare var snabb med kameran under en resa i Tanzania: 
“Jag såg den uppställd utanför Hotel Tilapia tillsammans med en T-Ford pickup och en Rolls Royce 

Saab i Tanzania
från femtiotalet.Staden där hotellet låg 
heter Mwansa och ligger vi södra delen 
av Victoriasjön i Tanzania” 

Text o foto Stig  Bergqvist
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Klubbtidning för Svenska 
Saabklubbens medlemmar 
och trycks i 2 900 exemplar 
vid  Sandvikens tryckeri i 
Sandviken.

Ansvarig utgivare: Arne 
Andersèn.
Annonser: Yngve Ekberg  

08 - 774 28 85

Skriv till Bakrutan!

Skicka in dina reseskild-
ringar, tävlingsbidrag, 

Saabäventyr m m till tid-
ningsredaktören.

(Ej till Saabklubbens 
adress)

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

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

Särtryck ur tidningen är 
tillåten under förutsättning att 
källan anges.

Stoppdatum för Bakrutan 
Nr 4 2012

4 November 2012

I din brevlåda ca 4-6 veck-
or efter stoppdatum.

Omslag: Sven Erik Danielsson 
forsar fram under Midnattsolsrallyt. 
Kartläsaren  heter Per Jansson och 
ekipaget slutade på 48 plats.
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Visitkort
Tillsammans med detta nummer av Bakrutan så följer det 

med ett visitkort och tanken med detta är att ni ska ge det till 
någon vän eller bekant, med ny eller gammal Saab, som kan 
tänkas vara intresserad av att gå med i Svenska Saabklubben. 
Ofta kan det dyka upp en fråga om kontaktuppgifter och då 
kommer ett sådant här kort väl till pass. Behöver ni fler, så 
kontaktar ni klubbshopen!
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Svenska Saabklubben 
c/o Sahlén
Vreta Parkväg 12
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Org nr 867200-6502
Plusgiro: 476 52 46-6

Svenska Saabklubbens styrelse

Servicetelefon 0706-501640
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www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2012: 300 kr

Ordförande
Karl Ask
Siriusgatan 104 
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415 22 Göteborg
Tel 0737 - 277 647

Reservdelsansv.
Hans Willebrand
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Tel: 018-36 04 57

Tidningsredaktion:

Reservdelar:

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

Kassör
Mikael Andersson
Hårkmon 110
836 92 Lit
Tel 076-761 05 64

Familjemedlem:            100 kr
Användarnamn: 2012-03 
Lösenord: ”frihjul”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Arne Andersén

Medlems-
ansvarig

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

Materialförvaltare
Håkan Larsson
Frejagatan 13
543 31 Tibro
Tel: 0504-100 22
klubbshop@...

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

Tillf. Redaktör
Jan Hagnell
Hjortronsvägen 2
441 40 Allingsås
Mejl:red@       
saabklubben.com

Redigering:
Anders Johansson
Anumark 13
905 95  Umeå
Tel 090 - 18 60 26
Mejl: red2@
saabklubben.com

Webbmaster:
Patrik Hermansson
Särestad Brandstorp 1 
467 91 Grästorp
Tel 0514 - 301 25

Telefontider reservdelar Torsdagar 19,00 - 21,30

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

Reservdelsansv.
Thomas Ramsell-
Kamvägen 27837 31 
Burträsk
Tel 070-312 43 39

reservdelar@...

Tillf. Redaktör
Jan Hagnell
Hjortronsvägen 2
441 40 Allingsås
Mejl: red@       
saabklubben.com
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Detta är Svenska Saabklubbens ”modellom-
budsmän”

Till dem kan du som medlem vända dig då du har frågor om respek-tive 
Saabmodell eller har funderingar som rör lacker och lackering.
Modell Ombudsman          Telefonnummer
Saab 92/93 inkl. GT John Jonasson         08-71 52 429
Saab 96 TT inkl. GT,     Lennart Holmgren     026-25 70 15
Sport och MC
Saab 96 V4 inkl. MC,     Leif  Blomberg       0502-450 42
De Luxe
Saab 95 TT /95 V4       Mattias Roswall     0143-139 22
Saab 99 Magnus Dufva     08-38 45 64
Saab 900 Michael Rasmussen    0418-43 36 10
Saab Sonett Hans Eklund     0514- 272 22
Saabo Erik Randa     08-646 49 99
Lack/lackering              Patric Henriksson    0290-70203 

Och du! Ring inte jätte sent på kvällarna, utan försök att respektera 
husfriden.

Sektionsansvariga:

MHRF-besiktningsmän:

Martin Stenlund
Krokvägen 27
930 90 Arjeplog
Tel 0961 - 617 33

Bertil Maununen Saabvägen 1
719 93 Vintrosa Tel 019-314523

Lennart Holmgren
Högbovägen 78 A
811 32 Sandviken
Tel 026 - 25 70 15

Hans Willebrand
Gräsgärde 409
388 96 Ljungby
holm
Tel 0480 - 330 56

Martin Bergstrand
Börje-Bösslinge
755 92 Uppsala
Tel 018-369 156

Christer Melwinsson 
Heby 
641 97 Katrineholm
Tel 070-6979291

MHRF-ansvarig

John Jonasson
Hällbrinken 11
132 36 Saltsjö-Boo
08-71 52 429

Lars”Julle”Olofsson
Tängtorpet 202
830 43 ÅS
070-273 78 07

Rune Danielsson
Språkgränd 11
907 33 UMEÅ
070-5844738

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

Magnus Västerlund
Klas Hedlund Grevegatan 13 
854 60 Sundsvall tel 010-611 520

Simon Larsson Änggatan 30  
543 31 Tibro, tel 070 - 156 53 37

Patrik Hermansson Särestad Brandstorp 1 
467 91 Grästorp 0521-623 26

Saab Skånia:
Bengt Åkesson
Östraby 9122
242 97 Hörby
Tel 0415 - 402 22
.

Trollhättan:
Roland Widarsson
Tussilagovägen 4
468 34 Vargön
Tel 0521 - 22 30 33

Karl Ask
Siriusgatan 104 
Lgh 208
415 22 Göteborg
Tel 0737 - 277 647

Michael Rasmussen Billebergavägen 9
261 94 Annelöv Tel 0418 - 43 36 10
Fax 0418-433615

Norrland:
Thomas Ramsell
Kamvägen 27
837 31 Burträsk
Tel 070-31 24 339

Gotland
Björn Askengren
Busarve 638 
622 54 Roma Kloster 
Tel 0498 50038

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

Dina annonser 
skickar du till:
Yngve Ekberg
Fotbollsvägen 13
141 40 Huddinge
Tel: 08-774 28 85
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Styrelsebullentin September 2012
Styrelsen och många krafter runt omkring arbetar nu under hösten med att slutgiltigt lösa de 

återkommande problemen med reservdelsverksamheten. Datasystemet kommer att uppdateras, 
alla artiklar som finns i lager kommer att synas i webbshopen och - om allt äntligen fungerar - 
delarna kommer att levereras snabbare och ordrar ska inte längre kunna bli liggande. Styrelsen 
har också tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda den framtida organisationen av reservdelshan-
teringen. Idag tar arbetet med reservdelarna upp merparten av tiden för många i styrelsen. Det 
bör kunna finnas ett smidigare system.

Redan inom kort kommer ett flertal nya delar 
att dyka upp i webshopen, så håll ögonen öppna 
redan nu.

Klubben har beslutat att Simon Larsson blir ny 
MHRF-besiktningsman i Västergötland (Tibro) 
och Patrik Hermansson blir besiktningsman i 
Trollhättan.

Nästa år får alla medlemmar i klubben en al-
manacka. Denna gåva följer med Bakrutan till 
de som betalat in medlemsavgiften innan BR 
1/13 distribueras. Vill ni pryda er vägg med en 
saaabklubbsalmanacka, kom då ihåg att betala 
in avgiften för nästkommande år kanske redan i 
december!

För att kunna illustrera almanackan med spe-
ciellt vackra bilder på Saabar kommer klubben 
att utlysa en fototävling. Mer information om 
denna tävling (och vad man kan vinna) kommer 
inom kort här på forumet och i nästa nummer av 
Bakrutan.

Saabklubben planerar att vara med och arrang-
era respektive delta på ett flertal träffar nästa år 
men om ni märker att inget sker i närheten av er, 
kontakta någon i styrelsen så kan ni få träffbidrag! 
Många av våra medlemmar tänker kanske inte på 
att det är fritt fram att ordna egna, enkla tillställ-
ningar/träffar där några deltagare kanske träffas, 
pratas Saab och grillar korv eller något. En träff 
behöver inte se ut på något särskilt sätt eller in-
nehålla något särskilt moment för att räknas som 
en träff. Styrelsen stöttar alla som på något sätt 
vill främja Saabandan och föra samman folk. 
Hör av er!

En träff som är nära förestående är förstås Oc-
toberfest som arrangeras av Saabs United vid 

Saabmuseet den 13 oktober. Svenska Saabklub-
ben kommer självklart att vara på plats.

En viktig sak att nämna när man talar om 
Saabmuseet är museifonden som startades av 
Saabklubben efter årets årsmöte. Vårt mål är att 
så många som möjligt - gärna i samband med att 
man betalar in medlemskapet - också skänker en 
liten eller stor extrasumma till fonden som stöttar 
Saabmuseets verksamhet. Museet är visserligen 
räddat, men det finns en driftkostnad som inte är 
säkrad för evigt. Vill vi kunna besöka museet i 
framtiden och vill vi det ska hålla öppet många 
dagar på året behövs ett ekonomiskt bidrag. 
Saabklubben har valt att stödja detta genom vår 
museifond. Bidra du också!

Inför årsmötet i mars nästa år vill styrelsen ha 
in motioner TIDIGT denna gång. Om styrelsen 
hinner behandla motionerna seriöst inför årsmötet 
kan vi bättre lägga fram fakta för årsmötet att 
ta ställning till. Styrelsen ser alltså gärna att ni 
skickar in era motioner/idéer redan nu.

Styrelsen för Svenska Saabklubben

Vår upptagna ordförande...

...har tyvärr inte hunnit med att skriva sin ordi-
narie spalt till detta nummer av Bakrutan. Han 
beklagar detta och hänvisar till styrelsebulletinen 
för uppgifter om styrelsens arbete.

Red
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Please allow me to introduce myself, för att travestera rocklåten Sympathy 
for the Devil. Inga likheter i övrigt...

Jag heter Janne Hagnell och är en tidigare jour-
nalist som allt emellanåt drabbas av svårartad 
skrivabstinens. Vad kan väl då passa bättre än att 
kombinera det med mitt stora och Saabmärkta 
motorintresse? Och just det gjorde jag i våras 
när Christer Gebo valde att kliva av Bakrutans 
redaktörsstol.
Som några kanske minns var jag med i redak-

tionen redan 2007. Arbetsbelastningen blev den 
gången tyvärr för mycket för mig och jag hop-
pade av efter endast tre nummer. Nu hoppas jag 
på andra gången gillt, och med Anders Johansson 
som klippa på tidningens redigering tror jag det 
har alla förutsättningar att lyckas.

Alla kan skriva!
En medlemstidning kan dock aldrig bli riktigt 

bra utan just medlemmarna. Flera av er har redan 
märkt att jag värmt upp blåslampan och jagar 
på träffarrangörer och andra att fota och skriva 
från träffarna. Det är dock helt okej att bidra till 
tidningen även utan att ha blivit utsatt för milt 
våld från redaktionen. Detta är ett credo som tål 
att upprepas om och om igen. Samma sak gäller 
svaret på argumentet att ”jag kan ju inte skriva”. 
Alla kan skriva! Det viktiga är nämligen inte 
rättstavning och meningsbyggnad, till sådant har 
man redaktörer och mjukvaror, utan det man har 
att dela med sig av. Förstahandsupplevelsen kan 
ingen lingvist i världen ersätta!
Mitt eget Saabhjärta har nu börjat bulta för 

ng900. Jag är alltid lite svag för det som andra 
inte gillar, ng900 tillhör ju inte precis Saabs allra 
mest älskade modeller, och sedan har jag efter 
hand upptäckt att det inte bara är ett rostbenäget, 
GM-märkt hastverk. Den är faktiskt riktigt rolig 
att meka med!

Skärmbyte på tio minuter
Okej, de kombinerade fjäderbenen-framnaven 

kan lätt ge en gråa hår, men vad gör det när man 
ändå kan byta både fjäder och stötdämpare genom 
att skruva av skärmen, som sitter med åtta lättåt-
komliga skruvar. Vissa behöver inte ens tas bort 
då fästöronen är av gaffeltyp! Har du tio minuter 
över? Byt skärmar på en ng900!
Detta kan jämföras med den gången jag bytte 

generator på vår 9000. En upplevelse som kan 
liknas vid en grottforskares: En blandning av 

Tio minuter 
över? Byt 
skärm på en 
ng900!

fascinationen över 
att vara där ingen 
tidigare vågat sig 
och skräcken att 
fastna där för alltid. 
Ja, generatorn på 
9000 plockas ut 
via hjulhuset. Har 
du en månad över? 
Byt generator på en 
9000!

Rätt eller fel?
Men kärlek är ju aldrig logisk, vare sig det gäller 

människor eller bilar. Vissa bilar, det gäller mod-
eller såväl som enskilda exemplar, tycker man 
bara om. Eller inte. Det märks inte minst på vårt 
internetforum där stämningen tyvärr ibland kan 
bli hätsk när modeller ställs mot varandra. Och 
diskussionerna leder heller ingen vart eftersom  
det inte går att övertyga någon annan om att man 
själv har rätt i en fråga där det inte finns något 
rätt eller fel.
När ni läser detta är vi på god väg in i hösten. 

Finbilen kanske ska in i garaget och fixas. Själv 
måste jag byta vindruta på min V4:a Bimsan och 
fixa rosten i vindruteramen. Nej, förresten, det 
måste jag inte! Detta är ju en hobby! Jag vill byta 
vindrutan och fixa rosten!

En månad över? Byt 
generator på en 9000!

Redaktör`n har ordet
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Reservdelshandläggare sökes!
Hej!
Nu börjar det krisa till sig riktigt med medarbetare i reservdelsgruppen, så för att Saabklubben 

ska kunna upprätthålla en hög servicenivå på reservdelshanteringen så krävs det fler personer 
som kan hjälpa till i reservdelsgruppen. 

Arbetet sker till stora delar ideelt.

För närvarande är det följande personer som 
jobbar i gruppen: 

Åke Ohlsson, Silverdalen, och Hans Willebrand 
Ljungbyholm, som  i huvudsak jobbar med lagret 
som numera ligger i Västervik. 

Thomas Ramsell, Burträsk, som jobbar med 
inkommande order från webbshoppen samt sköter 
telefonsupport på torsdagskvällar. 

Jan Karlsson, Skattkärr (mig själv), jobbar med 
det mesta gällande reservdelsverksamheten. 

Vi behöver ha minst fyra medarbetare yt-
terligare för att det här ska hålla för klub-
ben, till följande funktioner, annars är risken 
överhängande stor att klubben får dra ned 
på den här verksamheten rejält och det vore 
väldigt tråkigt. Känner du själv att du har tid 
o kunskap för att engagera dig så hör av er för 
reservdelsverksamhetens framtida överlevnad 
i klubbens regi!

Två ordermottagare. 
Innebär:
Arbeta med ordrar från webshopen i vårt re-

servdelssystem Visma och svara på frågor per 
mail. 
Kunskap som krävs: 
Datorvana, engelska (vi har en del medlemmar 

från utlandet), viss erfarenhet ifrån försäljn-
ingssystem är bra att ha i bagaget. 
_____

En lagerjobbare. 
Innebär: 
Arbeta tillsammans med Åke och Hasse på 

lagret i Västervik, packa om och nummersätta, 
fotografera NOS-delar och nya reservdelar som 

kommer in i lagret för att säljas, mm. Datorvana 
och ordningsinne är bra att ha.
____

En eller helst administratörer. 
Innebär: 
Vara en spindel i nätet för reservdelsgruppen, 

Jobba i Visma o webshop med nyuppläggning 
av delar, bokföring, registervård medmera. Den 
här uppgiften kräver också att det helst finns en 
ekonomisk utbildning, datorvana ,ordningsinne. 
eventuellt vara kassör inom reservdelsgruppen.
____

En inköpare.
Innebär: 
Beställa delar hos våra befintliga leverantörer 

samt leta upp nya som kan hjälpa till med 
framtagning av artiklar som inte längre finns. 
Personen till det här bör ha ett sinne för kvalitet 
/ priser förståss. Datorvana samt engelska är ett 
krav då vi köper in delar ifrån utlandet. 

Sedan några självklara saker som vi värdesätter 
är att personerna ska vara lojala mot Saabklubben 
samt att man litar på varandra så att samarbetet 
ska bli bästa möjliga. 

Hoppas att några känner sig redo att anta 
en utmaning, så om du gör det, tveka inte, 
utan ring mig!

Introduktionsutbildning och genomgång av 
de aktuella affärssystemen samt lagret  ordnas 
naturligtvis genom klubbens försorg.

Vänliga Hälsningar

Jan Karlsson
SSK Reservdelsgrupp
Tel: 070-37 65 390
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En hyllning till Clarion
Henrik gjorde sin hemsida

Det är lätt att snöa in på ett litet specialom-
råde inom sin hobby. För Henrik Glads del 
har intresset för Saab Clarion Audio System 
lett till en egen hemsida.
- En brandad ”Clarion Made For Saab” är 

enligt mig det bästa, säger han.

Vi som minns Saabs 80-tal minns nog lite till 
mans också Clarions stereoutrustning som såldes 
som tillbehör av Saabhandlarna. Top-of-the-

line var  den utrustning som var särskilt märkt 
”Clarion Made For Saab”, som dock inte såldes 
i Sverige.
För Henrik Glad, klubbmedlem och Trollhät-

tebo, var valet av ljud till sina två 900 Aero, 1988 
och 1985, självklart.
- Endast det bästa är tillräckligt bra, säger han.
Populär i USA
Men Henrik nöjde sig inte med att leta upp 

stereoutrustning till de egna bilarna. Efter att ha 
sökt länge och väl för att få fram information om 
denna utrustning tyckte han att det vore synd om 
andra skulle behöva leta lika länge som han själv. 
Sagt och gjort, han startade en hemsida, fylld 
med inscannade broschyrer, sprängskisser och 
annat matnyttigt. Han håller i skrivande stund 
fortfarande på att lägga ut mer material till den 
surfande allmänhetens fromma.
Eftersom Saab Clarion Audio System inte såldes 

nytt i Sverige är det inte så många svenskar som 
kan relatera till det. Det tror Henrik är förklarin-
gen till att intresset här i landet har varit ganska 
svalt. Från USA har dock responsen varit bättre.
- Många gillar sidan och har också bidragit med 

information, säger Henrik.
Janne Hagnell

Fotnot: Henrik Glads Clarionhemsida hittar du på 
saabclarion.doda.se

Glad i Clarion. Henriks hemsida om Clarions billjud för Saab har väckt intresse i USA.
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Historien om sista Saaben 
 
Efter leverans av den sista Saaben från Saab Automobile AB vill jag passa på att berätta om 

hur det gick till när de sista bilarna i fabriken räddades. 
Saab Automobile AB gick efter många turer i 

konkurs den 19 december 2011. Det var givetvis 
ett mycket sorgligt besked för alla oss som älskar 
Saab. Direkt efter konkursbeskedet restes frågor 
om vad som skulle hända med de bilar som stod 
på produktionslinan. Anställda vittnade om att 
det, när de lämnade fabriken, fanns flera hundra 
nästan färdiga bilar kvar i fabriken. Saab-vänner 
och media världen över undrade vad som skulle 
hända med dessa bilar. Skulle de byggas klart eller 
skulle de skrotas. Spekulationerna och frågeställ-
ningarna var många.
 
I januari kom undertecknad i kontakt med 

Kjell-Åke Eriksson, före detta inköpsdirektör i 
Saab Automobile, som jobbade kvar på uppdrag 
av konkursboet. Kjell-Åke ställde frågan om 
ANA kunde färdigställa 47 nästan färdiga Saab-
cabrioleter som fanns i konkursboets ägo. Så blev 
det, ANA byggde klart dessa och idag vet vi att 
ANA köpte och sålde de 21 vänsterstyrda och 
Saab Automobile Parts GB köpte och håller på 
att sälja de 26 högerstyrda.

Bud till konkursboet 
I februari fick jag frågan från konkursboet (Kjell-

Åke Eriksson igen) om ANA var intresserade av 
att komma upp och titta i fabriken på saker och 
ting som vi kanske kunde vara intresserade av 
att lägga bud på. Absolut, svarade jag och begav 
mig upp till fabriken med en grupp duktiga me-
darbetare från ANA. När vi kom upp till fabriken 
togs vi emot av en grupp före detta chefer inom 
produktion som visade oss runt och förklarade 
vad vi kunde lägga bud på. 
 
Det var en mäktig känsla att få komma upp till 

fabriken så nära inpå konkursen och att få gå runt i 
de olika lokalerna och titta på bilar som stod stilla 
på linan, delar som hängde i taket, delar som stod i 
emballage inne i fabriken och tusentals fälgar och 
däck. Senast undertecknad besökte fabriken var 
när ettårsdagen efter Spykers övertagande firades. 
Då var fabriken full av liv, nu var det så tyst att 
man kunde höra en nål falla till golvet, dessutom 
var det mörkt eftersom ljuset var släckt. Det var 
på ett sätt en kittlande upplevelse, lite som när 

man var barn och fick titta runt i en leksaksaffär 
eller i en godisaffär. Samtidigt kände vi respekt 
och vördnad för det som så länge varit ryggraden i 
den lokala industrin. Det klumpade sig stundtals i 
halsen. Jag och mina medarbetare kommer aldrig 
att glömma känslan som infann sig första gången 
vi besökte fabriken efter konkursen.
 
På ett par veckor kom vi fram till att vi önskade 

komma över i princip alla bilar på linan, alla delar 
och alla fälgar och däck i fabriken. Vi arbetade 
snabbt fram ett bud som ställdes mot andra bud 
och efter en del förhandlande med konkursboet 
lyckades vi komma över allt vi önskade köpa. Det 
blev 50 bilar som kunde färdigställas, 46 kom-
pletta karosser, tusentals användbara reservdelar 
och tusentals fälgar och däck. Jag tror vi tog hem 
affären för att vi kunde ta ansvar för allt och inte 
valde att bara plocka godbitarna. Jag tror också 
att det vägde tungt att ANA kunde svara för att 
färdigställa bilarna som stod på linan.

 Bilbygge
Vi tog direkt beslut om att bygga klart de 26 vän-

sterstyrda bilarna och sälja bilarna lokalt, de 24 
högerstyrda bilarna visste vi inledningsvis inte om 
vi skulle bygga klart eller montera isär och handla 
med delarna. Idag vet vi att handlaren Ivan Wilson 
Saab på Nord Irland köpte de högerstyrda bilarna 
och att även de kommer att hamna hos kunder. 
Fyra före detta bilbyggare på Saab Automobile 
plockades in för att svara för färdigställandet av 
bilarna. Det tog ca två veckor att få loss och ut 
de 50 bilarna ur fabriken, därefter har det tagit ca 
två månader att färdigställa bilarna. 
 
Det har varit en ära och ett stort nöje att få fär-

digställa alla de bilar som stod inne i fabriken när 
Saab Automobile gick i konkurs. Det som värmer 
mest är att alla bilar, de 47 cabrioleterna samt de 
50 bilarna som satt fast på linan alla kommer att 
köras i flera år av människor som gillar Saab och 
dess fina bilar.
 
Den allra sista Saaben på linan var som bekant 

en vit vänsterstyrd 9-3 sedan. Jag fotade den 
med min mobil när vi besökte fabriken första 
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gången efter konkursen och det är den bilen 
som levererades till vännerna inom SaabsUnited 
lördag 26 maj klockan 13.00 på ANA. Det känns 
helt perfekt att den sista bilen byggdes av Saab 
Automobile, färdigställdes av ANA, köptes av 
Saab-entusiaster världen över och kommer att 
placeras på Saab-museet. Just perfect! 
 
Det är mycket prat om den sista Saaben… Jag 

sista Saaben som byggdes av Saab Automobile. 
Vi håller tummarna för att vi inom kort nås av 
positiva besked i frågan om vad som kommer att 
hända med Saab Automobile. 
 
Tack alla Saab-vänner världen över för köpet av 

den sista Saaben och tack för ert obotligt lojala 
stöd för Saab! 

Joachim Lind   CEO ANA

Sista, eller åtminstone 
senaste, 9-3:an står nu 
på paradplats i entrén till 
Saabmuseet i Trollhättan. 
Precis bakom står 
bilen som aldrig nådde 
vägarna, 9-5 Sportkombi 
av sista generationen.

som alla andra hoppas givetvis att 
det kommer att byggas fler Saabar på 
Stallbacka, men i skrivande stund så 
är den vackra vita Aero-sedanen den 
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Sommarupptakt i Burträsk
Norrlandssektionen har under senare år startat upp träffsommaren med en träff i samarbete 

med VW-gänget i Skellefteå och den goda vanan gick vi inte ifrån i år. Arrangörsgänget hade 
manat till samling i Burträsk kl 13, lördagen den 19 maj och vi blev ett gäng som åkte från 
Umeå vid 11-tiden. 

Jag fick dagen till ära med med mig sonen, 
Johan, som körde 96 64:an och själv tog jag 
900-Turbon. Vi fick ytterligare sällskap av Peter 
Eriksson men en 96:a  2-takt och Anton Björklund 
med sin servicevan 99.
Halvägs till Burträsk anslöt sedan Johnny An-

dersson med sin Saab 92. Dessvärre så fick John-
ny motorhaveri efter bara två mil så den bilen fick 
vi inte se så mycket av denna helg. Sent framme i 
Burträsk så bjöd träffgänget med Thomas Ramsell 
i spetsen på en trevlig tipsrunda runt Burträsk med 
minst sagt kluriga frågor. Jag räknade i år till 13 
Saabar av totalt ett femtiotal deltagande fordon 
med folk alltifrån Piteå och Luleå i Norrbotten 
till Bjurholm i södra Västerbotten. Efter målgång, 
någon timmes Saabsnack och middag så var det 
bara en sak kvar för dagen; bärgning.

Johnnys 92:a var lika orörlig vid återkomsten 
efter träffen som då den stannade, vi hade mis-
stänkt värmenypning, men så var det uppenbar-
ligen inte. Det blev bogserlina hem till Stenfors 
så Johnny kunde påbörja reparation med det 
snaraste.
Till sist ett tack till Thomas med kollegor för 

en bra träff!
Text och foto Anders Johansson

Fika och uppsamlingsrast i Botsmark. Från v. Johnny Andersson Saab 92, Johan Johansson Saab 96, Peter 
Eriksson Saab 96 och Anders Johansson Saab 900 T 

I samband med motorhaveri tar Johnny 
bogstavligen tempen på motorn och ser lyckligtvis 
inte alltför ledsen ut.

Anton Björklund med Saab 99.

Ytterligare en 99:a vars ägare heter Lennart 
Wilhelmsson från Bjurholm
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Thomas Ramsell agerar starter då Johan J åker ut 
på tipsrundan.

Norrbotten och Piteå representerades av Roland 
Johansson med en 96:a sport. 

Ovan: Hembogsering av Saab 92 till hyrbilsgaraget 
i Stenfors som ses här nedan. Den enda tillgängliga 
reservnittinian saknar dessvärre också motor.

Johnny hade dock en reservplan med en nyinskaffad 
Saab 96-62 som ska sättas i trafik. En förevisning av 
bil och medföljande tillbehör gavs.

Ovan ser vi kanhända ett vintertillbehör till 
96:an, en tvåbladig fläkt som uppenbarligen varit 
monterad på bilen en period.

Självfallet fanns 
bäddsats i 
orginalpåse med, 
samt trämellanlägg 
med instruktion: 
“Om stolunderlägg 
170 A 45 bör 
bilagda mellanlägg 
fastskruvas vid 
den punkt på 
stolunderlägget 
där bäddsatsens 
gummiklädda, 
utfällbara, del har 
sitt stöd.”

Saab 96 V4 från 1975 kördes av Martin Burman 
Burträsk 
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Wheels bilutställning och cruising brukar av tradition ha tur med vädret men ingen regel utan 
undantag och trots att de flesta levde på hoppet så slog meterologernas förutsägelser in och 
lördagen den 30 juni dränktes Umeå i ett intensivt regn. 
Bilentusiaster är dock, som alla vet, ett tåligt släkte och Noliafältet blev i vanlig ordning fullproppat 

med finbilar som senare på kvällen visade upp sig på stan för en nyfiken allmänhet. För klubbens del 
dök ett knappt tiotal fordon upp under dagens lopp och tack vare ett skyddande tält så var de flesta rätt 
torra och vid gott humör även då de åkte hem. Som bilderna visar så dök ett par 99-or upp som inte 
tidigare synts i dessa sammanhang och vi hoppas få se mer av dessa framöver.
Till nästa år lägger vi en beställning på mindre regn och fler bilar...

Text och foto Anders Johansson

Wheels 2012

99:or på rad Rune Danielsson, Johan Johansson 
Mikael .. och Ted Stockhaus ställde ut trots regnet.

Johnny Andersson Saab 96 i förgrunden och 
Anders Johansson Saab 900 Turbo.

En av få Saabar på Umeå gator på 
lördagkvällen var Anders Olofsson 
med denna 96:a från 1964
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Umeå City Rally 2012.
Med start på Biltema i Umeå kördes 

Umeå City Rally 2012 på nationalda-
gen den 6 juni. 
Umeå Veteranbilssällskap står som ar-

rangör men har hjälp av 12 andra vetaran-
bilsklubbar i Umeåtrakten, och här backar 
norrlandsektionen upp med en bemannad 
kontroll. Tävlingen samlade 62 startande, 
och därav var vi fyra tvåtaktsåkare och en 
V4:a. Målgången var förlagd till Umeå 
museieområde Gammlia där vi senare 
på kvällen hade premiär för sommaren 
cafekvällar. Tack vare nationaldagsfiran-
det fick våra bilar stor uppmärksamhet 
och många nyfikna frågor.

Text och foto Anders Johansson
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Ramsele fordonsdag

Några av de långväga Saabbesökarna passade 
på att sova över på en närbelägen camping så 
här blev det sedan en naturlig samlingspunkt 
på kvällen efter själva bilträffen. Grillning stod 
nu på programmet och en stunds snack innan 
det var cruising på byn framåt kvällskvisten.
Totalt kom drygt 300 fordon till träffen trots 

hård konkurens med både regnet och en stor 
marknad i Åsele, drygt femton mil norröver. 

Jag har på detta uppslag samlat några av de 
närvarande Saabekipagen.

Text och foto Anders Johansson

Ramsele motorhistoriker ordnade i år sin sedvanliga fordonsdag, lördagen den 14 Juli, och i år 
stod herggårdsvagnar som specialtema. Inom Norrlandssektionen har vi jobbat med marknads-
föring av denna träff på bred front vilket gjorde att drygt 20 Saabar infann sig.  Särskilt glädjande 
var också att vi fick se ett antal nya ansikten vid denna träff.  Det kom folk från såväl Umeå/
Skellefteå som Sundsvall/Kramfors Härnösand och Östersund.

Denna 96-62:a har stått garagerad sedan 1989 och 
ägs av förste och enda ägaren Olof Svanhn Hoting.

Saab 99 Turbo -78. Orginal orörd bil som gått 
19 200 mil och ägs av Bengt Åke Orell från Åre

Saab 96V4 -80, Helrenoverad och utställd 
av Johan Eriksson Svenstavik

En “Långnos-96:a från Bispgården 
vars ägare heter Erik Eriksson.
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Turboåkarduo, från vänster Ulf Brandt och Hans 
Sundin, båda Forsa. Hans Aero årsmodell 88 inköptes 

för en flaska whiskey och 500:- för drygt tre år sedan men har sedan krävt en grundlig karossrenovering. 
Motor, låda och turbo är däremot orginal trots 40 000 mil på mätaren. Ulfs Aero är en 89:a som har gått 14 
000 mil mindre och var i mycket bra skick vid inköpet så den har inte krävt fullt så mycket arbete.

Karina Rudin äger denna Saab 93 från 1956 som är helt 
orginal frånsett genomgång av motor och bromsar efter 
en tids stilllestånd.Hon tillhör dessutom arrangörsgänget 
från Ramsele Motorhistoriker. Saabklubben tackar för ett 
väl genomfört arrangemang!

Ägaren här heter Stig Berg från 
Östersund med en V4 från 1975 
under renovering.

Per Anders Granström från 
Sollefteå med sin 1975 V4 orörd 
orginalbil med 8000 mil på mätaren

Per Magnus Andersson, Härnösand 
rår om denna V4:a från 1975.

Till Salu! Claés Rudbäck har för avsikt att sälja denna fina 
99-69 som han är andra ägare till och den har gått 7 700 Mil.

Kvällen tillbringade vi på en närbelägen 
camping under gemytliga former.
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Läsarnas sida
Bergsåkersmarknaden den 26 Maj

Hej 
26 maj besökte jag Bergsåkersmarknaden och fotograferade några av många pärlor. 
Den röda V4an HUP213 är undertecknads, och den blå med rak fyra i ägs av en gentleman från Docksta.
Jag hittade inga tvåtaktare den här gången, men det kommer fler tillfällen. Information om SAAB-

klubben medfördes och det verkade finnas intresse hos folk för denna.  

Text och foto Per-Magnus Andersson medlemsnr 4751

Hej! 
I Bakrutan nr 1-2012 var der nederst på 

side 57 ett foto af min SAAB 93B. Billedet 
er muligvis taget på parkeringspladsen ved 
Kullens fyr sidste sommer uden jeg selv 
var tilstede. Vedhæftet et foto, der viser 
lidt mere af bilen.
 Med venlig hilsen Jan Bechmann Medl no 470.

Det ”underbara underredet”

Fanborg med blå-gul Saab.
Hej red,
Bifogar en bild från årets nationaldag i Strömstad, där jag och en kompis ställde upp med                             
våra 58-or...
De här Saab 93-orna tog Åke Svanberg (till 

vänster) och Sven Karlsson till stadsparken i 
Strömstad när nationaldagen 6:e juni firades. En 
blågul fanborg som ställdes upp bredvid de ordi-
narie svenska flaggorna. Båda bilarna är från 1958 
och väckte berättigad uppmärksamhet.
Tänk vilken tur att vi har just de här färgerna, 

konstaterar Åke och Sven, samt ett tips till våra 
norska vänner inför nästa 17:e maj; skaffa fram 
en röd-vit-blå Saab för parkering på Karl Johan. 
Helst tvåtakt!

(Foto: Åke Nilsson, Strömstads Tidning)
Text  Åke Svanberg medl 2057



1918

Dragspelaren som 
blev racerförare

Undrade om det kunde gå för sig att få en intervju med en gammal Saabförare som efter två 
raka segrar i Svenska Midnattssolsrallyt deserterade till Volvo. Frågar man inte så får man 
heller inget svar så sagt och gjort ringde vi upp Carl-Magnus Skogh och ställde frågan om det 
gick för sig att få komma på besök och få en pratstund. 

- Hur många är ni då? frågade han.
 Även om vi hotade med att komma tre stycken 

så lät det inte skrämma denne gemytlige herre. 
 - Jo för tusan blev svaret kom ni allihop så ska 

jag se till att frugan fixar kaffe till er!
Så en dag solig vinterdag i februari var vi tre 

tvåtaktstokiga smålänningar, Lars-Gunnar ”Ve-
gas” Johansson, Göran Aronsson och underteck-
nad, som drog iväg till Göteborg för att lyssna 
till gamla racingminnen från en 86 år ung Carl-
Magnus Skogh.

En liten tillbakablick från ungdomsåren
- Jag växte upp i Håverud, Dalsland där pappa 

var skogsförvaltare på Håveruds bruk. Pappa 
var motorintresserad och körde någon tävling 
på 20-talet. En gång blev han utmanad av dispo-
nenten på bruket, som retat upp sig på att far for 
omkring i en liten bil. Det blev isbanetävling på 
sjön Nären och även om det gick att köra fortare 
med en liten lätt bil så vågade far inte köra först 
över mållinjen. Att slå sin chef var förenat med 
att få sparken. 
- Det var där uppe i Dalsland som jag lärde känna 

min ungdomskamrat Erik Berger som jag än idag 

Carl-Magnus i berättartagen.

har täta kontakter med. Vi tävlade ofta mot varan-
dra som juniorer i längdskidåkning, backhoppn-
ing med mera och båda hade vi tillgång till bilar 
trots att vi inte hade körkort. En gång när vi skulle 
upp till Årjäng på en skidtävling så körde Erik 
med en Ford Tudor ”fyra ståplats”. Erik gjorde en 
bra ifrån sig och blev trea i ett startfält med många 
mycket duktiga skidåkare. Efter tävlingen skulle 
vi åka på dans till Karlanda men på vägen dit fick 
vi punktering så vi fick stanna för att byta hjul. 
Vägen var glashal och efter flera misslyckanden 
lyckades vi äntligen få upp bilen med domkraften 
så att vi kunde fixa hjulet. Vi kom fram och även 
om Erik var mörbultad i benen efter skidtävlingen 
så fick han sprätt på benen så snart dansen tog fart. 
Han har alltid varit en bra dansare. 
- Nu för tiden är Erik alltid väldigt nyfiken på hur 

jag mår, så när vi häromåret körde som förbilar 
i historiska Midnattssolsrallyt så kom han fram, 
efter att vi kört en fartsträcka, och kände på mig 
och sa ”du är allt lite svetter”.  Jag hade ju åkt 
ifrån honom så han var nog lite irriterad, för när 
det gäller bilåka så kommer tävlingsinstinkten 
fram hos mig. Det är alltid lika roligt att spöa 
gamla rallykollegor. 
- Redan under krigsåren så hade min äldre bror 

Lars och jag en Ford Junior som vi hade när vi 
körde runt för att mäta virke i Dalslands- och 
Värmlandsskogarna. När far köpt skog på rot så 
fick vi driva ut virket vid avverkningsplatserna. 
Det blev till att köra allt längre sträckor ut till ar-
betsfälten, och därför fick vi blanda ut bensinen, 
som det var tilldelning på, med trädestillat. Destil-
latet kunde vi hämta gratis på fabriken. Eftersom 
vi spätt ut bensinen kunde vi köra långa sträckor 
och även om tanken inte var att köra ut med 
fruntimmer med på lördagar så blev det så ibland. 
Detta retade upp både taxigubbar och andra som 
fick köra runt på gengas.

Carl-Magnus Skogh:
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lar men så beslöt jag mig för att köpa en tvåsitsig 
Chevrolet för tävla med. Det blev två tävlingar och 
gick inget vidare. Jag var väl inget större fenomen 
när jag började och fick ofta höra från brorsan och 
farsan att ”Ge fan i det där å köra bil utan håll du 
dig till ditt dragspel”. Detta gjorde mig ännu mer 
sporrad och jag fick blodad tand för biltävlandet 
men det var inte förrän jag började köra Saab som 
det blev något. 
- På dagarna när jag körde ut till avverkning-

splatserna hade jag en fyrhjulsdriven Jeep och 
kunde ibland sätta en gubbe i varje ända på en fin 
skogssträcka så att de såg till att det inte släpptes 
in något annat fordon. Det blev fin träning och det 
var nu jag bestämde mig att skaffa en nyare bil för 
att fortsätta tävla. Omedelbart föll tankarna på att 
det görs ju en bil nere i Trollhättan Saab, men när 
jag nämnde det för några gubbar så sa de ”du kan 
fan inte köpa en bil de gör i Trollhättan”.
- Så åkte jag ner till Trollhättan för att beställa 

den första Saaben. Jag ville ha den i svart men 
fick till svar att den görs bara i grönt. Då sa jag 
till dem att då får ni väl göra en i svart och då 

irriterade men vad hjälpte det. 
- Jag hann köra drygt 25 tävlingar första året utan 

en skråma på bilen innan Rolf Mellde ringde mig 
och ville jag skulle komma ner till fabriken. Han 
ville att vi skulle köra för Saabs andra fabrikslag 
i Hindåskarusellen. Det gick bra och därefter fick 
jag en del hjälp men fick hålla mig med tävlingsbil 
själv medan fabriken höll med kraftigare stötdäm-
pare och lite annat smått och gott. 

Midnattssolsrallyt 1957
- I nya bromsbelägg fanns det ett bindemedel 

som gjorde att beläggen svettades och man tap-
pade bromsverkan.  Därför brukade man lägga 
in beläggen i en ugn och köra upp den till en 
hög temperatur för att avlägsna medlet. Därefter 
monterades de in i bilen och så brukade jag köra 

Posering inför starten i Tulpanrallyt, 1956, Carl-
Magnus Skoghs debut i detta rally. Från vänster 
Gösta Abrahamsson, C-M Skogh, Erik Karlsson, 
Lars Olov Olsson, Helga Lundberger och Monica 
Kjerstadius.

Bönderna i mina hemtrakter tyckte det 
var roligt när jag höll på för det hände 
annars inte så mycket däruppe. När jag 
bodde hemma kunde de ringa till mina 
föräldrar och frågade vilken väg jag 
skulle köra den dagen. Även om de hade 
tänkt åka och handla så kunde de tänkas 
göra det dagen efter bara för att inte 
riskera att möta mig. Jag körde aldrig 
på någon.

Början på tävlandet
- Jag började med att köpa lite olika bi-

gjorde de 10 stycken och jag fick 
en utav dem. Redan första veckan 
jag ägde Saaben så ställde jag upp 
i Solstanatta en tävling i Karlstad, 
där jag blev trea. Strax därefter 
blev jag trea i Dalslandsloppet. 
- Första SM-tävlingen körde jag 

i Vara. Som juniorer skulle vi köra 
ett varv och det vann vi. Men så 
under tävlingens gång hade de 
ändrat reglerna så att alla inklusive 
oss juniorer skulle köra två varv. 
Den informationen fick vi inte så 
vi lade tyvärr av efter första var-
vet. En del Saabingenjörer blev 

Klart för start i Tulpanrallyt.
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lite grand för att slita in dem. När vi skulle köra 
Midnattssolsrallyt 1957 och de gjorde i ordning 
bilen på Saabs tävlingsverkstad så åtog sig kil-
larna på verkstaden att byta brombeläggen på 
min bil innan den skulle lastas upp på lastbil för 
transport till starten i Stockholm utanför Carlberg. 
Under den korta transporten mellan avlastningen 
och ner till besiktningen märkte mekanikern som 
körde ingenting men när jag och brorsan hoppade 
i för att köra fram bilen till starten så var där inga 
bromsar och pedalen gick i botten. För att und-
vika prickar så var vi tvungna att starta och jag 
fick köra tre sträckor med handbroms som enda 
broms.  Nu var mekanikerna tvungna att byta till 
nya belägg. Sedan vann vi resten av sträckorna i 
klassen. Detta var nog den största bedrift i hela 
mitt liv som racingförare och förstår än idag inte 
hur vi klarade oss.        
- Det blev förhör och Mellde var förbannad och 

jag sa att ”nu skiter jag i detta och går över till 
ett annat märke”. Volkswagen hade kontaktat 
mig för att börja köra Porsche tillsammans med 
C-G Hammarlund. Men Mellde övertalade mig 
att stanna kvar och erbjöd mig bland annat att ha 
en Sonett att köra med hela sommaren. Då var 
det riktigt kärvt.

Monstret
- Det blev ofta att jobba tillsammans med Rolf 

Mellde som då var utvecklingsingenjör på Saab 
och en riktig idespruta. Det var i egentlig mening 
han som var Mr Saab, säjer Carl-Magnus.
- En dag så ringde han och sa, kom ner till stad-

shotellet så bjuder jag på middag och så kan vi 
prata lite grand. Då hade han kommit på tanken 
om att bygga ihop två motorer för att byggas 
in i en bil och det var denna som senare döptes 
till ”Monstret”. Den hade två tvärställda 748 cc 
tvåtaktsmotorer på en sammanlagd effekt på 138 
hk. När den så var klar för att testas så ville Rolf 
att jag skulle köra den. Jag ville först inte göra det 
men efter lite övertalning och att Rolf lovade att 
själv varmköra den gick jag med på det. Testen 
skedde ute på Såtenäs flygfält och vi uppnådde en 
hastighet av 196 km/tim. Bilen hade lättats genom 
att man borrat en massa hål i karossen. Vid ett 
tillfälle var vi t.o.m. över 200 km/tim eftersom 
bilen fortsatte att öka efter tidtagningskontrollen. 
När jag passerade ett gupp strax efter tidtagning-
skontrollen lyfte sig bakvagnen rakt upp och jag 
såg bara marken.  Med full gas, jag hade ju två 
motorer, fick jag bilen i horisontalläge igen. En 
riktigt otäck incident och Mellde hade nästan svalt 

cigaretten när han såg det. 
- Melldes mening var nu att vi skulle köra i den 

s.k. lilla Ferrariklassen på Karlskogabanan. Vi 
var där med bilen för test-körning, och det var 
bestämt att endast jag skulle köra den. Trots detta 
hade Erik hunnit före oss till banan och också 
hunnit varva ut en vevstake genom blocket på en 
av motorerna. Så var den sagan all.  

Det var trångt i motorrummet på Monstret
                                                                                                                                                                      

Uppvisningen för ANA
- När Saab övertog ANA så skulle det köras 

uppvisning i Trollhättan för de nyinlemmade 
gästerna. Vi skulle bl.a. köra över en brygga så att 
bilen gjorde ett hopp för att visa vilken fantastik 
fjädring Saaben hade. Erik Carlsson skulle köra 
den första uppvisningen ena dagen och jag nästa 
dag. Men jag åkte dit första dagen för att kolla 
läget och står lite vid sidan om. Plötsligt ropade 
Erik ”Hopp in i bilen – en mer eller mindre spelar 
ingen roll”. Jag hoppade snabbt in i bilen och då 
sa han, ”Fan, jag glömde om de var 70 eller 90 
kilometer i timmen vi skulle ha. Kolla i handsk-
facket för där ska ligga en lapp med information”. 
I samma veva ropade konferenciern i högtalaren 
att ”nu skall ni få se vilken fantastisk fjädring 
Saab har” och vi flaggades iväg. Jag han inte få 
upp luckan där lappen låg och då säger Erik, vi 
tar 90 kilometer i timmen för säkerhets skull. Vi 
flög upp i luften och slog ner flera gånger. Jag 
riktigt såg hur skärmarna vek sig innanför mo-
torhuven när vi slog ner. Vi skulle avsluta detta 
med en handbromssväng för att åka tillbaks och 
köra en gång till. Erik gjorde väl någon miss och 
bilen snurrade runt och la sig på taket. På något 
sätt hade Erik lyckats få upp foten på instrument-
brädan, så när vi låg där säjer han ”Då går vi väl 
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ut den här vägen” och tryckte till framrutan så 
den åkte ut. Någon andra körning blev det inte 
den dagen, och konferenciern menade att efter 
en sådan övertygande demonstration behövdes 
inga mer bevis.
- Nu var det dags för nya uppvisningar och vi 

gick fram till en verkstadsbyggnad där fler bilar 
var klara för demonstration. Erik stod där och 
borsta glasfliser ur huvudet och ropa in i verkstan 
att fram med nya bilar här vi har inte kört färdigt 
än. När vi står där så kommer det en bil inifrån 
verkstan i full rulle och på två hjul så viker han 
av ner emot platsen där folket står. Nu skulle man 
visa att man löst problemet när vatten sprutar 
in genom frontgrillen och in på motorn för det 
hade ju varit vissa problem med tändningen när 
strömfördelaren blev fuktig. Man hade gjort en 
öppning på motorhuven täckt med en plexiruta 
och där ovanpå låg vår verkmästare Broman och 
höll i två handtag för att kika ner. Med detta vill 
man visa hur man provade för att se vad som 
händer inne i motorrummet. Killen som körde 
hade missuppfattat det hela så han kommer med 
full rulle in i vattendammen som de brukar köra 
ner i för att få vattnet att spruta in. Det var alldeles 
för hög fart och när bilen slog ner där, blev hela 
bilen översköljd med vatten så han såg ingenting 
och fortsatte i blindhet innan han fick stopp på 
den. Då upptäckte han att Broman var borta och 
killen blev rädd och sprang tillbaks till dammen 
och dök ner för att leta efter honom. Han var så 
skärrad att han inte märkt att Broman stod på 
kanten och skrattade. Flera år efteråt sa killarna 
från ANA, när kommer ni göra en sådan här grej 
på Saab igen, för det var fantastiskt roligt.
                  

Jyväskylärallyt 1958
- Dagen efter jippot med ANAfolket så var det 

dags att åka till Finland för start i Jyväskyläral-
lyt. Bilarna och mekanikerna var redan där och 
allting var i ordning så det gällde bara för mig att 
komma dit i tid till starten på fredagen. Saab hade 
ordnat ett flygplan, en Saab Safir från Linköping, 
för att flyga mig dit. Piloten, en provflygare, 
var en tuff kille och vi flög iväg men stannade 
till i Stockholm för att tanka och tulla ut innan 
vi fortsatte ut över Östersjön. Det dröjde inte 
länge förrän jag börja märka att det osade bränt 
någonstans bakom instrumentbrädan. Jag försökte 
påpeka det för piloten men han bara flinade åt 
mig och menade att det inte var någon fara. Det 
blev värre och värre och till slut skrev han något 

på sitt block som han hade på overallbenet, rev 
av lappen och gav mig den. Där stod: ”Försök 
tag dig igenom luckan bakom ryggen och gå in 
och hämta gummibåten”, och då förstod jag att 
det var allvar med det hela. Därefter gick han ner 
och flög väldigt lågt över vattnet och trädtopparna 
och det började ryka än mer, så jag satt bara och 
väntade på att det skulle börja brinna någonstans 
bland instrumenten. Vi kom in över Åbo och han 
vingtippade för att markera att vi snabbt ville gå 
ner för landning.  När vi tog mark kommer det en 
bil med en väldig fart ut till oss och ut kliver det 
en kille i svart kostym, vit skjorta och säjer ”Jaha, 
nu trodde jag det var färdigt igen för de har precis 
sopat ihop delarna efter två killar som störtade här 
igår”. Det var en fin mottagning vi fick och det 
visade sig senare att det var två radioapparater 
som båda hade bränts sönder dock utan att det 
tagit fyr. Vi hade tur. 
- Så tog vi in på ett hotell i Åbo där vi träffade 

flera av de svenska förarna som var på väg till 
rallyt. Dagen efter drog vi iväg uppåt och jag fick 
åka med Harry Bengtsson. Allt var bra medan vi 
satt där och samtalade i VW:n. Framför oss hade 
vi en lastbil med dubbeldäck och på ena sidan satt 
det en stor sten inklämd mellan däcken. Efter ett 
tag så släppte stenen och alla jag berättar det för 
tror att jag ljuger, för stenen gick in i vindrutan 
rakt genom bilen, och ut i bakrutan. Vi klarade oss 
men det var mycket glassplitter i både kläder och 
annat och Harry var tvungen att åka tillbaks till 
Åbo för att få in nya rutor i bilen. Jag gick över 
till en annan bil där det satt en ung kille som körde 
Saab för första gången i tävling i Jyväskylä. Allt 
gick bra tills vi mötte en väghyvel som kom rakt 
mot oss. Killen höll åt sidan och jag fick lyfta på 
fötterna för att inte skada mig när bladet gick in 
och skar upp hela tröskeln. Då var det färdigkört 
med den bilen och jag fick nu åka med Rune 
”Ruppe” Larsson som också skulle dit och han 
var en trygg förare.

Jyväskylä 1959
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- När vi kört en bit så berättade han lite 
om bilen, att den var helt ny och att motorn 
nu var kraftigare än tidigare modell. Han 
ville väl visa det också, så han drog upp 
farten och när vi hade nått toppfart på den, 
så kommer det en bil inifrån skogen och kör 
rätt ut på vägen. Rune parerade otroligt fint, 
men vi åkte trots allt av vägen. Som tur var 
där ingen grövre skog utan bara buskar som 
vi slog ner så det gick rätt bra och det blev 
bara lite skador på skärmarna så vi kunde 
fortsätta. Så kom nästa dag och allting var 
klart för att dra iväg. Min bror som var 
kartläsare i alla år hade inte tid denna gång 

så kom det en riktig störtskur och de som stod 
vid porten intill flygplatsen rusade iväg för att få 
tag i paraplyer och regnkläder. Starten gick och 
när vi kom fram till porten stod inga vakter där 
så vi körde in på flygplatsområdet och kom ut på 
landningsbanan. Det var på kvällen och plötsligt 
upptäckte vi att vi hade ett fruktansvärt starkt 
ljus rakt mot oss medan vi cirklade runt lite för 
att hitta avfarten som skulle finnas någonstans på 
höger sida. När vi hittat den frågar jag Fergus, 
vad är det för lampor vi har mot oss. ”Det är nog 
inget att bry sig om” säger han, och precis då vi 
svänger av kommer en Metropolitan som var på 
väg in för landning rakt över oss. Det var full 
panik på flygplatsen och eftersom vi hade åkt helt 
fel så fick vi mycket straffprickar. Vi åkte upp oss 
och slutade som fyra i tävlingen. När bilen nästa 
dag skulle lastas på båt för att skeppas tillbaks 
till Sverige, så lyfte de i hjulen. Det var så man 
lastade på den tiden, eftersom man inte fick köra 
ombord. Just som man lyft över bilen så tappade 
de den och den vänder och slår med taket i däcket 
så hårt att den blev totalt sönderslagen. Det var 
slutet på en resa som varit omgärdad av eskapader 
från början till slut. 

Formula Juniorn 
- Bilen tillverkades endast i två exemplar. För att 

få plats med motorn i den lågbyggda formelbilen 
placerades den liggande med förgasarna kopplade 
direkt till motorblocket. Motorn var uppborrad till 
950cc och man hade tidigare lyckats få ut 103 hk 
med denna motorvolym. Redan vid första körnin-
gen i provbänk uppmättes 110 hk och det visade 
sig att man fick ut betydligt mer effekt p.g.a. den 
liggande motorn. Avgasröret slutade uppe vid 
vänster öra och är väl en av orsakerna till att jag 

Jyväskylärallyt 1960.

så jag fick en duktig kille som hette Fergus Sager. 
Eftersom jag ledde EM just då så gällde det ju att 
vi kom på en bra placering även här. 
                                                                                                                                                                     

- Första sträckan gick bra och vi låg på tredje plats. 
Andra sträckan tyckte jag att Fergus vevade lite 
för mycket med armarna så jag sa åt honom att 
fälla tillbaks stolen för att koppla av. Det var bra 
pilat så det här klarar jag nog själv, sa jag. Vad 
jag inte visste var att så fort han kom i horison-
talläge så somnade han och vaknade till först när 
jag bromsade in för att ställa upp bilen i en sladd 
framför en jordvall. När han fick se vallen fick 
han panik, fick tag i handbromsen med sin höger-
hand och slet upp den mellan stolarna. Det blev 
en sneddragning i handbromsen så den fastnade. 
Med bakhjulen låsta hade jag ingen chans utan 
bilen vände och gick baklänges in i jordvallen. 
Under tiden vi försökte få loss handbromsen 
var det fyra, fem bilar som hann köra förbi men 
vi fortsatt och kom fram till ett specialprov i 
utkanten av en flygplats. När vi skulle starta där 

Jyväskylärallyt 1961
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idag inte har kvar någon hörsel på det örat. Några 
hörselskydd var det ju inte tal om på den tiden. 
- Jag hann köra fyra Formulalopp med Saaben. 

Den första kördes i Djurgårdsloppet i Helsingfors 
där det blev en fjärdeplats. Nästa tävling kördes 
på Karlskogabanan. Jag kom iväg som trea trots 
framhjulsdriften men redan efter några varv hade 
jag gått upp i ledning med Yngve Rosqvist i sin 
Lotus strax bakom. Han var känd för sin vilda 
körstil och bromsade för sent in mot Velodrom-
kurvan så att han körde på mig och jag for av 
banan och fick bryta.                                                                                    
- Sedan var det dags att ta sig an Skarpnäck-

umkonstruktion som hade börjat få ålderssymp-
tom och man insåg att man inte skulle hinna få 
fram en ny i tid. Delvis kanske svaret fanns i att 
några i Saabledningen ville att motorn skulle sitta 
bakmonterad som i dagens F1:or, vilket inte Rolf 
Mellde samtyckte till. Man beslutade att upphöra 
med tävlandet efter säsongen 1962.
- Efter den korta tiden och framgångarna med 

Formulabilen fick jag telegram från Cooper, Lotus 
och Ford som ville att jag skulle komma över till 
England för att börja provköra för dem. Jag var 
vid tiden inte beredd till detta stora steg men så 
här i efterhand så kanske det hade varit det rätta

Dags för omkörning av Yngve Rosqvist i Karlskoga

banan. Jag och Gösta Karlsson stod i första 
startled där jag tog starten och var sedan aldrig 
hotad. Bilen gick som ett spjut och Jocke Bon-
niers gamla banrekord slogs med 5,2 sekunder, 
visserligen efter att man ändrat någon kurva. I 
denna tävling gjorde Bosse Ljungfeldt flera ag-
gressiva försök att passera Gösta, vilket slutade 
med att han slog runt i startkurvan och skadade 
sig allvarligt av plexiglasen runt förarplatsen. 
Både Yngve och Bosse i sina Lotusar hade svårt 
att acceptera att bli frånåkta av Saaben varför de 
ofta tog i lite för mycket med onödiga incidenter 
som följd.
Sista tävlingen med Juniorn kördes på Roskilde-

banan i Danmark. Första loppet kördes på lörda-
gen i hällregn. Bilen gick fantastiskt på den hala 
banan och jag slog hela Europaeliten. Under 
loppet på söndagen var jag återigen i ledning när 
en låssprint i fördelaren gick av så jag fick bryta.          
- Saab hade planer på att ställa upp med den nere 

i Monte Carlo i ett för-race till F1 tävlingen men 
beslutade att ställa in då bilens kaross ansågs vara 
i för dåligt skick. Karossen var en nitad alumini-

Per Grundén inspekterar sittbrunnen i Formula 
Juniorn efter segern på Skarpnäck.

Ersättare till 
tvåtaktsmotorn   

- Tidigt förstod Mellde att man 
var tvungen att hitta en ersättare till 
tvåtaktsmotorn. Därför testades allt 
möjligt och en gång hade man skaffat 
hem några amerikanska båtmotorer 
som sattes in i provbilarna. Då pas-
sade även Mellde på att testa två av 
motorerna i sin egna snabbgående båt. 
Efter en provtur i Lysekils skärgård 
kom han med full fart in mot sitt som-
marställe och när han slog av på gasen, 
kom baksuget och vattnet sköljde in 
över motorerna så de tvärdog. Han 

blev så förbannad att han skruvade loss motorerna 
och bara tippade dem i sjön. Sen var jag och Bro-
man där för att hämta upp dem.

Damm eller oljerök
- På väggen hittar vi en vacker målning av 

Saaben i ”full action”. Den har Oddmund Olsen 
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målat av från ett foto som togs i ett Midn-
attssolsrally, säger Carl-Magnus. Vi räknade 
med allt. På denna sträcka satt min bror Rolf 
med reservhjulet i knäet för att vi skulle få 
mer tyngd på de drivande framhjulen.

Marspokalen 
- Vi hade åkt ifatt Erik och jagade honom 

i Marspokalen. Erik försökte gena i en krök 
men tog så kraftigt i snövallen att bilen slog 
runt och hamnade på taket halvvägs ner i 
diket. Vi kom inte förbi utan fick stanna för att 
försöka hjälpa Erik att få den på rätt köl igen. 
Det var halt och vi fick inget fäste och Erik sa  
”vi har visst polerat bilen lite för mycket”. Nu 
kom näste förare, och det var Stig Lester från 
Åmål, en riktig skojare. Han kom ut med en 
cigarett i munnen och Expressen i bakfickan 
och tillsammans lyckades vi skjuta Eriks 
bil till kanten. Plötsligt hörde vi en tjutande 
köksfläkt, en VW, och det var Grus-Olle som 
kom och han tog samma spår som Erik gjort. 
Hur han kom förbi oss och Eriks bil var obe-
gripligt och vi kunde inte se det heller för det 
var bara ett stort snömoln när han försvann. 
När tävlingen var slut frågade vi honom hur 

Vacker målning av Oddmund Olsen. Saaben lämnar 
ett dammoln efter sig, eller kan det vara oljerök?

han lyckades komma förbi och då sa han ”vadå, 
er såg jag aldrig”. Det slutade ändå med att vi 
vann tävlingen.

Registreringsnumret P9293 
Flera av bilarna du körde med hade registrering-

snumret P9293? 
- Ja, jag tyckte det var trevligt, och hade ordnat 

så en tjej på länsstyrelsen fixade att det fick följa 
med när jag fick ny bil att tävla med.  Undrar om 
man kan få sådan service idag?

Inte ens Porscharna hängde med
- Vi körde treväxlat så det var inte så lätt att 

åka ifrån Porscharna på Midnattssolsrallyt. 1959 
vann Erik. Jag ledde fram tills vi skulle köra ett 
manöverprov på en flygplats uppe i Norrland. 
Där skulle vi köra ett varv och sedan stanna på 
en linje så att denna hamnade mellan fram och 
bakhjulen, allt medan tiden klockades. Precis före 
mål springer det tre gubbar rätt över banan och 
jag fick parera för att inte köra på dem.  Därför 
fick vi nog åka några hundra meter för långt och 
sedan backa tillbaka lika långt. Där rök vi på 
segern det året. 
- Midnattssolsrallyt 1960 på sträckan Husås – 

Andviken, som man körde varje år, sa jag till 
brorsan att ”nu jäklar satsar jag för fullt, nu får 
det bära eller brista”. När vi stod där färdiga att 
starta så kommer Erik med hjälmen i handen, 
då hade han skrotat sin bil lite längre bort. Han 
bankade på rutan och sa ”det är lösa vägkanter på 
sträckan Calle”, men vi märkte inget sådant. På 
den sträckan slog jag med den treväxlade Saaben 
Harry Bengtsson i sin Porsche 1600S med 17 
sekunder. 

 P9293 på en 96:a? Carl-Magnus och norrmannen 
Arne Inger inför ”Monte Carlo-rallyt”
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Året efter när vi kom till Kavaljerstigenen i År-
jäng, en sträcka som är fruktansvärt krokig och 
farlig och där många brukade åka av, bestämde jag 
och brorsan oss för att satsa för fullt. Vi lyckades 
även här knäcka konkurrenterna.  Saaben hade 
utomordentliga vägegenskaper och man kunde 
bolla med bilen som man ville. 
- På en sträcka utanför Sandviken fajtades vi med 

Jocke Bonnier, som också var med. Han körde en 
Alfa Romeo och han var inte dålig på att köra bil 
på grusvägar heller. Efter att vi åkt sträckan fick 
vi rita i gruset hur vi hade kört. Han sa att det är 
omöjligt att åka så fort med en Saab, det går bara 
inte. Det ser du väl att det går, sa jag till honom, 
men han trodde ändå inte att tiderna var rätt. 
- Ofta var jag tvåa och trea och hade inget sämre 

resultat än sexa totalt på Svenska rallyt.
Jag har mycket att tacka min bror Rolf för. Han 

ligger bakom alla segrar vi kört in, säger Carl-

gjutna delar i upphängningen sprack men vi 
kunde fortsatte att köra ändå. När vi kom ner 
mot Örs socken satt det två gubbar och lutade 
sig mot varandra på ett mjölkbord. Har du sett 
de där två gubbarna, de har nog somnat sa jag till 
Allan Edgren som då var kartläsare. Den tokiga 
framhjulsinställningen efter smällen gjorde bilen 
svårkörd och framvagnen skenade iväg in och 
klippte av främre benen på mjölkbordet. När jag 
tittade i backspegeln, såg jag gubbarna sitta kvar 
i luften en stund innan de föll ner i vägkanten. 
Efteråt fick jag en räkning från en chockad Örs-
bonde, men det var mest på skämt.       
- I samma tävling hade Bengt Reander startat ett 

par bilar före oss. Han hade också dammat i den 
där bergshällen och rivit ut stenen, och lade bilen 
på sidan. Taket högg i mot en bergskam och att 
kartläsaren inte slog ihjäl sig var ett under. Bilta-
ket revs upp och efteråt sa Bengt ”det blev visst 
en cabriolet av bilen”. Några gubbar som hade 
stått vid stället han åkte av berättade att de hört 
en som skrek ”Stå på, stå på!”, fastän bilen låg 
kvar på sidan. Många åskådare fick snabbt bilen 
på hjul igen, och de kunde fortsätta.
- På tal om mjölkbord, så under mitt första år på 

Volvo åkte jag bil mellan Trollhättan och Göte-
borg. Då var det en kille som jag jobbade ihop 
med och han brukade hänga på efter mig. Ofta 
gick det 160 – 170 km/tim på den krokiga vägen 
vid sidan av älven. Ner mot Kungälv var det en 
bonde som körde ut spannarna till mjölkbordet . 
När han såg oss gick han långt ut på gärdet och 
gjorde korstecken.

Monte Carlorallyt fem gånger
- Jag har åkt Monte Carlorallyt fem gånger. 

Första gången åkte jag med min fru Guns stand-
ardbil och lyckades ändå bli sexa totalt. 

Segerstil i Midnattssolsrallyt 1960.

Magnus diplomatiskt. Ingen tvekan, här råder 
syskonkärlek i sin rätta bemärkelse. 

Gubbarna på mjölkbordet
- En gång i ett Dalslandslopp genade jag på 

ett ställe där det var en berghäll. Bilen stud-
sade till och lyfte och vi gjorde ett rejält hopp 
och flög en lång bit i luften.  Då får jag se att 
det ligger en stor sten i vägen men kunde inte 
styra undan. Det gick inte att styra i luften 
för Saaben var ju inget flygplan. 
- Hjulet slog i så fälgen demolerades och 

Rolf och Carl-Magnus efter skön seger i 
Midnattssolsrallyt 1961
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Det blev även starter i flera andra utländska ral-
lyn, bland annat. Akropolisrallyt. I det rallyt pro-
vades Saaben med skivbromsar för första gången. 
Det var misslyckat och vi fick bryta tävlingen.
     

Påvel Ringborg och häftstiften
- Under en isbanetävling i Malung var Påvel 

Ringborg, trimningsexpert som körde DKW, från 
Filipstad med. Han var strakbent och när vi på 
morgonen kom ner i receptionen gick han fram 
till tjejen som satt där och frågar henne  ”Kan du 
ordna ett par häftstift åt mig”. Hon var hjälpsam 
och fixade fram stiften och gav dem till Påvel som 
sedan gick fram till en stol och satte upp benet. 
Där drog han upp byxan och strumpan och sedan 
satte han i ett stift på utsidan och ett på insidan 
i träbenet. Inför en förvånad tjej, försökte Påvel 
förklara att han bara skulle ha stiften till att hålla 
uppe strumporna, men då låg hon lugnt sovande 
på golvet.  

Här är gudagott att vara
- Påvel körde Midnattssolsrallyt varje år och en 

gång sa han till mig och Erik att nu jävlar pojkar 
ska jag ta er rätt upp och ner. Det var 1958, året 
då både Erik och jag fick bryta.  De hade tagit 
bort varningsskylten vid sträckan Boberg - Falla 
och jag åkte av men lyckades hålla mig på hjulen. 
När jag skulle ner på vägen igen så klippte jag ett 
brunnslock så det slog sönder hela framvagnen. 
Efter mig kom Erik och ingen hann varna honom 
och han for upp i luften och slog runt fem varv in-
nan han lade sig bredvid vår bil. Vi blev skjutsade 
upp till Östersund och där på Husås - Sandviken 
sträckan kom Påvel i sin DKW. Där de andra 
växlade ner la han i en högre växel och for över 
krönet i en sjuhelsikes fart. Så small det ett par 
gånger, telefontrådarna dallrade och sedan blev 
helt tyst. Vi sprang över krönet och där låg DKW: 

n upp och ner. Påvel hade sina egna patent där han 
bland annat hade fäst säkerhetbältena i förarstolen 
i stället för i golvet. Vi hade flera gånger sagt åt 
honom hur han skulle göra infästningen men han 
lyssnade inte. Så när vi kom ner till bilen som låg 
där var dörren öppen och där hängde kartläsaren 
upp och ner. Påvel var borta, men så en bit bort vid 
en tät gran satt han fastspänd i stolen och började 
sjunga ”här är gudagott att vara”. 

En mekanikerprestation
- Under Tulpanrallyt 1962 hade vi ledningen 

under större delen i rallyt, men problem uppstod 
under ett backprov i Berchtesgaden i Tyskland. 
Backprovet kördes på en del av vägen som leder 
upp till Hitlers ”Örnnäste”. Själva starten var 
placerad i en brant lutning och då märkte vi att 
kopplingen hade en tendens att börja slira, och får 
inte riktigt upp farten. Flera i klassen bl.a. Monica 
Kjerstadius var snabbare uppför backen på grund 
av detta. Det gav oss prickar och vi föll tillbaks 
några placeringar och tappade därmed ledningen 
totalt. Behöver ni ta med att jag blev från åkt av 
damerna? skämtar Carl-Magnus.
- Nu gällde det att vara sparsam med kopplingen 

och försöka komma fram till målet i Holland. 
Men samtidigt måste vi ju tänka på att fortsätta 
tävla och flera specialprov väntade oss, så vi 
stod inför stora utmaningar. Den här tiden fanns 
inga mobiltelefoner som man snabbt kunde nå en 
servicebil med. 
- Vi passerade genom en by någonstans i Tysk-

land, och här på en gata stod en röd Saab 96 med 
en massa bråte på taket och väntade in oss. Bakom 
ratten, halvt slumrande, sitter en av världens bästa 
mekaniker, Rolf Ebefors. Rolf instruerade bestämt 
”flytta på er! Var inte i vägen, jag byter koppling!” 
Vi hade ju som målsättning att komma i mål till 

På väg uppför Alperna. Före starten i Akropolisrallyt med kartläsaren 
Fergus Sager.
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- Jag körde sällan av på tävlingarna och känner 
mig därför lite som dagens rallyvirtuos Sebast-
ien Loeb eller varför inte som din pappa Lars-
Gunnar. Ingemar var en riktig ”finåkare” som 
sällan provade föret i vägdikena. Så fortsätter 
Carl-Magnus, kommer du ihåg Ingemars gamla 
Mercedes 500K. Den var försedd med en cykel 
där bak och fungerade som reservhjul. Bensin 
drack den som sjutton men han kunde ändå inte 
låta bli att koppla in kompressorn och då blev 
det en jävla fart på den stora tunga ”Hitlerbilen”. 
- Det var den som pappa sålde till Taikon uppe i 

Stockholm när bensinen hade blivit mycket dyrare 
och man skulle dubbla bilskatten, inflikar Lars-
Gunnar. Han fick liksom kalla fötter och bytte 
bort Mercan mot en Fiat 500 och fick dessutom 
en liter brännvin emellan, och så faller vi alla in i 
ett gott skratt. Bilen var en riktig raritet och finns 
idag i Tyskland. Liknande modeller säljs idag för 
ca 10 miljoner. Så här i efterhand, var det ingen 
vidare bilaffär som den annars så affärsinriktade 
smålänningen åstadkom. Hade nog varit bättre 
att låtit den stå i en lada för att lägga på sig några 
kronor.

                                                                                                                                                      
                 Inte bara rally
- Vi fick köra både på bana, rally, och isbanerac-

ing.  Man kunde till exempel köra Rikspokalen 
som var 90 mil på natten, och sedan en isbanetäv-
ling i Stockholm dagen efter. En gång körde jag 
Finspångsrundan, en SM-tävling som gick på 
natten, och därefter direkt upp till Karlstad och 
körde en isbanetävling och vann där också.
- Att ha vunnit Rikspokalen tre gånger samt 

Midnattssolsrallyt två gånger upplever jag nog 
som mina största framgångar under tiden på Saab.
                                                                                                                                                                    

Tulpanrallyt 1962. Bo Hellberg, Saabs 
dåvarande tävlingschef till höger.

varje pris men att byta koppling på en 
gata skulle ta tid. Vi hade visserligen kört 
in bra med tid, men måste vara inne vid 
nästa kontroll redan om 45 minuter. Efter 
ca 35 minuter. startader vi bilen igen. Allt 
fungerade och vi fram i tid. Rolf utförde 
en reparation utan motsvarighet, och 
vi kunde gå i mål som klassegrare och 
kamma hem en andra plats totalt. För den 
prestationen förtjänar Rolf ett stort tack, 
avslutar Carl-Magnus.

                                                                                                                                                      
Liknelsen med 
Sebastien Loeb  

Hitlerbilen. 

Stolt ägare efter bytet till Fiat 500.

Slutet på Saab
- Jag körde sällan sönder bilarna och blev för-

bannad en gång då ekonomigubbarna påstod att 
jag gjort åt en hel del delar. ”Vad menar ni?” sa 
jag.  ”Jo, vi har ju bland annat bytt och tagit fram 
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ny kaross till dig”. ”Får jag se på papperna” sa 
jag, och då visade det sig att de felaktigt fört över 
karosser på mitt konto.
- Härom året träffade jag Olle Bromark som 

undrade om jag visste varför de en gång bytte 
motorer natten före en tävling? Dom plockade 
ur din motor och satte i min och tvärt om. ”Va 
fan säjer du” sa jag.  Det var tävlingsledningen 
som gett order om det. De trodde att min motor 
var vassare än Olles, men varför skulle inte jag 
ha den motorn i så fall? Det var ju ingen skillnad 
på motorerna och jag vann tävlingen ändå. Men 
vilket tilltag! Man undrade vad de höll på med 
och slutligen kände jag att jag inte längre kunde 
vara kvar på Saab. 
                                                                                                                                                                  

Beska minnen
- ”Dalslandsloppet” som Trollhättans Mo-

torklubb arrangerade i flera år, kom att vara av 
stort intresse för mig. Med start i Trollhättan, 
sökte sig tävlingen ganska direkt upp i Dalsland, 
och södra Värmland, där de fina grusvägarna 
fanns. 
- Innan jag själv började tävla, följde jag denna 

tävling med stort intresse. Det var hemtama vägar 
och jag kände de flesta sträckorna. Jag fick up-
pleva Rolf Melldes fantastiska körning med den 
gröna Saab 92:an till seger 1952. Dalslandsloppet 
var då 62 mil långt, och kördes lördag och söndag. 
Mellde körde prickfritt 50 km i snitthastighet, som 
mest gick på dåliga skogsvägar. Två år senare 
körde jag själv i samma tävling. Det blev flera 
starter i Dalslandsloppet, men ofta otursförföljda. 
Andra- och tredjeplats blev det, men ingen seger.
- Inte ens 1960 på SM-tävlingen när vi hade 

en ledning på cirka två minuter före närmaste 
ekipage, Bengt Söderström fram till näst sista 
sträckan. På en raksträcka stannar plötsligt bilen 
och där blir vi stående. Bengt som kom efter fick 
så roligt av detta, att han missbedömer kurvan 
efter raksträckan och kör i diket. Vi kämpade om 
SM-titeln och hade vi inte fått stopp hade titeln 
varit vår.
- Varför stannade bilen? På Saab kunde de inte 

komma på orsaken. Så kom nästa SM-tävling och 
vi hade samma bil igen. Nu leder vi igen med lika 
många minuter som i förra tävlingen, när bilen 
återigen bara stannar när en sträcka återstår. Nu 
får det vara nog. Finner ni inte felet så kör jag inte 
bilen mer! Några dagar senare blir jag inkallad 
till Mellde. Han hade förklaringen när han visade 
mig en skål med sprit där det badade två stycken 
eklöv. Man hade misstänkt att besinflödet från 
tanken hade hindrats och därför sågat upp den för 
kontroll, och där låg löven.Vi vart berövade att 
bli SM-segrare, samt seger i Dalslandsloppet och 
i Skandiatrofén, p.g.a. dessa eklöv som inte löser 
sig i bensin. Löven hade tydliga ringmärken när 
de täppt till insuget. Melldes kommentar, ”Vi båda 
förstår att löven inte kommit dit av egen kraft”, 

Posering efter seger i Karlskoga. Från vänster 
Rolf Mellde, Hans Hågbäck, C-M Skogh och Erik 
Karlsson.

Visst blev det ett antal pokaler under åren.

Segerstil i Rally Viking 1960.
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hade sin fulla berättighet. Vad var det som hände? 
Vad skulle komma att hända nästa gång? Tydligt 
var ju att någon inte ville ha mig som Saabförare.

Övergången till Volvo 
- 1963 gick jag över till Volvo och började tävla 

för dem. Senare slutade även Mellde och gick 
över till Volvo i början på 70-talet där han påbör-
jade utvecklingen av nya modellserien Volvo 300. 
Det var deras första bil med framhjulsdrivning 
vilket Mellde givetvis hade goda kunskaper i. 
- När Mellde kom över till Volvo trodde de inte 

han var riktigt klok när han satte sig i en Volvobil 
för att köra halva Europa runt, bara för att han 
ville bekanta sig med den. Göran Salinger som 
också hade en liknande befattning på Volvo var 
inte alls intresserad utan körde nog bara till och 
från jobbet och till golfbanan. 
- Mellde och jag hade länge varit goda vänner 

och träffades ofta nere på hans ställe i Lysekil. 
Senare fick han en stroke som slog sig på synen 

och då ringde han och frågade om jag ville 
komma ut och testa honom.  Efteråt skrev han 
ett brev med följande text: ”Hjärtligt tack för att 
du ville komma ut och åka runt med mig. Jag är 
helt på det klara att min körförmåga på intet sätt 
är var den har varit. Dock hoppas jag att det var 
sant som du sa att min körförmåga säkerligen 
är bättre än majoriteten av Sveriges bilförare”, 
därefter slutade han att köra och Sigrid, Rolfs 
fru tog över. 

Mer än tävlingar
- Mellan 1959 och 1962 var jag anställd på Saab. 

Det blev en hel del testkörningar mellan tävlin-
garna och eftersom man inte hade egen testbana 
så blev det ofta att köra Trollhättan - Ystad tur 
och retur. Ibland ett par gånger om dagen. Dessu-
tom fick man vara ute och berätta om företagets 
tävlingsverksamhet, ge produktinformation eller 
köra uppvisningar inför publik. Oftast fick man 
själv köra mellan de olika ställena, så det blev 
inte mycket tid över till familjeliv under dessa 
år. När jag gick i pension hade jag kört 550 000 
mil och kört bil i 43 länder. 

Erling Svensson

Fotnot: Lars-Gunnar Johansson, Göran Arons-
son och undertecknad ber att få framföra ett stort 
tack till Carl-Magnus som på ett öppenhjärtligt 
sätt lät oss ta del av många härliga historier. 
Minnen vi sent skall glömma. Reportaget har 
genomlästs och godkänts av Carl-Magnus före 
publicering. 
Bilder hämtade från C-M Skoghs, L-G Johans-

sons, Leif Abrahamssons och Roland Paulins 
privata samling. 

Vi säger tack och farväl till Carl-Magnus efter en 
trevlig samvaro.

En återblick
Det är i år 50 år sedan Saab Sport presenterades 

som en ny modell 1962. Bilen presenterades 
på Stockholms Bilsalong i februari 1962 och 
reklamen härstammar från Svenska Dagbladet 
samma år.

Denna Saab V4 reklam om 1973 år:s nyheter 
visar att det gick bra för Saab (V4:an var ju 
Sveriges näst mest köpta bil 1972). Eftersom att 
Saab i Augusti 1972 kom ut med 73 års modell 

är det 40 år sedan. Reklamen är ifrån Teknikens 
Värld 1972.

Saab:s biltransportfartyg M/S Saab  är sannolikt 
okänd för många medlemmar. Denna artikel kom-
mer från ANA- nytt nr 1 1968.
Någon läsare kanske vet vad som hände med 

skeppet efter Saabtransporterna. Hör i så fall av 
er till redaktionen!

Ulf Hansen Medl nr 183
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Det kan bli straffbart att skrota bilar om du inte är auktoriserad bilskrotare. Det föreslår 
Naturvårdsverket, som även tycker att frågan om tidsbegränsad avställningstid ska utredas.

Utredningen, som egentligen är en rapport, är 
resultatet av ett regeringsuppdrag att ”... redovisa 
hur omhändertagandet av uttjänta bilar och bilde-
lar fungerar i praktiken”.  Naturvårdsverkets 
slutsatser och förslag presenteras utförligt på 97 
sidor men det är ett par av verkets förslag som är 
särskilt intressanta för oss i fordons- och veter-
anfordonshobbyn:
• Att det görs straffbart för obehöriga att ta 

emot uttjänta bilar.
• Att möjligheten att begränsa avställning-

stiden (till ett år) utreds.
Det finns redan idag bara begränsade möjligheter 

för icke-auktoriserade bilskrotare att avföra en bil 
ur registret (skrota den), men med verkets förslag 
skulle denna möjlighet helt försvinna. De auktor-
iserade bilskrotarna kommer förstås, liksom redan 
är fallet, att kunna bestämma hur mycket du får 
plocka av en bil om de sedan ska ta emot den.

Maximalt ett år
Idag kan du i princip ha en bil avställd hur länge 

som helst, så länge du betalar registerhållning-
savgiften. Avgiften höjdes för några år sedan 
för att den skulle kunna vara möjlig att driva in, 
och Naturvårdsverket föreslår också att detta nu 
verkligen genomförs. Naturvårdsverket föreslår 
däremot inte att avställningstiden begränsas, men 
att frågan utreds. Både Trafikverket och Trans-
portstyrelsen är dock tveksamma:
”Det finns idag en möjlighet att ställa av sin 

bil. Fördelarna med detta är att man t.ex. kan 
ställa av bilen under vinterhalvåret och man 
slipper då betala skatt och försäkringspremie. 
Det man fortfarande betalar då bilen är avställd, 
är vägtrafikregisteravgift. Idag är drygt 1 miljon 
fordon avställda bilar av totalantalet drygt 5 mil-
joner avställda, alltså 20 %. En mycket stor andel 
av dessa är långtidsavställda. Man kan spekulera 

Uttjänta bilar och miljön:

Vad säger skrotbilsutredningen?
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i var dessa fordon finns, om de ens fysiskt finns 
kvar. En del av dem faller sannolikt in under il-
legal skrotning och illegal export. Dessutom finns 
troligen ett stort antal uppställda på tomtmark 
eller bondgårdar runt om i landet eller övergivna 
i naturen. En uttjänt bil som skrotas illegalt, el-
ler exporteras illegalt, kan inte avregistreras hos 
Transportstyrelsen (endast auktoriserade bilsk-
rotar kan avregistrera uttjänta bilar). Dessa bilar 
står därför kvar i registren, avställda. Kostnaden 
för den avgift man då betalar, vägtrafikregister-
avgiften, var tidigare mycket låg och uteblivna 
betalningar kunde därför inte drivas in. Dåvarande 
Kretsloppsdelegationen uppmärksammade prob-
lemen och anförde redan 1995 i sin rapport17 
om införande av producentansvar att avställn-
ingstiden skulle begränsas till 1 år. För att stävja 
missbruk av avställningsinstrumentet föreslog 
Kretsloppsdelegationen att en avställning endast 
skulle fås för 1 år, sedan skulle bilen ställas på 
igen. Ägaren skulle då få ansöka om förlängd 
tid, som då skulle prövas. Att söka förlängd 
avställning skulle även beläggas med en särskild 
ansökningsavgift. Detta förslag har därefter up-
prepats ett flertal gånger i olika utredningar efter 
år 2000, bl.a. i Bilskrotningens framtida finansier-
ing, Statskontoret 2004:26. 
I denna utredning har frågan kommit upp som 

en del i den illegala bilskrotningen och illegala 
exporten. Vi tror att Transportstyrelsens arbete 
med att utarbeta rutiner för att driva in obetalda 
vägtrafikregisteravgifter (något som tidigare inte 
var möjligt p.g.a. den låga kostnaden) till viss del 
kommer att begränsa de problem som finns med 

felaktigt avställda bilar, dvs. de bilar som enligt 
registren är avställda men som inte fysiskt finns 
kvar. Naturvårdsverket anser att man i särskild 
ordning bör titta på hela avställningsinstitutet, i 
syfte att se över dagens regler för att missbruk av 
möjligheten ska begränsas. Möjligheten att ställa 
av sin bil finns inte i samtliga EU-länder. 
En speciell form av avställning sker vid ut-

färdande av mottagningsbevis. Denna avställning 
innebär att bilen inte kan tas i trafik igen utan 
avslutas med avregistrering då skrotningsintyg 
utfärdas. 
Trafikverket uttalar en viss tveksamhet inför att 

utreda avställningsinstrumentet eftersom detta 
gjorts tidigare och inte föranlett förändringar. 
Transportstyrelsen är tveksamma till om det finns 
en sådan koppling mellan illegal hantering och 
avställningsmöjligheterna.”
Frågan om avställning kom alltså upp när Natur-

vårdsverket tittade på möjligheter att begränsa 
olaglig export, vilket man dock påpekar egentli-
gen inte var det regeringsuppdrag man fick.
Naturvårdsverket diskuterar bland annat även 

möjligheten att begränsa antalet bilar en person 
kan äga, men såväl Trafikverket som Transport-
styrelsen motsätter sig detta ” baserat på att det 
kan begränsa medborgarnas fri- och rättighet att 
fritt förfoga över sin egendom”.  

Janne Hagnell

Fotnot: Rapporten i sin helhet finns att läsa på 
http://mhrf.se/M2011/2459/KeRedovisning

Hotet mot hobbyn

Han har hållit på med veteranbilar hela livet 
och hade just skaffat sig en reservdelsbil när 
han fick höra om ”skrotbilsutredningen”.
̶  Jag blev förbannad, konstaterar Mats-Einar 

Jakobsson som startat en proteströrelse mot 
Naturvårdsverket.

Det var när Mats-Einar Jakobsson i Västerha-
ninge fick läsa Naturvårdsverkets rapport Uttjänta 
bilar och miljön, gemenligen kallad skrotbilsu-
tredningen, som han reagerade. Starkt.

Mats-Einar organiserar protesten
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Det är främst två saker Mats-Einar vänder sig 
emot, och som han anser hotar motorhobbyn: 
Att ingen annan än auktoriserade bilskrotare ska 
få skrota bilar och att bilar kan vara avställda 
maximalt ett år. Att hålla sig med reservdelsbilar 
och renoveringsobjekt skulle med sådana regler 
bli svårt, för att inte säga omöjligt.
̶  Jag har hållt på med veteranbilar hela livet. Jag 

har nyligen köpt mig en reservdelsbil. Det här är 
allt annat än okej! säger Mats-Einar.

Att han inte är ensam om den åsikten märks på 
protestlistan och Facebookgruppen mot utred-
ningen som han startat: Vid intervjutillfället hade 
gruppen på Facebook varit igång ungefär ett och 
ett halvt dygn och hade då 5500 medlemmar.
̶  Jag tror att beslutsfattarna  kommer att lyssna 

när de märker vad folk tycker, säger Mats-Einar 
som redan planerar nästa steg i protesten: Att 
bjuda in politiker för diskussion.

Janne Hagnell

Motorhistoriska Riksförbundet är skarpt 
kritiska till Naturvårdsverkets skrotbilsu-
tredning.

MHRF har jobbat med frågan en längre tid och 
har dialog med såväl riksdagen som miljö- och 
jordbruksutskotten i ärendet, enligt förbundets 
generalsekreterare Jan Tägt. Ett nytt möte med 
Miljödepartementet är också inplanerat. För-
bundet har även varit med på den traditionella 
politikerveckan i Almedalen med en flyer, se bild.
Dessutom har förbundet författat ett remissyt-

trande till Miljödepartmentet angående utrednin-
gen/rapporten Uttjänta bilar och miljön, gemenli-
gen alltså kallad skrotbilsutredningen. I yttrandet 

MHRF om skrotbilsutredningen:

framhåller MHRF bland annat att:
- ”historiska fordon...tydligt undantas i de 

av Naturvårdsverket lagda förslagen”
- ”att det fortsatt ska vara möjligt att de-

montera, renovera, restaurera och lagra historiska 
fordon”
- ”...Naturvårdsverkets tanke om krav på 

godkänd besiktning vid export är orimlig...”
- ”...tanken på begränsad avställningstid 

inte kommer att leda till önskade effekter utan 
istället enbart är kostnadsdrivande...”
Hela remissvaret finns att läsa på:
http://mhrf.se/M2011/2459/Ke

Janne Hagnell 

Rättelser från Bakrutan nr 2-2012
Redaktionen har fått in ett par rättelser som gäller 

innehållet i förra numret av tidningen.

Den första gäller sidan 37 där det står att det att Vic-
tor Muller sålde sin  Saab strax efter konkursen... helt 
fel. Han äger fortfarande två st, en Saab 9-5 Aero och 
en 9-3 Independence Cabbe...

Bilen som såldes var hans gamla tjänstebil...

Nästa rättelse gäller info runt utrustning på den sista 
93:an. Det stod att sista 9-3’an skulle utrustas med all 
utrustning från Hirsch performance. Det var en tanke 
från början men så blev inte fallet.

Redaktionen tackar sina uppmärksamma läsare, i 
detta fall Tim Rokka, för info om våra felskrivningar!

Red / Anders Johansson

”Vi är skarpt kritiska”

“Nya el-Saaben är en relansering av en 
klassisk modell, där dock motorrummet bantats 
betydligt”                        Foto Janne Hagnell

BudgetSaab
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Tom Damberg överraskade 
i Midnattsolsrallyt

Årets stora överraskning blev segraren 
Tom Damberg, Vaxholms MK. Med sin 
Volvo 164 körde han från konkurren-
terna och totalsegrade i KAK Midnatt-
solsrallyt 2012.
Redan under första etappen visade Tom 

Damberg att det gick att köra riktigt fort 
med den gamla direktörsmodellen från 
Volvo. Han ledde tävlingen från slutet av 
första dagsetappen och ända in i mål.
-Otroligt skönt att vara i mål som segare. 

De andra har jagat oss hårt men vi har kört 
fokuserat, sa Tom från segerrampen på 
Rocklundaområdet i Västerås.
Ett nästan lika överraskande namn var 

årets tvåa, Mikael Oscarsson, SMK Söder-

men bara nästan. Vinna är oslagbart.
Gamle rallyräven Harry Joki gjorde comeback 

efter tolv år och lyckades köra in på fjärdeplats 
med sin Escort före Stig Blomqvist och Björn 
Waldegård i var sin Porsche 911.

Ove “Påven”Andersson
Årets Midnattssolsrally är en hyllning till Ove 

”Påven” Andersson och förutom Mats Jonsson, 

En direktörsmodell i rallyskogen – javisst går den 
att köra fort. Tom Damberg, Vaxholms MK höll 
konkurrenterna bakom sin Volvo 164 ända in i mål.

manland. På sista specialsträckan lyckades han 
gå om rutinerade Mats Jonsson, Forshaga MC, 
Toyota Celica.
-Jag visste bilen var snabb och det var riktigt 

skönt att bevisa det genom att komma två, säger 
Mikael Oscarsson.
Mats Jonsson var trots allt ganska nöjd med sin 

tredjeplacering.
-Det nästan lika roligt att jaga som att vinna, 

Tävlingens enda 99:a Turbo kördes av Erik Uppsäll 
Vallentuna som tillsammans med kartläsaren Amelie 
Bergh slutade på en totalplac 51 och klassplac 10.
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Nedan ser vi Strtnr 43, Bengt Jonsson med en 64:as 
Saab 96 vid depån kvällen före tävling.Slutplac 61

Sten Säfström med kartläsare Janne Säfström åkte 
en V4 från 1970 och slutade som total 54 

Startnr 87 är Sven Erik Danielsson och Per Jansson 
från Borlänge som åkte i mål på plats 48

Gunnar Fredriksson tillsammans med Jan-Erik 
Eriksson hade otur och bröt efter ss 17.

Ytterligare ett ekipage som fick bryta tävlingen var 
Anders och Lennart Forsberg efter ss 18

LarsOve Runesson och Johan Runesson från 
Eskilstuna  bröt denna tävling efter åtta sträckor.
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kör exempelvis finske världsmästaren Hannu 
Mikkola en Toyota för att hedra hans minne. Det 
var för övrigt en kopia av den Toyota Corolla som 
Hannu vann 1000 sjöars rally med 1975.

Regularity
I Regularityklassen kopplade norrmannen Thor-

bjørn Bye greppet under andra etappen och behöll 
ledningen in i mål. Andraplatsen gick även den till 
en norrman, Aasmund Kleve, och efter en lysande 
avslutande etapp körde förra årets segrare Patrick 
Carlsson in på en tredjeplats.

Damer
I Damklassen segrade Annie Seel i Historic och 

Nina Katharina von Krusen i Regularity. Priset, 
Ewy Rosqvists Pokal, delades ut av rallylegenden 
själv.
-Det finns för lite damer i svensk rallysport, 

men ni som finns är guld värda, sa Ewy som själv 
vann Damklassen i Midnattssolsrallyt fyra gånger, 
senast 1962.
Midnattssolsrallyt har lockat ut tiotusentals 

rally- och bilentusiaster till sträckorna i Bergsla-
gen, Roslagen och Södermanland.
-Årets tävling har varit tuff med riktigt bra 

sträckor. Det här är utan tvekan den bästa som-
martävlingen i mannaminne i Sverige. Jag vill 
passa på och tacka motorklubbarna, funktionär-
erna, organisationen, deltagarna och självklart 
publiken som gjort tävlingen möjligt, summerar 
tävlingsgeneralen Per Carlsson

Slutresultat KAK Midnattssolsrallyt 
2012

Historic:
1 Tom Damberg, Vaxholms MK, Volvo 164. 

Totaltid: 1 timme 55 minuter 51,9 sekunder. 
2 Mikael Oscarsson, SMK Södermanland, Ford 

Escort RS. +13,9 sekunder.
3 Mats Jonsson, Forshaga MC, Toyota Celica. 

+15,6 sekunder.
4 Harry Joki, Västerås MS, Ford Escort. +1 

minut 35,3 sekunder.
5 Stig Blomqvist, SMK Örebro, Porsche 911. 

+1 minut 55,8 sekunder.
Regularity:
1 Thorbjørn Bye/Oddvar Moland, KNA (N), 

BMW 2002. 475 prickar.
2 Aasmund Kleve/Jan Egil Jenssen, NAF A&B 

Motorsport (N), Volvo 142. 491 prickar.
3 Patrick Carlsson/Per-Jan RS Carlsson, MK 

Gutarna, Volvo 244. 504 prickar.

Text o Foto Anders Johansson

Christer Esberg med kartis Hasse Denielsson från 
Västerås gick i mål på plac 60.

Mats Wassberg och Kjell Skoog från Säffle fick vara 
med fram till SS 18.

Carl Gustaf Engberg och Axel Engberg från 
Gränna körde en V4:a och bröt efter 14 sträckor.
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Rallyts snabbaste Saab i form av Göran Huggares V4:a som kom på en 
totalt 33 plats i rallyt och en elftepacering i klassen.

Görans framgångsrika återfall
Det blev en bra nypremiär för Göran Huggare när han återvände till rallyvärlden efter 25 år.
- Man lever ju bara en gång! kommenterar han sitt återfall.

- Vi tävlar i Historiska Klass 7, berättar han och 
förklarar att där gäller en lägre trimningsgrad 
som har fördelen att grejerna håller och att han 
och de andra i teamet därför inte behöver meka 
hela tiden.
- Bland annat har vi enkelblåstoppar i stället för 

dubbelblås och kanske 145 hästar mot kring 160, 
säger Göran.

När Göran Huggare var kring 
de 20 tävlade han i rally med en 
V4:a. Nu, 25 år senare gör han 
det igen och med den äran: I 
Midnattssolsrallyt blev han, i par 
med brodern Sture, 11 i sin klass 
och 33:a totalt i Historic Rallye.
- Det var inte illa med tanke på 

vilka bilar vi hade framför oss, 
säger han och syftar på rallyrävar 
som Ford Escort RS och BMW 
2002.

Enkelblås
Göran öser beröm över Joakim 

Nilsson som ställt i ordning 
bilen, en V4:a från 1969; ”det 
känns som varenda skruv är ny”. 
Han konstaterar att det skett en 
del förbättringar av dessa bilar 
sedan han senast var i hetluften, 
främst vad gäller väghållningen. 

Den allra största skillnaden är dock att för 25 år 
sedan stod han som en av kanske 30-40 Saabar av 
samma modell i resultatlistorna. Nu får Saabarna 
istället uppmärksamhet av publik och tävlingskol-
leger för de klassiska rallybilar de är. Och Görans 
bil kommer de att få se mer av.
- Ja, vi planerar att hålla på några år, som terapi, 

skrattar han.
Janne Hagnell

Bertil Trued med kartläsare Uno Dahl åkte in på en 
12 plats i Regularityklassen.

Ola Strömberg med kartläsaren Magnus Roland 
placerade sig på en 26 plats.
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Anders och 92:an satsar vidare i Midnattssolsrallyt:

Anders Wallin, 71 år, har ställt fyra gånger i regaularity klassen med sin något yngre Saab 92 
från 1955. I år blev bäst hittills med en sjunde plats i sin klass i regularity (27:e plats totalt), i 
par med kartläsaren Leif O Jansson.

stöttar hans hobby.
- Aldrig att hon har sagt att det kostar för mycket, 

säger han.
I Anders planer för nästa år ingår att åka Midn-

attssolsrallyt i 92:an igen, för femte gången. Då 
72 år – ung.           Janne Hagnell

- Det är kul med regular-
ity, det är den enda klassen 
som man kan vara med och 
konkurrera med en 92:a, 
säger Anders och påpekar 
att 92:an saknar moderna 
finesser som trippmätare.
- Vi tar oss fram med 

referenser och stoppur, 
fortsätter han.

Tackar motorn
Anders tackar också sin 

motor, med förtjänst reno-
verad av hans svåger Hasse 
Ramsten, för att han klarat 
sina fyra Midnattssolsral-
lyn så bra. 

- Första gången jag körde hade jag Hans Sylvan 
som kartläsare. Han tvivlade på att det skulle 
kunna gå att hålla 50 i snitt med 92:an. Jag sa att 
”vi åker väl så mycket vi törs” och nog gick det 
att hålla 50 alltid! skrattar Anders.
För Anders är rallyt nostalgi i dubbel bemär-

kelse. Dels var en 92:a hans första bil när han med 
färskt körkort inhandlade en sådan 1959, dels får 
han träffa många gamla kompisar från tiden han 
körde ”riktigt” rally. Men naturligtvis får han nya 
vänner också. 

Transportproblem
Som 92-åkare är han dock ganska ensam. 
- Största problemet är transportsträckorna, säger 

Anders. 
- Det går att få upp den i 100 men det tar hur 

lång tid som helst. Men det får man ta.
Men han är ändå sugen på en V4:a, kanske inte 

i första hand för den extra kraften utan för att 
kunna unna sig lyxen av att köra på trippmätare 
som mäter ända ner till var hundrade meter.
Förutom rallyn åker Anders gärna på träffar med 

92:an, ett nöje som han delar med sin fru som 

Anders Wallin in action på SS 13.

Denna två takts 96:a kördes av Fred Johansson och 
Gunnar Hagäng som placerade sig på plats 42.

”Kul att kunna få vara med och konkurrera”
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Jörgen Trued och Klas Nyström åkte 99 Turbo i 
Regularityklassen med slutplacering 24

Startnr 228 med en besättning från USA, Travis 
Decker och Sean Ryan slutade på 37 plats.

Tävlingens båda Sonetter fullföljde på en sjunde plats för Gunnar lindell till vänster och för Håkan 
Johansson till höger blev det slutplacering 41.

Kenneth och Marcus Hermansson från Gränna åkte 
en två takts 96:a från 1964.

Sibylla Gustavsson och Lasse Björk inför årets 
upplaga av midnattsolsrallyt, i vanlig ordning 
iförda tidsenlig klädsel. Se artikel på nästa sida.



4040

Sibylla G om Regularityklassen 
och Midnattssolsrallyt 2012

Ja, nu har jag och Lasse lagt vårt femte midnattssolsrally bakom oss. Vi har fantastiskt roligt 
när vi är ute, vi kör i regularityklassen med min SAAB 96 från 1961. (Ja, det är den blå med 
takräcke.)
Vi kör lite grann som man gjorde 

på 60-talet, det vill säga vi har inte 
overall, det behöver man inte än 
så länge i regularity. Utan jag kör i 
dräkt/klänning och högklackat och 
Lasse läser i finkläder typ skjorta 
och kavaj. 
I regularity krävs det inte så my-

cket av bilen, man behöver inte 
ha den klassad enligt historiska 
appendix K (men det är ok), det 
minsta kravet man ska uppfylla är 
att ha ett FIVA pass på bilen. Man 
får  ett formulär från MHRF där 
man beskriver bilen in i minsta 
detalj. Motornummer,motorstorlek, 
förgasartyp, däcktyp, typ av bromsar 
etc etc, skickar in det tillsammans 
med  foton till MHRF i god tid och 
betalar en mindre summa och sedan 
kommer FIVA passet på posten. 
Det krävs lite säkerhetsutrustning 
också två varningstrianglar och en 
förbandslåda och brandsläckare men det känns 
inte som något konstigt krav. Bilen får inte vara 
nyare än 1985 års modell. 
I regularity kör man samma sträckor som his-

toriska rallyklassen men på en snitt-tid av 50 km/
timmen. Man blir bestraffad om man kör för fort 
och för sakta med poäng per tiondelssekund. 
Man kan bli bestraffad flera gånger under samma 

sträcka, dels när man passerar mållinjen och så 
finns det en, två eller tre hemliga tidskontroller 
under sträckan. Minst bestraffning får man om 
man hela tiden ligger på prick 50 km/t. Men det 
är absolut inte lätt. Man kan tappa tid i ett vägbyte 
eller en uppförsbacke, likväl som att det kan gå 
alldeles för fort i nerförsbacke med en frihjulande 
Saab. 
Som förare har jag det ganska enkelt, jag behöver 

bara gasa och bromsa. Kartläsaren har desto mer 
att hålla reda på. Han ska försöka läsa roadbooken 
under  sträckan och dels hålla koll på hur föraren 
ligger till, det vill säga  att man håller sin snit-
thastighet. I regularity finns det två klasser med 
eller utan externt monterad trippmätare (man får 

Kvinnorna i regularity Från vänster Eva Carlsson, Sibylla och Nina 
Katarina von Krusen. Eva kör Amazon och Nina BMC 850. Det var 
Nina som vann Ewys pokal i vår klass.

bara använda mekaniska tripmätare och de får ej 
heller visa snitthastighet.) Vi kör nu i klassen med 
externt monterad trip och använder en gammal 
Halda Tripmaster.
Lasse som sköter läsandet ska som sagt var hålla 

koll på att jag inte kör för fort eller för sakta. Till 
sin  hjälp har han trippmätaren och ett eller två 
tidtagarur. Vi vet hur lång sträckan är  och vilken 
snitthastighet vi ska hålla (I Midnattssolsrallyt 
brukar det vara 50 km/t), så då kan man enkelt 
räkna ut hur lång tid sträckan ska ta och vi kan 
också räkna ut hur lång tid det ska ta att köra 200 
meter eller 1 kilometer. De som är bra på regular-
ity rapporterar till föraren var 200 meter om han 
kör för fort eller för sakta. 
Man bör också ha en rallylicens innan man 

anmäler sig, har man inte det kan man köpa en 
engångslicens typ PR- eller Pröva-på-licens. Den 
gäller då endast den tävlingen. 
Startavgiften är ganska hög och i den ingår inte 

boende. Det får man fixa på egen hand. Det brukar 
finnas några hotell som Midnattssolsrallyt har 
gjort avtal med så det blir ett billigare boende. 
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Hotellen brukar vi boka ganska tidigt, för att 
inte bli utan boende. En eller två månader innan 
brukar anmälan komma ut  När man sedan an-
mält sig kommer en lång och nervös väntan tills 
anmälan stänger och man får bekräftelse om man 
kom med eller inte. Jag tror de flesta tycker den 
väntan är lång. 
De två sista åren har rallyt haft start och målgång 

varje dag i Västerås. De tre första åren vi åkte så 
kom man till en ny stad varje kväll. Det här ral-
lyt är fyra dagar långt. Det har sina fördelar att 
komma tillbaka till samma ställe varje dag, man 
har sin bestämda serviceplats, men det hade också 
sin charm att komma till nya ställen varje dag. 
I år åkte vi upp dagen innan det startade för att 

få vår roadbook och våra startnummer och ar-
rangörsreklam som skulle klistras på bilen. Det är 
lite pilligt, dekalerna med siffror på som sitter på 
dörren är lite pilliga att få dit snyggt (Vilken tur att 
våra servicekillar fixade detta). På onsdagen var 
det dags för besiktning av bilen. Jag försöker göra 
den ganska tidigt i fall att man skulle få nedslag 
på något.På onsdagskvällen gick första sträckan 
av stapeln inne på Rocklunda Arena. I regularity 
körde vi den endast som uppvising. Det var nog 
tur, för jag hade nog inte kunnat hålla 50 kilometer 
timmen i snitt där. 
På torsdagen börjar det lite mera på riktigt för 

oss i reguality. Sju specialsträckor på sex mil och 
nästan 32 mil transportsträckor. Vi befann oss 
i Dalarna/Bergsslagen med lunchuppehåll vid 
Hamrebanan . 
Vägarna är av god kvalite och för det mesta 

grusväg. En del av sträckorna har använts förr då 
Midnattssolsrallyt gick på den gamla goda tiden.  
Och ibland även i den moderna tappningen har en 
del sträckor använts flera gånger. Det förekommer 
också att man åkt sträckan åt ena hållet ett år och 
åt andra hållet ett annat år.
Det är ett fantasiskt arrangemang, det lockar 

folk. Allt ifrån de äldsta till de yngsta, de står ute 
i gassande sol och ösregn längs transporten, ute i 
skogen  också oavsett om det är vardag eller helg. 
På serviceplatserna och på lunchuppehållen är 

det också alltid massor av folk. På serviceplatsen 
har besökarna chans att komma nära rallybilarna 
och förarna. 
Fredagen börjar med en 10 mils transport ut i 

Roslagen,vi kör sex specialsträckor på cirka 5,5 
mil och transporten blir drygt 35 mil den dagen.  
Lunchen får vi i Östhammar. 
Lördagen är rallyts sista dag. Då åker vi i Sörm-

land. sju specialsträckor på cirka 5,8 mil och 
transporten är 30 mil den här dagen, Lunch får 
vi på Eriksbergs Säteri.
Nytt i år var Ewy Roskvists pokal, ett nyin-

stiftat vandringspris till bästa kvinnliga förare 
i regularity och den historiska rallyklassen. I 
regularity vann Nina Katarina von Krusen och 
i historiska rallyklassen Annie Seel. I det gamla 
midnattssolsrallyt vann Ewy Roskvist damklas-
sen fyra gånger i rad. Hon var själv närvarande i 
Västerås och delade ut sitt pris. 
Vi som kör regularity har minst lika roligt som de 

som kör i den historiska rallyklassen.  I rallysko-
gen är man som en enda stor familj. 

Med vänlig hälsning
Sibylla o Lasse

Text o Foto Sibylla 
Gustavsson

Stilfull målgång Åtdragning topplock vid service.

Evy Roskvist och Lasse fick en 
pratstund efter tävlingen.
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Snabbaste Toppolan runt ringen??
På väg ner till Belgien och SAAB-festivalen så gjorde jag allvar av en gammal dröm; ett varv runt 

Nürburgring, med Toppola. Vi plockade inte ut någonting ur bilen (förutom Bettan, hon ville inte åka 
med). Hon fick agera fotograf istället. OK, några kilo lättare då.
Varvet tog 16 minuter enligt den inbyggda kronografen i bilen, kunde inte slököra med så många 

fotografer som höll på att tappa hakorna (eller kamrorna) längs vägen. Så, handsken är kastad, jag är 
för tillfället troligtvis den snabbaste Topp-Olan på ringen!

Text Ola Olsson Foto “Bettan”

Nu gäller det!

Depåstoppet förevigas av en medlem av den 
begeistrade publiken.

Plugga kartan ingår i förberedelserna.

Beviset på bedriften! Vem 
antar utmaningen?

Nya familjemedlemmar under sommaren. Välkommna!

F 57 INGRID BACKHEIM LÖDDERKÖPINGE
F 58 INGER KLINTLÖF VISBY
F 59 TIM JANSSON ALINGSÅS
F 60 ERKKI SVENSSON BODAFORS
F 61 CECILIA GEBER RÄTTVIK
F 62 EVA LÖGDBERG TORMESTORP
F 63 MIKAELA LÖGDBERG TORMESTORP

Svenska Saabklubben har fått ett gäng nya familjemedlemmar under sommaren och vi hoppas att ni 
ska finna ert medlemskap som meningsfullt och önskar er varmt välkommna!
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Tillbaka till naturen!
Friluftsliv är nyttigt, sägs det. Så varför inte 

kombinera sin Saabhobby med the Great 
Outdoors? Tre glada killar greppar verktygs-
väskorna, ryggorna och solbrillorna och ger 
sig i närkamp med allemansrätten i grenen 
friluftsskrotning!

Utflyktsmålet är en grusparkering i Lerum. Den 
inte alls sällsynta arten (än...) Saab 9000 hade 
siktats där, i akut behov av skrotning. Enligt ryktet 
hade motorn lagt av, men innan någon föreslog 
tändkassetten var motorn halvt isärplockad och 
Saaben blev sakta men säkert ett med naturen.
En av oss tre glada friluftsentusiaster är ägare 

av bilen, vilket ju skulle behövas som bevis på 
legitimitet när lokalbefolkningen börjar ringa ner 
polisen med tips om de suspekta individer som 
så rått missbrukar allemansrätten under devisen 
”skrota där du står”? Nej, under de tre timmar 
som den i stort sett kompletta 9000 skeletterades 
kommer en person – EN – fram och tillstår att det 
ska bli skönt att bilen försvinner.

Materialutmattning
Friluftsskrotning ger såväl mängder med friskluft 

som kondition och styrka. Nå, två av tre är väl inte 
så illa? Vi fuskar nämligen genom att ta bil hela 
vägen till utflyktsmålet. Men styrka, ja, det fick 
vi! De läckra original lättmetallfälgarna visar sig 
lida av svårartad separattionsångest från de nav 
de nu så länge suttit monterade vid. De av oss 

Naturlig 9000. Efter motorhaveriet har bilen blivit 
allt mer ett med naturen.

Fornfynd. Karl hittar extra verktyg och 
barnhandskar under en bakluckeexkursion.

Dissektionen har börjat. Olof och Karl går 
loss på de nästan rostfria dörrarna medan 
lokalbefolkningen iakttar.

Stilstudie. Kommentarer överflödiga.
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som kvalar in i tungviktsklassen tvingas utnyt-
tja hela vår tyngd för att få loss hjulbultarna och 
skilja fälgcentrum från naven. Men på sista hjulet 
(det är alltid det sista) hjälper inte ens vår rejäla 
pondus. Visst kapitulerar materian för oss – men 
det är krafthylsor och handtag som ger upp. I 
parti och minut! När vi är inne på absolut sista 
hylsan har vår gemensamma tyngd och ett icke 
föraktligt våld med hammare (kan kallas att väcka 
en skruv, men här hade vi att göra med koma...) 
gett resultat och vi kommer faktiskt därifrån med 

alla fyra fälgarna.

Skrotglädje!
Precis som när man slappar vid kusten och 

gnäller över hur mulet det är så överraskas 
man på kvällen av att det stramar i huden av 
solbränna. Men för egen del kan jag inte bara 
glädjas åt solsvedd hud och värkande muskler, 
likt alla riktiga friluftsentusiaster, utan även åt ett 
bagageutrymme fullt med bra-och ha-saker som 
kommer att bidra till att hålla min Saab 9000 vid 
liv och bli en ännu sällsyntare fågel i vår svenska 
natur!

Janne Hagnell

 

En Renault utan dörrar heter Plein Air. Så en 
dörrlös 9000 är automatiskt en – Aero..?

”Alltså, jag skulle fylla på lite bensin men 
tanklocket hade gått i baklås...” Men ingen polis 
kom för att få lyssna på den bortförklaringen.

Bröderna Asks pumppatent. Vem behöver 
specialverktyg för att lossa bensinpumpen? Gåta: Hur många verktyg kan en skruv förstöra? 

Nu börjar det se ut som en skrotbil också!
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MAX & VILLE
 SAABMEKANIKER SOM UPPLYSER

När jag skriver detta är vi redan i mitten av augusti, och inte har man fått gjort allt det som 
var tänkt under sommaren. 
Vädret har säkert gjort sitt till, men det återstår fortfarande lite målning på huset. Bilarna har mest 

stått i garaget, det känns iallafall så. 9-3 cabben fick cirka 125 mil på en kort sommarresa till Nordty-
skland. Porschen var ju på ringen, efter den resan har den stått på pallbockar i garaget med ett trasigt 
avgassystem efter en liten avåkning. SAAB sporten var hos bilprovningen och det är nog vad frisk luft 
den fått i sommar. 99 turbon tankades i juli, gången innan var maj 2011! Det milen som är körda fick 
nog Göran de flesta. Nu undrar ni såklart vem är Göran? Jo enligt förra ägaren som gav bilen namnet, 
en SAAB 900 T-16 -92.

Ändå är man på ständig koll på blocket efter 
nya projekt. Och så klart ger det utdelning!
En av de närmsta dagarna skall jag hämta hem 

nästa objekt, en SAAB 9000 Aero 1995 i ett 
mycket fint skick. Så vad passar bättre denna 
gång än att låta Max&Ville ta sig an SI:n på 
både SAAB 900 och 9000.

Vi låter dom börja med SAAB 900. Först 
tar vi ett från mars 1985, detta behandlar 
bristande kvalitet på oljekylarslangarna till 
900 T-16. Den nya slangen som man hänvisar 
till är “för närvarande” slut hos leverantör så 
man rekomenderar en helt annan slang! Om 
den senare skulle bytas ut låter vi vara osagt. 
Det framgår iallafall inget som tyder på detta. 
Kampanjplåten skall stämplas i ruta B 1.
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Vi fortsätter på nästa sida med SAAB 900 
turbo. Ett tidigt SI från oktober 1979, mao 
strax efter lanseringen av modell 900. Risk 
för felkoppling på spjällkontakten som skall 
ge bränsletillskott, denna har numera tre 
stift mot tidigare på 99 turbo bara två stift. 
Bägge felkopplingsalternativen kan ge risk 
för motorskador, antingen inget bränsletill-
skott vid fullast eller fullt bränsletillskott 
vid tomgång.
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Det sista för SAAB 900 denna gång är från mars 1983 och gäller spjällhuset på turbobilar ( många si 
gäller just för turbobilarna). Ett visslande ljudet kunde framkomma, detta berodde på att spjällaxelns 
tätningsringar sätts i vibration. Felet avhjälptes med att ev byta tätningsringarna i spjällaxeln.

48
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Vi låter nu Max&Ville ta itu med SAAB 9000. Först ut blir ett SI från 1988 som gäller deformerad 
tankningslucka. En extra fjäder på baksidan av luckan skulle lösa detta problem.

När det gäller just SAAB 9000 har jag skrivet det 
tidigare, det är svårt att välja för här finns hur många 
SI:n som helst, många med mycket konstiga fel.
SI:n på nästa är från januari 1988 och gäller den 

lilla dekorlisten uppe på taket över C-stolpen. Här 
kan vatten komma in och reusltatet blir att C –stolp-
sklädseln blir p...våt.
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Elfel kan ju som bekant vara kluriga att 
hitta. Detta SI från mars 1988 berättar om 
blinkande pictogramm. Dessa kunde blinka 
vid bromsning alt när man slog till körrikn-
ingsvisaren ( blinkers). Felet åtgärdades med 
att koppla in ett relä mellan pictogrammet och 
glödtrådsvakten.
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Detta får vara allt för denna gång. 
Nästa avsnitt tänker vi ta upp SI:n 
på SAAB 99.

Passa nu på och njut det sista av 
sommaren innan det blir vintervila 
för våra gammelbilar.

Häsningar Max&Ville

Vid tangenterna  Michael Rasmussen
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I mitten av juni stod det klart: Saab konkursbo köps av elbilskonsortiet Nevs. Sedan har det 
varit tyst, mycket tyst. Vad som kommer att hända vet vi inte. I väntan på framtiden publicerar 
vi här hur media, Saabs United och klubbmedlemmarna reagerade på beskedet.

TT:
Köpet av Saab klart
Fakta: Detta är Nevs
Huvudägare till Elbilskonsortiet National Elec-

tric Vehicle Sweden (Nevs), med 51 procent av 
aktierna, är National Modern Energy Holdings. 
Bolaget är registrerat på brittiska Jungfruöarna, 
men ägs i sin tur av ett Hong Kong-baserat bolag, 
China Dragon Base Holding.
Japanska Sun Investment är bolagets andre 

ägare.
Styrelseordförande för Nevs är Karl-Erling Tro-

gen, tidigare vd för Volvo Lastvagnar.
Kai Johan Jiang utsågs nyligen till vd för bolaget.
Saab Automobile och dess dotterbolag Saab 

Powertrain och Saab Tools gick i konkurs den 
19 december 2011.
Elbilskonsortiet Nevs köper Saabs konkursbo 

och startar produktion i Trollhättan. ”Visionen är 
att vi ska bli ett världsledande företag baserat på 
elbilar”, säger Nevs talesperson Mattias Bergman. 
Sex månader efter Saab Automobiles konkurs 

kom beskedet att bilfabriken i Trollhättan åter-
uppstår, i ny skepnad. Nevs ska bygga elbilar, inte 
hybrider, med världen som marknad och särskilt 
fokus på Kina. Förhoppningen är att snabbt kunna 
få en produktion av större volymer i Trollhättan. 
Behovet av personal är, till en början, “minst ett 
par hundra personer”.
Huvudägare i Nevs, med 51 procent av aktierna, 

är bolaget National Modern Energy Holdings. Det 
är registrerat på brittiska Jungfruöarna, men ägs i 
sin tur av ett Hongkong-baserade China Dragon 
Base Holding. Resten av Nevs ägs av japanska 
Sun Investment. 
Styrelseordförande för Nevs är Karl-Erling 

Trogen, tidigare vd för Volvo Lastvagnar. Som 
vd utsågs nyligen Kai Johan Jiang.
– Det är en jättestor dag för mig att stå här och 

säga att vi nu är överens med konkursförvaltarna, 
sade Jiang på onsdagens presskonferens i Troll-
hättan.

Nevs köper huvuddelen av tillgångarna i Saab 
Automobile, med dotterbolagen Saab Tools och 
Saab Powertrain, liksom aktierna i det fastighets-
bolag som äger anläggningarna i Trollhättan. 
Däremot ingår inte reservdelsbolaget Saab Parts, 
och inte heller de immeratiella rättigheter till 
modellen Saab 9—5 som ägs av General Motors.
– Vi har inget intresse av 9-5 eller 9-4X. Dels för 

att GM inte släpper tekniken, men också för att 
dessa plattformar är för tunga för att tillverka el-
bilar av, säger Nevs talesperson Mattias Bergman.
– Den teknologi som i dag dominerar fordonsin-

dustrin är inte hållbar, framhåller han.
Bergman tror att marknaderna i USA och Kina 

kommer att leda utvecklingen.
– Men jag tror att vi från Kina kommer först, 

tillägger han.
Den första modell som Nevs planerar ska utgå 

från den befintliga Saab 9-3, och anpassas till 
eldrift med japansk teknologi. Lanseringen är 
beräknad till årsskiftet 2013/2014. Samtidigt 
utvecklas en helt ny modell med särskilt fokus 
på Kina.
Frågorna kring varumärket, där bil-Saab delat 

rättigheterna med försvarskoncernen Saab och 
biltillverkaren Scania, är ännu inte lösta. Däre-
mot finns en plan för hur förhandlingarna ska gå 
vidare.
Den personal som först behöver rekryteras är 

ingenjörer och företagsledning. Tanken är att 
samarbeta med ett konsultbolag som tidigare 
Saabanställda startat.

TTUr Göteborgsposten den 14 Juni 2012

Vad tror du att det hände se’n?
Nevs tog över Saab:
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Hört på forumet
”Jag tycker detta verkar spännande och det 
kommer att bli nya arbetstillfällen. Det är ju 
inte enbart elbilar det handlar om.”

”Nja, jag är skeptisk. Jag hoppas att Saab AB 
och Scania inte släpper varumärket Saab till 
dem så att det dras mer i skiten.”

”Saab måste ju släpas in i en modernare vag-
npark och jag tycker detta verkar vara ett jät-
tebra sätt!”

”Det här ser ju tvärtom som ett fint tillfälle 
att utveckla ett modernt Saab med en modern 
fordonsflotta. Sedan tror jag att man måste vara 
glad över att Saab överhuvudtaget får en möj-
lighet att finnas kvar.”

”Det låter hoppfullt och framtidsinriktat tycker 
jag, och definitivt något som gynnar Saab, 
Trollhättan och Sverige.”

”El Saabar.... Vem vill köpa sånt? Kommunen, 
Posten och..... nej ingen.”

”Nära 80% av allt åkande vi gör skulle jag klara 
på en elbil med mindre än 5 mils aktionsradie!
Skola->dagis->jobb->lunchärende->hämta på 
skola/dagis->affären->hem
Tror nog att många fler kan göra en liknande 
kalkyl om man bara tänker efter. Då kan jag ta 
en bensin/etanoldriven bil de andra tillfällena 
när jag ska åka långt.”

Saabs United:

Frukta inte vad du 
ännu inte vet 

Det är uppenbart av kommentarerna att det finns 
många besvikna SU-läsare i dag.  Saab visste vi 
är i huvudsak historia, och att börja fokusera på 
framtidens teknik är vad som ligger framåt.  I 
vilken utsträckning NEVs planerar att satsa på 
fullt elektriska fordon är inte klart, men jag har en 
stark känsla av att de kommer att gå hybridvägen 
som, laddhybrider (plugin-elhybridfordon).  Vad 
jag tycker är mest glädjande om de nya ägarna är 
att de vill leda utvecklingen för att bidra till det 
mest ekonomiska, miljövänliga och bästa körup-
plevelse.  Detta är inte olikt de första Saabingen-
jörerna som, med hjälp av en tvåtaktsmotor eller 
med tillägg av en turbo på ett standardfordon 
gjorde 99 så fruktansvärt rolig att köra.  
För er som minns mina tidigaste kommentarerna 

kanske har jag drivit Saab att komma in i EV/
PHEV-området.  För mig är argumentet enkelt: 
Med rätt affärsmodell och skala, kan en tillverkare 
lika lätt ta ut lika mycket för en elektrifierad 
drivlina i en premie- nära premiumbil som Saab, 

”Detta e ju för fan inte klokt.. NEVS kommer 
att skinna svenska staten på pengar o sen e yt-
terligare en konkurs ett faktum!!”

”Vi entusiaster betraktar vårt Saab som fram-
tidsinriktat, och jag tror att detta är en bra väg 
att gå. Saab som biltillverkare har aldrig pro-
ducerat stora volymer utan är en nischad till-
verkare.”

Ur Göteborgsposten den 14 Juni 2012
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samtidigt som konsumenterna får ökad tillförlit-
lighet, bättre prestanda och mycket större skydd 
mot fluktuerande bränslepriser.  Det är klart att 
hela branschen inte kommer att växla över på en 
natt, men jag vill hellre vara med ett av de företag 
som omfattar teknik och innovation tidigt.  För 
mig bör Saab äga innovationen i detta utrymme, 
och det är klart att NEVS delar detta mål. 
Eftersom jag har varit så intresserad av elbilar 

de senaste åren har jag följt forskningen och ut-
formningen av batteri- och framdrivningsteknik.  
eAAM-hybrid var verkligen spännande för mig, 
eftersom den levererat hög avkastning med låg 
kostnad.  Men som jag beskrev i min dröm om en 
Hybrid Performance-modell för Saab förra året, 
kunde jag se elektrifiering ta en mycket starkare 
roll i det nya Saab.  Tänk dig att få köra en bil 
som ger hög prestanda och 60 mil per laddning 
och har en högprestandaknapp som ger dig över 
500 hästkrafter.  Det är den typ av momentan 
och flexibel prestanda elmotorer ger dig.   Från 
NEVS egna uttalanden det är klart de kommer att 
använda japanska batteriföretag, vilket leder mig 
att tro Panasonic. Deras batterier är standarden för 
elbilar nu, men det finns flera nya företag, särskilt 
Envia, som lovar mycket starkare och billigare 
batterier.  Ingen tvekan om att japanerna är heta 
och har sina egna topphemliga innovationer, och 
förhoppningsvis nu när Saab är så sammanflätad 
med dem ser vi dem först i en svensk produkt. 
För er som inte har haft möjlighet att köra en 

elbil eller PHEV som använder den senaste liti-
umjonteknologin, rekommenderar jag starkt att 
du provar det.
Fotnot: Denna artikel är kortad och kraftigt 

redigerad jämfört med originalet. Orsaken är att 
den senare är direktöversatt från engelska med 
något automatiskt översättningsverktyg och i 
princip oläslig.

Red

Så, vad händer nu? 
 13 juni, 2012 
 Tja, det var ... intressant ... kanske inte exakt 

vad jag hade hoppats på men ändå ... 
 Det var precis de tankar jag hade i huvudet i 

slutet av presskonferensen.  Så vart går vi häri-
från? 
Jag skulle vilja vara optimist här och hoppas 

att de bilar som kommer av produktionslinjen 

kommer att bära namnet Saab.  De är fortfar-
ande utformade av samma personer, byggda av 
samma personer och görs med samma principer 
som Saab har haft för evigt.  En rolig, trygg och 
innovation bil. 
Vad är positivt med detta är den starka kopplin-

gen som redan sedan en lång tid tillbaka etablerat 
med Kina, vilket innebär att Saab kommer att ha 
en fördel gentemot andra märken som försöker 
komma in.
 En annan intressant sak var antalet bilar som 

nämns i planerna för den amerikanska och ki-
nesiska regeringarna.  USA har lovat en miljon 
elbilar på gatorna 2015, och kineserna kommer 
att matcha det och de syftar till att överskrida 
den.  Det är två miljoner bilar på tre år.  Saab 
kan producera 120000 i bästa fall i Trollhättan 
om produktionen går för fullt. För 2013 och 2014 
skulle det innebära 240000 bilar totalt, 12% av 
det totala behovet.  Med tanke på hur många elek-
triska biltillverkare det finns där ute, låter det inte 
omöjligt för mig ... ett mål på 10% marknadsan-
delar med endast cirka 3-4 konkurrenterna låter 
som en rimlig uppskattning. 
 Inga hybrider nämndes men jag är ganska säker 

på att vi kommer att ompröva denna fråga i fram-
tiden eftersom ett bilföretag som inte kan överleva 
på bara göra fordon för korta avstånd. Jag skulle 
vilja säga låt oss vänta och se på denna punkt .... 
 När det gäller ägarna jag blev förvånad, ja, nej 

... jag chockad över att Karl Johan Jiang verkligen 
talade nästan flytande och mer eller mindre felfri 
svenska.  Imponerade mig verkligen mycket.  Och 
vad han har lyckats göra på så kort tid, byggt på 
miljövänlig teknik, är verkligen imponerande. 
 Jag är också väldigt glad över att ägarna är 

främst svenska, det ger mig förtroende för laget, 
eftersom det ger garantier att allt kommer att 
förbli i Trollhättan och inte flyttas bort, vilket har 
varit min största rädsla från början ... 
 Att rekryteringen kommer att börja nu är ett my-

cket stor plus för mig också, kanske snart många 
av mina vänner och familj återigen kan bära en 
arbetsjacka där det stå Saab ... 
 När jag pratade bara med Johanna, min Saab-

körande flickvän, och hon sa faktiskt till mig att 
en elbil med en räckvidd på cirka 20 mil skulle 
passa henne bra.  Jag sa att om de kan göra en 
med tre gånger så lång räckvidd, så ja, jag kunde 
också överväga en ... 
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Fram till dess mina bilar fungerar bra kommer 
jag fortsätta att använda dem i ytterligare 2-3 år 
och vi kommer att fortsätta att skriva om allt det 
roliga saker händer i och kring Saab och utveck-
lingen av NEVS under många år framöver ... 
 En sista sak som jag har fått höra om och om 

igen är att inte döma ett nytt företag efter tekni-
ken som finns nu.  Det som är på gång är oftast 
ganska revolutionerande jämfört med vad vi kän-

ner till idag.  Jag tror att ingenjörerna på Saab, 
tillsammans med sina nya kinesiska och japanska 
kolleger, kan laga till något riktigt bra på Saab, 
vänta och se!  

Fotnot: Denna artikel är kortad och kraftigt 
redigerad jämfört med originalet. Orsaken är att 
den senare är direktöversatt från engelska med 
något automatiskt översättningsverktyg och i 
princip oläslig.

Red

Saabaffären är klar!
Presstopp tredje september:

Nu är äntligen allt klart! Nevs tänker bygga bilar i Trollhättefabriken och de får heta Saab.

Nevs har köpt huvuddelen av tillgångarna i Saab 
Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB 
och Saab Automobile Tools AB. Förvärvet inne-
fattar också de immateriella rättigheterna (ip) för 
Saab 9-3, ip-rättigheterna för Phoenixplattformen, 
verktyg och fabriksanläggningen, samt test- och 
labfaciliteter. Dessutom ingår samtliga aktier 
i det fastighetsbolag som ägt anläggningarna i 
Trollhättan.
I diskussionerna med försvarsföretaget Saab AB 

har man också kommit överens i varumärkesfrå-
gan. Det enda Nevs inte får använda är Gripen-
symbolen.
Nevs räknar med att kunna lansera sin första bil 

om cirka ett och ett halvt år, det vill säga under 

första halvåret 2014. Den bygger på teknologi från 
Saab 9–3 och en nyutvecklad elektrisk drivlina.
Vad den slutliga köpeskillingen blev är hemligt, 

men affären betalades kontant, efter månader av 
förhandlingar.
- Vi ska använda den produktionsanläggningen 

som vi har köpt och det kommer att produceras 
Saabbilar här i Trollhättan, och det kommer att 
behövas montörer för det. Men vi ger inga prog-
noser om antal anställda, säger Mattias Bergman, 
talesperson för Nevs, National Electric Vehicle 
Sweden AB, till Göteborgs-Posten.

Källa: Göteborgs-Postens internetsida gp.se

Klipp ur VästerbottensKuriren den 25 juni 2012
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Nya Medlemmar Välkomna !
492 Gun-Britt Johansson TROLLHÄTTAN
5127 JOHAN WERNVIK VÄRNAMO
5128 STIG SJÖKVIST LÅNGVIKSMON
5129 MICHAEL WICTORSON SKOGHALL
5130 SVEN-ERIK JONSSON TECKOMATORP
5132 ELIN GÖRANSDOTTER SOLLENTUNA
5133 DAVID LILJA ENEBYBERG
5134 JÖRGEN ERIKSSON KIL
5135 UNO UDÉN SUNDSVALL
5136 LENNART  G C JOHANSSON TÖCKSFORS
5137 RUNE SOLBERG HAGAVIK
5138 HILLEVI BRINK ÅMOTSBRUK
5139 SEBASTIAN REINEMAR UPPSALA
5140 MARGARETA WAHLBERG UPPLANDS VÄSBY
5141 JAN TERNEROT BJÄRRED
5142 KENT BACKHEIM LÖDDERKÖPINGE
5143 ERIK WINSNER UPPLANDS VÄSBY
5144 LARS-GUNNAR NORRMAN LINDESBERG
5145 OGNJEN JEVREMOVIC OSLO
5146 PHILLIP STEMP HOOK   HAMSHIRE
5147 MICHAEL TÖRNROS GÖTEBORG
5148 FREDRIK NORBERG BJÄRNUM
5149 ARJEN ERIK VAN HERK AADORP
5150 PETTER PHIL BERGSHAMRA
5151 TORE AHLSTRÖM LJUNGBYHED
5152 SVEN-ÅKE DAHLBERG FALUN
5153 ROBIN NORDIN VANSBRO
5154 KJETIL RÖD SANDEFJORD
5155 FRODE LAEGREID BERGEN FANA
5156 STEFAN JACOBSSON KLINTEHAMN
5157 MARCUS ERICSSON SUNNE
5158 RAGNAR PERSSON STORUMAN
5159 TERJE LIDAL KLOKKARVIK
5160 DIDZIS BREIDAKS RIGA
5161 KENT MAGNUSSON HUDIKSVALL
5162 PETTER HELLSTRÖM JOHANNESHOV
5163 KAJSA MOBERG TORSLANDA
5164 JOHN-ANDERS OLSSON HÖRBY
5165 BJÖRN BÜNGER VÄSTERÅS
5166 LEIF NYBERG  X UPPLANDS VÄSBY
5167 LEIF THURESSON FLODA
5168 OLA NORTÉN VÄSTERÅS
5169 DENNIS HARTMAN GUSTAVSBERG
5170 TORBJÖRN WIKSTRÖM TÄBY
5171 U JOHNSSON ÅKERSBERGA
5172 KLAAS PETER KUPERUS HAMAR
5173 DAN WITT LUND
5174 OLA LINDFORS KÅGE
5175 GÖRAN BRINGESTEDT FINJA
5176 KARSTEN MÖLLER LANDSKRONA
5177 ANDERS EINARSSON VÅRGÅRDA
5178 EMIL PERSSON KARLSTAD
5179 ULF JÖNSSON HALMSTAD
5180 TORBJÖRN JOHANSSON RÅNEÅ
5181 LARS JOHANSSON SPARREHOLM
5182 MATS ÖBERG MUNKA-LJUNGBY
5183 MARTIN JOHANSSON HÖGLAND
5184 ERIK UPPSÄLL SOLNA
5185 GUNNAR HÄLLKVIST RANSTA
5186 MORGAN BJÖRK HAGFORS
5187 ÅKE BERG ÖSTERSUND
5188 KENT JÖNSSON TJÖRNARP
5189 LENNART SEGER TROSA
5190 NIKLAS NILSON BÅSTAD
5191 YVONNE CLAESSON VÄSTERÅS
5192 TONY RAMBLOM VÄSTERHANINGE
5193 ANDERS BENNET LYCKSELE
5194 CECILIA GILLMAN VÄNDELSÖ
5195 ANNELIE JANSSON ALINGSÅS
5196 PER TORSTENSSON SKARA
5197 ARI LUKKARI KAJAANI

5198 SVEN-ERIK SVENNINGSON MÖLNLYCKE
5199 FREDRIK SCHMIDT TROLLHÄTTAN
5200 HANS HAFSÅS ÖKSENDAL
5201 JAN BERT EGGINK NIEUWEKERK
5202 THOMAS BJÖRK NÖSUND
5203 JAMES PASCALE HOPEWELL NJ
5204 NAURIS KALVANS RIGA
5205 OJARS RINKIS SAULKRASTI
5206 PETER OLSSON OSKARSTRÖM
5207 LARS FRANK MATFROS
5208 HÅKAN BJÖRKMAN TÄBY
5209 BRITT-MARIE SVENSSON BODAFORS
5210 PAOLO QUAGGLIA TORINO
5211 LARS-OVE NORDBERG ÄLVÄNGEN
5212 BENGT PERTTU GÄLLIVARE
5213 STEFAN SANDLER JAKOBSTAD
5214 BO HÄNDÉN TIBRO
5215 FREDRIK ROSÉN LJUNGSKILE
5216 ANDREW HORSLEY DERBYSHIRE
5217 SVEN-ARNE LAGERSTEDT BREDARYD
5218 BERNHARD SCHNEIDER SCHREMS
5219 GUNNAR OSBECK UPPLANDS-VÄSBY
5220 JOHAN BLOMFELDT ÖREBRO
5222 KJELL FORSSTRÖM STOCKHOLM
5223 GUNNAR LÖFGREN SKELLEFTEÅ
5224 KERSTIN MYRLIN KARLSTAD
5225 MARTIN OLHAGE VÄSTRA FRÖLUNDA 
5226 STEFAN VOGEL MERZWEILER
5227 MARKUS BÄCKLIN SVEG
5228 JOAKIM ENEFJORD EDSBRUK
5229 LENNART LÖVENÅS KUMLA
5230 MARTIN GEBER RÄTTVIK
5231 HENRIK JOHANSSON RONNEBY
5232 JARI LUOMA MIETO
5233 LUCA SPANO VERONA
5234 HENRIK SVENSSON VEINGE
5235 GUSTAV HÄLLSTRÖM EKSJÖ
5236 JONAS SELLGREN ÖRNSKÖLDSVIK
5237 TOMAS MATTSSON GÄLLIVARE
5238 INGVAR ANDERSSON TROLLHÄTTAN
5239 GERARD JAN DE JONGH HANNOVER
5240 SAMUEL MIKKOLA NEDERVETIL
5241 MOR MAYOST LONDON
5242 PER LÖGDBERG TORMESTORP
5243 BOBBY LÖRINCZ SÖSDALA
5244 OLARI ILISON ENSKEDE
5245 SARA EKMAN JÖNÅKER
5246 JENS ALEXANDERSSON FALKÖPING
5247 STENÅKE WENNERSTRÖM KARLSTAD
5248 MIKAEL BERGSTRÖM VENDELSÖ
5249 MATS THUNELL ENKÖPING
5250 LARS DIRK PLATE PFORZHEIM
5251 JARKKO TEKONEN STOCKHOLM
5252 STIG NILSSON NJUTÅNGER
5253 FRANTISEK STREDA SPARBRUCKEN
5254 HANS  SUNDELIUS KARLSTAD
5255 LARS DALBY RASMUSSEN HASSELAGER
5256 MAX PALMQVIST VÄRMDÖ
5257 ALEXANDER POTTS PENSALA
5258 MARCUS QUICK BORLÄNGE
5259 ERIC KUSTBERG SPÅNGA
5260 RIKARD AXEL ANGEL TORNA-HÄLLESTAD
5261 STEFFAN EKMAN STOCKHOLM
5262 LARS SÖDERGREN ALINGSÅS
5263 MAGNUS DAUHN VAGGERYD
5264 HÅKAN THYDÉN VETLANDA
5265 CHRISTER RANG KVÄNUM
5266 MATS FRANKE KARLSTAD
5267 ROLAND ÖRNEFUR ARBOGA
5268 BJÖRN DAHL KINNARUMMA
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Några av Saab Skåniasektionens 
aktiviteter sommaren 2012

9000 i kvällssol.

Spelfantasterna spelar Montecarlorallyt.

En ovanlig Saab på besök.

Bialitt 2012
Våra månadsträffar på Bialitt andra torsdagen varje månad har fortsatt även 2012. Tyvärr har vädret 

kanske inte varit det bästa men några fina kvällar har det blivit med kaffe och våfflor i trädgården. 
Även en del inomhusaktiviteter med spel och föredrag har det också blivit.

Svenskt Sportvagnsmeeting 
Årets höjdpunkt för alla intresserade av historisk 

racing är Svenskt sportvagnsmeeting på Knut-
storp Ring och speciellt då 1000 cupen där Saabs 
tvåtaktare huserar. Årets deltagare fick både köra i 
hällande regn och stekande sol så det var krävande 
race. Även besökarnas bilar är intressanta med en 
stor variation av bilar av olika märken.

Synd att bilden ej har ljud!

Full fart i första böjen efter start.

En Sportlångnos är inte så vanlig.

Förberedelser inför söndagens race.
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Löddeköpinge 2012
Motorträffarna på Vikingatider varje tisdagskväll fram till och med 18 september har även i år dragit 

mycket folk och fordon med en hel del Saabfolk på plats.

Sveriges finaste 99-a?

Saabar på besök.

Gröna träffen
Motorhistoriska Klubben i 

Skåne arrangerade sin Grö-
na träff på Hemvärnsgården 
i Kyrkheddinge och som 
vanligt ställde vi upp med 
våra Saabar. Platsen börjar 
nu bli etablerad efter flytten 
från Trollenäs slott och den 
goda maten i restaurangen 
gör också sitt för att locka 
folk.

Saabar av olika årgång.Saabklubbsflaggan i topp.

Marknad i Saxtorp 
Marknaden hos Krister 

Wigren i Saxtorp har nu 
blivit en tradition och det 
fanns både säljare och kö-
pare på plats. Att titta på 
Kristers bilar är bara det 
värt besöket.

Kommersen i full gång.Försäljning av Saabklubbens prylar.

En trygg Svensk på en Saabbaklucka.Inne i Kristers “hodda”
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Kommer jag under?

Parkering efter målgång

Toppolaexpressen på plats som vanligt.Dansk deltagare i 96a med soltak. Sommarrallyt 2012
Årets sommarrally startade på 

Hallandsåsen och drog fram på 
Bjärehalvön med mål på Nor-
rvikens trädgårdar där tipsrunda, 
manöverprov, korvgrillning och 
prisutdelning väntade. Dagen 
blev lyckad med fint väder och 
alla verkade nöjda. Vi fick som 
vanligt besök av våra Saab-
vänner från Danmark.

Thulinträffen på Citadellet i Landskrona har 
blivit en lyckad träff för Saabklubben. Tidigare 
hade vi två pokaler och nu blev det ytterligare en 
för bästa klubb. 

Det var lite av det vi sysslat med under som-
maren här nere i Syd. Mycket annat har också 
hänt med bland annat Motorhistoriska dagen i 
Bjärnum 6 juni,  Sofiero med visning av Sonett 
nr 29 nyrenoverad och fin och en hel massa annat. 
Håll utkik på vår hemsida där det oftast hamnar 
en del bilder efter de olika evenemangen.

Text och bild Bengt Åkesson
Ordf Saab Skånia

http://skane.saabklubben.se/index.html

Vy över Saabklubbens plats på Citadellet.

Trevligt med pris 
för bästa klubb!

Thulinträffen 2012Tryde
Nostalgicaféet i Tryde utanför Tomelilla har ju 

en hel del Saab i väggarna med en del custom 
Saabar och vi var ditbjudna i år. Tyvärr kom det 
lite få Saabar men så är det ju i semestertider med 
en hel massa olika arrangemang och resor.

Julia bland Saabar 
som vanligt.
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SAAB träffen på Gelleråsens motorstadion
 i samband med Velodromloppet. 

Kommentarerna är skrivna av huvudar-
rangören av träffen (Arne Andersén) med 
hjälp av synpunkter från idé givaren (Roland 
Widarsson). 

Lördag 16/6:
Dagen började med ösregn som såg ut att bli 

ihållande men så började någon tala om att det 
skulle sluta vid 11-tiden och det gjorde det. Resten 
av dagen var vädret med oss.
Ett 40-tal Saabar av olika typer och årsmodeller 

rullade in. Helt dominerande var tvåtakts- och 
V4-inslaget medan både Turboklubben och Son-
ettklubben helt lyste med sin frånvaro, bara ett 
par 99:or och några få 900 kom och endast fyra 
Saab Sonett deltog.
.
Äldsta bilen var Gösta Jackfors fina Sonett 1 

från 1956 och nyaste en Saab 9000 CC från 1990 
tillhörande Rune Falk. Ett annat fordon som stack 
ut var Stig Zakrissons Racing V4 Turbo.
För övrigt var det mängder med jättefina SAAB 

bilar av olika typer och årsmodeller. Tvåtaktsin-
slaget var stort liksom motorintresset och kun-
nandet.
Vid lunchtid var det dags för körning på banan 

och vi hade tagit upp den sista Saaben som tillver-
kats vid Trollhättefabriken. Givetvis tog vi ut den 
på banan och den fick agera Pace Car. Efter sista 
Saaben följde sedan en karavan om 22 fina Saab 
bilar med Sonett 1:an först och därefter i fallande 
ålder vilket innebar en 9000CC som sista bil.

Finbilsparkering mitt i centrum på Gelleråsbanan.

Startklara för bankörning

Denna extraljusförsedda Saab 96 från 1962 
från Råda och ägd av Lars Olof Uhlin var 
en av alla Saabar som sågs i Gelleråsen.

Personligen tyckte jag det var dödskul att få 
känna på lite race atmosfär igen. Slutade med 
tävlingsåkandet för ca 25 år sedan och bara ljudet 
av min Saab Sport när den varvade 6 000 fick 
mig att känna mig minst 20 år yngre. En spontan 
kommentar efteråt från en annan väl vuxen herre 
var ”det här var det roligaste jag varit med om 
i hela mitt liv”. Alla deltagare jag talade med 
efteråt tyckte det här var toppenkul och absolut 
värt att göra om. 

Söndag 17/6:
Söndagen började precis som lördagen med 

ösregn men även denna dag tyckte vädergudarna 
om oss och fixade uppehåll och så småningom 
soligt och fint.
Även på söndagen hade vi ban körning vid 

lunchtid och i söndagens uppvisningsheat deltog 
15 fina Saabar med Sonett 1:an i spetsen och 
9000CC som avslutning.
Söndagens körning var precis lika rolig som 

lördagens. Synd bara att Stig Zakrisson fick 
problem med sin Ban V4 Turbo, när han gick in 
i depå följde de som låg efter med och missade 
därmed några varv. Så kan det gå när man inte 
håller reda på målflaggan.

Sammanfattning av träffen: 
Som arrangör ser jag detta som ett mycket lyckat 
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camping/parkering. Jag hade ett samtal med R 
H C:s representant på söndagskvällen och de såg 
mycket positivt på vårt deltagande. De menade 
också att vi hade dragit dit en hel del betalande 
publik och ser gärna att vi är med igen.
Som avslutning vill jag tacka deltagarna för att 

de kom trots det tveksamma väderläget. Jag vill 
också rikta ett tack till dem som ställde upp som 
funktionärer och som därmed hjälpte till att göra 
dagarna till vad de blev.

Arne Andersén

Peter Bäckström följer dagens tävlingar på 
Gelleråsen.                        Foto Anna G.

Hans Willebrand och Åke Olsson förbereder 
reservdelsförsäljningen.  
                                                            

Int Saab 2012 i Spa, Belgien

Resan började Söndagen den 29 juli med att vi 
så sakteliden gled till skåne i SAAB 900 kabriolet 
1987 och påkopplad husvagn tillsammans med 
sonen Peder Andersén också med husvagn men 
SAAB 900 sedan 1986. Allt flöt enligt planen och 
måndag kväll var vi strax norr om tyska gränsen. 
Här kom emellertid första problemet då Peder 
fick byta bakdäck, fick separation på ett för övrigt 
bra däck med >5mm mönster kvar och bytte till 
två nya.
Tisdagen gick åt till att ta oss till Voorst i Holland 

där vi besökte SAAB WORLD. NL
SAAB WORLD är ett litet företag som ägs av 

Thom van der Wiel som specialiserat sig på SAAB 
99, 900 och 9000. Han renoverar och servar Saab 
samt har ett mycker omfattande reservdelslager 
till dessa modellar, både nya och begagnade delar. 
Jag skulle nästan kunna uttrycka mig så här att 
det Thom inte har till dessa modeller behövs inte.
På gräsplanen runt och bakom verkstaden stod 

närmare 30 bilar i varierande skick. Några var 

Redaktionen har vid deadline för tidningen fått in ett par reportage från Spa och vi publicerar 
båda samt ett gäng blandade bilder från Anna Gunnarsson. Det första är skrivet av Arne An-
dersén.

arrangemang. Utan tvekan är det fördelaktigt att 
ordna en träff tillsammans med någonting an-
nat i race eller bilväg. I samband med klubbens 
styrelsemöte den andra september beslutades att 
delta i 2013 års Velodromlopp.
Det blir mycket mer att titta på och allt det 

praktiska såsom toaletter, duschar, ljud, servering, 
insläpp mm finns redan på plats. Precis utanför 
grindarna finns dessutom en stor gräsplan för Foto Anna G.
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inne för service eller reparation medan andra 
väntade på hel upprustning eller demontering.
Torsdag 2/8 fortsatte färden till Belgien och Spa 

och inkvartering på camping Spa de Or, för övrigt 
en alldeles utmärkt camping.
Fredag – söndag var det träffen som gällde och 

det var ingen vanlig liten veckoträff. Totalt deltog 
450 SAAB Bilar från 1952 till senaste tillverkade 
årsmodellen vilket gör denna SAAB träff till den 
största någonsin. Inslaget av riktigt gamla SAAB 
bilar var dock inte så stort, här hade det behövts 
ett antal fina gammelsaabar från Sverige.
Det var också lite tråkigt att så få svenska ekip-

age deltog, endast 13 av 439 anmälda alltså 
< 3% var svenska. Det fanns också en hel rad 

SAAB Sonett men inte en enda svensk Hoppas 
vi blir fler svenskar i England nästa år.

Träffområdet var torget och parken mitt i stan, 
alltså så centralt det kunde bli. Middagen  fredag 
och lördag var på casinot ca 100meter från träf-
fområdet och antalet middagsgäster uppgick till ca 
700 personer. Möteslokalen för ordförandemötet 
var på SAS Radison mitt emot casinot. På ord-
förandemötet diskuterades kommande INT Saab 
ingående. Att det blir England 2013 var helt klart 
medan Polen 2014 inte helt kunde fastläggas då 
ingen representant från polska saabklubben var 
närvarande. Danmark står som ersättare om Polen 
hoppar av men där rådde inte full enighet mellan 
de tre olika danska Saab klubbarna. 2015 står 
Norge för arrangemanget och 2016 är det Sverige 
som står på tur.
Hela träffen var således helt samlat i centrum 

av Spa medan boendet var utspritt på olika hotell 
och campingplatser runt Spa, lite synd att vi inte 
campade tillsammans tycker jag.
I träffen ingick körning på racingbanan i Spa 

med pace car men vi deltog inte i detta så där 
refererar jag till Fredrik Ekendahl och Gerda 
Persson som lovat skicka ett referat till Bakrutan.
I träffen ingick också rundturer i Belgien och 

även där hänvisar jag till Fredriks och Gerdas 
referat.

SAAB klubben i Belgien med Nicolas och El-
len i direkt ansvarig ställning hade lagt ned ett 
fantastiskt jobb på att få allting att fungera och 
jag tycker de hade lyckats utomordentligt bra 
även med detaljarbetet och att allting fungerade 
bra. Mycket lärorikt att få delta och få insupa 
atmosfären inför vårt arrangemang 2016.
På middagen lördag kväll överlämnade jag en 

mycket svensk och  uppskattad present tillsam-
mans med några välvalda ord och en invitation 
till INT Saab i Sverige 2016.
Hemresan blev upplevelserik då vi tappade kop-

plingen i norra Tyskland och fick köra hela vägen 
från Schlesvig och hem (ca 100 mil) helt utan kop-
pling. Rätt nervöst måste jag erkänna speciellt vid 
broarna och broavgifterna samt den täta trafiken 
vid Köpenhamn. Allt gick emellertid bra och vi 
tog oss upp till Ödeshög där motorvägen tog slut. 
I Ödeshög fick vi ny dragbil (med fungerande 
koppling) och kunde fortsätta hem till Örebro.

Refererat i tvåtakt med oljerök och allt
Arne Andersén

Foto  Anna Gunnarsson
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Årets roadtrip i en SAAB 95 från 1978
  Av Gerda Persson i samarbete med Fredrik Ekendahl

Det är lördag den 28 juli 2012. Väskorna står 
halvt uppackade, eller packade hur man nu ser 
på det, efter resan till Dalarna dagen innan. (Vi 
tog en liten tripp på c:a 100 mil med Fredriks 95-
62:a som uppvärmning.) Tvättmaskinen går för 
fullt och jag far runt i lägenheten som en yr höna 
och försöker komma ihåg allt som måste göras 
och allt som ska med.  Jag går och grämer mig 
lite över hur den långa resan ska gå. Hur ska jag 
orka? Kommer bilen att hålla? Några dagar innan 
hade jag bråkat som sjutton med tändningen på 
95:an, den ville inte gå rent och spikade titt som 
tätt, men jag hade fått till det bra ändå, tyckte jag. 
Fredrik är i garaget och lastar bilen. En motor, 

en växellådsgigg och en hel del andra delar och 
verktyg som ska med.
Framemot kvällen har allt fallit på plats och 

förväntningarna är höga inför morgondagen.
o Packat... check
o Vattnat blommorna... check
o Matat fiskarna... check
o Lämnat hunden till pappa... check
Nästa dag bär det iväg ner i Europa, med ett 

besök hos vänner i Holland som första delmål 
och Internationella SAAB-träffen i Spa, Belgien, 
som slutmål…!

Dag 1, söndag 29/7
Söndag morgon klockan kvart över nio bar det 

så iväg. Vårt mål för dagen var att ta oss ner ig-
enom och ut ur Sverige, den ”tråkiga” biten av 
resan. Ner mot nya spännande miljöer och vyer. 
Jag hade aldrig varit nere i Europa tidigare, så det 
var något jag såg fram emot.
Det kändes trögt i början, broöppning i Stock-

holm samt E4:ans välbekanta sträckning och 
vägkrogar som man besökt alltför ofta. Det enda 
som skilde sig från tidigare resor var att vi såg 

totalt fem älgar längs vägen. Men det rullade ändå 
på bra. Första tankstoppet och inhandlande av fika 
blev i Herbeta, nästa tankstop i Helsingborg. Vi 
hade då avverkat 60 mil på 6 timmar, en snittfart 
på 100 km/h, inklusive två stopp på vägen, är 
inte illa pinkat av en gammal V4. Dessutom låg 
snittförbrukningen på 0,72 l/mil, så vi kände oss 
väldigt nöjda.
    15.30 avgick färjan från Helsingborg till 

Helsingör. Vi gjorde en snabb överläggning och 
bestämde oss för att vi åtminstone skulle ta oss 
till Tyskland innan vi stannade för dagen. Väl 
framme i Rödby konstaterade vi att det inte alls 
kändes som att vi avverkat 80 mil... Humöret var 
på topp och milen hade bara rullat förbi.
    18.15 lämnade vi Danmark för att köra iland 

i Puttgarden 45 minuter senare. Eftersom vi då 
ätit ordentligt på färjan, och därmed sparat in ett 
middagsstopp, så rullade vi på.
Äntligen skulle jag få se Europa. Vet inte riktigt 

vad jag hade förväntat mig, men inte att norra 
Tyskland skulle se ut precis ut som i Skåne…? 
Jag fick i alla fall uppleva Autobahn för första 
gången. Fredrik föreläste om hur man ska tänka 
när man kör där, ”En prick i backspegeln kan 
helt plötsligt vara i häcken på dig”. Vi rullade på 
i en marchfart av 120 km/h, uppemot 140 ibland, 
och bilen skötte sig fortfarande bra, men spikade 
fortfarande lite. Vi fick många ”tummen-upp”!
Nytt mål för dagen blev att ta sig förbi Hamburg, 

för att slippa den vansinniga trafiken och köerna 
på morgonen, så vi siktade in oss på Bremen, där 
vi tog in på hotell strax före klockan 22. Trötta 
och nöjda satte vi oss i baren, tog en kall öl och 
summerade dagen. 12,5 timmar i bil varav pauser 
för tankning och färjor var c:a 2,5 timmar av tiden. 
Tja, 109 mil avverkat på 10 timmars körtid var ju 
inte helt fy skam. Somnade ovaggade!

Dag 2, måndag 30/7
 Efter att ha sovit gott och njutit av en rejäl 

hotellfrukost bar det iväg ut på Autobahn igen 
vid 10.30. Nu hade vi laddat tanken med ”Shell 
V-power 100 oktan”, så vi hoppades att spiknin-
garna skulle minska. Vårt första delmål för resan 
närmade sig, Holland, och dit hade vi nu cirka 30 
mil. Kanske en lite mer lagom dagstripp.
 Vi reflekterade över hur få Saabar vi hade sett 

Bilen packad och klar för avresa
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sen vi kom till Tyskland, och då menar jag alla 
typer och årsmodeller av Saab, och kunde kon-
statera att det bara var två stycken! Båda två var 
og900 cabbar. De närmast följande milen ägnades 
åt att försöka se en Saab, men det fanns inga…? 
Scania lastbilar och Volvo verkar däremot vara 
populära i Tyskland.
 Autobahn tuggar mil. Tempot är högt och det 

händer saker hela tiden, så vips har man kört 10 
mil utan att ens reflektera över tid eller sträcka. 
Plötsligt såg skyltarna lite annorlunda ut. Miljön 
var densamma, men väldigt mycket renare och 
prydligare, till och med längs motorvägen. Vi var 
tydligen i Holland och klockan hade blivit nästan 
två. Dags för lunch, och i brist på språkförståelse 
valde vi ett säkert kort, McDonalds. Det var lika 
prydligt där. Inte en servett, fimp eller ens ett 
tuggummi på parkeringen eller uteserveringen. 
Husen var pittoreska. Som ”fan” av ”Morden i 
Midsomer” blev jag helt lyrisk… Vi var nere tidi-
gare än beräknat, rättare sagt ungefär ett dygn, så 
vi tog en liten cruising-runda i byn Kessel innan 

vi åkte till Frank och Vera som bor i Neer, inte 
långt därifrån. Vilken miljö! Puttenuttigt, vackert 
och välvårdat!
Frank och Vera bor i ett av dessa vackra hus, 

med halvtrappor och rum i olika etager, en liten 
puttenuttig trädgård som angränsar till det lokala 
ölbryggeriet och en stor verkstad, där Frank har 
sin verksamhet ”SweedSpeed Racing”, som ny-
tillverkar delar och bygger trimmade V4 och 99 
motorer med optimal prestanda. 
Vi blev mottagna som om vi tillhörde familjen. 

Fredrik har ju varit där förut, men för mig var det 
nya, härliga bekantskaper. En kort rundvandring 
och sedan satte arbetet igång… 95:an rullades 
in i verkstaden och riggades för ”rullande lands-
väg”. Nu skulle han äntligen få visa vad han går 
för. Fredrik hoppades på 85 Hk och var väldigt 
förväntansfull inför första testet. Det visade sig 
att 95:an hade 87 Hk, men han gick inge vidare 
enligt Frank. Tändningen stod helt galet och 
Frank förundrades över hur vi tagit oss dit utan 
att skjuta motorn. ”Det är tur att ni har motoröra, 
för annars hade det gått åt skogen”, sa han. Efter 
ett antal tester och justeringar visade det sig att 
fördelaren hade ett glapp i vikterna som gjorde 
att den gick upp till 60° vid 5000 rpm istället för 
30°. I med en ny, väl genomgången och testad 
fördelare och vips så gick han perfekt! Som jag 
kämpat med den förbaskade tändningen… Skönt 
att få en förklaring! Nya tester och… Tja, man 
måste väl ändå vara ganska nöjd? 96,6 Hp, 133,5 
Nm och toppfart 186,1 km/h vid 6125 rpm! Men 
det fränaste av allt är att han har över 120 Nm 
från 1800-5200 rpm, vilket gör honom stark och 
arbetsvillig genom större delen av registret och 
det är precis vad vi vill att han ska vara. 

Lindeboom, det lokala ölbryggeriet i Neer, Holland

Den vackra staden Spa, Belgien.
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Dag 3-4
Vi tog det lugnt och slappade ett par dagar 

hos Frank och Vera. Eller ja, slappade och slap-
pade…? Vi arbetade i ett lugnt och behagligt 
semestertempo utan stress.
Under tisdagen monterade vi servostyrning på 

95:an. Frank har tagit fram en elektrisk variant 
som funkar bra på gammel-Saabarna utan att 
”vara i vägen”. Jag var emot det här från första 
början och menade att de skulle förstöra Saab-
känslan i min bil, men Fredrik var envis och stod 
på sig och jag måste erkänna, så här med facit i 
hand, att det är riktigt skönt när man ska fick-
parkera. Den här servon går dessutom att stänga 
av och om man har den påslagen så kan man 
justera styrkan… Så numera kör jag utan servo 
för det mesta, men med när jag ska manövrera på 
trånga ytor. Suveränt!
Under onsdagen ägnade jag en hel del tid åt att 

tvätta och putsa på 95:an. Han förtjänade en riktig 
”SPA-behandling” efter 150 mil motorväg och 
inför besöket i Spa, tyckte jag. Både insidan och 
utsidan tvättades och vaxades. Fint ska det vara!
Vi hjälpte även Frank en hel del, med att få 

färdigt hans nyrenoverade 96 75:a silver, jubi-
leumsbil. En rallybil som gjorts i ordning med 
allt nytt och nytillverkat, många nya delar i rost-
fritt, såsom till exempel alla skruvar, kofångare, 
hasplåten m.m. och naturligtvis en SweedSpeed 
Racing-motor under huven.

Dag 5, torsdag 2/8
Avfärd mot Spa i Belgien och den dag på träffen 

som vi nog sett mest fram emot. På dagens agenda 
stod Francorchamps circuit. Men innan vi åkte dit 
hjälpte vi Frank att få in sina bilar i Spas Casino, 
en otroligt stor och vacker byggnad mitt i Spa, 
där de skulle stå utställda under kvällens mid-
dag. Vi passade även på att checka in på hotellet, 
100 meter från träffområdet och bara ett stenkast 
från casinot.
Så kom då det ögonblick då en av Fredriks 

största drömmar skulle gå i uppfyllelse, att få 
köra på en riktig Formel 1-bana! Och köra fick 
han minsann, men det höll på att skita sig i starten. 
Vi hade haft problem med att 95:an startade på 
tre cylindrar flera gånger och Fredrik trodde att 
topplockspackningen var på gång att säga upp 
sig… När vi var ett par hundra meter ifrån banan 
så sveptes vi plötsligt in i ett grå-blått moln av 
ånga. ”Nu gick nog packningen”, tänkte vi båda 
två, men det var kylarslangen under generatorn 

som hade exploderat. Ner till parkeringen, upp 
med huven, fram med verktyg och trasa… för att 
bibehålla den nyvaxade finishen, och så ut och 
jaga reservdelar. Jo, för tänddelar, torkarblad och 
fläktrem hade vi med oss, men inga slangar. Vi 
fick tag på Gustav Juslin från Finland, som hade 
slangar med sig. Ett snabbt byte, där det visade 
sig att ytterligare en slang var sprucken, och sen 
var allting frid och fröjd igen. Efter slangbytet 
har bilen alltid startat på fyra, så antagligen kom 
det vatten på 1:ans stift.
    För att det inte skulle bli vansinneskörning på 

banan hade de ordnat det så att de hade tre stycken 
”Pacecar” som de släppte ut med ett koppel av 10 
bilar åt gången, så det var tre ”heat” samtidigt ute 
på banan och varje heat körde 3 varv. Man fick 
inte köra om pacecar, men det handlade absolut 
inte om att köra sakta, utan om att pacecar höll 
ett ordentligt tempo samtidigt som de höll koll på 
säkerheten på banan. Frank hade utsett Fredrik 
och vår 95:a som pacecar, tillsammans med Jan-
Erik Erikssons före detta 900 Turbo rallybil med 
408 Hk och en 9-5 Aero, något chippad skulle 
jag tro (?). 
Gissa om Fredrik var i sitt esse!?! Det blev totalt 

Bilarna uppställda inför körningen på Francorchamps,
med vår 95:a och Rally 900:an i täten.

18 varv på banan för honom och 13,2 tuffa mil, 
med fullt öppna spjäll, för 95:an, ändå drog han 
bara dryga litern. Jag åkte 3 varv med Fredrik. 
Det räckte för att jag skulle vara åknöjd. Det ro-
ligaste av allt var ändå att höra kommentarerna 
från folket som åkte på banan… Innan de dragit 
igång hörde man ”Åhnej, hoppas man inte hamnar 
bakom V4:an…”, efteråt jublade folk och ville 
inget annat än åka efter 95:an, för han ”höll högsta 
tempot”.  Jag var stolt, Fredrik var tillfredsställd 
och 95:an tycktes inte bry sig så mycket över all 
uppståndelse.
Vi avslutade kvällen med en god och trevlig 

middag tillsammans med Magnus Emilsson och 
andra träffdeltagare, som strosade förbi där vi satt 
på en mysig uteservering mitt i Spa. Uffe-Puffe 
Bohlin dök upp som gubben i lådan i sin gröna 
tvåtaktare.



68

Dag 6, fredag 3/8
Som på de flesta större SAAB-träffarna, så var 

det här en dag för folk att anlända till platsen, 
anmäla sig till träffen och bekanta sig med varan-
dra. Träffområdet var beläget i en stor park mitt i 
staden, där bilarna parkerades i en lummig miljö 
bland träd och rabatter, samt där marknadsstånden 
inrättades under en enorm, sirlig och mycket 
läcker utomhus-arkad. 
Det blev naturligtvis ett himlas massa ”Hej, var 

kommer ni ifrån? Åh, vilken trevlig bil ni har. Åh, 
vad roligt att träffas…” som det alltid blir på den 
här typen av tillställningar. Men det hör till och det 
är alltid trevligt att träffa nya och gamla bekanta! 
Trots alla nya, trevliga människor vi träffade, så 

föll det sig ändå så att vi lunchade ihop med våra 
svenska vänner Magnus och Sandra, Uffe-Puffe 
samt Arne och Lillian. Senare dök även våra vän-
ner från Finland upp, så vi slog följe med dem 
till kasinot och välkomstmiddagen på kvällen. 
Kvällen fortlöpte med god mat och dryck, mycket 
trevligt prat och många skratt.

Dag 7, lördag 4/8
I programmet för träffen fanns det en Tour 

man kunde välja att åka när man kände för det. 
En längre version på c:a 12 mil och en kortare 
på cirka fem mil. Denna Tour gick genom det 
vackra landskapet kring Spa och bergsområdet 
Ardennerna samt via F1-museet i närheten av 
Francorchamps, dit vi även hade fått fribiljetter. 
Naturligtvis ville vi uppleva det här, så vi tog med 
oss Magnus och Sandra i 95:an (eftersom de, på 
grund av Magnus nyopererade fot, inte kunde 
ta gammel-Saaben till träffen) och naturligtvis 
valde vi den längre sträckan. Med Magnus som 
kartläsare, Fredrik och Sandra med kamerorna i 
högsta hugg och undertecknad bakom ratten, gav 

vi oss iväg på de slingrande, berg-och-dal vägarna 
i bergen. Vilken upplevelse! En natur som man 
inte är bortskämd med att se och med vägar som 
krävde full koncentration i varenda böj. Formel 
1-museet uppskattades nog mest av grabbarna i 
sällskapet, men det är kul att ha varit där och sett 
en del av det motorhistoriska arv som fortfarande 
lever kvar, om än på en helt annan nivå idag.
Väl tillbaka i Spa igen återgick vi till träffom-

rådet och marknaden, där bilbedömningen var 
i full gång. Som vanligt var det besökarna som 
fick rösta på favoritbilen av varje modell. Det var 
väldigt många fina bilar att välja mellan, flest 900 
och nyare, och vi är ju inte så insatta i de nyare 
Saabmodellerna, så det var en utmaning att välja.
Dagen avslutades med en trerättersmiddag 

på kasinot. Naturligtvis var det prisutdelning i 
bilbedömningen, med många stolta och lyckliga 
Saabägare vars bilar blivit utsedda till ”finast i 
klassen”. Dock fick 95:an nöja sig med en tredje 
plats i år, slagen av Franks två nybyggda rally-
bilar, (som borde ha gått i specialbilsklassen för 
bland annat rallybilar, Saabo och Toppola), men 
jag är jättenöjd ändå! Finaste original V4:a, och 
en av de mest omtalade bilarna på träffen, är ett 
mycket bra betyg för en ”sommarbruksbil” som 
gått c:a 1000 hårda mil om året sen renoveringen 
2006. En jättefin Saabo från Holland (eller Ty-
skland?) vann priset i specialklassen och det var 
de väl värda! Tvåtaktsklassen vanns av Rik Van 
Lochens mycket fina, svarta Saab Sport från 1964 
med soltak. Sonett-klassen vanns av en engelsk, 
guldfärgad tvåtaktare från 1967. Övriga klasser 
har vi inte riktigt koll på vem som vann, men vi 
tror att det var en röd 99 Turbo -78 från Holland 
som vann 99-klassen. Det var så många bilar i 
varje klass, så det var svårt att förstå vilka bilar 
som faktiskt vunnit när folk gick fram och tog 

Mingel utanför Casino i Spa, Belgien.
Undertecknad, Sandra, Magnus och Uffe-Puffe.

Rik Van Lochens mycket fina Sport-64 med soltak.
Vinnare i tvåtaktsklassen.
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emot sina priser. Där gjorde man en bra grej på 
Finska träffen förra året. Man visade ett bildspel 
på de bilar som fått pris. 
Under kvällen passade även alla deltagande 

klubbar på att tacka och gratta Belgiska Saab-
klubben för en väl genomförd träff och att de 
firade 25 år som klubb. Svenska Saabklubben 
representerades av Arne Andersén som hade knå-
pat ihop ett eget litet stilleben av två träfigurer i 
Sverigedräkt och en modell av en tvåtaktare. Arne 
höll ett humoristiskt litet tal till allas, och kanske 
särskilt vår, förtjusning.

Dag 8, söndag 5/8
Träffens sista dag. Marknaden fortsatte och man 

strosade runt och pratade med folk. Framemot 
lunchtid började fler och fler att packa sina bilar 
och dra sig hemåt igen. Så även vi, men vi hade 
ett delmål kvar på vår resa innan vi styrde norrut 
igen… Nürburgring!
När man bara är 12 mil ifrån en av världens 

mest kända F1-banor och man dessutom älskar 
att köra på bana, så kan man bara inte hoppa över 
det, enligt Fredrik. Och visst höll jag med. Jag 
hade bara ett litet ”men”… ”Om bilen inte håller, 
så köper du en flygbiljett åt mig hem…” Vid 
Francorchamps hade vi ju många Saabfantaster 
som kunde hjälpa oss, men det skulle vi inte ha 
vid Ringen. 
Vilken atmosfär det var runt Nürburgring! Mer 

eller mindre banpreppade bilar och motorcyklar 
trängdes på parkeringen, doften av bränt gummi, 
avgaser och bromsdamm stack i näsan och entu-
siasmen bland laddade förare var enorm. Bara för 
att få köra allt de vågade på den 22 km långa ba-
nan. Precis när vi anlände var infarten avstängd på 
grund av att de höll på att bärga en bil. Det kändes 

ju verkligen förtroendeingivande… Reglerna 
var enkla och tydliga: ”Blir du ifatt körd, håll till 
höger! Omkörning förbjuden vid gul flagg”. Och 
ifattkörd blir man om man åker i en V4:a med 
”bara” 97 hästkrafter. Jösses, vad det gick undan 
för en del! Jag sa till Fredrik att vi kanske borde 
ha haft en LGF-skylt på 95:an? Det bara svischade 
till i backspeglarna och motorcyklisterna la nästan 
hjälmen på huven i kurvorna. Mycket obehagligt. 
Ändå körde Fredrik så fort det bara gick, c:a 175 
som max. Publiken gjorde i alla fall tummen upp 
och vågen när vi åkte förbi. Undrar vad de tänkte 
egentligen…? 
Första varvet gjorde vi på 13 minuter och sju 

sekunder… Med full packning och en livrädd 
Gerda i bilen. Jag kan motvilligt tänka mig att åka 
berg-och-dalbana, det tar bara ungefär en minut… 
Men det här var som att åka berg- och dalbana i 
13 minuter… huwwa! Andra varvet, utan Gerda 
men fortfarande med full packning och ett kortare 
stopp för en bärgning, gick på 12 minuter och 14 
sekunder. Fredrik lyckades även att köra om två 
bilar under det här varvet, en Honda Civic V-tec 
och en Toyota Celica. Behöver jag säga att Fredrik 
var mycket nöjd? Han menade att ”Hade jag fått 
åka ensam, utan att behöva väja för fartdårarna, 
så hade det säkert gått straxt under 11 minuter!”.
Bilen höll och vi kunde fortsätta vår resa hemåt, 

och precis som på vägen ner var målet att pas-
sera Hamburg för att slippa morgonköerna dagen 

Arne Andersén, med frun Lilian och sonen Peder, 
visar upp Svenska Saabklubbens gåva till Belgiska 
Saab-klubben.

Det ser helt odramatiskt ut på Nurburgring, men det 
var det absolut inte!

95:an bär nu stolt den 
klassiska dekalen från 
”Ringen”…

efter, men strax utanför 
Hamburg hände det 
som vi så noga försökt 
att undvika… KÖ! Det 
var totalt stopp i 30 mi-
nuter, innan det rullade 
på sakta, sakta i flera 
mil, och ändå var det 
här vid 23.30 på kväl-
len!? Vägarbete… Och 
som alltid i storstäder 
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så inser man inte hur många bilar som faktiskt 
passerar förrän det helt plötsligt saknas ett par 
körfällt. När vi tvingades ta ner tempot hörde vi ett 
förförligt oljud från vänster framhjul… screeeach, 
screeeach. Attans, vi hade tydligen inga broms-
belägg kvar. Inte förvånansvärt alls med tanke 
på de 18 mil bana som bilen hade gått, men lite 
oroväckande ändå. Vi hade en snabb överläggning 
kring sannolikheten att hitta bromsbelägg mitt i 
natten, eller ens i Tyskland, och beslutade oss för 
att vi skulle ta oss till Sverige innan vi bytte, så vi 
rullade på… Med skrikande bromsar, som hördes 
över halva Tyskland, kom vi så småningom fram 
till Lubeck, där vi beslutat oss för att försöka hitta 
ett hotell. Vi var trötta, GPS:en visade var hotel-
len fanns, men de var ju inte öppna klockan ett på 
natten. Efter några mils irrande efter ett nattöppet 
hotell lyckades vi äntligen få en sovplats, och 
somnade gjorde vi, som klubbade sälar. 

Dag 9, måndag 6/8
Vaknade förhållandevis utsövda, vi har nog säl-

lan sovit så gott på hotell tidigare, och kom iväg 
vid 10-tiden. Dagens mål var helt enkelt att köra 
så långt vi orkade.
Redan vid 11-snåret var vi i Puttgarden, där vi 

ägnade en stund åt att inhandla laglig ranson av 
alkoholhaltiga drycker innan vi körde på färjan. 
Med laglig menar jag att vi varken köpte mer än 
vi fick ta in eller överlastade bilen… Det visade 
sig nämligen, med lite enkel matematik, att dessa 
två kriterier överensstämde med varandra. Det 
blev perfekt med lunch på färjan, så återigen hade 
vi sparat in ett stopp på vägen och vi rullade på 
genom Danmark, med våra skrikande bromsar. 
Nu började det gå segt… Trafiken var betydligt 
mindre händelserik än på Autobahn och hemläng-
tan började göra sig påmind, men det rullade på 
utan blessyrer.
Vi nådde Sveriges kust i Helsingborg klockan 

15.45. GPS:en var inställd på Biltema, dit vi 
anlände 16.00. Här följde något som jag tror kan 
vara ett av de snabbaste ”depåstoppen” under 
en semesterresa i en Saab 95:a. Jag sprang in 
på Biltema och köpte de verktyg som behövdes. 
Fredrik sprang in på AD-center och köpte broms-
belägg. Försten tillbaka, undertecknad, började 
montera av första hjulet på bilen, med endast 
originalverktyg till hjälp. Bromsoket demon-
terades och vi konstaterade att vi fått fel belägg, 
varpå Fredrik skyndade sig tillbaka och bytte. 
Rätt belägg monterades, andra sidan upp, av 

med hjulet och beläggen byttes. På med hjulet, 
efterdragning av bultarna, packade ihop och sen 
iväg… Det tog totalt 30 minuter från det vi stan-
nade tills vi var på rull igen, klockan 16.30! Men 
det är klart, med 9000-bromsar på bilen, samt en 
rallyåkare och en servicetjej vid verktygen så ska 
det väl inte ta längre tid…?
I Värnamo var det dags att tanka, så vi passade 

även på att fylla på med mat. Allt för att slippa 
stanna igen. Nu hade vi ungefär 40 mil kvar av 
vår resa. Regnet började strila ner från himlen, för 

Bromsbyte i Helsingborg. 
Tittar man noga så ser 
man hur skivan slipats 
ner i ytterkant när 
beläggen tog slut.

mina mil av resan. Efter en sådan här tripp är 
man ganska mör och ju närmare hem man kom-
mer desto mer känner man av det och spöregnet 
gjorde ju inte saken bättre. Vi reflekterade över 
att på Autobahn var det vi som låg i högerfilen 
och blev omkörda, men hemma i Sverige var vi 
dem som låg i vänsterfil och körde om. Trots att 
vi höll samma tempo hela tiden…
 När det var tio mil kvar var det riktigt jobbigt, 

då fick jag ta ner tempot för att regnet var allde-
les för intensivt och jag kände hur bilen hade en 
tendens att plana i vattenmassorna. Men envis 
som jag är så vägrade jag stanna och vila, och 
det gick ju bra. Tur att man har bra grejer att åka 
med och framför allt bra ordning på dem. 
Klockan 22.30 rullade vi in på P-platsen hemma, 

360 mils resa var till ända. Trötta, ja absolut, 
men mycket nöjda! Fredrik räknade snabbt ut 
att vi hade haft en snittförbrukning på 0,83 liter/
mil under hela resan, inklusive bankörningarna. 
Återigen imponerades vi av vår bruks-ban-ut-
ställnings-rally-drag-bil en Saab 95 V4 från 1978.
Vilket äventyr!

Vi vill tacka:
Vår Saab 95-78 för att han ställde upp på det här 

äventyret utan att bråka nämnvärt.
Belgiska Saab-klubben för en jättetrevlig träff.

Frank och Vera för deras gästvänlighet.
SweedSpeed racing för körningen på Francorchamps 

circuit
Gustav Juslin för hjälp med reservdelar.

Och alla andra som deltog i att göra den här resan till 
ett oförglömligt minne för oss.

att bara öka i intensitet. 
Eftersom Fredrik kört 
största delen nere i Eu-
ropa så kände jag att 
det inte var mer än rätt 
att även jag avverkade 
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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
Säljes

Dax för NYHETSBLAD nr: 2 / 2012.
 
När ni läser denna annons så är vi klara med nyhetsblad nr: 2 och den finns hos kunder som har 
Prislistan 2012, tillhör du inte dem som har den ?. Lätt ordnat, lägg sextio kronor och en lapp med 
ditt Namn och Adress i ett kuvert, så kommer listan med vändande post. Listan innehåller ca: 34 A4 
sidor med NOS reservdelar till 2 T och V 4.
 
Äntligen kan vi sänka priset på dragskydden som sitter i dörrbågen på 2T och V4, är du i renoveringstagen 
så missa inte chansen att byta dem ( detaljnummer 715281/82) priset är per par 235:- och gäller så 
länge lagret räcker.
 
Om du inte hittar delen du söker i min lista slå mig en signal, kanske har jag delen på gång eller så kanske 
jag vet någon annan som kan ha den del du söker, söker du tex. skärmskruv till 2T / V4 nr: 716833 ( 
guldkromaterade finns numera i lager.) 
Har du en Saab sport eller Monte Carlo 2T och behöver en tempgivare det.nr 717334 så är det bara att lyfta 
luren så löser vi det, så slipper du att lägga ut en massa pengar på att bygga om instrumentet. 
Har du en Saab V4 77 - 80 eller en 99:a 74 - eller en 900:a som har säckat ihop i förar eller 
passagerarstolen, så det känns som att sätta sig i en ” hängmatta ” jag har fått hem sittdukar det:nr 787294 
så även det problemet är numera löst.
 
Vi är glada att meddela att vi nu inte tar ut någon expeditions avgift på era ordrar, så numera betalar du 
enbart Porto / Frakt .
 
 
Karl-Anders Carlsson Grunsbo 271  462 96 FRÄNDEFORS  Tel. 0521 - 431 33

Till Saab 2-takt 60-tal: 
Stötfångarkrom SAAB original skena 

bakre + höger och vänster böj i felfritt 
skick. Pris 1.500:- per del.  Framskena 
Pris: 1.500:-.

Höger böj fram något begagnad men ej 
rostig. Pris: 500:-. 
Främre ljudämpare, kraftig. Passar 

92-93-95-96. Pris 1.300:-.
3 vxl låda. Pris: 3.000:-.
Alla delar måste hämtas, skickar ej.
Gillis Svensson, Fjärilskroken 5, 593 

52 Västervik, tel 0490-16124 efter kl 
17

Fototävling
Dubbelt upp!

Delta i vår fototävling och du har chansen till såväl ett fint pris som att få din 
bild i nästa års klubbkalender!
Vi tror att ni klubbmedlemmar sitter på en 

stor bildskatt. Kameraslutarna går ofta varma 
på träffar och utflykter och det kan bli många 
bilder på ett år. Så varför inte skicka en eller flera 
som bidrag i vår tävling om bilder till nästa års 
kalender?
Kraven på bilden du skickar är att den är i färg, 

högupplöst (bästa .jpegkvalitet brukar räcka; 
bildstorleken brukar då ligga någonstans 1-2MB). 
Motivet ska vara tydligt Saab-anknutet men det 
måste inte vara en bil rakt-upp-och-ner. Om det 
är en person eller en bil som dominerar på bilden, 

tänk på att du frågar vederbörande att det är okej 
att hon/han/bilen är med på bild i kalendern

Tävlingen pågår fram till den sista Oktober 
så fundera inte för länge innan ni skickar in 
era bidrag!

Skicka era bilder till red2@saabklubben.com

Fint pris till de fotografer vars bilder juryn (tid-
ningsredaktionen) väljer utlovas!

Red  
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20 %
-15 %

Medlemspriser
Halva priset!Rabatt...
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Trisslotter Bakrutan 3-12

Johan Eriksson
Stig Bergqvist
Joachim Lind 
Per-Magnus andersson
Åke Svanberg
Jan Bechmann

Erling Svensson
Ulf Hansen
Sibylla Gustafsson
Ola Olsson
Bengt Åkesson
Gerda Persson

Tidningsredaktionen premierar denna gång 
12 medlemmar för sina bidrag till tidningen 
och ni får i vanlig ordning en trisslott med 
posten så småningom.   

Lycka till!

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
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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 Skånias 
träffar hösten/vintern 2012

Gula träffen 30 september 

Dags igen med MHKs Gula träffen på Hem-
värnsgården i Kyrkheddinge söndagen den 30 
september. Vi samlas 0945 vid gamla glassfab-
riken Kyrkheddinge för snygg entré.

Vi fortsätter med träffarna på Bialitt andra tors-
dagen i månaden kl 1800. Träffarna kan inne-
hålla föredrag, videovisning eller bara en träff 
bland Saabentusiaster.
 
Titta gärna på vår hemsida http://skane.saab-
klubben.nu för uppdaterad info!

Norrlandssektionens  
träffar hösten/vintern 2012

Under hösten fortsätter vi med våra onsdagsträf-
far en gång i månaden på Umeå Veteranbilssäsll-
skaps lokal i Umeå.
Vi kör dessa datum: 3/10, 7/11 samt den 5/12
Kom upp och hälsa på så får ni kaffe och en 
stunds Saabsnack och kanske ser vi en filmsnutt 
eller gör något annat kul.

Vidare info kan sökas på vår hemsida http://nor-
rland.saabklubben.nu/

Välkommna
Styrelsen

Fler träffar än så här har vi på tidning-
sredaktionen inte fått någon kännedom om 
inför vintern Det kan ni som har något på g. 
fixa till nästa nummer genom att skicka oss ett 
mejl om vad ni ska göra  innan nästa tidnings 
deadline den 4 November. 
Stor eller liten träff spelar ingen roll! Ju fler 

som får information om våra träffar, desto 
fler dyker upp!
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Inspirerade av ett antal vårträffar/påställningsträffar för Saabentusiaster som man har läst 
om varje år, genomförde vi förra året ett försiktigt försök att skapa något liknande i Dalarna. 
Undertecknad och en kollega började spåna och kontakt togs med Saabåterförsäljaren Carlia 
Bil i Borlänge/Falun för att om möjligt få lite stöttning och dragkraft till träffen. 

DaleCarlia Saab Meeting 2012:

som vi håller så varmt om hjärtat sprider, 
både bland oss som deltog i träffen men 
även för de besökare som stannade för 
en diskussion. Man gick bara runt och 
stortrivdes där på gräsmattan, härligt!
Efter att ha minglat under ett par tim-

mar, tryckt ett antal korvar och framför 
allt tittat på och diskuterat Saab så var 
det dags att bege sig till hamncaféet 
i Torsång för att där inmundiga en så 
kallad ”Korvräka” (en lokal specialitet, 
blandning mellan räkmacka och häst-
korvsmacka). Vi åkte gemensamt genom 
Borlänge och det väckte många leenden 
hos helglediga Borlängebor när vi på 
karavan rullade förbi Kupolens köpcen-
trum med en härlig blårök i släptåg.
Väl i Torsång kunde vi avnjuta vår ”Ko-

rvräka” i solskenet och fortsätta diskus-
sionerna om allt från Saab till ”Larven”. 
Runt klockan tre bröt vi upp och en härlig 
Saabdag var till ända.  På vägen hem 
började direkt planeringen för 2013 års 
träff och förhoppningsvis kan vi då också 
äntligen spräcka gränsen 20 bilar!

Text o Foto Henrik Sundberg 
Medlem nr 1073

Resultatet blev en liten men gemytlig sam-
mankomst i Borlänge där Carlia Bil bjöd på korv 
och uppställningsplats. Knappa tiotalet bilar var 
det men det gav ändå blodad tand och skam den 
som ger sig. Inför 2012 tog vi nya tag och även 
denna gång var platsen Carlia Bil i Borlänge. 
Den här gången var vi lite mer offensiva i vår 
”marknadsföring” av träffen i hopp om att utöka 
antalet besökande med en faktor två. 
Den 19:e maj gick startskottet och vi var 5 st 

bilar från Ludvika som åkte gemensamt till Bor-
länge.  Starkast var Ivars NG 9-5 Aero, ljudligast 
var Pers härliga 2-taktare med ”aningens” fetare 
oljeblandning. ( Stackars Gunnar som låg bakom 

Per i blåröken hela vägen till Borlänge, han hade 
nog en härlig oljefilm på vindrutan…)

Glädjespridare
Väl på plats så var vi dryga 10-talet bilar som 

ställde upp på gräsmattan utanför Carlia Bil, de 
två som rest längst kom från Mälardalen medan 
vi övriga var från södra Dalarna. Roligt också att 
vi syntes så pass bra från riksvägen för det var 
ett stort antal förbipasserande som passade på att 
svänga in för en pratstund samt titta på bilarna. 
Det var en härlig bredd på modellspannet (96, 
99, 900, 9000, 9-3 och 9-5 fanns representerade) 
och vi var många som drog på smilbanden i takt 
med att solen kom fram mer och mer. En reflek-
tion är hur mycket glädje det här lilla bilmärket 

Talladega, Viggen, Aero. Härlig blandning av modeller!

Parkerat för att inmundiga ”Korvräka”; tvåtakt och 
turbo sida vid sida i Torsång.

Bakre omslag: Borlängeträffens enda 
V4, med personlig regskylt.

Korvräka och cruising i Borlänge




