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Ordförandens
 sida

 Främre omslaget: Saab 99 Turbo i rallyversion 
under Midnattsolsrallyt 2013. Ägare och föraren 
heter Jonas Lindvall.

Foto Anders Johansson

Saab är mitt liv!  
Mitt liv består just nu mest av plugg, läser arbets-

vetenskap på Göteborgs Universitet. SAABarna 
kommer inte ens i andra hand, självklart kör jag 
dem. Men blir det jobb så blir de ofta stående. 
Ibland har man dock möjlighet att kombinera 
plugg och Saab. Hur frågar ni säkert er? Jo, jag 
och två klasskompisar satt och fikade efter en 
föreläsning en dag. När Frida helt plötsligt säger 
skall vi inte göra något kul. Rebecca och jag svarar 
javisst, men vad? 
- Vi åker till Köpenhamn!
Rebecca och jag svarar i en kör JA. Men i vad 

var nästa fråga. Såklart min gamla 99a säger jag. 
Så blev det också, mailade MHRF att bilen skulle 
utomlands. Hem och packa sedan åkte vi iväg. Full 
fart med en 99a från 1982… 
På kvällen var vi Köpenhamn och gjorde staden 

en onsdag. Utan en karta eller något bokat lycka-
des vi rätt snabbt hitta en hostell som var öppet. 
Dagen efter kände vi att vi inte var färdiga med 

äventyret och ville vidare. Första tanken som kom 
upp var Hamburg. In i bilen igen och lyckades 
hitta ut ur Köpenhamn lätt och smidigt. Tjejerna 
som varit lite oroliga för komforten i en gam-
mal Saab hade ändrat sig snabbt och omdömet 
blev att det var den bekvämaste bilen de suttit 
i. Även baksätet… Såklart somnade de då, så jag 
fick njuta av det vackra danska landskapet. Efter 
ett kort besök i Lübeck hamnade vi på kvällen i 
Hamburg. Det visade sig vara en oktoberfestival 
då där. Allt var fullbokat och en stad med små 
skyltar på omöjliga ställen. Men två timmar senare 
lyckades vi hitta ett hostell med tre lediga bäddar. 
Kan säga att vi känner till Hamburgs centrum rätt 
väl nu. Efter en trevlig kväll bar det iväg hemåt i 
ett sträck. Inte ett fel på 99an som fick slita, men 
den fick se Europa!

Karl Ask 
Ordförande Svenska Saabklubben
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God Jul
& 

Gott Nytt Saabår!

Passa gärna på att nu under helgerna 
skriva ihop några rader om vad du 
varit med om tillsammans med dina 
Saabar. 
Skicka sedan in det till redaktionen 
lagom till nästa nummer av Bakrutan!
Kom ihåg att Bakrutan görs av våra 
medlemmar, för våra medlemmar!

Red

Foton efterlyses !
Fram till nyår går det att skicka foton till 

till nästa års almanacka!
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Nyheter och erbjudanden från 
Saabklubbens reservdelsverksamhet.
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Växellådor
731501
Ny  Växellåda
 
Saab 2-Takt 

1965 4-Växlad.

Pris: 5500:- 

 
871325  Växellåda, 
Fabriksrenoverad, 
passar samtliga 99 
1972-74 .
Pris: 6500:- 

870210  Växellåda, 
helrenoverad på 
Saabverkstad, 
passar samtliga 99 
1969-1971 med 
frihjul. 
Pris: 5500:- 

116111000  Lasthållare komplett med lastkorg. 
Passar till: 92,93,95,96   (6st Fästen) 
Färg:  Grå
Pris: 1500: - 

Lasthållare.
116110801  
Lastkorg

Passar till 
92,93,96
Färg:  Svart

Pris: 750: - 

Senaste nytt från 
reservdelslagret !

715299  Gummilist vindruta, 93,95,96 1958-
½71
 
715162  Gummilist Bakruta, 96 1960-½71
 
737853  Gummilist Vindruta, 95,96 ½71-1980 
 
737854  Gummilist Bakruta, 96 ½71-1980 

Pris: 975:-/ styck

780832
Gummistos för 
tankpåfyllning-
srör/bakskärm

93,95,96 1956-
1968.

Pris: 275:-

Gummistos

Gummilister till följande 
Saabmodeller:
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Klubben kan nu erbjuda att nytillverka bränsle-
tankar till Saab 96 1960-1969. Det har varit och 
är ett växande problem med att rostflagor och 
partiklar sätter igen bränsletillförseln, efter att 
ha sett hur bränsletankarna ser ut när en tank 
blivit isärtagen så kan man bara häpna. Finns 
ingen chans att på något vis rengöra den p.g.a. 
flera ”blandningsskott” som sitter i tanken, ej 
heller att på kemisk väg ”isolera” rosten.  

Bränsletanken görs exakt som originalet så 
inga modifieringar krävs, passformen och 
bränslevolymen är då naturligtvis den samma. 
Har sett tanken tillverkas och det är en 
avancerad sak att göra, men firman som gör 
det här är riktiga proffs. 
Pris!  7,375: -

Bränsletankar Saab 96Specialerbjudande
Inredning lätt begagnad (nästan som ny) pas-
sande till Saab 96 1962-1967, delar som ingår 
är: 
Dörrklädslar Höger och Vänster
Sidoklädslar Höger Och Vänster
Klädselpåsar framstolar och baksäte. 
Färg: Blått tyg, Grå galon

Så här beställer ni: 
Ni ringer eller mailar mig och anmäler ert in-
tresse, när vi fått in 10st intresserade kommer 
en Faktura att skickas till er på 4000: - som en 
förskottsbetalning, resterande belopp fakture-
ras vid leveransen. Tillkommer gör fraktkost-
naden när tanken skickas till er.
Observera att beställningen är 
bindande!!

För att vi ska kunna ta fram bränsletankarna 
krävs det en beställning på minst 10 stycken. 

Jan Karlsson
Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet.

Inredningen är mycket fin, endast några små 
skönhetsfel. 
OBS! Säljes bara som komplett sats.

Pris: 3,500: - 

Ring eller Maila angående inredningen, finns ej 
att beställa i webshoppen. 

Nyhet
Nu kan Saabklubbens reservdelslager också 
erbjuda följande smörjprodukter: 

Växellådsolja Quadralube SAE 75 GL5 1L, pas-
sar att ha i alla Saabs växellådor från 92,an till 
900 1993, Observera att oljan inte är aggres-
siv emot gulmetaller 
(Synkringar).

Art.nr: 2031001
Pris: 150:-/L

2-Taktsolja Helsyntet Chrono 1L, en högkvalia-
tativ Olja som är “lågrökig” därmed motverkas 
sot och avlagringar i motor och på avgassidan, 
minimerar avgasröken. Kan användas både till 
förblandning och till separatsmörjning. 

Art.Nr: 3370001
Pris: 140:-/L 

Smörjfett Lithium Complex EP2 0,4L Patron 
till 2-TT Fördelarväxlar, hjullager m.m, Hög 
värmetålighet upp till 225 gr. Tål hög belastning.

Art.Nr: 3354000
Pris: 75:- 
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Rally Strömkarlen
Den 31 Augusti kördes i Trollhättan ett rally som redaktionen fått ett knippe bilder ifrån. Föraren 

heter Lennart Forsberg med kartläsare Anders Forsberg. Bilen är en Saab 96 2T från 1964 som kör 
under Appendix K.
Landningen efter hoppet gick bra men en halmbal låg i vägen vilket resulterade i en skrynklig framskärm 

samt en förstöärd fälg. Skadorna blev dock inte värre än att ekipaget kunde ta sig i mål på tävlingen.
Foto Johan Eriksson 
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Årets upplaga av Sveriges största rally för histo-
riska bilar har bjudit på många dramatiska byten 
i ledningen. Under första etappen ledde till en 
början Erik ”Eken” Johansson, SMK Hedemora 
med sin Audi quattro. Efter några sträckor fick 
han dock bryta på grund av elfel och ledningen 
övertogs istället av Mats Karlsson, Säffle MC i 
en Volvo 240. Mats ledde resten av Etapp 1, men 
efter en tjuvstart på sista sträckan gick ledningen 
istället över till Jimmy Olsson, Storfors MK, Volvo 
240. På Saabsidan placerade sig Joachim Nilsson 
redan här på som totaltia med Gunnar Fredriks-
son totaltolva.

Fredag
I början av fredagsetappen gick Mats Thorszelius, 

SMK Uppsala, även han Volvo 240, upp i ledningen 
direkt, men fick släppa den redan på andra sträck-
an då han fick motorproblem, och Jimmy var åter 
i ledningen. Segraren i KAK Midnattssolsrallyt 
2010, Kenneth Bäcklund, Vara MK, avancerade 
med sin Ford Escort. På publiksträckan i Hagfors 
övertog han ledningen, men fick släppa tillbaka 
den till Jimmy på sista sträckan av etapp 2.
Saabförarna låg efter fredagen på plac 11 för 

Joachims del och plac 14 för Gunnar Fredriksson.

Lördag
Med endast 0,3 sekunders ledning var kampen 

om segern mellan Jimmy Olsson och Kenneth 
Bäcklund en öppen fråga när den sista dagsetap-
pen startade. Det var tätt mellan de båda ända 
fram till etappens sista sträcka innan lunchuppe-
hållet. På den finns ett lurigt vägbyte som Kenneth 
missade och förlorade värdefulla sekunder.
På de återstående fyra sträckorna fortsatte 

Jimmy att utöka sin ledning och vann till slut med 
38,1 sekunder.
-Det var roligt att jaga Jimmy. Vi försökte rycka, 

men vid vägbytet försvann segerchansen, konsta-
terar Kenneth Bäcklund, som trots allt är nöjd 
med sin andraplacering.

Efter flera dramatiska sekundstrider i toppen blev det till slut Jimmy Olsson som vann 
KAK Midnattssolsrallyt 2013.
Bästa Saabförare blev i år Joachim Nilsson totaltia med en Saab 99 Turbo i Historic, 

samt Bertil Trued med en V4:a i Regularity och en hedervärd andraplats.
-Jag körde inte fullt i början, men ökade för 

varje dag, och det var en taktik som höll. Conny 
Sundqvist, min kartläsare, gjorde ett jättejobb i 
högerstolen. Rallyt har varit riktigt hårt, ett av de 
tuffaste som jag har kört, men vi har haft kul hela 
tiden. Jag är oerhört glad över förstaplatsen, för 
det finns inte mycket som slår en seger i Midnatts-
solsrallyt, summerar Jimmy sin vinst.
Joachim Nilsson tog denna dag tillbaks en place-

ring och slutade 10 medan Gunnar Fredriksson 
föll tillbaks till slutplacering 15.

Regularity
I KAK Midnattssolsrallyt körs även klassen 

Regularity där det gäller att köra sträckorna på 
en förutbestämd idealtid. Där växlade ledningen 
nästan efter varje sträcka och när tävlingen var 
klar stod fjolårssegraren Thorbjörn Bye återigen 
överst på prispallen.
- Det var en fin tävling där både chauffören och 

kartläsaren får vara alerta men jag har Norges 
bästa kartläsare, Oddvar Moland, och så hade vi 
lite tur också, kommenterar Thorbjörn Bye sin 
vinst.
På Saabsidan visade sig Öved Clasén/Britt-Marie 

Clasèn Saab 99 vara säkrast på vägen fram till 
torsdag kväll och placerade sig på fjärde plats och 
Bertil Trued/Uno Dahl Saab V4 på en åttondeplats.
Under fredagskörningen klättrade Bertil Trued 

upp till en andraplats följd av Öved Clasèn på en 
åttonde plats.
Bertil Trued behöll sedan denna placering fram 

till målgång på lördag kväll, följd av Peter Carls-
son Saab V4 på en tiondeplats och Öved Clasén 
på trettonde plats. 

Text Anders Johansson
Foto Anders Johansson & Peter Eriksson

Bilder och resultat från tävlingen finns på föl-
jande uppslag!

Jimmy Olsson vann efter sekundstrid
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Joakim Nilsson blev bäste Saabförare i historiska klassen med en totallplac 10 och trea i sin klass.

Trots denna skogsvisit blev Gunnar Fredriksson klasstrea och totalt blev det en femtonde placering.

Startnr 76 Hasse Alaamo gick i mål som 19 bil totalt och nia i klassen.

Ännu en Saab 99, demma gåmg Jonas Lindwall som gick i mål som 27:a och 11 i klassen.

Denna 96-åkare heter Ragnar Glav, blev etta i klassen och totalt på 40:nde plats.

KLASS HISTORICKLASS HISTORIC
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Carl-Gustav Engberg Saab 96 Tatalt 44:a och klass 12.

Stefan Segerljung med kartläsare Andreas Olsson gick i mål på plac 46

Fredrik Ekendal lade detta rally beslag på plac 51 totalt och trea i sin klass.

Mats Wassberg bröt på ss 3 med motorproblem Morgan Björn hade också otur och bröt på SS 10

Även Christer Esberg 
fick bryta årets rally med 
maskinproblem, ett idogt 
skruvande till trots.

Joakim Nilsson blev bäste Saabförare i historiska klassen med en totallplac 10 och trea i sin klass.

KLASS HISTORICKLASS HISTORIC
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Regularityklassens totaltvåa Bertil Trued

Peter Karlsson gick i mål på plats 10

Mårten Månsson avslutade rallyt som 33:a

Denna Saab 99 rattades av Öved Clasén Slutplac 13

Ivar Aage Moe också Saab 99 kom på 22:a plats.

KLASS REGULARITYKLASS REGULARITY
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Historic:
1 Jimmy Olsson, Storfors MK, Volvo 240, 2.06.46,0
2 Kenneth Bäcklund, Vara MK, Ford Escort, +38,1 s
3 Mats Karlsson, Säffle MC, Volvo 240 +1.07,3
4 Janne Westlund, MK Kopparberg, Volvo 240 +1.47,2
5 Per Göthberg, Eskilstuna MK, Porsche 911 +2.20,7

Regularity:
1 Thorbjörn Bye (N), KNA, BMW 2002, 1056 prickar
2 Bertil Trued, SMK Trollhättan, Saab 96 V4, 1143 p
3 Peter Fixell, Västerås MS, MGA, 1164 p
4 Pentti-Juhani Hintikka (FIN), AcdM, 1178 p
5 Kåge Schildt, MSCC, Austin Healey, 1297 p

Resultat

Till bästa dam i respektive klass delas Ewy Rosqvist pokal ut. De går i år till Nina von Krusenstierna 
i Regularity och Annie Seel i Historic.

Till höger: Sibylla Gustavsson 
är en trogen rallydeltagare 
som här ses inför starten på 
onsdagskvällen.  

Sture Svensson slutförde rallyt på 23 plats.

KLASS REGULARITYKLASS REGULARITY
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Vi har under året fortsatt med våra månadsträffar på Bialitt andra torsdagen varje 
månad och en hel del Saabfolk har deltagit. Bialitt har verkligen blivit en samlingsplats.

Aktiviteter i Syd - Saab 
Skånia 2013

Efter en lång och kall vinter 
drog årets träffar igång på 
allvar den 4 maj där vi del-
tog i en träff i Harlösa med 
temat Saab. Vi var många på 
plats med bilar av alla model-
ler från Saab 92 och framåt. 
Många av besökarna berät-
tade om sina olika Saabmin-
nen - alla verkar ha något 
förhållande till Saab.

Saabträff i Harlösa 4 maj

Tisdagsträffarna i Lödde-
köpinge är nu verkligen 
etablerad som en stor träff 
i Skåne. Många fordon från 
mopeder till flygplan. Saab-
folket har deltagit med re-
presentanter varje tisdag.

Tisdagsträffarna i 
Löddeköpinge - ett ovanligt 

ekipage på besök.

Motorhistoriska klubben i 
Skåne har en del evenemang 
där Saab Skånia deltager och 
en av dessa är Gröna träffen 
som alltid äger rum Kristi 
Himmelfärds dag.

Gröna träffen i Kyrkheddinge 
9 maj
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Vår Saabmarknad hos Wi-
grens i Saxtorp har blivit 
en tradition och en hel del 
både säljare och köpare var 
på plats. De flesta hade nog 
någon liten sak med sig hem 
efter besöket.

Saabmarknad i Saxtorp - En 
guldgruva för sakletarna.

Saab Skånia har under några 
år firat Motorhistoriska dagen 
6 juni i Bjärnum under ledning 
av vår medlem Jan Nilsson. I 
år blev det tyvärr inte så. Jan 
avled på grund av kortvarig 
sjukdom några veckor innan 
och vi tog beslutet att ändå 
genomföra träffen i Jans anda. 
Jans fru Eva var på plats med 

ett par av Jans Saabar och det 
blev en fin om än sorglig dag.

Motorhistoriska dagen 6 juni i 
Bjärnum

Vi som upplevt guldåren 
med Saab på tävlingsbanan 
och i rallyskogen besöker 
gärna Knutstorp Ring och 
Svenskt Sportvagnsmeeting 
varje år. Tvåtaktsylande i klas-
sen för bilar under 1000 kubik 
är ju helt klart hör och sevärt 
och är dessutom vädret soligt 
och fint har man inget att 
klaga på.

1000-cupen på Knutstorp Ring

Årets Thulinträff i Lands-
krona blev lyckat men det 
blev ingen ny prisbuckla för 
Saab Skånia.
Vi kanske är lite bortskämda. 

Alla verkade nöjda med dagen 
och som vanligt stort Saabin-
tresse från besökarna.

Saabar på Citadellet i Landskrona
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Vi brukar årligen arrangera 
ett sommarrally men 2013 
blev det lite annorlunda. Vi 
deltog i Skanör Falsterbo 
Gran Turismo Show med 
start på BMW i Fosie och 
kortege till Skanör där vi fick 
en egen uppställningsplats för 
klubben. Som vanligt blev det 
korvgrillning och lite tävlingar 
så helt hade vi inte släppt 
sommarrallytemat.
 Sonetterna hamnade på VIP-

parkeringen bland betydligt 
dyrare Lambos och Lotusar 
och Kenneth Nilsson tog hem 
pris för sin fina Sonett tvåtakt.
Våra månadsträffar på Bialitt 

blev lite soligare än tidigare år 
och drog folk hela sommaren 
även om vädret ibland var 
mer lämpat för bad. Saab är 
ju förknippat med flyg och 
därför är det inte så konstigt 
att även vi med fyra hjul kan 
trivas på gamla flygflottiljen på 
Ljungbyhed. Tre gånger under 
sommaren har FLY n´RIDE 
arrangerats. Alltid trevligt 

Sonetter av tre modeller i Skanör

Bialitt i septembersol

Saabar på Ljungbyhed

Gula träffen 22 september - Saabar på plats.

med Spitfire, Mustang och andra flygande tinge-
star förutom alla trevliga fordon på marken.
Gula träffen är Motorhistoriska klubbens 

höstträff och det märks att det går mot kall-
lare tider.
Vi kämpade dock och intog fikat utomhus i 

lä av Toppolan.
Året 2013 blev med sitt fina väder ett lyckat 

aktivitetsår för Saab Skånia. Tyvärr miste vi 
hastigt 
vår kamrat Jan och det lade sordin ibland men 

Jan lever för alltid i våra minnen.
Vi ser nu fram mot årets julbord på Bialitt där 

en Skåning alltid trivs med go mat och trevlig 
samvaro.

Fler bilder och annat finns på vår hemsida: 
http://skane.saabklubben.se/index.html

Text och bilder: Bengt Åkesson Ordf Saab Skånia
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Bilträffen räddad av 
silvertejp

Under tio år har jag åkt runt till olika bilträffar och just den här träffen hade jag väntat 
på extra länge då min bror äntligen tagit körkort och skulle följa med, men det blev inte 
riktigt som jag hade tänkt mig.

En fredagkväll i juli tog jag min V4:a och 
min bror sin 900 Turbo för att köra till 
Ramsele, planen var att vi skulle sova över 
på campingen innan lördagens bilträff. På 
den ödsliga genvägen mellan Junsele och 
Ramsele hände det som inte får hända. Jag 
ser, i backspegeln, ett regn av gnistor från 
min brors bil som saktade in med nosen i 
vädret. Det visade sig, när jag backat tillbaka, 
att bilen står på karossen med vänster bak-
hjul låångt upp i hjulhuset. 

Länkarmen hade släppt från bakaxeln. Vi 
är mitt ute i ingenstans. Dock är vi inte en-
samma utan vi har sällskap av majoriteten 
av Sveriges myggor. Som av en slump har jag 
kastat in en rulle silvertejp i bagageluckan, 

Fältmässig lagning av det trasiga bärarmsfästet

Redo för den fortsatta färden efter tejpningen

Väl framkommen till träffområdet så var bilägaren, 
James Hedlund, så här glad.

den kommer väl till användning. Det som går att 
laga med silvertejp är inte trasigt säger sägnen 
och med det i bakhuvudet lyckas vi med fasttej-
pad länkarm köra de sista milen i 30 km/timmen.

Väl framme, och efter övernattning i våra bädd-
bara Saabar, var det så dags för helgens höjdpunkt: 
bilträffen! Det var Ramsele motorhistoriker som 
anordnade bilträffen som hölls på Ramsele hem-
byggdsgård. Efter att vi kört dit våra saabar och 
ställt dem på rad i solskenet, tog vi fram fikapåsen 
och slappade i saabmontern. Under dagen fick 
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vi, förutom solen, njuta av musik, 
matservering samt en stor variation 
fordon som stod och blänkte i solen. 
Det var besöksrekord för denna 
välorganiserade träff och vi fick njuta 
av hela 320 fordon varav  18 Saabar.  

Jag tvivlade själv på att min silver-
tejpslagning skulle hålla de 16 milen 
vi hade hem till Örnsköldsvik och 
hade därför ringt min andra bror 
som kom och hämtade oss med 
hyrsläp på eftermiddagen. Ju när-
mare hans ankomst vi kom, desto 
närmare kom också hopen mörka 
moln på himlen. Så när det väl var 
dags att lasta upp 900:an på släpvag-
nen var det bara för mig att dra på 
mig badbyxorna, eftersom att det 
sammanföll med sommarens värsta 
åskskur.

Denna Sonett från Ramsele vars ägaren heter Lejf Sjödin

Magnus Myrenhammar tar en fika med barnen i skuggan av sin Saab 9000

En lågmilar V4:a från 1977 som bara gått 6 500 mil och 
är delvis renoverad med blan annat ny lack. Ägaren heter 
Pär-Åke Olsson.

Johan Olofsson och Anna Frestadius gästade träffen i Ramsele med sin 
96:a 2t 1963. Den är helt orginal förutom en omlackering i mitten av 
90-talet
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Mathias och Elin Dahlin med en Saab 99 från 1976. 
Mathias har själv renoverat bilen vilket i detta fall också 
innebar ett motorbyte till en B 204 med Turbo. 

Så här några månader senare, 
när jag kan se tillbaka på allt 
bilstrul med ett leende, kan jag 
berätta att jag och min bror nu 
riktat våra krafter på ett bättre 
objekt, en mindre rostig 900. Den 
bilen har nämligen varit i familjens 
ägo i tio år och är en riktig tro-
tjänare, så nästa år, hoppas jag att 
vägen till och från Ramsele blir 
smärtfri!

Text William Gidlund
Foto William Gidlund, 

Anders Johansson

Nybyggd Rally V-4:a från 1975. Ägaren heter Gustav 
Eriksson från Bispgården.
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Uppe i det blå!
       Reportage
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Uppe i det blå!
Grusvägen ringlar alldeles för länge över rapsfältet mot gården. 

Vi öppnar tillsist upp garagedörrarna till den gamla ladugården och 
låter höstljuset klä den kalla stora hallen.

Åtta intressanta bilar står uppställda längs med väggarna. 
Kapellet smeker den blanka Lightning Bluelacken när den åker av. 

Fram tittar en ruskigt fräsh Viggen.
Det här är inte vilken Viggen som helst. 

Detta är fotobilen du dregglat över i alla år.

”Kompromissen” SAAB 9-3 Viggen
                             Text Magnus Höglund, Anton Björklund

                     Foto Anton Björklund, SAAB Automobile AB 
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Kolfiberpanel, Hirschpedaler och ratt, skålade stolar. Här flyger timmarna iväg.

       Reportage
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”The meaning of a thunderbolt:
1. A discharge of lightning accompanied by 

thunder.
2. A flash of lightning conceived as a bolt or 

dart hurled from the heavens.

In the novel The Godfather, ”being hit with 
the thunderbolt” is a Sicilian expression refer-
ring to a man being spellbound at the sight of a 
beautiful woman (or car). The novel’s emerging 
main character is affected in this fashion and 
eventually marries a woman whose appearance 
initially affects him in this way.”

änk vad annorlunda det har kunnat   
vara, Saab gjorde en konceptbil på NG 

900  som var lackad i den läckra kulören 
Monte Carlogul och hade en interiör som 
även den var med gula inlägg. Konstruktö-
rerna i Trollhättan började skissa på en bil 
att producera med denna studie som mall. 
Utsidan var redan klar, man utformade 

stolar i en annan design, man skulle begränsa 
kulörerna på denna bil, och blandade ihop 
en mycket härlig blå färg, Lightning Blue fick 
den heta, man lät inredningsmakarna gå loss 
med inlägg i stolar och dörrsidor i blå kulör. 

För att göra denna skapelse lite speciell så 
kontaktade man TWR i England som fick 
lägga sin touch på programvaran, och nu 
satt det inte längre en vanlig 2-liters motor 
under huven. Man hade tagit det värsta huset 
hade. 2,3 liters motorn som hade gjort 9000 
Aero till en härlig prestandabil. Dessvärre 
satt man fortfarande med Opel Vectras 
gamla chassi från 80-talet och som sista åren 
hade haft en 2-liters motor på 150 hk, nu 
hängde man i en 225 pollars och 350 NM 
stark pjäs. Inte direkt idelaiskt kan tyckas.

Chassiteknikerna hade försökt redan när 
NG 900 kom som 1994-års modell att få 
en SAAB touch på detta Opel-chassi. Nog 
kan man säga att de lyckades att förfina en 
från början åldrig konstruktion ändå. Man 
började skissa på att göra denna till en rik-
tigt bra bil och planerade bromsar med 4 
kolvs ok. Det skulle vara lamelldiff i lådan, 
förstärkningar i subframe med mera. 
Men som nu historien kan utvisa så blev 

det en kompromiss, något större bromsar, 
lite styvare fjädring men en motor som le-
vererade urkraft och Viggen fick sin 

Kolfiberpanel, Hirschpedaler och ratt, skålade stolar. Här flyger timmarna iväg.

Snyggt och prydligt

T
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dom i pressen. Den var för motorstark, hade 
undermåligt chassi och förlorade alla tester mot 
likvärdiga bilar. När man i andra bilar kunde ac-
celerera och ha ena handen på ratten så var man 
tvungen att greppa hårt om ratten i Viggen för 
att hålla den på vägen, det riste och spann och 
frånåkt blev man.
Mycket av detta för Viggen-negativa upplevs av 

mig som lite charmigt och så naturligt SAAB.
För om nu Viggen hade haft alla förstärkningar, 

bromsar och så vidare som var tänkt 
från början, hur anonym hade den då 
inte varit? Nu minns de folk som fick 
provköra en Viggen, det är inget man 
glömmer i första taget när man är nära 
att köra av vägen vid acceleration. Eller 
den mycket vackra blå färgen.
Viggen fanns till försäljning på den 

europeiska marknaden under 1999 
och 2000, (2001 samt 2002 på US-
marknaden) De flesta bilarna var 
3-dörrars kupé, några få cabbar och ännu färre 
5-dörrars. 
Om man nu blir intresserad av denna lite ”fel-

aktigt” byggda bil, så kan man med enkla medel 
fixa det som teknikerna i Trollhättan inte fick göra 
klart. Exempelvis så tog Abbot Racing i England 
fram ett subframestag och kraftigare klämmor för 
styrväxeln som senare blev kallat ”Viggen Rescue 
Kit”. Det kombinerat med blå stötdämpare från 
Bilstein och en uppsättning lägre fjädrar gör un-

Viggen fanns både i ”söndags-åka” och ”dagishämta”-utförande samt med tre dörrar. 

       Reportage

derverk på bilen. Beger man sig även till en seriös 
trimningsfirma som lockar fram 50 hästar till så 
har du en glädjemaskin som man önskar att Saab 
hade fått tillverka från början.
Sidbyte. Jag går med bestämda men lätta steg 

över till kaptensstolen. Besättningen sätter sig till 
rätta och spänner fast sig. Greppar ratten hårt 
och trycker pedalen mot golvet. Det här flygpla-
net saknar autopilot. En Viggen kör man! Växlarna 
glider lätt in och hela mekaniken känns tight på 

ett riktigt bra sätt, tänker jag. Kanske 
inte så underligt när jag tittar ner på 
den knappt använda vägmätaren.
Vridet i bilen är det skönaste med 

en Viggen, jag kör själv en gul 9-3 2,0 
T men skillnaderna mellan dessa bilar 
är stora trots 25 hästar. Här finns lad-
det från botten likt ett jaktflyg på en 
starsträcka. Min är mer av modellen 
ingeting-ingenting-allt!
Tiden går snabbt, tänker jag och tittar 

oroligt på klockan. Jag parkerar bilen på gården 
och låter Magnus backa in den tillbaka till sin 
stallplats. När vi låst och stängt butiken frågar 
Magnus mig ”Har du bråttom hem eller? Jag har 
några bilar till jag skulle vilja visa dig, säger han 
med ett brett leende”  Vad svarar man? Självklart! 
Men det får vi ta en annan gång!

(För er som inte hängde med på inledningen, thunderbolt är Viggen på 
svenska.Inledning hämtad från wikipedia.com)
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Faktaruta
SAAB 9-3 Viggen

Drivlina: 
2,3 liter turboladdad 
motor (B235R) som gav 
225 HK vid 1.4 bars ladd-
tryck. 5-växlad låda
Toppfart: 
250Km/t (elektronisk 
spärr)
Acceleration 0-100 km/t:
6,4 sekunder
Nypris grundutförande:
356 000 SEK
Antal tillverkade: 
4600 exemplar
Färger: 
Lightning Blue, Monte 
Carlogul, Laserröd, Stål-
grå, Silver och Svart
Karossutförande:
3-Dörrar, 5-Dörrar och 
Cabriolet
Tillverkades mellan: 
1999-2002 (01-02 bara 
för USA)
Tillverkades var:
Finland, Nystad
Antal besättning:
4 cabriolet, 5 sedan

Källa: SAAB Automobile, Wikipedia.com

Faktaruta

SAAB JA 37 Viggen
Drivlina: 
Volvo Flygmotor RM 
8A, dragkraft med ef-
terbrännarkammare  
11790 kp 
Toppfart: 
Mach 2,1(ca 2450 km/t)
Acceleration 0-100 
km/t:
uppgift saknas
Nypris grundutförande:
År 1967 11 miljoner kr, 
men tillkom en kostnad 
om ca 460 miljoner kr 
p.g.a. ”produktionsan-
passning”
Antal tillverkade: 
329 exemplar
Färger: 
Grå, militärgrön
Karossutförande:
AJ 37, SK 37, SH 37, JA 
37 samt SF 37
Tillverkades mellan: 
1972-2007
Tillverkades var:
Sverige
Antal besättning:
1 eller 2 man
Källa: Saab AB, Wikipedia.com,  www.kamov.

net/swedish-aircraft/saab-37-viggen/
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T16 strikes back!
De tre musketörerna - en turné genom Sverige och Norge
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T16 strikes back!
De tre musketörerna - en turné genom Sverige och Norge

Text Isak Hedman, Foto Isak Hedman, Hugo Törnblom
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rån Södermanland, lågvattenmärket i Dia-
lektsverige, härstammar tre goda vänner 

med tre goda bilar. Röda bilar. Röda 900:or. En av 
dem innehar just nu rekordet på sträckan Sträng-
näs – Nyköping, 42 minuter, och på två hjul förbi 
chikanen över bron i Oxbro finns en toppno-
tering på styva 120 km/h.  På en våg av Saabism 
lever de med sitt intresse inpå bara livet. Isak 
renoverar Monte Carlorattar i tv-soffan, Tom 
’Tompa’ Pettersson detaljstuderar den komplet-
ta samlingen av NEO Scalemodellerna på daglig 
basis och Hugo läser trimanvisningar till V4 som 
kvällslektyr. Mellan Nyköping - Strängnäs - Eskil-
stuna är chansen ungefär 300 % större att få se 
en röd 900 turbo av sent snitt i fint skick, än i 
de allra flesta andra städer. Tillsammans utgör de 
T16 for President, vars hemsida haft

11000 unika besökare sedan den upprättades 
våren 2012, de har haft ett reportage med i Klas-
siker, omnämnts så långt iväg som Ryssland och 
Förenade Arabemiraten (!) samt funnits att be-
skåda i fullt manskap på Saabfestivalen tidigare i 
år. 

Vintern 2012 sattes pannorna i djupa veck in-
för planerandet av sommarens kommande resa: 
Sverige – Norge runt. Hur långt hinner man 
på två veckor utan att stressa, utan att försaka 
ögonblickets behag och tänka på allt man vill se, 
som ligger framåt längs vägen? Med facit i hand – 
450 mil i varsin bil, ungefär. Resan gav mersmak, 
trots att Norge i sitt lynnigaste sinne bet tillbaka 
på oss, efter att ha förfört oss med sin praktfulla 
storhet. Var gränsen mellan himmel och jord går 
är – faktiskt bokstavligt talat – inte helt självklart 
bland fjällens storhet, molnens utbredning och 
isvattnets labyrintiska utstakning.

F
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Men Norge bet tillbaka, sparkade flera välrik-
tade sparkar på familjelyckan och värken som 
följde ekade i vissa fall ”självförvållat!”. Sex däck, 
en koppling, en topplockspackning och ett antal 
avgasbussningar sattes upp på skuldnotan i efter-
hand. Topplockshaveriet förde oss till Klassikers 
mekexpert Julle Olofsson i Ås som nästan på 
volley bytte packning åt oss, glatt hantlangande. 

När vi skulle åka, lagom möra efter en hel-
dag framåtböjd i ett motorrum, dödförklarades 
Tompas slavcylinder slutligen, efter dagar och 
mil av luftning och tveksam funktion. HALT! Mo-
tivationen gjorde en tvärnit av det gedigna slag 
som gör att man inte frambringar mer än en av-
mätt suck. Inga svordomar klär känslan bättre än 
så. Ok då, ”helvetes förbannade bildjävel!” kan 
ha uttryckts på något håll. Trots flertalet bakslag 
upplevde vi en underbar resa,  som dock fick 
styras om och förkortas något som direkt

följd av våra bravader. En öppning för ytterligare 
en sväng, tänkte vi tillsammans redan kort ef-
ter att ha kommit hem igen. Abstinensen efter 
skräddarsydda vägar för våra 900:or och de 
gastkramande vyer som vardagstristessen inte 
lyckats utradera från näthinnans övre hörn, blev 
mer än vi kunde motstå. Vi ger oss, Norge, vi 
kommer tillbaka! 

I juli 2013 var vi klara för resa nummer två. 
Med barnsjukdomarna utsorterade efter modi-
fieringarna från våren 2012 stod vi med ryggar-
na raka, glada i hågen. ”Klart sjutton det håller!”, 
intalade vi oss själva med självsäker baryton. Tji 
fick vi. Redan i Charlottenberg, efter övernatt-
ning och mat i Västra Ämtervik med goda Saab-
kollegor, uppmärksammades frenetiska miss-
tändningar vid laddtryck. Rotor, lock och kablar 
inspekterades – ridå!
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Ungefär nu ställer ni er frågan hur man kan ge 
sig iväg på en resa av denna dignitet utan att se 
över så banala servicedetaljer som tänddelar 
först – det gjorde vi med. Lika obetänksamt som 
ironiskt faktiskt, för bara veckan innan hade både 
undertecknad och Hugo låtit byta primärväxel i 
våra bastarder till lättryckare, och man tycker ju 
någonstans att rotor och fördelarlock hamnar ett 
par pinnhål ovanför på Att-göra-listan. Hur som 
helst, Norge är vackert även på grundladdtryck 
skulle det visa sig.
 

Wermland, adjö
Vi lämnar Volvotäta Värmland med hukade huvu-

den som en bespottad och bortfasad Lamborghini 
i italienska Maranello, drar en lättnadens suck 
medan stereon vrids upp. Vi klarade oss. Takluckan 
planteras i öppet läge och en skjortknapp frigörs 
från sitt åtstramande koppel. Nu är vi här igen, 
axlarna sänks ner och en frihetskänsla fyller 
bröstet. Två solstänkta 900 turbos rinner lugnt 
genom landskapet framför mig, tassande dansanta 
över ett kvällsvackert Norge. Nu är vi här. Det 
är här det börjar. 
Efter att ha angjort Oslos norra utkanter och 

övernattat utanför Noresund invid vägkanten, 
som vanligt, resonerar vi med smörpreparerade 
knäckebröd som väller ut ur våra munnar, kring 

resrutten. Kjeragbolten i Stavanger får stryka på 
foten, vi vill uppleva Dalsnibba och Geiranger 
och faktiskt se något detta år. Kanske till och 
med lägga en extra dag där ifall vädret är dåligt. 
Nordväst, framåt! Hardangervidda är något att 
uppleva! Vidsträckta vyer som bara avbryts av 
kilometerhöga fjäll eller en avlägsen horisont. 
Fjällsjöar inbjudande polargröna och precis lika 
ruskigt kalla som man INTE hoppas att de är. 
Vöringsfossen ovanför Eidfjord är brutal till sin 

storlek och omfattningen av dess praktfullhet 
motsvaras i vår beundran till de som 
byggt vägen uppför klipphällen, genom 
tunnlar och i serpentiner med bara ett 
smalt räcke som distans mellan liv och 
dödssäker död. Det suger till i både 
ben och märg när vi böjer oss ut över 
det femhundra meter branta stupet. Dödsoffer 
har skördats de sista åren, turister som aldrig 
kom hem igen. Caféet intill serverar varje gravsten 
kaffe i plastmugg och kaka på pappfat. En fin gest.
Klockan tickar på och magarna börjar kurra. 

Stormkök och grill är våra bundsförvanter och 
smälls relativt snabbt upp om vi bara vill. Däremot 
är det inte helt otvunget att slita fram bitarna ur 
våra välpackade bilar, så vi ser gärna att matplats 
och sovplats kombineras – lite som Skalman. 
Länge letar vi efter lämpliga ställen innan vi till slut, 

”Norge är vackert även 
på grundladdtryck skulle 
         det visa sig.” 
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vid 23:45, slår ner stöttan i Ulvik och tvångsmatar 
en saftig karré under samförstådd tystnad. ”Nu 
äter vi, ok, inget mer?”. 

Dagen därpå möts vi av regn och åter regn. I 
Voss letar vi tändkablar, rotor, fördelarlock eller 
vad annat som helst som fördelar ström, men inte 
ens ett vanligt grenuttag verkar finnas hemma hos 
bildelsdistributörerna utan allt måste beställas. 
Med lite framförhållning går det ju att lösa till 
nästa stad genom en beställning, men det finns 

inte heller något att beställa – restat. 
Bortåt kvällen får vi hur som helst för 
första gången smaka lite riktig asfalt 
och våra Turbo16 mår och drar på 
smilbanden. Det orrar och gurglar och 
smattrar och smäller i bergsväggarna 

när vi drar ur växlarna uppför och motorbromsar 
nedför. Lucasinsprutningen matar på med soppa 
och varje oförbränd droppe smäller av som en 
hagelbrakare i slutröret. Kurvorna är långa och 
svepande och hela vägbanan utnyttjas för bästa 
ingångsposition. Raksträckor uteblir för varje 
väldoserad kurva som efterföljs av en till, och en 
till och de tycks aldrig vilja upphöra. Av husbilar 
går det fjorton på dussinet och de verkar inte 
ha samma syn på farthållning som vi utan rundas 
som koner på en bankörning. 

”Vafanculo!”
I Gaupne slår vi läger på en till synes lugn rast-

plats. En halvdan avvägning visar det sig morgo-
nen därpå. Vid 0900 dammar det till och ut ur 
turistbussen väller kamerabeväpnade italienare 
med något djuriskt i blicken, alla fast beslutna 
att hinna först med att smälla av slutaren på det 
motiv vi haft som bakgrundsbild för natten. Kvar i 
bussen sitter en uppenbart åldrande busschaufför 
som förmodligen inte sett morgonkaffe på flera 
dagar – och alla vet vad det gör med en män-
niska. Tappert värker han fram ett leende. Das 
italianos hejdas i sin iver av tre röda, till synes 
förvånansvärt fina gamla Saabar. Vi känner avstämt 
att ”akta lacken för h-vete” och sätter vårt eget 
morgonkaffe i vrångstrupen. Busschauffören kikar 
trånande på den lilla mängd i koppen vi lämnar 
därhän, för att ägna lite vaksamhet åt våra fordon. 
Jag försöker att göra en uppdatering av bloggen, 
men det ges ingen ro. Tompa lyckas hur som helst, 
fäktande mot turisterna som vore de närgångna 
myggor, att skifta hjul fram/bak. Kurvtagning i 
hastighet nöter.  
Vidare dundrar vi i ett förvånansvärt bra väder 

och solen tar hårt på hög höjd. Ett vattendrag 
siktas – biltvätt, kroppstvätt! Smältvatten är gott 
att dricka men inte riktigt lika fint att bada i. Nå-
gonstans mellan tre grader varmt och döden, har 
vi fastslagit. Man känner sig frisk och levande. Och 
kall. Sognefjellet, Jotunheimen och Galdhöpiggen 
är precis lika mäktigt som vi hoppats. Storleken 
på allting kan inte våra kameror återge. Som 
snirkliga fjällautostrador porlar forsarna i ett 
samstämmigt mönster under, över och bredvid 
oss. Färgen älven bär får vi söka långt och djupt 
efter i vår inre färgkodsdatabas. Jo men visst – där 
har vi den sörru! Eucalyptusgrön, nummer 235. 

Trollstigen
Mot Geiranger och Trollstigen. Vi väljer den 

något längre men mångfalt rekommenderade 
gamla Strynefjellsvegen, som vi missade förra året. 
Grusväg över fjäll med makalös utsikt. Trots att 
det vid det här laget inte är något nytt för oss, 
hänförs vi varje gång. Det går liksom inte att ta in. 
Efter det, Dalsnibba, 1500 meter högt och utsikt 
rakt ner över Geiranger – som på något märkligt 
sätt tycks ligga 250 meter under havsnivå enligt 
informationstavlorna. Vattnet ligger, alltjämt, grönt 
som i en norsk häxkittel och dess verksamma 
substans tar sig obehindrat till vårt sinne med 
subtil kraft. Plötsligt är våra hakor hängande igen.

”Norge är vackert även 
på grundladdtryck skulle 
         det visa sig.” 
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Vi tar Geiranger nästan på två hjul och dundrar 
vidare mot Trollstigen. Gudbrandsjuvet studsar 
vi förbi som ett depåstopp och äntligen är vägen 
öde, husbilsfri, öppen och svepande. Höghastig-
hetspassager och böljande böjar avlöser varandra 
och för första gången sen vi åkte står körningen 
och inte omgivningen i fokus på allvar. 900:ans 
neutrala och smidiga vägegenskaper belönar 
föraren som bara lugnt kan följa med i vägnätets 
utmanande, taktfasta vals uppför, hela tiden svagt 
uppför bergssidor och fjällsluttningar. Det svarar 
så bra, det biter så fint och de tassar så lätt. Ett 
sus av välbehag går genom våra kroppar. Jag kan 
inte tänka mig ett bättre verktyg för dessa pengar, 
att använda för att spöa skiten ur allt som kom-
mer emot oss. På toppen stannar vi, samstämmigt 
leende. Inga ord behövs. Det här är körning när 
den är som bäst! 
Trollstigen formligen svärmar av turister och 

trots att vi i år inte tar upp mer än en parke-
ringsficka var vid turistcentret, är det skapligt 
trångt ändå. Flera kommer fram och frågar vad 
sjutton vi håller på med egentligen och vi lägger 
gärna ut texten och spårar lätt iväg. Till tonerna av 
Dire Straits på hög volym genom 80-talsstereon, 
görs vätskekontroll innan vi masar oss ner längs 
serpentinerna. Det irriterar som en sten i skon 
att det inte blir riktigt så njutbart som det hade 
kunnat bli. På ettan motorbromsar vi oss ner, med 
en toppnotering på svindlande 30 km/h. Turister, 
på längden och bredden och tvären.
Via Åndalsnes tar vi ut mot kusten och Atlan-

terhavsveien och för första gången blir vi lite 
besvikna. Det känns lite upphaussat och det är 
egentligen inte värt några omvägar. Vi tar tillbaka 
samma väg vi kom med en fadd eftersmak och 
skickar på mot Eidsvåg istället, där vi ska träffa 
Kenneth – Saabnörden som hann ikapp oss förra 
året och bjöd hem oss på mat och rundvandring 
bland bilarna han förfogar över. Det blir ett trev-
ligt återseende och det är lika märkligt som själv-
klart hur samtalen förlöper så lätt och otvunget. 
Med bara ett gemensamt intresse som halmstrå 
att bygga kring, ter sig inget ämne onaturligt. 

Riktning: Sverige
Regnet smattrar mot 80-talsjalusiet och tem-

peraturen kämpar sig över de fem varma men 
inte mer. Eidsvåg. Att fälla upp det fällda golvet 
samtidigt som man pressar tillbaka täcke, två 
madrasser, packning, utan att kliva ur bilen tarvar 
lite smidighet, ungefär lite mer än jag besitter men 

Tompa flinar förnöjsamt. Svordomarna haglar i 
ungefär samma takt som hällregnet. Halv fyra är 
klockan. Vädret alltjämt dåligt. Vad gör vi? Äsch 
fasen, vi har sett det vi vill se och mer ändå. I en 
veckas tid har känslan av avskildhet och avlägsen-
het uppfyllt vårt inre. Sätt er bästa radar på oss, 
ni finner oss aldrig ändå. Och gör ni det hinner ni 
inte ikapp oss över Norges vidsträckta, böljande 
vägnät, som stöpt efter våra önskemål. 
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Med turbon knappt spoolande rinner vi genom 
landskapet mot ständigt gastkramande vyer. Det 
är svårt att sätta något främst, givet alla de fan-
tastiska syner vi lagt till vår klara-vintern-buffert, 
men ett bestående intryck som nästlat sig fast på 
näthinnan och som framkallar fåniga leenden än 
till denna dag, är Trollstigen. Sträckan från Gud-
brandsjuvet ner till turistcentret, med en bibliskt 
stark sol som ljusstänker instrumentbrädan och 
de två röda ikonerna framför, vibrationerna och 
resonansen strax över 4000rpm innan växel-
skifte, chassiets bergfasta grepp i den kuperade 
vägsträckningen och en styrning som får dagens 
elektromagnetiska halvmesyrer att skämmas 
kommunikationen ur sig. Nirvana har ett mot-
stycke på jorden, därom råder inga tvivel, och vi 
tog oss dit med helt rätt bilar!

För att lägga en ytterligare dimension till våra 
fordon – vad är det vi pysslar med egentligen – 
är det så mycket mer än bara själva bilarna i sig, 
som träffar vår känsliga beröringspunkt som inte 
har något namn. Kombinationen av tillbehör och 
valmöjligheter för att personifiera sitt fordon är 
det som gör var bil unik och ger dem det där 
kittlande ”DET”. Fynden av dessa skänker glädje 
till var luttrad samlare. Saab hade en hel broschyr 
med bara stripes, sådant ser man inte idag. Och 
varje tillbehör har sin charm, somliga mer än an-

dra, men allt har ändå sitt värde. Det handlar inte 
nödvändigtvis om att ha mest pengar för att ha 
den finaste bilen, även fast fina vagnar givetvis är 
dyrgripar, men kontakter och känsla för detaljer 
kommer man långt med. Min är ett hopplock av 
det som jag tycker är det bästa över åren och 
fastän puritanerna skanderar ”Aero, Aero, Aero” 
ger undertecknads lättrycksturbo mycket attityd 
för pengarna, samtidigt som en äkta Aero bör 
förbli original, Gud bevare.
Vi spöar på mot Julle och Ås. Från gränsen 

ändras vägnätet dramatiskt och tvärt och det 
går undan på riktigt. Till slut upphör även regnet 
och det är en annan typ av skönhet som möter 
oss i detta kära Z-län. Republiken Jämtlands flag-
gor vajar till på varannan kåk när vi drar förbi i 
välsynkad a capella. Vagnarna har fungerat felfritt 
i år. Så gott som i alla fall. Med större harmoni 
än tidigare, barnsjukdomarna från förra årets 
modifieringar verkar ha utsorterats, har färden 
förflutit odramatiskt. Förmodligen var första re-
san roligare att läsa om, men med tillförlitlighet 
kommer lugnet smygande. Det känns bra. Det 
var det vi ville.
Nästa år måste självklart innehålla en roadtrip, 

det är givet. Internationella Saabträffen är i Polen. 
Ja, vi riktar våra målsökande missiler ditåt. Någon 
som vill hänga med? .
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Julen 1987 lade Nystadsfabrikens chef Juhani Linnoinen fram ett oväntat förslag åt Mauno 
Ylivakeri på Valmet Linnavuori motorfabrik (idag Agco Sisu Power). ”Kan ni bygga en V8 
motor som skulle passa i en SAAB?” Svaret löd ”Naturligtvis! vi är ju en motorfabrik…” 
sade chefsingenjör  Ylivakeri utan att tveka.  Så här började ett topphemligt motorpro-
jekt, som kom i dagen först 10 år senare.

SAAB:s V8 motor

Idén om en SAAB V8 dök upp hos Linnoinen 
under en resa till USA. Man var nöjd med Cabben, 
men den raka fyran ansåg man vara mer lämpad 
för en gräsklippare, turboversionen till trots. Lin-
noinens vision var att planera och konstruera en 
SAAB V8 i hopp om att även bilarna skulle byggas 
i Nystad enkom för den Amerikanska marknaden 
där efterfrågan skulle räcka till.

Hemlighetsmakeri
I all tystnad började man forska i ämnet. På Nys-

tads fabrik bildades en tremanna grupp bestående 
provavdelningens chef Simo Vuorio, prototyp 
avdelningens Hannu Häyrinen samt fabrikens 
huvudmekaniker Kari Kuusrainen.
På Linnavuori fabriken övervakades projektet av 

chefsingenjör Mauno Ylivakeri. Även där beslöt 
man att endast en liten grupp personer,  skulle 
införlivas i projektet. Dessa blev chefen för pla-
neringen Kalevi Salminen, planeringsavdelningens 

Timo Mäkinen samt Jarmo Kallio som svarade för 
testerna. Projektgruppen i Linnavuori placerades 
för säkerhets i kontorsbyggnadens källare bakom 
en dörr utan namnskylt.

Orginaldelar
För att spara pengar var målet att använda i 

största möjliga utsträckning existerande SAAB 
delar, så att motorn skulle kunna prissättas kon-
kurrenskraftigt.  Ritningarna blev klara på rekord-
tid och cylinderblocken kunde gjutas på Valmets 
Rautpohja gjuteri. På motorblocket passades två 
16v Turbo topplock. Projektgruppen hade näm-
ligen upptäckt att topplocken var konstruerad 
så att man kunde vända om insugnings sidan att 
fungera som avgas sida på det andra topplocket 
varvid utloppsrören hamnade på V8:s utsida och 
insugningen i mitten. 
Kolvarna och vevstakarna var SAAB delar. Vev-

axeln däremot byggdes helt och hållet på Linna-
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vuorifabriken. En ny kopplingskåpa samt själva 
växellådans göts om. Växellådans innehåll dä-
remot bestod av standard SAAB delar.  Vissa 
andra smärre förändringar måste företas på 
vatten- och oljepumpen samt oljetråget. 
Sammanlagt fem motorer byggdes. Delar 

fanns för ytterligare tio. Den första motorn 
kördes länge i testbänk, enligt Ylivakeri pi-
nades den riktigt ordentligt. Motorn höll 
måttet utan problem. Det enda problemet 
som upptäcktes under testningen var att 
en obetydlig vibration i vevaxel maskineriet. 
Problemet löstes med att lägga små motvik-
ter på remskivan och svänghjulet. Precis på 
samma sätt balanserar man V8 maskinerna 
även nuförtiden.

Fortkörningsböter
Av importören skaffades en SAAB 9000 

årsmodell 1989 dit motorn installerades. 
V8:ns strategiska mått var V8 i 90 graders 
vinkel, 32 ventiler, 4liters slagvolym, 230-
300hk, (beroende på vilken källa man använt) 
och 330 Nm vridmoment. Trots den impo-
nerande volymen klarade motorn de dåtida 
avgasnormerna med glans. Motorn vägde 217kg, 
vilket ökade framaxeltrycket en del. Bilen klarade 
tilläggsvikten utan problem och utan att förlora 
sina goda köregenskaper. Bilen provkördes i Lin-
navuori ett halvt år före den överläts till Nystad. 
Ylivakeri blev bötfälld 1500 FIM för fortkörning 

under testperioden. Han fick böterna förhöjda 
då han vägrade öppna motor huven för polisen 
som misstänkte att bilen var olagligt trimmad… 
Testkörningen omfattade bl.a. en resa till Spanien. 
Accelerationen och toppfarten 250km/h höjde 
säker några ögonbryn på tyska Autobahnorna. 
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Kalla handen
Linnoinens vision var 

dock dömd att inte gå 
i uppfyllelse. Bilen fick 
mycket beröm av dem 
som fick provköra den. 
Även från Sverige kom 
uppskattande omdömen 
om också ett frö till 
missnöje kunde uppfat-
tas från vissa håll. I Lin-
navuori hann man redan 
planera en tillbyggnad 
för att kunna producera 
V8 motorn. 
Två problem stötte 

projektet på: en motor 
med V8:ns förbruknings-
siffror passade illa med 
SAABs filosofi att bygga 
effektiva små motorer. 
Per Gillbrant, Turbons 
förespråkare var inte alls 
intresserad av projektet. 
Det andra problemet var 
SAAB:s  svaga ekono-
miska ställning. GM kom 
med som delägare med 
50% och köpte senare 
även den andra hälften. 
GM hade nyligen inves-
terat i en motorfabrik 
i Wales för tillverkning 
av V6 motorer, och var 
ovillig att investera i yt-
terligare en motorfabrik.

SAAB 9000 V8i kan beskådas på SAAB museet i 
Nystad . Mätarställningen står på 65000km. 
Därtill finns en fristående exemplar av denna motor 

vid sidan av bilen. En tredje motor kan beses i Linna-
vuori fabriks museum.  De övriga färdiga motorerna 
och motordelarna skickades till Nystad bilfabrik efter 
att projektet hade avslutats men där försvinner tyvärr 
spåren efter dem. 

Text & Foto: Tommi Järvinen
Översättning: C-E Nikander
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Max & Ville 
Saabmekaniker som upplyser

Ordinarie skribent av Max & Ville fick inför detta nummer av Bakrutan förhinder i sitt arbete så 
redaktionen har därför plockat fram några Si på annat håll och vi tar denna gång upp några problem 
med Saab 9000 som som säkert många av er läsare råkat ut för. Det nedanstående problemet finns 
det många lösningar för, på olika forum, men att byta drevet på detta sätt är sannolikt det mest drifts-
säkra i slutändan. Det är arbetskrävande men å andra sidan så kostar drevet endast runt en hundring.
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Tändkasetter till Saab 900, 9000,  9-3 o 
95 har väl de flesta också bytt vid något 
tillfälle men det är aldrig fel att försöka 
säkerställa att det verkligen är kasetten 
som är problemet då den inte är helt gratis.

Red



38

Rallynostalgi för Saabälskare: Segrar på rad och mäster Erik på plats. Saxat ur Illustrerad Motorsport nummer 4 1980.  
Inskickat av Janne Hagnell
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70-talshistoria
Redaktionen fick för en tid sedan ett brev och några gamla bilder från en av våra med-

lemmar, Bertil Stener Varberg där han bland annat berättar följande:  

Under flera år hade vi fotbollsutbyte med Trollhättekollegorna och det fann sig naturligt, att vi då 
även passade på att besöka Saabfabriken. och nedanstående bild togs på en 99a efter att den i hög fart 
(tror det var 80 km/tim) kördes över en ”kniv” med vänster framhjul, varpå föraren släppte händerna 
från ratten för att visa att bilen, trots däcksexplosionen, fortsatte rakt fram utan att ändra riktning. 
Där kan man tala om kursstabilitet, eller hur?

Under tidigt 70-tal  jobbade jag vid polisen i Varberg och vid den tiden var Saab en mycket populär 
bil och bland anställda på polishuset var ungefär 30 % Saabägare. På bilden nedan tagen 1972, är 18 
bilar med sina ägare uppställda på polisgården i Varberg.
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Den trofaste Saab-fantasten
91-årige David Nilsson har kört Saab sedan 1951 – men har nu fått lägga körkortet på hyllan

När Nils-Olof Nilsson kontaktade Bil & 
Bostad och berättade om sin far David, 
som kört Saab genom hela sitt vuxna liv, 
kände vi oss tvungna att göra en tur till 
Bjurholm för att få träffa honom.
– Jag köpte den första bilen 1951, vet inte 

varför det blev Saab, men på den tiden 
var det svårt att få tag i en bil.  Jag hade 
tagit körkortet något år innan, vi hade 
just sålt traktorn, och jag minns att jag 
var i Örnsköldsvik. Det var där jag köpte 
den, min första bil. Min första Saab, säger 
David Nilsson, med ett nostalgiskt leende 
på läpparna.

David Nilsson är 91 år gammal. Han sitter i sitt 
kök, redo att minnas tillbaka till en svunnen tid, 
och han berättar att han varit lite nervös inför 
att träffa oss. Det är kyligt
ute och höstlöven blåser fram över gatan, en 

helt vanligt septemberdag i Bjurholm, som varit 
Davids hemvist sedan 50-talet. Hans första Saab 
var en Saab 92, men det var inte hans sista. Ända 
sedan den där första bilen har han nämligen valt 
att vara trogen märket i både vått och torrt.
– Nio stycken har det blivit genom åren, 

och bortsett från den som jag köpte begag- nad 
är jag väldigt nöjd med dem, de har hål- lit väldigt 
bra. Bilar har förändrats mycket, det är svårt att 

jämföra dem sinsemellan. Den första var speciell, 
men den sista är nog min favorit, säger David.
Den sista bilen i fråga var en Saab 9-3 från 1998.

Turerna kring Saab
Turerna kring Saab 9-3 och bilmärket Saab har 

annars varit många. Men efter uppköp- ningar, 
nedskärningar och konkurs, verkar Saab nu vara 
på väg att resa sig ur askan. Under onsdagen den 
18 september rull- lade nämligen återigen mo-
dellen 9-3 ut ur fabriken i Trollhättan, den första 
som byggts där på två år, och även om vissa frågor 
kvar- står, siktar de nya ägarna Nevs på att starta 
produktionen för fullt i höst. Nya verktyg måste 
tas fram, delar ska beställas och återförsäljarnät 
upprättas, men sedan väntas Saab officiellt vara 
återuppstått. Fortsättning följer alltså på det som 
började med den så kallade Ur-Saaben, Saab Exp. 
Vagn 001, proto- typen till den bil som David 
Nilsson hann köra i över tio år, innan han blev 
tvungen att gå vidare till nästa Saab.
– När min första bil gick sönder hade jag 

inte råd att köpa en ny, så jag var på väg att skaffa 
en cykel, när jag lyckades vinna på tipset.
Jag vann så mycket att det räckte till en ny bil 

istället för en cykel. Det blev min andra Saab, 
säger David, samtidigt som han bjuder på ännu 
ett av sina leenden.
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Semesterresor
Det sägs att hunden är människans bästa vän, 

men det bästa med människan kan mycket väl 
vara bilen. För även om framste- gen med det 
kommersiella motorfordonet inte har inneburit 
att hjulet uppfunnits på nytt, har bilen för alltid 
förändrat hur människan tar sig fram i vardagen. 
Ett av Saabs många slagord genom åren har varit 
”hitta din egen väg”, och man kan nog säga att det 
är just vad utvecklingen av bilen har möjliggjort. 
David har i alla fall hittat sin egen väg, men trots 
hans framfart här i livet är erfarenheter en resa 
han blygsamt berättar om.
– Jag jobbade på Lantmännen i 33 år, bör- 

jade på lagret, övergick sedan till försäljning, och 
slutade som filialchef. Det hände att jag hoppade 
in som chaufför ibland, men det var bara tillfälligt.
– Jag har egentligen inte kört så mycket, 

det har kanske blivit några få semesterturer, 
men annars har jag mest kört till och från jobbet. 
De längsta kör- ningarna jag gjort med bil är till 
Stockholm och Västerås, där jag har mina andra 
söner, säger David.

Kört prickfritt
Körkortet tog han 1949 och om man får tro 

den tredje sonen, Nils-Olof, som sitter bredvid 
honom vid bordet, har hans pappa kört prickfri 
sedan dess. Något som David också ödmjukt 
bekräftar efter en stunds övertalning.
– Några glasrutor kanske har brustit och 

bläcket på grillen har skadats någon gång, men det 
är sant, inga olyckor. Förutom när en häst spar-
kade in skärmen på bilen förstås. Den sparkade 
så hårt att det skakade i hela bilen och blev en 
stor buckla på framskär- men. Jag kommer inte 
ihåg exakt när det  var, men det var vänstertrafik 
och det var på Grubbe det hände, säger han.

Elva i bilen
Den värsta nervositeten verkar nu ha lagt sig, 

och efter att stolt ha visat upp bilder på de 
Saab-modeller han haft genom åren, fortsät- ter 
berättelserna.
– En annan gång när vi skulle och  bada var 

vi elva personer i bilen. Det var väldigt varmt, så 
många bekanta ville följa med, det var en upple-
velse. Jag tror inte det är många som varit elva 
stycken i en Saab, vet inte hur vi lyckades, säger 
David.
– Det där minns jag, att vi skulle och bada, 

och att jag satt i ditt knä medan du körde, inflikar 

Nils-Olof. Jag tror det var i 92:an. Mycket har 
hänt sedan den modellen. Den hade utfällbara 
körriktningsvisare, det kom- mer jag ihåg, för när 
det var kallt var man tvungen sitta och banka på 
insidan för att kunna fälla ut dem.
– Ja, bilarna såg helt annorlunda ut då, fort-

sätter David. På den tiden var man även tvungen 
att ta bort ryggstödet för att kunna komma åt 
bagaget. Det var väldigt krångligt.

Saknar att köra
På senare år har David valt att trappa ner på sin 

tid bakom ratten, efter att körningen
också har blivit krångligare och mer riskabel 

för honom. Stugan i Lillarmsjö är ett av de smult-
ronställen som han fortsatt köra till, men han 
har alltid varit noga med att rätta sig efter yttre 
omständigheter. Ingen körning i mörker, dimma 
eller snörök. Men han har alltid fortsatt att köra 
när han kan, fram till i sommar, då David Nilsson 
drabbades av en stroke. Han återhämtade sig, men 
tvingades då sälja den sista Saaben, och på frågan 
om han saknar den, märks det att det är något 
som verkligen berör.
– Jag saknar att köra, men man har insett 

att det är slut, säger han kort.
Saab har haft sina problem, men verkar hämta 

sig ännu en gång. David Nilsson har också över-
kommit motgångar och om alla Saab-kunder 
var som honom, skulle nog verkligheten för den 
forna svenska biljätten se väldigt annorlunda ut i 
dag. Om det är så att trägen vinner, måste trogen 
komma på en hedersam andraplats.
Innan vi går frågar vi David om det är viktigt 

för honom att hans söner också kör Saab, som 
Nils-Olof faktiskt gör, men David försäkrar oss 
om att det inte är något som han har tvingat på 
honom. Sedan bjuder han på det där leendet en 
sista gång.

Jimmy  Widerlund
Västerbottens-Kuriren

 

David på semesterresa med familjen i sin första Saab.
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Evenemang
 

.

Lokala träffsamordnare 
Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare

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

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

Södermanland/Västman-
land 
Fredric Yngveson 
Öknavägen 239 
632 39 Eskilstuna  0704-93 85 13

Saab Stockholm
Jonathan Sulo
070-564 30 40

Gästrikland 
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Norrlandssektionen
Thomas Ramsell
070 - 312 43 39

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

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

Vintern står för dörren med en betydligt glesare kalender än sommarperioden och vi hänvisar 
till  sektionernas hemsidor för vidare info alternativt ta kontakt med nedanståene träffsam-
ordnare.

Saab Skånias 
träffar vintern 2013-14

Vi fortsätter med träffarna på Bialitt andra torsdagen i månaden kl 1800. Träffarna kan 
innehålla föredrag, videovisning eller bara en träff bland Saabentusiaster. 

Titta gärna på vår hemsida för uppdaterad info  http://skane.saabklubben.nu
Välkommna  Styrelsen

Norrlandssektionens  
träffar vintern 2013-14

Träffdags på UVS klubblokal

Vi träffs och pratar Saab på UVS klubblokal en onsdagskväll i månaden och 
nästa tillfälle blir onsdagen den 18 December. 

Nästa år fortsätter med träffar den 15 Januari, 12 Februari, 12 Mars, 9 April och 14 Maj.

Vidare info kan sökas på vår hemsida  http://norrland.saabklubben.nu/
Välkommna  Styrelsen

Viktigt gällande sommararrangemang 2013!
Kom ihåg att höra av er till träffgrupp/tidningsred eller skriv in på träfforumet om de träffar och 

arrangemang som ni ska arrangera sommaren 2013. Detta ska om möjligt göras innan deadline för 
nästa Bakruta den 19 Januari. Då kommer de in i såväl tidning som almanackan.

Red
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Redan nu är det dags att skriva med stora bokstäver BANRACING i kalendern!
Lördag 24 maj har Svenska Saabklubben (äntligen) hyrt Mittsverigebanan!

Norrlands enda 
Banracing & Roadracing 

bana!

Vi vet att du värdesätter din körupplevelse och tiden du 
är på banan.
Vid Höga Kustens infart finner du Motorparken med 
Mittsverigebanan.

Den enda i sitt slag i Norrland och en given mötesplats 
för oss motorintresserade.
En krävande och teknisk bana, 2 km lång, 10 m bred med 
en nivåskillnad på 27 m. 

Damma av rallyhandskarna och börja plugga kurvorna så syns vi där! Möjlighet till enklare 
backluckemarknad finns på parkering, så tag även med dina överblivna delar du vill bli av 
med!
Tid: 24/5 2014 - 08.00-17.00. 

Var: Mittsverigebanan. 43 KM norr om Sundsvall. Skyltat från E4an.
Kontakta Anton Björklund, tel 0730 30215, mejl anton@aabh.se för mer information.  
Besök också www.motorpark.se för för ytterligare upplysningar.

Nu är vi verkligen ute i god tid!
Svenska Saabklubben har låtit 
hyra Linköpings Motorstadion 
Sviestad för en heldag i sann 

banracinganda!

” Sviestad eller Linköpings Motor Stadion är en lite speciell och tekniskt klurig bana. Dvs 
jätteskoj. Man kör bland annat genom ett parti som ser ut som ett övningsområde för att 
träna rondellkörning, låter orejsigt men är faktiskt väldigt underhållande. Under många år 
hade man en fartdämpande chikan mitt längs rakan men den används sällan numera. Banan 
är lite smalare än de största svenska banorna.”

Var: Öster om Linköping längs väg 35 mot Åtvidaberg

Tid: Söndag 17/8 2013,

Närmare tidpunkt kom-
mer i nästa nummer.
Även här finns möjlighet 
till bakluckeloppis!

Mer info kommer.
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KALLELSE till årsmöte för 
SSK Norrland

Söndagen den 16 Februari 2014
Plats: Umeå Veteranbilssällskaps klubblokal på Storgatan 67 i Umeå

Mötet startar kl 13,00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och planering inför den kommande 
sommarträffar och andra arrangemang

Efteråt äter vi middag på lämpligt ställe i Umeå.

VARMT VÄLKOMMNA!
Styrelsen

  Svenska
 Saabklubbens årsmöte 2014

Kallelse till

Nu är det åter dags för årsmöte !
Lördagen den 29 Mars 2014 med början kl 12.

Plats:  ”Vårt hus” Skogsvallsvägen 45 i Skattkärr (En mil öster om Karlstad)

Mellan 11,00-11,45 kommer det att serveras varm soppa med bröd
Kaffe,Te,Saft och bulle serveras när vi tar en paus under årsmötet

Efter avslutat årsmöte kommer en sedvanlig reservdelsförsäljning ske ur 
Svenska Saabklubbens reservdelslager vid klubbens reservdelslokal, Strandhemsvägen 3. 

Vi kommer att ha utförsäljning av bra begagnade delar till mycket fördelaktiga priser. Nya 
reservdelar kommer också att säljas, men vi ser gärna att ni förbeställer dem innan via vår 

webshopp eller per mail: reservdelar@saabklubben.se eller tfn: 073-03 69 480 
Tisdagar-Fredagar 12,30-16,00

Välkomna!
önskar Styrelsen
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Svenska Saabklubben 
Tegelvägen 7
723 48 Västerås

Svenska Saabklubbens 
styrelse 

www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2014: 350 kr
Familjemedlem:            100 kr

Ordförande: Karl Ask
Tel 0737 - 277 647
ordforande@saabklubben.se
Vice ordf. Hans-Göran Nåhlberg
Tel 0581-14209
viceordforande@saabklubben.se

Sekreterare Lars Söderlund
Tel: 072-2762744
sekreterare@saabklubben.se

Media

Reservdelar & Klubbshop

Kassör Magnus Höglund
Tel 021-80 30 26
kassor@saabklubben.se

Användarnamn: 2013-04 
Lösenord: ”termosifon”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Karl Ask

Medlemsansvarig
Anna Gunnarsson
Frejagatan 13 
543 31 Tibro
Tel: 0504-100 22 
medlem@saabklubben.se

Org nr 867200-6502
Plusgiro: 
476 52 46-6

MHRF-besiktningsmän:

Sektionsansvariga:

Svenska Saabklubbens “Modellombudsmän”
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         Tfn
Saab 92/93 inkl. GT                 John Jonasson      08-71 52 429
Saab 96 TT inkl. GT, Sport och MC Lennart Holmgren    026-25 70 15
Saab 96 V4 inkl. MC,De Luxe          Leif Blomberg           0502-450 42
Saab 95 TT /95 V4                       Mattias Roswall 0143-139 22
Saab 99                           Magnus Dufva           08-38 45 64
Saab 900                             Michael Rasmussen   0418-433610
Saab 9000                          Magnus Höglund       021-80 30 26
Saab Sonett                             Hans Eklund             0514- 272 22
Saabo                          Erik Randa             08-646 49 99
Lack/lackering                              Patric Henriksson 0290-70203

MHRF-ansvarig Christer Melwinsson 
Heby 641 97 Katrineholm Tel 070-6979291

Simon Larsson      070 - 156 53 37         
Karl Ask                  0737 - 277 647
Michael Rasmussen 0418-43 36 10
Magnus Höglund     070 343 06 46
Claes Hedlund          070-553 8330
Patrik Hermansson   0521-623 26
Lars”Julle”Olofsson  0700-717575
Lars Söderlund           072-276744

Hans Willebrand    0480 - 330 56
Martin Stenlund     0961 - 617 33
John Jonasson          08-71 52 429
Martin Bergstrand   018-369 156
Rune Danielsson      070-5844738
Lennart Holmgren  026-25 70 15
Bertil Maununen       019-314523

Ytterligare info finns på vår hemsida!

Träffgrupp

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

Materialförvaltare Håkan Larsson Tel: 0504-100 22 klubbshop@...

Anders Johansson
Anumark 13
905 95  Umeå
Tel 090 - 18 60 26

Webbmaster:
Jonathan Sulo 
webmaster@saab  
klubben.se

Sibylla Gustavsson Tel 011-24 79 75
Johannes Stenling Tel 070-210 57 78
Anders Källqvist  Tel 0455-20 92 08
traffar@saabklubben.se

Telefonnummer till reservdelsverksamheten: 073-03 69 480 
Öppet för direktförsäljning över disk Tisdag-Fredag mellan 
12,30-16,00. Mejladressen är reservdelar@saabklubben.se

Thomas Ramsell Tel 070-312 43 39 
Hans-Göran Nåhlberg Tel 0581-14209
Hans Willebrand Tel: 0480-330 56

Ledamot Åke Sandqvist
Tel: 070-958 23 01
ledamot@saabklubben.se

Jan Karlsson 
Bangårdsv. 4 D 
656 71 Skattkärr
Tel 073 - 0369480 

Forumansvarig: Emil Bengtsson 
Tel 070-536 21 85
Redaktion Bakrutan: 
Anton Björklund Tel 0730-302 151
Rolf Ahlberg Tel 070-346 09 23
Lars”Julle” Olofsson 0700-717575

Mejl: bakrutan@saabklubben.se

Saab Skånia:
Bengt Åkesson
Tel 0415 - 402 22
skania@...

Trollhättan:
Roland Widarsson
Tel 0521 - 22 30 33

Norrland:
 Thomas Ramsell  
 Tel 070-312 43 39
 norrland@...

Gotland
Björn Askengren
Tel 0498 50038

Göteborg
Mats Kadmark
Tel 0736-72 30 72
gothia@...

Hallandia
Mats-Ove Fredlund
Tel 070-698 93 52

Annonser Yngve Ekberg
08-774 28 85

Saab Stockholm:
Jonathan Sulo
Tel 070-564 30 40 
stockholm@...
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NEVS Confirms:
suppliers ready to go!

NEVS management confirmed to SaabsUnited 
thursday evening, that the chain of suppliers to 
restart production is now ready to go!
Per Svantesson, Purchase manager at NEVS told 

TTELA that gradual changes and improvements 
will be made until a facelift is ready to be rolled 
out. According to sources to SU this would hap-
pen sometime in the spring of 2014.
Sources to SU say that production of cars would 

most likely start late november or early decem-
ber, however there is no confirmation from NEVS 
on an actual date for the production start.

          November 14, 2013, Saabsunited.com

The saga about “#17”

I’ve been a SAAB fan for as long as I can re-
member. The SAAB-virus hit me through my 
best friend in school whose father had his own 
SAAB dealership. I still vividly remember the test 
drive we took with the brand new 99 Turbo he 
had just received from the factory that day. I sat 
behind him and saw the Turbo meter that was 
mounted on top of the dashboard spike as we 
were vastly accelerating. I was sold on SAAB but 
had to wait until 1999 before I could afford to 
buy my first one.
Advancing many years and about some 10 

SAAB’s later, I read about the fact that many uni-
que SAAB’s would be auctioned out in December 
2012, among which several 9-5NG SportCombi’s.
I have always admired SAAB’s quirkiness, per-

formance, reliability and above all its design. The 
new 9-5 launched in 2010 I just find stunning and 
when I realized I could get my hands on one of 
the extremely rare SportCombi’s, I set my mind 
to it. It would take me almost a year before I 
actually was able to call one my own and drive it.
This epos (it got quite a bit longer than I initially 

envisioned) is a summary of the different events 
that happened from the date of the auction until 
the day I received my permanent Swedish license 
plates in the mail. A journey and a struggle of 
more than 10 months to get a truly unique car 

NEVSnews

ORIO is the governmental owned 
parts company for Saab parts.

...The press conference was the to take place 
but without Minister Norman. It started with a 
brief presentation by the Chairman of the Board 
of Directors Mr. Håkan Erixon. He did not tell 
anything that was not in the press info sent out 
in advance. Then Mr. Lennart Ståhl CEO entered 

that was supposedly “never to be allowed back 
on the road again” road legal.
After many nerve-racking minutes and franti-

cally hitting my browser’s refresh button I finally 
understood that I had won the highest bid and 
that I had just bought a very coveted 9-5NG 
SportCombi! The beautiful Arctic White was now 
mine! My blood was still rushing as I received the 
confirmation mail from auction house KVD.
I understood that the car was located in Wall-

hamn (near Gothenburg) and as there was no 
obvious way to drive it to Stockholm myself I 
had KVD arrange for transport to their facilities 
in the Stockholm area.
However, many more things had to be figured 

out: how to get the car insured, but more im-
portantly, how to get it registered?
This text was written on a metal plaque that 

was mounted in the engine department of all the 
MY12 cars that were sold in the auction, including 
mine. Even though the message itself (i.e. it would 
be impossible to get it on the road again) was 
repeated all over the media, it sounded strange 
to me. Why would it be impossible to get one of 
the world’s technologically advanced and safest 
cars refused that privilege?

                        November 10, 2013 Michel AnninkInte

Interested in reading more? Visit 9-5sc2012.com                                                                                         
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Medlemmar Bidrag %

2700 219 8,1%

Belopp 71815,06

Medlemmar Lån %
2700 61 2,3%

Belopp 21500

Till vänster ser ni en enkel summering av utfal-
let  vilket alltså resulterade i knappt 93 000:- kr 
som kommer väl till pass för bl.a. kunna hålla en 
god klass på den Bakruta som ni som bäst sitter 
och läser.

Red

Vi har nu stängt böckerna för oktober månad 
och kan då utläsa att vår reservdelsverksamhet  
nära nog har uppnått en försäljning av 1 miljon 
kronor vilket är mer än vad vi skulle kunna för-
vänta oss så pass snart ändå. Dessvärre så finns 
det vissa problem i resultatet av denna försäljning. 
Verksamheten skall gå med vinst, inte att vi skall 
göra vinst på Er som medlemmar utan att de 
vinstmedlen från reservdelarna skall återinves-
teras i nya delar och lager av delar som vi blir 
erbjudna. Så att vi kan säkerställa att våra Saabar 
skall finnas på vägarna många år framöver. 

Resultatet från reservdelarna har varierat un-
der månaderna, te x allt från en större förlust i 
augusti  till vinst i september och nu återigen för-
lust i oktober, visserligen en mindre om 1.463 kr. 

Några rader om ekonomin.
Reservdelsförsörjningen har totalt gått 175.189 
kr i förlust. Och där jag enbart kan se att vi har 
problem med reservdelarnas värde i lager. De-
larna skall ha ett värde som är eller motsvarar 
återanskaffningsvärdet för berörd detalj, som det 
är nu när vårt resultat svajar över tiden förklaras 
att vår mix av sålda artiklar varierar med delar 
med rätt värde vs värderade till försäljningspris.

Vi måste få fram en rättvisande lagervärde till 
årsbokslutet även om det kommer medföra en 
större förlust i fel prissatta delar, så att vi i fort-
sättningen kan få en utveckling av verksamheten 
där det är lätt att förstå vad som har hänt.

Kassör

Magnus Höglund

Resultat av den extra medlemsinbetalning/lån som 
utlysts av årsmötet.

the floor and gave his views on the  new company 
ORIO. Broaden the customer base with the aim 
to have 1600-1800 clients delivering parts. E-
commerce and new agreements with car shops. 
He mentioned the they still care a lot ab out Saab 
and lite the brand a lot.
Time for questions then: First dead silence, the 

I firred off my Saabsunited related questions. I 
asked what ORIOS´s key message to the world 
of 1 million Saab owners would be to show that 
the owners could trust ORIO. The answer was 
somewhat unclear but we should know that 95% 
of the parts where readily available. But I stressed 
that the key issue is the remaining 5% that makes 
cars not passing the inspections can not be driven 

safely etc. Of course 95% is a good number but 
100% is a must to have a car running. So why not 
go get that 5% that is missing. No clear answer 
here unfortunately.      

     

November 15, 2013 full article at saabsunited.com
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Säljes

Köpes
Till blå SAAB 96 60-61
önskas baklucka och diverse inredning 
samt bäddsats för SAAB 96-64 och nyare 
(bagagerumsmodellen).
Tonas Törnkvist, Boden, 070-615 12 32

Saab speglar 1960 tals
OBS rostfritt huvud, nytt krom och nya speglar. 
4 styck.
inklusive frakt 450kr styck
Ring dag som kväll
Kjell 0476-28084

Säljer broderade Saabmärken. 
8 stycket med Saab från 1947-1984 
Pris 50 kr styck eller 300 för alla åtta. Ring 
Gunnar 0767838281 eller mejla gunnar@ham-
marangensbil.se

NYINKOMMNA DELAR TILL SAAB V4 ! 
Följande delar har jag lyckats få tag på: Drivaxel 
Oljepump V4, Nav Fläktlager, Kamaxel 7.4.
Har du något behov av dessa delar eller något 
annat till Saab 2T eller V4. Så slå mig en signal 
jag har öppet VECKANS ALLA DAGAR mellan 
11.00 - 20.00.
Hjärtligt välkommen! 
Karl-Anders Carlsson Grunsbo 271  462 96 
Frändefors 0521 - 431 33 mail saab.kalle@telia.
com

 
Saab 92 B -54a 
Tillfälle att komma över en av få rullande gam-
melsaabar. 
Besikt, 120705 ut,anm, 
Bilen blev helrenov, mitten på 90 ta-
let till mycket fint skick, bl,a,  rostl, nya 
skärmar,lack,krom,klädsel,däck, m,m 
Motorn är bytt har nu gått ca 1500 mil enligt 
tidigare ägare. 
chassinr 11724 
mätarst, 1840 mil 
Pris diskuteras. 
Boris Knutsson  Ängelholm 
borisknutsson@hotmail.com      
0431-431016      070-5750995 

4 st begagnade Incafälgar till SAAB 
99-Turbo, 
inte fina men allt går att fixa. Pris:2.000:-.
Olle Sjöberg,  Asarum, 0454-87113 kvällstid

Gamla Bakrutor efterlyses
På Svenska Saabklubben hemsida finns som en 

del av er säkert sett en sida med gamla Bakrutor 
i PDF-format som kan laddas hem och läsas av 
klubbens medlemmar. Den uppmärksamme har 
säkert också noterat att det saknas ett antal 
tidningar i vårt bibliotek. 
Klubben har inte kvar några av dessa tidningar i 

sina gömmor så nu vänder vi oss till er läsare och 
hoppas att ni sparat dem och dessutom är villiga 
att låna ut dem till redaktionen för avskanning 
några veckor här i vinter. 

De tidningsnummer som saknas är alla tidningar 
äldre än 1982, nr 2 och 4 1986 samt alla nr från  
perioden 1987 till 1994.
Har någon av er, samtliga eller några av dessa 

tidningar, så hör av er till redaktionen så kommer 
vi överens om hur vi går vidare!

Kontakt sker enklast på mejl till 
bakrutan@saabklubben.se 
eller på telefon 070 - 510 88 78 

 För redaktionen Anders Johansson.
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20 %
-15 %

Medlemspriser
Halva priset!Rabatt...

Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hit-
tar en kod i anslutning till varje produkt. Rab-
attkoderna 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 klubbtill-
hörighet och vilket medlemsnummer du har i 
Saabklubben så dras rabatten av från brutto-
priset 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 Hels-
ingborg Top n´Trim erbjuder bland annat 
innertakstyg till Saab 99 och många olika typer 
av lister till din Saab. Saabklubbens medlem-
mar erhåller 15% på material. Top n´Trim Shop 
Rundgången 10  254 52 Helsingborg Tel. 042-20 
09 69 
www.topntrim.nu
Förenade färg Svenska Saabklubbens 
medlemmar får rabatt på allt ”flytande” med 
30% och på tillbehör med 20%. De har en 
kopia på Saabklubbens 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@forena-
defarg.se med vad man beställt, sitt namn och 
adress förstås samt medlemsnummer i Saab-
klubben.

Rabatt på övernattning på Scandic Ho-
tels 
Se MHRF hemsida för mer information: www.
mhrf.se

Saabåterförsäljaren ANA Trollhättan AB 
lämnar 15% rabatt på Saab original tillbehör  
och reservdelar mot uppvisande av giltigt 
medlemskort 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

Swedol
Hos marknadsledande Swedol kan proffsen 
inom bygg-, entreprenad-, åkeri- och indus-
trisektorn – och andra som väljer proffskvalitet 
– handla vad de behöver. Här finns: elartiklar, 
verktyg, arbetskläder, fordonsdelar & tillbehör, 
hydraulik, lyft & last och förbrukningsvaror.
För att handla uppger du som medlem “Sven-
ska Saabklubben” i kassan. Kontantköp på detta 
konto får då göras mot uppvisande av giltigt 
medlemskort. Rabatten, 10%, gäller på hela 
sortimentet utom rödmarkerade priser (se 
katalog) samt redan nedsatta artiklar (kampanj, 
rea).”
ColorGlo
Har du slitage, missfärgningar eller skador på 
inredningen i bilen, båten eller soffan?
Vi är specialister på restaurering, reparation, 
färgning och rengöring av de flesta typer av 
inredningsmaterial, som till exempel skinn, plast, 
tyg och vinyl. 
Alla medlemmar får 15% på alla jobb hos 
Colorglo i Sverige.

Ekman Bil&Båt AB på Värmdö
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt, 
vid uppvisande av giltigt medlemskort.
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Nya Medlemmar Välkomna !

 Bakre omslaget: Pat Moss rallybil som vi 
kommer med ett reportage om i nästa 
nummer av Bakrutan 

Foto: Anton Björklund

5615 FREDRIK ELIASSON LYCKSELE

5616 ANTTI AALTO TAMPERE

5617 JUSTIN COSTELLO SAN DIEGO CALI-

FORNIA

5618 HANS LARSSON YSTAD

5619 TORD ERIKSSON ÄLVSBYN

5620 ANDREAS RÖNNLÖF TÄBY

5621 MÅRTEN ELIASSON KIRUNA

5622 MATT STIMPSON K9H 2N6 PETERBO-

ROUGH ONTARIO

5623 FREDRIK RYSS MORA

5624 ANDERS JANSSON SKARA

5625 KENNET BRÜN OSKARSTRÖM

5626 HÅKAN FLORIN STOCKHOLM

5627 BIRGER PÄÄJÄRVI LULEÅ

5628 ERLAND LARSSON MELLÖSA

5629 STEFAN TJERNBERG HÄRNÖSAND

5630 WILLIAM PERSSON VÄSTERÅS

5631 HÅKAN IVARSSON TORSLANDA

5632 JOHAN NORSTRÖM TUMBA

5633 EDDIE KARLSSON LJUSFALLSHAMMAR

5634 LEIF-KRISTIAN TÖFTRUM RAUFOSS

5635 PETER KOHLM UPPSALA

5636 LINUS WINSNER UPPLANDS VÄSBY

5637 MATS WIBERG SOLLEFTEÅ

5638 SVANTE GODING UMEÅ

5639 BROR DAHLÉN TROLLHÄTTAN

5640 ANDERS LINDOW KARLSTAD

5641 MATHIAS PREGARTBAUER HAMBURG

5642 TORD ANDERSSON JÄRFÄLLA

5643 BENGT ANDERSSON TROLLHÄTTAN

5644 ANDERS GRAFSTRÖM TÖLLSJÖ

5645 HEMMING SULO GUSTAVSBERG

5646 OLOF ANDERSSON LOVISA

5647 CHRISTOFFER ALSBJER GNESTA

5648 ISAK EDMAN NYKÖPING

5649 NILS-OLOF NILSSON FÄRILA

5650 STEN LJUNGSTRÖM SKÄRHAMN

5651 RICKARD LARSSON HAGFORS

5652 AXEL TYRBERG BJÄRNUM

5653 ANDRÉ SANDSTRÖM LYCKSELE

5654 GÖRAN STIGSSON EDSBYN

5655 KRISTOFFER RUSK VASA

5656 TOMMY LARSSON HÖGSÄTER

5657 WILLIAM WESTIN NYKÖPING

5658 KURT NILSSON SKYTTORP

5659 OVE HOLMQVIST ARVIKA

5660 JAN HEDBERG GÖTEBORG

5661 MAGNUS SKÖLD VÄSTERÅS

5662 STEFAN NILSSON-SUKKI KIRUNA

5663 TORE STRANDBERG LUDVIKA

5664 ERIK MADSEN KIBAEK

5665 PIA JANERSTÅL HEDEKAS

5666 PER WESTERDAL JÄRFÄLLA

5667 EIRIK ARNE ELIASSEN RYPEFJORD

5668 JONNY HENRIKSSON MALMBERGET

5669 LARS-BERTIL KARLSSON HAGFORS

5670 FREDRIK FORSÉN DYLTABRUK

5671 RICARD ERIKSSON SUNDSVALL

5672 OLA FINELL KARLSTAD

5673 PER-OLOF FALK HALLSTAHAMMAR

5674 GÖRAN NILSSON KLINTEHAMN

5675 TOMMY BERGMAN VARBERG

Vi har också fått en ny familjemedlem i Britt-
Marie Andersson från Färila.

En forntida Toppola
Per Lundkvist i Kista har skickat in en bild till oss 

där berättar att denna så kallade Parnings box är 
ett ladufynd i från Nyköping av Tord Vejdal.
Bilen är en Saab 93 B -59 lätt modifierad och 

ekipaget har bland annat visats upp på hamnträf-
far i Nyköping.
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Umeå cityrunda den 6 Juni
Undertecknad fick i samband med årets MHRF- dag den 6 Juni i uppdrag att tillsam-

mans med Peter Eriksson hålla i sektionens passerkontroll på Röbäck utanför Umeå.. 
Här fick samtliga deltagare  möjlighet att visa upp sin skicklighet i att blåsa med blåsrör 
och små spikpilar.
De flesta deltagarna blev glatt överraskade över 

hur lätt det var då de efter en kort instruktion  
fick ett riktigt bra resultat. Samtliga fick först 
skjuta (förlåt blåsa) en serie på tre pilar på en 
träningstavla varefter en tävlingsserie på också 
det tre pilar blåstes.
De fina sommarvädret gjorde givetvis också att 

alla hade humöret på topp. 

Då deltagarna frmåt eftermiddagen hade klarat 
av ett tjugotal kontroller runt om i Umeå de-
lades det ut priser till de bäst presterande vid 
museéområdet vid Gammlia och här blev det 
riktigt gemytligt trångt med alla gammelfordon 
och söndagsflanerande Umeåbor.

Text och foto Anders Johansson

Johan Julén som till höger med blåsrör visar sina färdigheter.

Rune Danielsson med familj luftar sin Saab 99 turbo
Efter familjerallyt var det samling till fika och 
prisutdelning  vid ett försommarfin Gammlia..



Se i nästa Bakruta: Ett stort reportage 
om Pat Moss och hennes rallykarriär!


