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Årsmötet 2017
Årsmötet 2017 genomfördes som vanligt i Trollhättan och vi tackar Peter Bäckström och Saab car museum 

för att vi fick nyttja deras lokaler. Innan årsmötet höll Bo Lindman en uppskattad föreläsning om Saabs formu-
labilar. Styrelsen tar med sig det positiva bemötandet för detta i det fortsatta arbetet för att se om vi kan göra 
det till en tradition med en föreläsning inför mötet. 

Mötet avlöpte utan problem och i rekordhastighet och det valdes bland annat en ny kassör i Bo Lindman. 
Protokollet tillsammans med vår bokföringsbyrås snabbgenomgång av ekonomin finns på annan plats i tid-
ningen för er som är intresserade. Vill någon få tillgång till övriga årsmöteshandlingar så kan ni mejla mig på 
ordforande@saabklubben.se

Tack till alla medlemmar som kom till mötet!
Karl Ask

ordförande
Svenska Saabklubben

Trevlig sommar till er 
alla!

önskar styrelsen
 samt övriga klubbfunktionärer!

Styrelsen informerar
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Svenska Saabklubben rekryterar
ny redaktör, alternativt 

redaktionsråd  till Bakrutan

Då vår nuvarande redaktör, efter tio år med detta uppdrag, avvecklar sitt engagemang vid årsskiftet 
2017-18 rekryterar klubben nu en ny redaktion, bestående av antingen en redaktör eller ett redaktionsråd 
för klubbtidningens produktion.

Vad innebär då detta uppdrag?

I korta ordalag så handlar det om att ansvara för färdigställandet av fyra nummer per år av klubbtidningen 
Bakrutan, samt en del annan trycksaksproduktion för klubbens räkning. Hit hör en årlig almanacka, introduk-
tionsfoldrar, liksom olika reklamtryck och annonser för klubbens verksamhet. Arbetet med tidning och övrigt 
material sker i samråd med klubbstyrelsen där den ansvarige utgivaren är likställd med klubbens ordförande.

I färdigställandet av Bakrutan ingår att ta emot manus och underlag till tidningsartiklar från våra medlemmar 
i både analog och digital form, korrekturläsa, eventuellt skanna, samt bearbeta och lägga in dessa underlag i ett 
tidningsunderlag. Detta skall fungera för trycksaksproduktion och skickas som en tryckfärdig PDF till tryckeri, 
tillsammans med en aktuell medlemsförteckning. 

Har redaktören sedan möjlighet att närvara på några av klubbens verksamheter under året, och göra några egna 
reportage är det naturligtvis en bonus.

För att klara detta bör du ha god datavana och kännedom om officepaketet eller motsvarande programvara, 
samt redigeringsprogram för foto och trycksaker. I dag används Adobe Photoshop samt Adobe Indesign men 
det står givetvis den nya redaktören fritt att använda de programvaror denne tycker är bra och användbara. 

Styrelsen ser inga hinder i om den nya redaktionen består av två, eller flera medlemmar som bildar ett redak-
tionsråd för att dela på jobbet och arbetsuppgifterna efter eget gottfinnande och kompetens, för att skapa ökade 
förutsättningar för en tätare redaktionell bevakning av klubbens verksamhet runt om i landet.

Vår målsättning är att slutföra denna rekrytering under våren/sommaren 2017, för att under hösten ge den 
nya redaktören eller redaktionsrådet en inskolning i uppdraget i samarbete med nuvarande redaktör och vid 
färdigställandet av höstnumren.

Hör av er till klubbstyrelse styrelsen@saabklubben.se  eller valberedning valberedning@saabklubben.se  och 
anmäl ert intresse för detta utmanande och roliga uppdrag, 

Har du frågor runt uppdraget så kontaktar du nuvarande redaktören på mejl  bakrutan@saabklubben.se 

Välkommen med din intresseanmälan!

Ordföranden Svenska Saabklubben
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Redaktör Bakrutan
Anders Johansson
Anumark 13
905 95  Umeå
Tel 090 - 18 60 26

Webbmaster:
Johannes Stenling 
Tel 070-210 57 78
webmaster@....

Lars-Olof UhlinTel:070-9223567
Johannes Stenling Tel 070-210 57 78
Anders Källqvist  Tel 0455-20 92 08
traffar@saabklubben.se

Ledamöter
Håkan Malmgren Floda
070-419 58 51 ledamot@...     
Suppl 1 Mats Carlsson suppleant@...
Suppl 2  Yngve Ekberg suppleant2@...

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

Saab Stockholm: Urban Trued
Tel 070-647 08 14 stockholm@...

Simon Wadström Tibro 070-156 53 37
Karl Ask Kungälv 073-727 76 47
Michael Rasmussen Annelöv 0418-43 36 10
Claes Hedlund Sundsvall 070-553 83 30
Patrik Hermansson Grästorp 0514-30 125
Lars Julle Olofsson Ås 0700-71 75 75
Lars Söderlund Hägersten 072-27 67 44
Hans Willebrand Ljungbyholm 0480-33 056
Martin Stenlund Arjeplog 0961-61 733
John Jonasson Saltsjö-Boo 08-71 52 429
Rune Danielsson Umeå 070-58 44 738
Lennart Holmgren Sandviken 026-25 70 15
Bertil Mauunen Vintrosa 019-31 45 23
Martin Bergstrand Uppsala 018-36 91 56

MHRF ansvarig Michael Rasmussen Billebergavägen 9, 261 94 Annelöv.  
Tel 0418 - 433 610. Mobil 0700 - 096 540. Fax 0418 - 433 615

Svenska Saabklubben 
Strandhemsvägen 3
656 71 Skattkärr
Org nr 867200-6502
Plusgiro: 476 52 46-6

Klubbstyrelse
Ordf.: Karl Ask, 
Kungälv 073-72 77 647 
ordforande@saabklubben.se

Vice ordf. Martin Bergstrand
Uppsala 018 - 36 91 56
viceordforande@saabklubben.se

Sekreterare Anton Björklund
Hägersten Tel: 073 - 030 21 51
sekreterare@saabklubben.se

Kassör Bo Lindman    
Ljungsbro 070 - 595 83 99
kassor@saabklubben.se

Anna Gunnarsson
Frejagatan 13 
543 31 Tibro
Tel: 073-923 13 34 
medlem@saabklubben.se

Sektionsansvariga

Träffgrupp

www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2017: 350 kr
Familjemedlem:              100 kr
Int medlem Bakruta       500 kr
Int medlem ej Bakruta   200 kr

Kontakt och avgifter

Medlemsansvarig

Media

MHRF-besiktningsmän

Svenska Saabklubbens ”Teknikombudsmän
Till dem kan du som medlem vända dig då du har frågor om respektive 

Saabmodell eller Tech-2.
Fordonsmodell Ombudsman Ort Telefon
Saab 92/93 inkl GT John Jonasson Saltsjö-Boo 08-71 52 429
Saab 96 TT GT MC o Sp Lennart Holmgren Sandviken 026-25 70 15
Saab 96 V4 MC De Luxe Lejf Blomberg Tidaholm 070-312 7938
Saab 95 TT / V4 Mattias Roswall Vadstena 0143-13 922
Saab 99 Magnus Dufva Bro 08-38 45 64
Saab 900 Michael Rasmussen Annelöv 0418-43 36 10
Saab 9000 Mikael Pettersson Höör 0708-737537
Saab Ng 900 samt 93 Daniel Mattson Lerum 070-846 13 28
Saab OG 95 Niklas Zita                  Rävlanda   niklas.zita@gmail.com
Saab NG 95 & 94X Jonas Åberg Trelleborg 070-570363
Saab Sonett Hans Eklund Bräcke 0514-27 222
Saabo Erik Randa Segeltorp 08-64 64 999
Tech-2 Daniel Mattsson Lerum 070-846 13 28
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Blekinge:Anders Kjellquist
073-838 16 99
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Saab Car Museum Festival 2017 – 9-11 Juni
Från arrangörerna, Saab Car Museum, Svenska Saabklubben, Saab Turbo Club of Sweden och Club 

Sonett Sweden skulle vi vilja ger er lite mer information om upplägget för Saab Car Museum Festival 
den 9-11:e juni i Trollhättan/Götene.

Våra teman denna festival kommer att vara:

    Saabbilen – 70 år
    Saab Turbo – 40 år

    Hyllning till Per Gillbrand
    Saab 9-5 – 20 år

Festivalpass säljs på plats med start samma vecka 
som festivalen. Pris enligt följande:

Fredag 9/6: 300 kr (3 dagars festivalpass)
Lördag 10/6: 200 kr (2 dagars festivalpass)
Söndag 11/6: 100 kr (1 dags festivalpass)

Vid köp av ett festivalpass ingår ett snyggt festival-
band och tillhörande bricka.

Vill du endast ha inträde för dagen? 
Då går det bra att köpa en vanlig entrébiljett. 

Förslag på föraktiviteter innan festivalen

Tisdagen den 6:e juni, nationaldagen:
    Svenskbilsrallyt tisdagen den 6:e juni startar i år 

från Volvo Museum i Göteborg och har målgång på 
Saab Car Museum i Trollhättan. Detta organiseras av 
Svenska Volvoklubben och Svenska Saabklubben i 
samarbete med Volvo Museum och Saab Car Museum. 
Alla Svenska bilar, lastbilar och bussar är välkomna. 
Titta på websidan för mer information: http://www.
svenskavolvoklubben.se/kommande-volvotraffar/ Du 
behöver föranmäla dig och förbetala startavgiften som 
är 200 SEK per person. Då ingår kaffe och smörgås 
vid starten och lunch vid målgång. Naturligtvis även 
inträde till båda museerna!

Onsdagen den 7:e juni:
    Försäljning av Saab reservdelar och tillbehör på 

Bildelslagret Trollhättan ( tidigare ANA Begagnade 
Bildelar / SDCC ) http://bildelslagret-trollhattan.se/sv/
default.aspx    Träff för veteranbilar och motorcyklar 
i slussområdet i Trollhättan. Startar 18.00. Arrang-
eras av Trestads Veteranbilsklubb: http://www.tuv.
nu/slusstraffar  . Ta med din Saab njut av de lokala 
veteranfordonen i kombination med de berömda räk-
smörgåsarna i cafét!

Torsdag 8:e juni:
    Försäljning av Saab-reservdelar och tillbehör på 

Bildelslagret Trollhättan ( tidigare ANA Begagnade 
Bildelar / SDCC ) http://bildelslagret-trollhattan.se/
sv/default.aspx

Saab Car Museum Festival 
program 9-11:e juni:

Fredag 9:e juni: 
Saab Car Museum är öppet 10-18

    Saabföreläsningar (mer information om vem som 
föreläser och vilka tider kommer inom kort på http://
saabcarmuseum.se/evenemang/)

    Utställning från Saabgroup
    Orio / Saab Original Parts utställning
    Besök NEVS
    Försäljning av Saab reservdelar och tillbehör på 

Bildelslagret Trollhättan ( tidigare ANA Begagnade 
Bildelar / SDCC ) http://bildelslagret-trollhattan.se/
sv/default.aspx

Lördagen den 10:e juni, jubileumsdagen, 
Saab Car Museum är öppet 10-22

    Saabföreläsningar (mer information om vem som 
föreläser och vilka tider kommer inom kort på http://
saabcarmuseum.se/evenemang/)

    Utställning från Saabgroup
    Bilutställning, Concours de elegance, Prisutdelning
    Orio / Saab Originaldelar utställning
    Prova din Saab på Kinnekulle Ring
    På kvällen informellt program på museet och 

Innovatumområdet.

Söndagen den 11:e juni: 
Saab Car Museum öppet 10-18

    Saabföreläsningar (mer information om vem som 
föreläser och vilka tider kommer inom kort på http://
saabcarmuseum.se/evenemang/)

    Reservdelsmarknad med Saabdelar runt museet. 
Den kanske största Saabmarkanden någonsin?

    Utställning från Saabgroup
    Orio / Saab Originaldelar utställning

 Vid 18-tiden varvar Saab Car Museum 
Festival ner för denna gång.
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BAKRUTAN
Klubbtidning för Svenska Saabklubbens

medlemmar och 
trycks i 3 500 exemplar vid  SIB-tryck i Norsborg.

Ansvarig utgivare: Karl Ask.

Skriv till Bakrutan!
Skicka in dina reseskildringar, tävlingsbidrag, Saa-
bäventyr, annonser  m m till tidningsredaktören på 

Mejl: bakrutan@saabklubben.se  
eller postadress till 
Anders Johansson

Anumark 13, 
905 95 Umeå

.
(Ej till Saabklubbens adress)

Material till tidningen mejlas enklast i valfritt da-
taformat.Textfiler och bildfiler skickas åtskilda och 
bilder bör bibehållas som de är från kameran för att 

hålla god tryckkvalitet. 
Grundregel kan vara minst 1 MB stora!

Saabklubben eller redaktionen reserverar sig mot 
felaktigheter i inskickat och publicerat material.

Särtryck ur tidningen är tillåten under förutsättning 
att källan anges.

Stoppdatum för material till Bakrutan 2017 är satta 
till  nr 3 den  20 Augusti

 samt nr 4 den  5 November.          

     I din brevlåda ca 3-5 veckor efter stoppdatum.

Kom ihåg !

Glöm inte att skicka material 
till nästa Bakruta nr 3-2017, i 

god tid innan deadline den  

20 Augusti 2017 !  

Red

Visst vill du bidra till att 
göra en bra klubbtidning 

ännu bättre!

Tveka inte med att höra av dig till  
Anders om du har

 artiklar, ideér eller andra uppslag 
så hjälper jag dig att få till något bra i 

tidningen av det. 

Jag har i vanlig ordning inget 
överskott på material till 

tidningen så skriv gärna ihop 
något om, samt fota lite av vad 
ni gjort under sommaren och 

mejla mig resultatet! 

Jag behöver detta till 
höstnumren för att få till en 

läsvärd och spännande tidning!

Mejla: bakrutan@saabklubben.se

eller slå en signal:

Anders 070 - 510 88 78
Red
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Stort Saabdeltagande i årets   ”Kalldrag”
Lördagen den 18 februari var det dags för en av vinterns höjdpunkter i Umeå då Umeå Veteranbils-

sällskap kör sitt populära ”Kalldrag”. Årets upplaga blev fulltecknad knappt en månad före tävling och 
undertecknad blev en av de sista att anmäla sig trots att jag tyckte mig vara ute i god tid. 

Vi blev ganska precis 100 fordon som kom till start 
och av dessa räknade vi 16 st Saab. Starten gick vid 
en av stadens bilfirmor klockan halv tio på förmidda-
gen och rallyts första del gick för ovanlighetens skull 
norr om Umeå och vi navigerade oss så småningom 
till Kent Hortlund i Tavelsjö  för mellanuppehåll och 
fika. Här blev det också lite skruvande i en tvåtaktare 
som för dagen ville trilskas med sin ägare.

Under eftermiddagen fick vi sedan ta tag i ytterligare 
ett antal kluriga frågor och svarsresultaten ska vi inte 
skryta över men det är inte det viktigaste. Målgången 
var förlagd till  Renforskolan i Vindeln. 

En Saab drar en Saab, i detta fall är det Jessica Åström 
med sin 99 EMS som får ge pappa Allan med tvåtaktaren 
en hjälpande hand, några kilometer före fikauppehållet.

Per Öberg Älandsbro åkte i dag med sin Jubileums V4 och 
står här redo inför starten.

En blandad kompott fordon vid målgången i Vindeln. Närmast kameran Jennica Johansson Saab 99 LE, David Rossander 
Volvo Amazon , Anders Johansson Saab 900 T, Mattias Johansson Toyota, samt Johans Johansson Saab 96 2T.
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Stort Saabdeltagande i årets   ”Kalldrag”
Vinnande fordon för dagen blev starnr 

52 Erik Alfredsson med en Mercedes 
Benz vars besättning samlade 27 poäng 
av 36 möjliga.

För Saab:s räkning blev startnr 33 Jes-
sica Åström med en Saab 99 LE från 1975 
mest lyckosam med 23 poäng vilket gav 
en delad skätteplats. Anders Wikström 
med en Saab 96 v4 från 1973 knep an-
draplatsen med 21 poäng och Hampus 
Sjögren tog tredjeplatsen med en 99:a 
från 1983  som samlade 20 poäng.

Text och Foto Anders Johansson

Olof Ahlskog Saab  900 GLs 1979
Johan Johansson Saab 2T 1964
Anders Johansson Saab 900 Turbo 1980
Lars-Ove Åström SAAB 95 V4 1975
Anders Långström Saab 96 2T 1965
Allan Åström Saab 96 de luxe 1964
Per-Åke Lindblad Saab 99 1976
Hampus Sjögren Saab 99 1983
Stig Granberg Saab 99 Gl 1982
Jessica Åström Saab 99 LE 1975
Jennica Johansson Saab 99 LE 1975
Anders Nordlander Saab Monte Carlo 1965
Johan Brusewitz Saab Sonett V4 1968
Anders Wikström Saab v4 1973
Per Öberg Saab V4 1980
Robert Edman Saab V4 95 1976
Bo Lidgren Saab V4 96 1974

Deltagarförteckning SAAB

Olof Ahlskog Vasa deltog med en Saab 900 GLS -1979 
samt i bakgrunden en Sonett tre tillhörig Johan Brusewits, 
Strängnäs

Mopedgänget inför start, väl påpälsade och samtliga 
fullföljde hela rundan.

Starnr 89, Hampus Sjögren gjorde en god insats under 
dagen med sin rallyinspirerade 99:a från 1983

Saab Monte Carlo årsmodell 1965 ’ägs av Anders 
Nordlander.
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Motion till Årsmötet 18 mars 2017

Önskar lämna följande Motion:
Eftersom SAAB-Klubben är en nationell klubb med medlemmar över hela Sverige kan det vara av intresse att 

även veta bostadsorten för styrelsemedlemmar, besiktningsmän och valda ombud.
Föreslår därför att bostadsorten kompletteras till övriga uppgifter i matrikel etc.

Hälsningar
Sture Heiman, medl nr 6820
Växjö

Styrelsen svar på motionen:
Vi kan inget annat än hålla med. Vi har redan bett Anders att lägga till detta i bakrutan. Vi föreslår att det även 

skall stå på hemsidan. 

Förslag till beslut
- Att årsmötet bifaller motionen.
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  2017-03-15 

BBR Ekonomi AB 
Legeringsgatan 5 · 721 30 Västerås · Tel 021-14 21 10 · Fax 021-448 42 10 · info@bbrekonomi.se · www.bbrekonomi.se 

Svenska Saabklubben, bokslut 2016 
Balansräkningen 

 
• Konto 1220 Inventarier; årets förändring består av inköp av möbler till lagret med ca 26 tkr 
• Konto 1410-1490 Varulager; lagret har ökat under året med ca 965 tkr. Totala lagervärdet är 2 723 

tkr per 2016-12-31.  
• Konto 1911-1950 Bank-konton; likviditeten har under året sjunkit med 823 tkr, den ligger dock 

fortfarande på 1 190 tkr vilket gör att klubben har en mycket god betalningsförmåga 
• Konto 2970 Förutbetalda medlemsavgifter; på det här kontot ligger de medlemsavgifter so är 

betalda under perioden okt-dec 2016 men som avser medlemsavgiften för 2017, summa 617 tkr 

Resultaträkningen  
 

• Klubbens totala omsättning har under året varit 5 931 tkr, jämfört med 2015 då omsättningen var 
3 850 tkr. Budgeterat omsättning för 2016 var 4 637 tkr. 2016 har således omsatt ca 2 mkr mer än 
förra året, och 1,3 mkr mer än budget! Otroligt bra! 

• Bruttovinsten, dvs resultatet efter varukostnader men före alla övriga kostnader, ligger på 65% 
jämfört med 2015 då den var 58%.  

• Klubbens totala vinst blir 93 tkr jämfört med förra årets vinst på 385 tkr. Det som kostat mer under 
2016 är framförallt två saker; dels INT 2016 och dels att personalstyrkan på lagret har utökats.  

Reservdelsverksamheten 
• Försäljningen av reservdelar har under året ökat med 1 162 tkr mot i fjol. Jämfört med budget är 

ökningen ca 840 tkr.  

Klubbverksamheten  
• Medlemsavgifterna ökade med 159 tkr, och översteg budget med 57 tkr 
• Övriga externa kostnader ligger i nivå med föregående år, om man tar hänsyn till kostnaderna för 

INT 2016.  

Vi vill också nämna att kostnaderna för redovisningstjänster har sjunkit med drygt 100 tkr trots att 
omsättningen ökat väsentligt. Kostnadsminskningen beror till stor del på att lagerhanteringen och 
bokföringen numera sköts i samma program samt att alla rutiner nu fungerar väldigt bra. 
 
Vi tackar för ett mycket bra samarbete under 2016 och ser fram emot 2017! 
 
Malin Ljungdell & Cecilia Paulson 
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Saabklubben på 
samlarbilsmässa i Örebro

Svenska Saabklubben närvarade vid årets samlarbilsmässa ” Från vrak till Pärla” på Conventum i 
Örebro med ett antal bilar och lite utvalda reservdelar samt lite nya prylar från klubbchopen. 

Text och Foto  (denna sida samt omslaget framsida)
Anna Gunnarsson

Denna 95:a vars ägare heter Dick Ström fick agera monterbil för Saabklubben under denna utställning.

En svart Saab 92 A beundras av några besökare. Ett ladugårdsfynd i form av en 95:a i gott renoveringskick 
utställd i en autentisk miljö. Ägare Mats Berglind.
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Detta är en 900 T16 CD från 1985.som är en 
förlängd modell som jag inte tror att den finns i 
Sverige.

Denna variant tillverkades i 25 ex 1985 och användes 
som ministerbil.Bilen tillverkades i Nystad och vid 
förlängningen gick det åt 6st dörrar och 2st takplåtar.
Som framdörrar användes 2D versionens dörrar och 

Min ministerbil
bakdörrarna skarvades ihop av 2st bakdörrar per sida.
Takplåten och innertaket skarvade av 2st plåtar och 
takklädsel.

Bilen har renoverats med bland annat stor hjälp av 
Svenska Saabklubben och Janne på reservdelslagret.

 
Text och Foto
Johnny Mann
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Björn Envall
Saabs designchef i 25 år

Artikeln skriven av KJETIL URHEJM, redaktör för 9-Posten, den norska
Saabklubben Gammalsaabens Venners klubbtidning, samt översatt till svenska av 

Ted Stockhaus och Andreas Bernhardsson.
Foto: Björn Envall och SAAB

Vem gjorde Saab till ett ikoniskt bilmärke? Det var 
självklart inte en man eller en kvinna på egen hand, 
men inte desto mindre är det en man som för många är 
centralt förknippad till Saab´s framgång – Björn En-
vall. Mannen som tog över stafettpinnen efter Sixten 
Sason och satt i chefsstolen på Saab´s designavdelning 
under hela 25 år. 

Björn är för Saab det Jan Wilsgaard är för Volvo (chefs-
designer 1950-1990), och Bruno Sacco är för Mercedes 
(chefsdesigner 1975-1999). Ingen dålig klubb att vara 
medlem i.

Avsikten med denna artikel är att förmedla kunskap om 
Saabs design, detta genom att prata med mannen som 
styrde detta i 25 år. Men desto mer man pratar med Björn 
Envall desto mer är det som att lyssna till högläsning från 
en historiebok om Saab. Och temat blir under samtalets 
gång bara större och större. Från att vara en historia om 
en man till att vara en historia om ett team. Ett team där 
teamet är det viktigaste – men också med utrymme för en 
enkel människa att briljera med sin talang och passion. 

Björn Erik Anders Envall (f. 1942 i Göteborg, men 
uppvuxen i Umeå) fick arbete som ung designer på de-
signkontoret på SAAB, i Solna från 1960, under Sixten 
Sason vingar, samtidigt som han studerade design i Stock-
holm. Björn jobbade hos Sason från 1960 till 1966, och 
inte enbart med Saab under denna period utan även med 
flera andra stora kunder såsom; Husqvarna, Elektrolux, 
ASJ med flera.
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Design och konstruktionsteamet 1984. Erik Sörum (med slips på, bakom EV-1 till vänster)   Inez Ljunggren (till vänster bakom 
Erik i ljus blus och glasögon) Inez designade interiören i Saab 9000  Leif Mellberg (framme till höger), Owe Pärsson och till höger 
om honom Olle Granlund (känd som projektledare för Talladega-försöket 1986).
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Å är en konceptmodell som Sixten Sason och hans team 
jobbade med från 1953 och vidare in på 60-talet. Sason 
tänkte sig denna bil som nästa generation Saab uppbygd 
som en modulär bil -  det vill säga en bil som kunde byg-
gas i olika karossformer, baserat på en gemensam ram. 
Detta är inte helt olikt det som gäller VW, Audi och 
BMW idag. Som personbil var den  tänkt för sex sittplat-
ser, i likhet med till exempel Honda FR-V, vilket Björn 
själv  nämner

Här är Å illustrerad på en skiss och en trämodell (som 
idag finns på museet) På teckningen ser vi också siluetten 
av flygplanet Concord. Björn berättar att han tecknande 
den för att illustrera proportionerna i designen av Å

Man ser också tydligt 
släktdragen till Saab 
99 (1968) i designen 
av C-stolpen (som 
det heter på bilspråk), 
samt fronten med 
de infällda runda 
lyktorna. Dessa var 
länge ett alternativ 
på Saab 99 innan 
man bestämde sig för 
rektangulära strålkas-
tare. 

Saab 900 turbo Combi Coupe  (1976) - Björns första 
teaser. (Sixten Sason stod bakom den fantastiskt vackra Saab 
Sonett 1). ”Saab hade aldrig haft designteasere” berättade 
Björn om denna intressanta designskiss från 1976.

Det finns flera detaljer att lägga märke till här. Vi känner igen 
fälgarna från (NG 900 turbo 1994), Bakåtvinklade huvudstrål-
kastare (900 1987), sidolisterna (99/900 1980) och centrumet 

på grillen som formade en hexagon. Björn framhäver henxa-
gonen = sexkanten som ett tema han önskade skulle användas 
genomgående i all Saabdesign.

I just denna design är det grillen vi känner igen från Saab 99 
Combi Coupe  från 1974. Temat syns även fram på EMS;en 
(då den fick ny grill 1975), och på 99 turbo (1978)  Björn lyfter 
också fram designen på blinkersglasen där trekantsformen på 

främre och bakre 
b l inke r sg la sen 
passar samman 
till en helhet. 

Björns gula krea-
tion finns också 
som silverfärgad 
skalamodell  på 
Saabmuseet ut-
förd av Bernt-Åke 
Karlsson.



2020 BAKRUTAN 2-2017 21

.ASJ är intressant i dessa sammanhang, nämner Björn, för Sa-
son och hans team designade fronten på en buss åt ASJ samtidigt 
som Saab 96 långnos ( samtidigt med att Björn gjorde lumpen 
1961/1962) - och båda fick gittermönstret som är så särpräglat 
för Saab 96 (1965-1968).

Sason är värd en artikel (eller en bok) i sig själv – men det 
måste bli ett självständigt projekt. Björn berättar om hur Sa-
son, som kedjerökte, tog emot folk hela dagarna på kontoret i 
Trollhättan där han satt tillsammans med Gösta Svensson. Alla 
kom förbi för att klargöra frågor och annat som de funderade 
på – Gunnar Ljungström, Rolf Mellde och många andra ”Där 
kom alla in – det blev som en familj” säger Björn. Sixten Sason 
var en stor man, 1,95 cm lång, men Björn beskriver den store 
Sason som en mycket lyssnande människa. Sason, som var ut-
bildad i flygvapnet, blev skadad i en flygkrasch då han var ung 
och tillbringade då en lång tid på sjukhus efter ha opererat bort 
den ena lungan. Det var under den tiden han började intressera 
sig för teknik och design. Sasons designfilosofi präglade Saab 
så länge Björn jobbade där, och en av Sasons idéer om design 
var att de bil ska vara som en damsko; liten utvändigt, men 
stor invändigt! Och att detta mantra var levande även under 
Björns epok på företaget är Saab 9000 ett bevis på – den blev 
ju som vi alla vet klassificerad som Large Car i USA, trots sina 
beskedliga utvändiga mått.

Tillsammans skapade Envall och Sason Saab 99, som lan-
serades 1967. Samtidigt som Saab 99 blev lanserad reste den 

unge och otålige Björn ut i världen, närmare bestämt till Opel 
i Tyskland. Inte långt efter att Björn rest iväg, våren 1967, dog 
Sason. Varken Sason eller Envall var med andra ord med under 
lanseringen av 99-an som de hade utvecklat tillsammans. Och 
då Sason dog blev hans designfirma nedlagd.

Björn behöll kontakten med Saab, och speciellt med Rolf 
Mellde, som tillsammans med Gunnar Ljungström styrde 
design- och teknologiutvecklingen på personbilssidan. Två år 
senare, 1969, hade Mellde bestämt sig; Saab behövde ett de-
signkontor, man kunde inte enbart lita på utomstående krafter 
längre. Detta är det kanske inte så många som tänkt på; Saab 
92, 93, Sonett, 95,96 och 99 är alla designade av Sason och hans 
folk (däribland Envall) – som aldrig varit anställda på Saab. 
Inte heller Sonett ll (design Björn Karlström) eller Sonett III 
(Sergio Caggiola) var designade av Saabs eget folk. Det betyder 
dock inte att Saab inte hade några egna designers. Både Ralph 
Jonsson och Aribert Vahlenbreder jobbade med design på Saab 
från femtiotalet och framåt, men mest med att anpassa design 
som kom från Sason.

Mellde hade bestämt sig, det var Björn som var mannen, och 
Björn blev återkallad till Saab, och från 1969 ledde han Saabs 
designkontor. Det var inte många inblandade i början, bara 
4-5 man. Tillsammans med Björn jobbade också formgivaren 
Sune (f.1944 och Björns lillebror) – bl.a. känd för sina eleganta 
illustrationer och den läckra projektbilen Mayo PI, tysken Ari-

1965 är ett intressant år i Saabs historia, då det var mitt i över-
gången mellan tvåtakts- och v4-motorerna. På den här bilden 
ser alla ut att vara vänner, men så var det egentligen inte. 
Mellde hade vid denna tidpunkt kämpat i flera år för att få V4-
motor i 95/96, medan Tryggve Holm nekade Mellde att driva 
V4-projektet vidare då han ville att Mellde skulle fokusera på 
kommande Saab 99. 

Mellde gav sig dock inte, han sökte slutligen upp Marc Wal-
lenberg (son till Marcus Wallenberg) - bakom Holms rygg. 
Mellde bad Marc att prata med sin pappa Marcus: ”Saab går 

under om vi inte får gå vidare med V4an”, sa Mellde. Dagen 
därpå ringde en irriterad Tryggve Holm till Mellde och bad 
honom fortgå med V4-projektet; Holm hade fått besked av 
Wallenberg. Trots detta övergav Mellde, senare Saab, till Vol-
vos fördel, på grund av konflikten med Tryggve Holm. 

Tryggve Holm avgick själv 1967. Det ska dock tilläggas att 
då Mellde kom till Volvo stoppade han Volvos planer om en 
ny stor bil med V8, och fick Jan Wilsgaard att rita om front 
och bakdel på 140/160-serien. Därmed föddes 240/260-serien 
med en Saab-man som grundare. 

Ledningen i Saab, 1965. Från vänster: Svante Holm (platschef i Trollhättan), Tryggve Holm (konsernchef Saab 1950-1967), 
Gunnar Ljungström (chefskonstruktör), Sixten Sason samt Rolf Mellde (teknisk chef). 
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 Björns designteam (1987) med många av de som är omtalade i den här artikeln; Einar Hareide (i vit t-shirt med hammare och 
skära...), Aina Nilsson (bredvid Einar i ljus överdel) Aribert Vahlenbreder (i svart V-ringad tröja med vit krage), Bernt Åke Karlsson 
(rätt över b-stolpen med skägg) och Ralph Jonsson (framför planket, med glasögon och skägg). 

bert Vahlenbreder (som kom från Ford) och några modellerare 
(som gjorde lermodeller). Rolf Mellde gjck ju som bekant till 
Volvo under tidigt -70 tal, efter att ha kämpat en tapper kamp 
mot ledningen i det nyfusionerade Saab-Scania (de två Wal-
lenbergägda företagen gick samman 1969). Rolf:s visioner var 
inte desamma som Scania-folkets (Scania var pengamaskinen 
också den gången) vilka ville prioritera Scania långt högre än 
Saab (som inte var speciellt lönsamt).

Officiellt avslutades Björns anställning som designchef 1994, 
och det sista han gjorde var att slutföra NG 900 som combi-
coupe och cabriolet (1994-1997) – varefter Einar Hareide över-
tog uppdraget. Det var faktiskt Björn, som rekryterade Einar till 
Saab 1986, och Einar blev kvar under många år hos Saab, dock 
med ett mellanspel hos Mercedes under  tidsperioden 1989-1991 
(en parallell kan dras med den tid Björn tillbringade hos Opel 
1967-1969). Från  år1991 var Einar ansvarig för exteriören på 
Saab, detta fram till han tog över efter Björn 1994.

Det många inte vet är att Björn, efter avslutad anställning 
som designchef 1994, fortsatte att jobba för Saab – ända in i 
det sista. Han berättade att han hade varit inne och jobbat med 
en combi-coupe-variant av kommande NG 9-5 under perioden 
2006-2008 – ”för att se om det gick att göra en riktig Saab av 
9-5 an” som han säger. Tänk er det!

Teamet Björn startade upp med var litet, men Björn knöt 
allteftersom flera kompetenta designers och andra specialister 
runt sig. Han fick också etablerad en designstudio i England i 
mitten av 80-talet – bara för att rekrytera talangfulla designers. 
Intervjun med Björn skulle passa sig bättre i radio eller tv – för 
att den entusiasm för sitt team, och de personer runt omkring 
mannen som skapade Saab, är så levande.

Några av de centrala personerna i teamet som Björn framhål-
ler är:

• Ralph Johansson, Björns högra hand och ”teknikans-
varig” på Saab – en av de teknikkompetenta i teamet 
– Ralph var utbildad ingenjör, och kom från svenska 
flygvapnet till Saab 1950 (liksom Sixten Sason var han 
också flygare). Ralph har olika patent från tiden på Saab.

• Bernt Åke Karlsson, ”Förstaemodellör”. Byggde upp 
teamet med modellörer i Saab.

• Aina Nilsson som jobbade speciellt med interiör och 
ergonomi. Hon var den förste designern som började 
efter Björn tog över. Hon kom direkt från skolbänken till 
Saab, och var den som stod för det kvinnliga perspektivet. 
Aina var också den som höll ihop Saabs designteam när 
det uppstod många lösa trådar. Hon gick senare till Volvo 
lastvagnar som designchef, och hade därmed ansvaret för 
designen både på Volvo-, Renault- och Macklastbilar – 
inget litet ansvar.

• Einar Hareide lanserade NG 900  (som tillsammans med 
Aina Nilsson som hade ansvaret för interiören) och hade 
ansvaret för OG 9-5 som designchef. Han ger idag bland 
annat nytt liv i gamla Borgward.

• Geoff  Wardle, britten som bland annat designat Chrys-
ler Voyager innan han kom till Saab. Geoff är mannen 
bakom Aero-kjolarna på Saab 900, vilket var en mycket 
viktig designändring för oss Saab-människor. Björn 
var starkt tvivlande till att kjolarna skulle kunna låta 
sig göras i praktiken. Han hade sett Mercedes problem 
med motsvarande kjolar på S-klassen, och hur de hade 
tvingats lägga in långa profiler som förstärkningar så att 
de inte miste formen och sviktade. Geoff gav sig emel-
lertid inte, han skapade en ikon, och förlängde livet på 
Saab 900 med flera år.

• Tony Catiganani kom från Ford. Han var designansvarig 
för bl.a. OG 9-5 och NG 9-3, och vinnare av den interna 
designtävlingen om att få designa den stora Saaben som 
GM ville ha – men som aldrig blev lanserad. Tony har 
själv sagt att GM ”squeezed the fun and creativity” från 
Saab – i synnerhet inom design. (källa: saabhistory.com)..

Saab EV-1. Vi känner alla till konceptbilen med 285 hästars 
motor från 900 turbo 16, solcellspanelen i taket (första bilen i 
världen med solceller), säten från Corvette som var 30% lättare 
än Saabs egna under denna tid, innovationen night panel med 
hastighetsmätare som lyste up det aktuella hastighetsområdet, 
etc. EV-1 bygger helt och hållet på OG 900 arkitektur, och idéen 
var att bygga en 4-sitsig sportbil. 

Plats för fyra vuxna och mycket bagage hade den – något som 
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2 versioner av EV*III

Björn lakoniskt påpekar är ovanligt för bilar av den här typen. 
Men många vet inte att Saab EV-1 (1984) var tänkt som mycket 
mer än en ”one off concept car”. Enligt Björn var tanken att 
starta en liten serieproduktion av denna bil. 

”Vi var ju vassare än vilka 
italienare som helst”.

Envall i dag om bragden EV-1

Historien om EV-1 startade med att Björn irriterade sig över 
att hans designstudier ansågs som mindre djärva och bra jämfört 
med motsvarande från de italienska designfirmorna som Pinin-
farina eller Bertone. Det ville inte Björn bära, utan han ville visa 
koncernledningen i Saab-Scania vad designgruppen på Saab 
var kapabel till, och med Bob Sinclairs stöd se till att få nog 
med finansiella muskler för att kunna utveckla en konceptbil.

Det mest unika med denna fullt fungerande (!) konceptbil är 
tiden det tog att få den klar – den var faktiskt (på dagen) färdig 
12 månader efter att projektet startade. En bragd som säger 
mycket om Saabs kapacitet på ingenjörssidan.

Det blev också tillverkat en Speedster-version av EV-1 som 
inte längre finns kvar. Denna tvåsittsiga öppna bil var, liksom 
EV-1, fullt körbar, testad i vindtunnel och klar för produktion 
i en mindre serie.

Saab EV-II och EV-III. Saab hade två nya versioner av EV-1 på 
gång; först EV-II (1985) och senare EV-III (1986). Idén bakom 
EV-II kom inte längre än till en liten skalenlig lermodell, medan 
EV-III blev till både en fullskalig plastmodell (den svarta bilen 
ovan th) och en fullskalig lermodell (den blå bilen). Dessa var 
tänkta som nästa generations Saab 9000, och den blågröna 
bilen var på väg till Italien för att bli tillverkad i plåt. Tyvärr  
stannade det upp därvid.

Vi ser klara drag av NG 900 i den blå, så helt förgäves var det 
inte. Fälgarna känner vi igen från de asymmetriska som kom 
på Saab 900/9000 på 1992 års modeller. Bilen hade dessutom 
flera framtidsrätta lösningar som till exempel en ny enklare 
instrumentpanel,, anilinskinn i stolarna (som senare kom med 

EV-I fotograferad vintern 1985. Bernt Åke Karlsson bakom ratten, Björn Envall och Aribert Vahlenbreder bakom bilen. 

9000 Aero som de tre tvärgående skinnbanden som finns på 
sittdynorna och ryggstöden). Anilinskinn har mer friktion än 
vanligt skinn, och gjorde sig bra i en högprestandabil som 9000 
Aero. 9000 Aero-stolarna har förövrigt Björn designat själv.

Saab SmartBack. Mellan raderna ligger det också historier son 
vi bara delvis får tag i – det är inte allt som lämpar sig för tryck.
Allt har heller inte gått som designteamet ville. Det handlar om 
modeller som blev framtagna, men avvisade av ledningen för 
Saab. Några av dessa modeller finns kvar i en eller annan källare, 
andra finns det bara bilder av. Det lär dock finnas ett ”Björns 
garage” på Saab-museet, där allt detta är lagrat.

Björn berättar bland annat om Saab Smartback; den var tänkt 
som ersättning för både 900 och 9000 – men kom aldrig i 
produktion. Smartback blev visad som fullskalig plastmodell, 
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designad av Geoff Wardle, och levde ganska länge i Saab-
systemet. Bilen var tänkt att bli 4.65 meter lång, och praktiska 
tester visade att den var rymligare än en Volva 760, som var den 
ultimata ”lastvagnen” i Sverige på den här tiden. SmartBack 
var baserad på ett modulsystem, ungefär som att man skulle 
kunna ändra på bakdelen och få fram en coupe, combi-coupe 
eller stationsvagn – något som bilden av den vita bilen visar. 
Arbetet att ta fram bilen pågick fram till mitten av åttiotalet, 
och konceptet var fortfarande ”levande” då Björn slutade 1994.

Varför blev inte SmartBack laserad? Björn förklarar att resur-
serna blev för små. Detta var i mitten av åttiotalet, under arbetet 
med att lansera den första cabrioleten, samt uppgraderingen av 
den existerande Saab 900 vilket tog mycket tid, sen kom Saab 
9000 CS, så GM. SmartBack blev inte prioriterad.

Erik Sorum och Saabs karosserilinjer. GM ville att Saab skulle 
göra en större bil än den första generationen av 9-5 (1998) som 
redan var planerad. Det var ju därför GM köpte Saab - för att 
utveckla ett märke som kunde konkurrera i premiumsegmentet, 
såsom Ford köpte Volvo och Jaguar. Och då måste man ha en 
större bil. Norskättade Erik Sorum fick ansvaret för projektet. 
Erik hade tidigare jobbat för Mercedes och bland annat varit med 
och tagit fram en omfattade facelift till den första Mercedesen 
(i modern tid) med runda framlyktor.

Erik var också den ansvarige för seriedesign, vilket innebar att 
han och hans team skulle sörja för att det designerna hade skapat 
också kunde produceras av maskinerna. Att karosseridelarna 
hade de rätta kurvorna och att övergången var harmonisk och 
att karosserilinjerna gick som det var tänkt.

Här låg Saab, enligt Björn, långt framme (inte så underligt 
med Saabs kompetens inom flygdesign), och för att få linjer, 
veck och passform i karosserna såsom det var tänkt,så fick man 
söka sig till Japan för att hitta en verktygsproducent som i sin 
tur  kunde klara av att leverera maskiner som kunde lösa detta.

GM visste att Saab hade denna kompetens vilket GM själv 
saknade – både hos Opel och GM i USA. GM ville därför flytta 
Erik och hans avdelning till Opel i Rüsselheim. Detta ville 
inte huvudpersonerna – dvs. de som faktiskt kunde detta – och 
därmed blev avdelningen kvar i Trollhättan.

Det Björn är mest stolt över är formen mitt på huven på NG 
900 (1994-1997), som han menar ger karosslinjer som är helt 
oöverträffade.

Saab SubAuto-AeroBoat. Sten Wennlo, var en förgrundsgestalt 
på Saab, och gav som chef, en klar prägel på bildivisionen under 
sin tid som chef för Saabs persondivision från 1976 till 1987.

Sten var en stor kommersiell PR-man , och är känd för ha 

Saab SmartBack i tre versioner
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tagit det snabba beslutet att 
lansera Saab 99 turbo (även 
om många ville vänta på Saab 
900 som kom bara året efter), 
samt att det var han som såg 
till att få till stånd samarbetet 
med FIAT. Det gav oss Saab 
9000 (men också Saab-Lan-
cia 600…).

Sten fick en gång på åttiota-
let det ärofyllda uppdraget att 
hålla ett föredrag för Svenska 
Vetenskapsakademin. Denna 
akademi är, som namnet vitt-
nar om, en seriös församling 
av professorer och folk med 
minst en doktorsgrad. Wenn-
lo, som var journalist till yr-
ket, och inte hade utbildning 
av den här kalibern, bad Björn 
om hjälp att lägga upp föredraget till Akademin (”han hade ju 
inte utbildning, bara inbillning”, sa Björn skämtsamt om Sten).

På bilderna ser vi Saab SubAutoAeroBoat, ett ”fartyg” som 
skulle vara både, bil, båt, undervattensbåt och flyg. Ganska 
futuristisk, science fiction-aktigt och älgsäkert(!). Det hela var 
ett skämt, men det är tydligt att designavdelningen la ned en 
hel del tid på detta. Man kan ju inte annat än beundra talangen 
på den som har tagit fram fartyget som manövreras mot kaj. 
Vackert. Och vem har tecknat det? Björns bror Sune.

Saab NG9-5 Combi-Coupe. Björn var inne hos Saab som kon-
sult flera gånger efter att han slutade 1994 – och en av de saker 
som kunde ha blivit något – och som många Saab-enusiaster 
gärna skulle velat se lanserad – var en combi-coupe av NG 9-5 
(och NG 9-3 för sakens skull).

Björn blev inkallad av Stig Nordin för att se på vad som kunde 
göras. Det vi fått tillgång till att visa er är en combi-coupelösning 
med öppningsbar glaslucka i själva bakluckan (som går helt ner 
till stötfångaren). Vi ser att den blivit daterad, så den har, som 
många andra idéer levt ett tag, för att senare bli framtagen igen.

När man ser hur stiligt detta är, och vet vad Audi och BMW 
har gjort med combi-coupeformatet de senaste åren, så kan man 
bli förtvivlad över att Saab försatt den här chansen. Saab var ju 
först med Combi-coupe 1974 (tillsammans med Renault 16), 
och höll kvar formatet på OG 900, 9000 och NG 900.

Kanske var det den dåliga försäljningen av Saab 9000 CC som 
skrämde Saab till att tänka ”låt oss bli som de andra”, Kanske var 
det  GM. Introduktionen av 9000 CD under 1988 gjordes före 
GM kom in som delägare, så där kan man inte ge GM skulden. 

Björns ide om hur NG9-5 Combi Coupè 
kunde sett ut. Men ack, inte blev det så.

25
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Nere till vänster ses Leif Mellbergs cabrioletprototyp 
med targabåge, till höger är American Sunroof Com-
pany (ASC) version, som blev visad på IAA i Frankfurt 
1983. Bob Sinclair står till höger på den stora bilden, 
tillsammans med Ralph Millet (längst till vänster). 
Millet var Saab Cars of Americas första chef. 

Bild från tidigt åttiotal

Många menar att Saab 9000 CD i sig själv inte är ”Saabig” 
nog – den är för konventionell, och designad enbart utifrån 
formmässig hänsyn – inte funktionell. Den har i mindre grad 
funktionella fördelar som rättfärdigar att den skulle prioriteras.. 
Björn berättar att det är funktionen som bestämmer, form kom-
mer i andrahand. 

Saab har själva marknadsfört detta budskap till oss genom 
åratal av ”Form och Funktion” – broschyrerna. Även i broschy-

rer och flygblad, framhölls 
Saabs tekniska (funktionella) 
försprång på ett utmärkt sätt – 
Saabs tekniska briljans. Ingen 
annan biltillverkare har gjort 
detta efter Saab.

Bob Sinclair. En man som 
Björn håller högt är Bob (Ro-
bert John) Sinclair (1932-
2009). Sinclair är mannen som 
får mycket av äran för att Saab 
var tidigt ute med cabriolen, ja, 

att Saab över huvud taget har en cabriolet. Sinclair började som 
säljare av Saab i USA 1956, och efter ett uppehåll hos Volvo 
(han blev chef för Volvos marknadsföring i USA), kom han 
tillbaka till Saab 1978, nu som chef för Saab i USA, och blev 
kvar på Saab till sin pension 1991.

Sinclair är mest berömd för hur han svarade då han fick 
uppdraget att introducera Saabs nya 2-dörrars sedanversion 
av 900-modellen i USA. 2-dörrars 900 var en bil som var det 
motsatta till det han ville sälja i USA, den var en billig bas-
modell. Inte det han hade användning för när han skulle sälja 
ett bilmärke som han ville skulle stå för ”individuell status” 
med advokater och läkare som målgrupp. Sinclair blev också 
berömd för citatet: ”I am not in the car buisiness. I import 
expensive toys”.

Men Sinclair var smart, han var det vi idag kallar “street 
smart”, han accepterade säljmålen på en 2-dörrars 900 som 
han fick av Saab centralt – så länge han fick 2-dörrars bilarna 
levererade som cabriolet. Det var också Bob som överbevisade 
Saab om att en targabåge skulle göra bilen osäljbar. Bob fick det 
som han ville. Lyckligtvis för Saab – och för oss alla. 

På bilden i artikeln ovan ser du Mellbergs förslag (med targa-
båge), och förslaget från ASC (American Sunroof Company) 
– helt utan targabåge.

Björn berättar också om hur Volvo blev fullständigt akterseg-
lad – bland annat på grund av diskussionen om targabåge eller 
inte targbåge. Volvo visade upp 480 ES cabriolet för pressen 
1987 (Saab visade 900 cabriolet hela fyra år tidigare), men 
Volvo visade inte den nya bilen förrän 1990 på bilutställningen 
i Geneve. Så, 1991 var projektet dött, efter interna diskussioner 
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om targabågen (som 480 ES cabriolet skulle ha haft). Volvo kom 
inte med sin första cabriolet förrän 1996, då de visade C70 – 13 
år efter Saab visade sin 900 cabriolet första gången!

Björn berättar även en annan trevlig historia om Bob Sin-
clair; den gången Bob ”räddade” Saab från att lansera en NG 
900 cabriolet som i princip ”bara” var en Calibra. Ledningen 
i Saab/GM hade bett om Bobs välsignelse för att gå vidare 
med projektet, och då Björn fick se bilen, rev han sig i håret av 
förtvivlan. Bob var helt enig med Björn, och sade att han skulle 
ordna detta på sitt sätt. Bob sa till SaabGM-ledningen att han 
accepterade bilen, men bad om att få testa den först, så att han 
kunde komma med kommentarer på det som måste ändras för 
att detta skulle bli en Saab.

Efter en värdering och testning kom Bob tillbaka med en lista 
som sa att motor, inredning, instrumentpanel, karosseridesign, 
etc måste ändras. På ett elegant sätt hade han alltså under-
känt bilen. Björn och designteamet kunde därefter fortsätta 
utvecklingen av det som skulle bli en god arvtagare till OG 
900 cabriolet.

Saab – Bilvärldens David. En av de viktigaste och mest ge-
nomgående historierna i Björns berättelse om Saab är historien 
om den lilla, täta firman där man var beroende av enskilda 
människor med stor kunskap och talang som gjorde extraordi-
nära saker – samt ett nära samarbete mellan människor som inte 
tänkte så mycket på sträcken i organisationsschemat.

Det sägs i bilkretsar att Toyota internt har slagorden ”make 
ordinary people do extraordinary things” –  och för Saab har 
det i många år varit exakt så. Björn berättar om hur beslut blev 
gjorda under lunchen, och hur enskilda personer på egen hand 
uppfann helt centrala komponenter i det som skulle bli Saabs 
teknologiska försprång och som i efterhand blev kärnan i Saabs 
unika produkt.

Björn illustrerar poänget med historien om hur den lilla bilfa-
briken med extraordinär historia, hanterade de internationella 
bilutställningarna. Där Volvo och Mercedes hade påkostade 
montrar och bjöd på dyr mat och gott vin, höll Saab en betydligt 
lägre profil.

”Journalisterna gick till Volvo, 
där de åt och drack, men sedan kom de till

oss på Saab och pratade. Alla ville lyssna på Erik. 
Hos oss på Saab var det alltid underhållande”

Björn Envall om Mr Saab

Vi måste också ta med Björns syrliga kommentar till en kol-
lega hos Mercedes; Björn kallade Mercedes S-Klass ”Schwei-
neklass”. Inte en speciellt smickrade kommentar, men inte värre 
än att då Bruno Sacco, chefdesignern på Mercedes, fick höra 
Björns replik såg han det humoristiska i uttalandet. 

Många av er minns säkert också Mercedes A-klass som fick 
smeknamnet ”Vältepetter”. Björn hade ett annat namn som var 
snäppet värre; ”Weltklasse”

Saab skilde sig från Volvo på det sättet att Saab var de lilla fö-
retaget där ingenjörerna och den nyskapande teknologin styrde. 
Kollegorna på Saab kände varandra väl eftersom att de jobbat 
många år tillsammans. Kontrasten för Björn och hans team blev 
därför stor när GM tog över, GM anställde folk från Volvo och 
Volvo/GM representerade en helt annan företagskultur med nya 
tankesätt. Dessa hade erfarenhet från stora företag med formella 
beslutsprocesser och täta skott mellan avdelningarna. Så hade 
det inte fungerat inom Saab.

Listan över uppfinningar och innovationer från Saab kan göras 
lång, och innehåller långt fler innovationer än de Saab själv har 
använt sig av i marknadsföringen. Ett intressant perspektiv här 
är att många av innovationerna kan knytas till en enskild person.

Här är ett litet utplock av Saabs innovationer och vem som 
stod bakom dem.

• Gunnar Ljungström, Ljungström var den som var 
med i Saab från starten och tog fram Saab 92. Han designade 
på egen hand nackkuddarna till Saab 96 och 99, och den en-

Saab 90. Sten Wennlo var huvudmannen bakom idén 
att  ta in Saab i lyxbilssegmentet - det skulle annars 
bli svårt för Saab att bli lönsamt i småbilssegmentet, 
Saab hade inte volym nog för det. Cabriolet, turbo 900, 
och 9000 - alla var byggstenar för att göra Saab till ett 
premiumbilmärke. 

Men helt ärlig mot sitt 
egna mantra var han inte, 
Wennlo, för vad ska man 
säga om Saab 90?  Saab 90 
var en utpräglat billig mo-
dell. Lanserade man Saab 90 bara för att bilhandlarna 
skulle ha en billig modell till prisfokuserade bilköpare 
och därmed slapp ta in andra bilmärken i förhållande 
till Saab i försäljningshallen? Med andra ord en upp-
repning av historien om Saab-Lancia 600.

Saab 90 är egentligen inte värd ett eget avsnitt i artikeln 
om Björn Envall, den är en parentes i Saabs designhis-
toria. Men, historien om Saab 90 illustrerar att Saab 
ibland har tillåtit sig att tänka på design. Sten Wennlos 
(chef i Saab-Scanias bildivision 1976-1987) skapade 
idén om Saab 90. Sten började arbeta med Saab 90 i det 
dolda, då han var övertygad om att Björn Envall inte 
skulle vara speciellt entusiastisk till hans idé. Björn 
visste inte vad Sten påbörjat, Sten hade nämligen fått 
ett arbetslag att sätta ihop en framdel av en Saab 99 
med en bakdel av Saab 900, helt utan designavdelning-
ens vetskap. 

Och så som Sten ville ha det, så blev det. I och med 
detta levde Saab 99 tre år längre (1985-1987) och Saab 
hade ett lågprisalternativ att erbjuda. 
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ergiupptagande instrumentpanelen i 
Saab OG 900.

• Stig Norlin. Norlin kon-
struerade de självreparerande stöt-
fångarna i gummi.

• Owe Pärsson. de kombi-
nerade whiplashskydden och luftut-
släppen i baksätet på Saab 99 samt 
de automatiska värmesätena som 
lanserades 1971 i Saab 99. Samma 
material som i de skumbaserade 
whiplashskydden använde man se-
nare i dörrarna på Saab 900 för att 
öka krocksäkerheten. Sittdynorna i  
baksätet på Saab 900 och 9000 är 
resultatet av ett samarbete mellan 
Owe Pärsson och DUX.

• Bertil Ilhage stod för strål-
kastartorkare till lyktorna, och senare 
även ”Black panel”. Björn berättade 
för mig att Saab hade haft iden till 
”Black panel” i tio år innan den lanserades på EV 1 1985. Ber-
til Ilhage var även mannen bakom den bländfria ljusledaren i 
instrumentpanelens underkant på Saab 99 av 1971 års modell.

Iden till sidobackljuset som Björn Envall själv är upphovsman 
till fick han då han själv höll på backa på familjens katt en mörk 
höstkväll. Sidobackljuset fanns att få till Saab 900 och 9000. 
När GM tog över så slopades detta. ”Det kostade en hundralapp 
per bil, men det slopar vi tänkte man inom GM” säger Björn 
om den detaljen.

Per Gillbrand:s  turbo för vardagsbruk får vi naturligtvis inte 
heller glömma och denna lista kan säkert göras längre:

Tändningsnyckeln mellan framsätena (1969), Sidokollisions-
skydd (1972), Katalysator(1976), Kupéfilter (1978) Sidoback-
spegel med vidvinkel (1981) och asbestfria bromsar (1982) för 
att nämna några av dom detaljer Saab var först med, eller i alla 
fall bland dom första att ta i bruk.

Saabs säkerhetstänk har alltid legat i centrum, och idéerna med 
skumbaserade och stöt-absorberande instrumentpaneler och 
isolering i taket var Saab väldigt tidigt ute med. Detta användes 
också som kollisionssäkring i dörrarna. Som den ”lilla” fabrik 
som Saab var hade man inte råd att tillverka olika versioner till 
olika marknader. När säkerhetskraven kom på den amerikanska 
marknaden (som var en del av bakgrunden till Saab 900) så kom 
dessa förbättringar även andra marknader tillgodo, inte bara 
Saabar avsedda för den amerikanska marknaden.

”Vi hade inte råd att göra bilar som kunde 
bli stoppade av lagkraven. Våra bilar

måste vara på plats på marknaden
 innan nya lagkrav började gälla”

            Björn Envall om Saabs säkerhetstänkande

Saab:s bilfilosofi är på många sätt unik, och det genomsyrar allt 
som Björn berättat för mig. Det är historien om hur en bil ska 
byggas inifrån och ut, det är funktionen och inte en modestyrd 
design som  bestämmer hur något ska se ut.

Så när Björn berättar om design så pratar han inte om form 
som  vi vanligtvis tänker på, han pratar om funktion. Oavsett hur 
mycket jag frågar om vad som inspirerat honom, så svarar han 
mig endast vilken funktion de olika former och komponenterna 
i bilarna har. Hur produkten går att nyttja bestämmer hur kunder 
upplever produkten menar Björn. 

Just denna funktionsstyrda 
designfilosofi är nog en bidra-
gande orsak till varför Saab 
har haft vissa bilmodeller på 
marknaden i årtionden. Här 
får Björn också stöd av själv-
aste Steve Jobs - bruksnyttan 
betyder mest för hur kunden 
upplever produkten.

Resultatet av detta kan vi se i hur länge Saab:s olika modeller 
fanns på marknaden. Sannolikt så är det en enastående presta-
tion av en biltillverkare att hålla sina modeller vid liv under 
så många är. Sedan kan kan man ju diskutera om det varit till 
fördel eller nackdel för Saab. Denna lista visar hur länge Saab:s 
olika modeller har funnits ute jpå marknaden:

•  92-96 (1950-1980)   30 år
•  99/90/900 (1968-1993)  25 år
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•  9000 (1985-1998)   13 år
•  NG 900 / OG 9-3 (1994-2003)   9 år
•  OG 9-5 (1998-2010)  12 år
•  NG 9-3 (2003-2014)  11 år

Tanken var att man skulle byta ut komponenter över tid och 
att plattform och karosseri i stort sett inte skulle behöva änd-
ras. Vitala delas kunde bytas ut, utan att det gjorde något för 
helheten. Vi känner väl alla till Saabs komponetstrategi: V4 
från Ford, 1,7 liters motorn från Triumph, automatlådorna från 
Borg-Warner, design från Sixten Sason, 9000 som var till tre 
fjärdedelar italiensk…

Det intressanta är att Victor Möller pratade om samma af-
färsmodell, alltså att köpa viktiga huvudkomponenter till rimlig 
kostnad från en stor bilproducent, då han köpte Saab 2010.

”GM hade en modelltaktik, inte en modellstrategi.
Det kan man tänka på då dom rullade ut en 

ny modell var tredje år. Att göra en ny kaross 
på en gammal bil, det var var vad GM 

ville att vi skulle göra.”

Björn Envall om GMs strategi.

Med bakgrund av detta säger det sig själv att ingen på Saab 
helt kunde såga hur länge en modell skulle leva - men den fick 
leva så länge som den fungerade. Det funktionella kastades nu 
åt sidan och var inte längre en del av tillverkningen. Eller var 
det formen som stoppade det hela? Till och med en Saab ser 
gammal ut förr eller senare. Eller gör den det? 

Det största problemet är sannolikt att 
det finns en gräns för hur många gånger 
en Saab-ägare köper en ny 9-5:a. Efter 
två 9-5:or är de flesta nyfikna på en ny 
modell vid nästa byte, med mindre man 
tillhör den hårda kärna som kör Saab 
oavsett. Det finns ju några av oss....

Men lika fullt måste man fråga sig, 
hur tidlös är Saab:s design? Man kan ju 
undra hur mycket modifikationer som 
krävs för att en 96:a eller en 900:a ska 
se ut som en 2016 års modell. För Björn 
Envall är detta mest troligen en irrele-
vant fråga då det förmodligen inte skulle 
vara möjligt att uppfylla de funktionella 
kraven för komfort, miljö, säkerhet med 
mera idag..

Som vi redan läst i denna artikeln så 
vet vi att för Björn är det funktionen som 
kommer före utformingen. Det finns 
idag gamla bilar i moderna former, så 
som Mini Cooper, WV Beetle och Fiat 
500. Tänk hur fantastiskt det hade varit 
med en modern Saab 96 designad av 
självaste Björn Envall.

Saabs 
Chefdesigners

Sixten Sason
(1947-1967)

Björn Envall
(1969-1994)

Einar Hareide
(1994-2000)

Michael Mauer
(2000-2004)

Antony Lo
(2004-2010)

Jason Castriota
(2010-2012)

Denna artikel är resultatet av många telefonsamtal med Björn 
under vården 2016, bilderna är från Björn Envalls privata 
samling och Saabs arkiv. 

Tack till Peter Bäckström och 
Trond-Arve Hjelle för hjälp och korrektur.       

Björn Envall har godkänt artikeln. 
Copyright9-posten/Kjetil Urheim  

Svenska Saabklubben. samt Bakrutans redaktör tackar 
för den möjlighet vi fick att låna / översätta denna artikel 
för publicering i Bakrutan

Anders Johansson Redaktör Bakrutan

Idag bor Björn Envall i en villa i Vänersborg med sin 
fru Birgitta och deras fyra Saabar; ’1954 Saab 92, ’1992 Saab 
900S (nocturneblå med ljusgrå skinnklädsel), ’1993 Saab 
9000 Aero (på grund av strålkastartorkarna, säger Björn) och 
’2003 Saab 9-3.  På frågan om han kör andra bilmärken än 
Saab säger Björn att han kikat på BMW:s combi-cuper men 
han tillägger ”Varför ska jag betala 400.000.- för en bil med 
sämre plats än i en 9000? Det är vansinnigt!” Och med det sagt 
behövs ingen ytterligare kommentar. 

Historien bakom intervjun:
Undertecknad har haft det stora privilegiet att intervjua Björn 
Envall. Den här artikeln är en sammanställning av de telefon-
samtal vi hade under februari, mars, april och maj 2016. Det 
du kan läsa här är emellertid endast iskristaller i förhållande 
till det isberg av historier han besitter. Det skulle kunna bli en 
bok om man fick mer inblick i allt som Björn upplevt. Artikeln 
anger inte en objektiv och kritisk framställning av Saab, det är 
jag alltför engagerad i Saab för att kunna vara.

Iden till artikeln kom då jag funderade på vad som skulle vara 
det ultimata reportaget i 9-Posten. Vem ville jag helst intervjua 
om jag fick? Svaret kom med en gång, Björn Envall ! Tänk 
om han kunde berätta om lite av vad som utspelat sig bakom 
kulisserna? Men kunde det låta sig göras?

”OK”, tänkte jag, ”Här är det ju bara att sätta igång, ger jag 
mig inte i kast nu med detta kommer det aldrig att ske.” Så 
det fanns inget annat att göra än att fråga Björn om han kunde 
tänka sig att prata med mig. Utrustad med telefonnummer och 
mejladress från den alltid välvilliga museichefen Peter Bäck-
ström, skickade jag ett mejl till Björn för att undersöka förut-
sättningarna, han kanske inte ens förstod nynorsk? (Svenska 
och nynorsk är förövrigt mer besläktade än svenska och norskt 
bokmål, så det har inte varit ett problem).

Hursomhelst, jag skickade mejlet en torsdagskväll i februari 
- kunde han tänka sig att prata med mig? Dagen efter ringde 
telefonen, det var ett svenskt nummer. Det är inte överdrivet 
att säga att jag höll på att falla av stolen då rösten i andra änden 
sa ”Hej, det är Björn”. Jag var igång.
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Om Saab:s  Motorer,  
Varumärke och utmärkelser
Bakgrund, behov och problemlösning

I början på 90-talet bestod motorprogrammet i SAAB 9000 av 2,0 i ( 130 hk), 2,3 i ( 150 hk ) och 2,3 
Turbo ( 200 hk ), samt på ”två- litersmarknaderna”, dvs. Italien och England , en 2,0 Lättrycksturbo 
(LPT) på 150 hk. 

Mercedes och BMW hade båda 6-cylinders motorer på ca 170 hk.

Det var ett ganska stort steg mellan vår kanske lite 
flegmatiska 2,3 i och den minst sagt ystra 2,3 Turbo. 
Vi hade en lucka i programmet så att säga. I planerna 
fanns att ta fram en 2,4 liters insprutningsmotor på just 
170 hk. Men i och med att den hade unik slagvolym 
medförde den en del unika hårdvaror, dvs. kostnader, 
utvecklingsarbete, variantflora osv. 

Problemet diskuterades på hösten -92 mellan TD/
Drivaggregat och Projektledningsteam 9000, varvid 
Niels Uno Håkansson vid ett tillfälle försynt undrade:

- Vi kanske kan göra en 2,3 LPT? Bör ge ungefär den 
önskade effekten. Enkelt ta fram en demonstrationsbil. 
Bara att dra ur sladden till kontakten på APC reglering-
en (= den funktion som tillät kraftig turboladdning vid 
låga varv utan att överbelasta motorn vid högre). Om 
detta blir bra, så blir det en enkel variant på mjukvara 
i motorstyrsystemet. Och så kanske vi kan använda en 
del av de lägre specificerade artiklarna från 2,3 i, det 
vill säga koppling, kylsystem osv. På det sättet tar vi 
ner produktkostnaden lite, jämfört med 2,3 T.

Sagt och gjort. Demonstrationsbilen togs fram, 
cirkulerade mellan ett antal olika befattningshavare 
i Trollhättan samt var med på vinterprovet 1992-93. 

Omdömet var enhälligt:
- Detta blev riktigt bra. Denna skall vi ha

Välbalanserad
Det blev en väl avvägd balans mellan bilens kapa-

bilitet (chassi, köregenskaper) och motor-. Speciellt 
motor-karaktäristiken uppskattades. I och med att 
APC-funktionen var borta, steg momentet successivt 
med ökande varvtal och laddtryck, vilket subjektivt 
gav ett dynamiskt och trevligt intryck (även om max 
turboladdning, och därmed max prestanda, naturligtvis 
inte kom upp i nivå med 2,3 T). 

Niels Uno uttryckte vid något tillfälle detta:
- Den känns som en stor kraftig 6-cylindrig sugmotor
Denna successiva tillväxt av momentkurvan/ ”spets” 

utnyttjades sedan i 2,5 V6 Turbo i Saab 9-3 i mitten 
2000-talet för att ge önskad subjektiv prestandaupp-
levelse.

Det blev marknadsintroduktion av 2,3 LPT på Europa 
m/94 och mottagandet var positivt från kunderna.

Hur ett varumärkesbegrepp kan 
uppkomma

Till m/ 95 skulle göras en sista vitalisering av Saab 
9000 innan den skulle ersättas av Saab 9-5. Beslutet 
blev att lansera 2,3 LPT bredare, även i USA.

På våren -94 hölls ett informationsmöte i Design:s  
konferensrum om m/95 nyheterna. 

Deltagare var representanter från Design, Tekniska 
(främst TD) och Projektledningsteam 9000 samt två 
representanter från reklambyrån, vilka skulle göra 
lanseringsmaterial. Den ena av dem var en reslig man 
från Österbotten med åtföljande sjungande dialekt och 
långa vokaler. Nyheterna presenterades inklusive 2,3 
LPT. 
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Reaktion:
- Vad äär det för braa med den häär då?
- VAD??? Inte förstått?? OK vi tar om igen!

Samma kallsinniga reaktion igen / flera omtag av 
information. I början lugnt, men så småningom lite 
mer irriterat, visserligen hjälpligt dolt men ändå; det 
var en rackarns människa, att inte förstå något, som 
var så bra. Till slut:

- Jag fattar inte vitsen, den ääär ju baara så typiskt 
svenskt LAAAGOM 

Då brast det för övriga unisont och i munnen på 
varandra:

- VAD DÅ LAGOM??!!?? . Detta är ju en mycket väl 
balanserad produkt; praktisk, rymlig, fina köregenska-
per, säker (ABS &  Airbags som standard, fina resultat 
i Folksams olycksfalls-undersökning), bra förbrukning 
i förhållande till prestanda, väl avvägda prestanda, som 
faktiskt i vissa lägen är en säkerhetsfaktor, förutom att 
det bidrar till körglädjen. 

Det är helt enkelt Prestanda med Ansvar = Respon-
sible Performance !!!!

- Responsible  performance ? Jaa men den är braa . 
Den taar vi!

- Oj jaha OK Hmm vad gör vi nu? Vi får informera 
Marknadssidan

Responsible  performance 

Projektledning 9000/ Gunnar Johansson ringde efter 
mötet till Produktplanering / Stieg Ingvarsson (han 
jämte Klas Hallström var Marknadssidans kontakt 
med Teknisk utveckling)

- Jo du förstår Stieg, vi hade ett möte här med re-
klambyrån, och i diskussionens hetta kläcktes vad 
som skulle kunna kallas en slogan, Responsible per-
formance. Byrån vill använda den. Kan det vara något 
/ hur ser du på det?

Stieg vred och vände lite på frågan och sa sedan:
- Jo men vi kör på det
Och så kom detta med i lanseringsmaterialet för just 

2,3 LPT m/95.
Begreppet försvann sedan relativt snabbt till förmån 

för Ecopower, vilket användes i lanseringen av den 
nya motorgenerationen för 9-5. 

I mitten av 2000 talet pågick ett arbete att definiera 
Saabs varumärkesidentitet, och då ”återuppstod” be-
greppet, jämte två andra ”brand pillars”

En man med frågor
I början på september 1994 var det journalistkör-

ningar med 9000 m/ 95 från Paris till Normandie/
Engelska kanalen och åter Paris. Bl. a. deltog från TD/ 
Drivaggregatsutveckling Leif Karlsson och Projektled-
ning 9000 Gunnar Johansson. På kvällen första dagen 
kommer en försynt man fram till Gunnar J:

- Kan jag få ställa några enkla frågor om den här 
2,3 LPT?

- Ja ja men...
Och så börjar diskussionen med många frågor. Efter 

en stund inser Gunnar J, att detta är på för djupt vat-
ten/mer sakkunskap behövs, dvs Leif K ombeds delta.

- Ja ja men....
Så fortsätter det, och även Leif K har inte helt enkelt 

att svara på allt. Sittningen avrundas så småningom: 
- Jag fattar i alla fall inte riktigt vad som är bra med 

den här
- Är ju tråkigt, men vad tyckte du när du körde?
- Jag kör den i morgon åter till Paris, så vi kan ta 

några ord i morgon kväll

Nästa dags kväll kommer den försynte mannen igen:
- Jag fattar
  Kan ni ge mig mer information tekniskt och om 

SAAB turbofilosofi osv?
  Skulle gärna vilja prata med någon mer på SAAB 

om detta. 
  Kan ni ordna? Jag vill göra en rejäl artikel om detta.

Den försynte mannen visade sig vara redaktör på 
Wards Automotive Journal, dvs en framstående ameri-
kansk branschtidning med inriktning mot drivaggregat.

Leif K och Gunnar J återvänder hem och informerar 
TD / Urban Johansson:

- Vi träffade en journalist, som vi lovat sända över en 
del information till, och så har vi lovat, att han får ringa 
och prata lite med dig. Han har rätt mycket frågor. OK?
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- Ja ja, inga problem. Jag tar hand om det.
Pappren sänds över och efter några dagar kommer 

Urban:
- Han har ringt. Han hade väldigt mycket frågor.

Efter någon månad kommer en stor artikel/flera 
sidor i Wards Automotive Journal. Med fina bilder 
och sprängskisser och diagram och argument för 
”turbifiering”.

De inblandade pustar ut lite och tycker det var bra, 
att det blev lite resultat av nedlagt arbete. 

Men det var inte färdigt med detta. Efter ytterligare 
någon månad kommer ett besked från Wards :

- Vi har utsett er 2,3 LPT till Årets motor  Vi vill att 
någon representant kommer och hämtar en utmärkelse 
för detta.

Detta var ungefär som att få ”drivaggregatvärldens 
Oscar”.

Summering
Genom 2,3 LPT fick vi sålunda, och på ett icke helt 

strukturerat sätt får man säga:
- En ny, behövlig motorvariant i 9000
- Identifierat en önskvärd motorkarakteristik för 

Turbomotorer
- Formulerade ett varumärkesbegrepp 
- En förnämlig utmärkelse från Wards

Och alltihop kom sig av att Niels Uno Håkansson 
föreslog att vi skulle dra ur en sladd.

          Text Gunnar K Johansson
Denna artikel är ursprungligen skriven för Saab:s 

veteranförenings hemsida: 
http://www.saabveteranernatrollhattan.com/
Svenska Saabklubben:s redaktör tackar för att vi 

fått nyttja den!
Red

Om glasrutor och dess 
fastsättning

SAAB 9000 innebar bland annat två stora utmaningar (som kanske visade sig vara större än man trott):
- Vindruta och bakruta var för sin tid mycket stora. Och det lilla Operafönstret på C Stolpen hade en  

mycket svår form; dubbel-krökt med mera

- Glasen skulle limmas, av estetiska skäl och beträf-
fande limmad vindruta bidrog den att markant höja  
karossens vridstyvhet

Båda punkterna ovan ställde jämfört med tidigare 
mycket större krav på glasens formnoggrannhet.

Vem kan leverera?
De svenska leverantörernas produktionsutrustningar 

var vid denna tid ej kapabla att möta dessa krav, vilket 
snabbt kom fram när provartiklar började komma fram 
ut produktionsverktygen. 

Ej heller de europeiska glasleverantörerna hade ka-
pabla produktionsutrustningar. Man hade inte så svåra 
glas i Europa med undantag av bakrutorna på Mercedes 
190 och 220, som hade en ”knäck” = ”Knick-scheibe”.

Hur ska vi klara att producera 9000-glasen i normala 
produktionsvolymer?

Lösningen blev att, tillsammans med de svenska le-
verantörerna, titta på hur glasen för amerikanska bilar 
producerades. De var stora, de var limmade och de 

gick i mycket stora volymer i annorlunda utrustningar. 
Under en period köptes vissa glas från USA till 

dess att de svenska leverantörerna moderniserat sina 
utrustningar framemot 1987. Därmed var försörjnings-
frågan tillsvidare hjälpligt löst även om det blev på ett 
kostsamt sätt.

Montering
Då kommer vi till problemet att limma rutorna. 
Detta skedde (och sker fortfarande) med en-kom-

ponents Polyuretanlim, som härdar med hjälp av den  
omgivande luftens fuktighet. Haken blev att det tog 
för lång tid, speciellt på vintern, när det är kallt och 
torrt ute, och inne i produktionslokalen är det varmt 
och torrt, det vill säga en mycket låg relativ fuktighet 
i lokalerna.

Och om limmet inte härdade tillräckligt snabbt, gled 
glasen ur läge vilket gav felaktig passning, 

Om man dessutom stängde en dörr, och rutorna i 
bilen var stängda, gjorde lufttrycket gärna ett litet hål 
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i limsträngen. Dessa var var omöjliga att upptäcka, 
tills dess man körde bilen och kunde konstatera ett 
intensivt visslande vindbrus. 

För att fixera glasen till dess limmet härdat togs det 
fram hjälpmedel bestående av spännband och sugkop-
par medmera.

Och så fick man ha dörrrutorna öppna i produktion.
Varför hade vi så stora problem jämfört med andra 

som också limmade med en-komponent PUR –lim?
- Dels vårt nordliga geografiska läge som skapar  

kalla(re) och torra vintrar
- Dels att våra rutdekorer ej var  konstruerade att 

bidra till att hålla rutan på plats, vilket var fallet hos 
en del  konkurrenter.

Detta var problem som kunde hanteras under för-
serieproduktionen vintern 1983/84 och den begrän-
sade serieproduktionen 1984/ 85. Men till vintern 
1985/86 bröt kaoset ut. Då gick produktionsvolymen 
upp drastiskt dels på grund av att USA försäljningen 
började komma igång, dels hade den billigare 9000i 
introducerats.

Och  nu blev det dessutom vargavinter; ca -15 / - 20 C 
. Veckovis. Vattenmolekyler att härda lim med gick ej 
hitta med mikroskop. Limmets härdprocess var mycket 
kraftigt reducerad. Bilar byggdes klart och ställdes ut 
och även ett antal dagar senare var limmet fortfarande 
helt mjukt. Och bilarna som stod utomhus kunde ju 
inte ha öppna dörrrutor ( se ovan ).

Intensivt arbete bedrevs att finna en lösning. 
Lim från andra leverantörer provades. Ingen för-

bättring

Tvåkomponentlim
Vi fick hit en experiment-utrustning för att prova att 

limma med två-komponentlim, vilket ingen annan 
gjorde.

Det fungerade väldigt smidigt och snabbt och bra, 
fram till dess det blev helguppehåll. 

Om man då inte väldigt noga rengjorde utrustningen, 
var det svårt att komma igång på måndagen (understa-
tement). Alla limrester i munstycken och slangar osv 
hade härdat under helgen. 

Där var en del av förklaringen, varför konkurrenterna 
ej körde med två-komponent lim

Vattenpasta
En arbetsgrupp med representanter från Material – 

laboratoriet, Beredningen och Konstruktion åkte en 
måndag i ca febr 1986 till vår leverantörs centrala lab 

i Schweiz med uppdraget : 
Lös detta / kom på något / vad som helst 
Vi kom till ett ställe, som var arketypen från en sådan 

institution : Fina blanka lokaler i vitt, stål och glas där 
seriösa kvinnor och män gick omkring i vita rockar 
och löste svåra problem.

Men för vår del var det trögt ; dagarna gick och ingen 
lösning. 

På torsdag lunch inför hemfärd fredag var det ett 
lite uppgivet möte om vad göra nu. Varvid en av ”vita 
rockarna” sa:

- Hur vore det att prova med Vattenpasta?
- ??? Vad är det?
- En silikonförening som innehåller / binder mycket 

vatten. Och i torr omgivning avger det vattnet och kvar 
blir bara ett ofarligt vitt pulver. Man kanske skulle 
kunna lägga lite bredvid limsträngen, och därmed till-
föra så  mycket fukt, att det snabbar på härdprocessen? 
Vi kan göra ett labb prov i eftermiddag/det tar ett par/
tre timmar.  Sedan ser vi om det gör något.

Viss skepsis bland SAAB-folket men det var ju inget 
att förlora. 

Provet riggades och utvärderades fram på eftermid-
dagen.

Jo då det var en mycket tydlig påverkan till det bättre. 
Detta var intressant.

- Hur får vi fram detta då, så vi kan prova hemma i 
produktion?

  Och om det fungerar hur klarar vi försörjning till 
produktionen?

- Inga problem. Vi har god kapacitet att producera 
detta i volym, och vi kör fram ikväll provtuber, som 
ni kan ta med hem i morgon

Nästa dag inför avfärd får vi med oss ett antal plast-
kassar med sådana provtuber. Vi tar dem som hand-
bagage.(gick då / ej nu)

Prov gjordes i laboratoriet och i produktionen och 
resultatet var positivt (även om den inte helt löste 
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problemet) , så vi införde detta med applicering av 
vattenpasta. Med hjälp av den, spännband och kilar 
samt handpåläggning av alla slag klarade vi resten av 
den vintern. Sedan blev det vår och sommar och då 
gick det bättre

Men uppdraget till vintern 1986/87 var ju:
- Vi måste ha något mer/ något bättre
Diverse aktiviteter startades och provades, men det 

var trögt med att hitta något . 
På många möten under året ställdes frågan och gavs 

svaret:
- Hur ser tidplanen ut?
- Till vintern kommer åtgärd in.
- Kanske lite mer specifik / mer detaljerad plan?
- Till vintern

Till slut var ideerna uttömda men något måste göras. 
Förslag kom efter semestern -86:

- På glasen kanske vi kan limma på små vik-bleck och 
så skruvar vi fast dem mot karossen, t ex i A-stolparna.

Hmm, jo lite rustik lösning kanske, men vi provar 
med det 

Intensivt arbete att få fram verktyg och processutrust-
ning hos leverantören, krockprov och produktions-
bredprov i flera vändor hos oss. Men det fungerade 
och till slut var det klart och gick in i vår produktion 
en tisdag i slutet av november -1986. 

På torsdagen samma vecka kom den första snön det 
året , dvs det var vinter.

Och tidplanen höll därmed

Därefter följde en period på något år med relativt lugn 
och ”konsolidering” på glas- och limfronten.

Inkapsling
Men sedan kom utvecklingsarbetet på 082/9000 CS.
Den hade en STOR bakruta. Med många intrikata 

passningsproblem.
Hur lösa limning och fixering av den ???
I samband med arbetet på 9000 rutorna i USA hade 

vi sett en teknik att gjuta på dekorlister av Polyuretan 
direkt på glaset; Inkapsling. 

Tekniken i sig var intressant och borde kunna ge 
möjligheter till lite olika funktioner och annat. 

T ex fixering till dess limmet härdat. Vi såg rutor där 
borta som gick i väldigt stora volymer och som hade 
ingjutet skruvar i PUR-listen. Just med det syftet att 
fixera. 

I och för sig var dessa högvolymrutor enklare och 
mindre än vår. Men volymerna de var stora ….. 

Vi letade upp exempel på större rutor också med in-
kapsling och som gick i volymer liknande våra. Samt 
en jättestor ruta för en Buick show car. Visserligen en-
styckstillverkning, men vilken ruta så stor och så svår !

Vi fick oss tillsänt dessa olika exempel och visade 
upp dem och sade :

- Så här vill vi göra för att säkra att vi ej har problem 
med 082 bakruta.

Det var på sina håll viss skepsis , inte minst på grund 
av att inkapsling då ännu ej kommit till Europa.

Utifrån erfarenheterna med 9000 bakrutan fick vi i 
alla fall ok att gå denna väg.

Det blev en mödosam ”resa” att genomföra detta 
med förseningar, tilläggskostnader etc. Röster höjdes 
till och med  för att gå tillbaka till 9000 konceptet med 
separata dekorlister. Men beslutet låg kvar. 

Förutom att hålla fast rutan i rätt läge med hjälp av 
inkapslingens skruvar och styrpinnar, kunde vi på ett 
ganska smidigt sätt få till såväl högplacerat bromsljus, 
som munstycke för bakrutespolning.

Så småningom var det dags bygga första prototyp-
bilen i ”Frickeboa” med glas ur verktyg.

Stor spänning bland de församlade:
- Hur blev detta?
- Jo då inte så illa för att vara i stort sett första skott

Åke Nilsson, ansvarig för beredningen kom förbi, 
tittade och sade:

- Under alla år med 9000 produktion har vi aldrig 
byggt en bil som sett så här bra ut.

Därmed var alla tvivel undanröjda, och i fortsätt-
ningen kunde arbetet bedrivas under ordnade former 
och i viss ro.

Text Gunnar K Johansson

Denna artikel är ursprungligen skriven för Saab:s 
veteranförenings hemsida: 

http://www.saabveteranernatrollhattan.com/

Svenska Saabklubben:s redaktör tackar för att vi 
fått nyttja den!

Red
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Saabmarknad I Tidaholm
Välkommna till oss den 12 - 13 Augusti

klockan 8,00 till 17,00

Nu har jag överlåtit firman till sonen Björn

Själv har själv skruvat med Saab i 50 år och försöker nu bli pensionär 

så jag kommer att sälja ut en stor del av mina Saab delar.

Det handlar om delar till allt från 

Saab 92 till Saab 9-5 

samt både nytt och bättre begagnat 

Har ni frågor eller önskar ytterligare

 upplysningar så är det bara att ringa 

Leif Blomberg på telefon 0703-127938

Enklare förtäring kommer 

att finnas på plats

Betalning görs med kontanter, 

kort, eller swish

Platsen är 

Bg-Bilservice i Tidaholm AB
Norra ringvägen 2B

522 31 Tidaholm
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Reservdelar & Klubbshop

Hans Willebrand Tel: 0480-330 56
Telefonnummer till reservdelsverksamheten: 073-03 69 480 
Mejladressen är reservdelar@saabklubben.se
Materialförvaltare Håkan Larsson Tel: 0504-100 22 
Mejl: klubbshop@saabklubben.se

Jan Karlsson 
Bangårdsv. 4 D 
656 71 Skattkärr

Evenemang som Saabklubbens reservdelsverksamhet 
kommer att närvara på under 2017. 

11:e Juni, Saabfestivalen i Trollhättan

3:e September besöker vi Östgöta Saabklubbs reservdelsmarknad i Norrköping. 

Observera att vi endast tar med förbeställda reservdelar till de olika evenemangen (gäller ej marknaden i Skatt-
kärr), vi kommer endast att ha med ett mycket begränsat utbud av annat förutom förbeställda reservdelar. Så 
beställ i tid via webshopp,telefon,mail för att vara säker på att få era önskade delar levererade. 

Tisdag: 08,30-16,30
Onsdag:08,30-20,00
Torsdag:08,30-16,30

Lunchstängt 12,00-13,00 

Direktförsäljning från reservdelslagret i Skattkärr kan ske efter överenskommelse 
per telefon eller mail.

Semestertider
Från och med i år kan vi glädjande meddela er att reservdelsverksamheten 

kommer att ha öppet under hela sommaren, 

dock med reducerad bemanning vecka 29–32, så räkna med något längre 
leveranstider på reservdelar och svar på mejl och telefon under den perioden.

Trevlig sommar önskar personalen på 
Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet. 
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Specialerbjudande

Taksökare begagnad, men i väldigt bra skick.

Fabrikat: 
General-Electric

Art.Nr: 705980

Passar till: 
92,93,95,96 

Pris: 2000:- 

Baksätesfilt, original, begagnad, felfri. 

Art.nr: 705981 

Passar till Saab 
92,93,96

Pris: 500:-

Efterlysning !

Ni har väl inte missat att ni kan köpa reservdelar till era moderna Saab:ar direkt från Saabklubben 
och dessutom få 10% rabatt på delarna ni köper från Orio via oss.

Saabklubben blir er nya Saabåterförsäljare!

Praktiskt kommer det i framtiden att fungera via den webbshopen men tillsvidare skickar ni er be-
ställning till reservdelsJanne så hjälper han er!

Reservdelssamarbete 

mellan Svenska Saabklubben och Orio

Vi söker nya eller mycket fina begagnade gummidetaljer/tätningslister till Saab 900 Cabriolet 1987-
1994 för nytillverkning, vi köper dem gärna av er då det ibland måste skäras av för att se profiler m.m.

Vi söker också nya Vattenslangar för nytillverkning till Saab V4,99,900 1972-1993, för att komplettera redan 
befintligt sortiment. Vi köper dem gärna av er. 

Ring eller maila till Saabklubbens reservdelsverksamhet: 
Tfn: 073-036 94 80 
Mail: reservdelar@saabklubben.se

Tack på förhand.
Med vänlig hälsning: Jan Karlsson för Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet.
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Sportavgassystem 95,96 V4 1967-1980
Avgassystemet har ett bättre flöde än befintliga 
sportsystem på marknaden, passar både till standard 
och lätt trimmade motorer upp till ca 90 hk. Kom-
plett inklusive monteringsdetaljer.

Artikelnummer: 705810

Pris: 2600:-

Nytillverkat

Handbromskabel till Saab 92 1950-1956
Artikelnummer: 704679
Pris:225:-/st 

Handbromskabel till Saab 93,95,96 1956-½61, 
96 T.o.m Ch.nr: -134.999,
95 T.o.m ch.nr -3.130
Artikelnummer: 716201
Pris:225:-/st 

Nytillverkade kopplingsslangar finns numera att 
beställa till följande:

Saab 99 1969-1974
Artikelnummer: 891951
Pris:395:-/st 

Saab 99,90 1976-1987
Artikelnummer: 893794
Pris:395:-/st 

Nyinkommet
Sportavgassystem till Saab 900 Turbo finns att 
beställa i följande utföranden: 

1979-1988 8-16V Halvsats med dubbelutblås, bilar 
utan katalysator.
Art.nr: 061-H
Pris: 2150:- 

900 1988B-1993  8-16V, Halvsats, Passar efter mel-
lanröret katalysator.
Art.nr: 061-H2
Pris: 1600:-
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Tätningslist/ Glaskanallist dörrar, passande till 
Saab 93,95,96 1956-1980. (Position 6 på bilden)
Art.nr: 715235-1

Pris: 125:-/ meter

Tätning, inre, dörruta 93,95,96 1960-1980, 
Vänster och Höger sida. 
Färg: Svart
Modifieras vid vinkeln på dörr.
1-M Lång. (Position 11 på bilden)
Art.nr: 715229-1

Pris: 125:-/st

Grå vävplast finns numera att beställa i följande 
utföranden. 

783249  ”Slätt utförande”  140cm bredd
Pris: 300:-/ Löpmeter

783249-SV  ”Svetsat utförande, randat” 140cm 
bredd
Pris: 375:-/ Löpmeter
Passar till: 95,96 1962-1966 Fram och baksäte samt 
sidopaneler.

900 1979-1988  8-16V, Komplett sats med dubbelut-
blås, bilar utan katalysator.
Art.nr: 061-K
Pris. 2950:- 

Nyinkommet

T-shirtar i olika färger och storlekar med ”Ur-
saaben” som tryck. 

Pris: 150:-/st 

Musmattor i olika färger med ”Ursaaben” som 
tryck. 

Pris: 40:-St

Kika in i Saabklubbens Webshop, där finns alla 
varianter att köpa. 

Nyinkommen klubbregalia!
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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 klubb-
tillhörighet och vilket medlemsnummer du har i Saabklub-
ben 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

Nordic Tuning i Norrköping
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt på verk-

stadsjobb och originaldelar, en fri felsökningstimme vid 
trim (steg 1, 2 & 3) samt 30 % rabatt på Valvoline motorolja 
lösvikt, vid uppvisande av medlemskort. Detta gäller hos 
Nordic Tuning i Norrköping

Saabåterförsäljaren ANA 
Trollhättan AB 

lämnar 15% rabatt på Saab original tillbehör  
och reservdelar mot uppvisande av giltigt medlem-
skort i Svenska Saabklubben.

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

eSID.se
Klubbmedlemmar erhåller 10 % rabatt på tillbehöret 

eSID2 till Saab 9-3 2007-2014. De köpes enklast via klub-
bens webbchop där rabatten redan är avdragen.

Top n´Trim Shop i Helsingborg 
Top n´Trim erbjuder bland annat många olika typer av 

lister till din Saab. Saabklubbens medlemmar erhåller 15% 
på material. Top n´Trim Shop Rundgången 10  254 52 Hel-
singborg Tel. 042-20 09 69 www.topntrim.nu

CardYourCar
CardYourCar erbjuder ett stort antal Saab-relaterade 

produkter. De har den officiella SaabsUnited-shopen 
och är officiell återförsäljare av Hirsch. Saabklubbens 
medlemmar har 10 % rabatt på samtliga artiklar (för-
utom kampanjprodukter). För att ta del av rabatten, 
ange klub3df761dpa vid beställning

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.

Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter från Furni-

ture Clinic. Produkterna används för rengöring, fläckbort-
tagning och reparation av läder, läderfärger m.m. Saabklub-
bens medlemmar erhåller 15 % rabatt vid angivande av kod 
“saabklubb” vid beställning: 

Rennsport Haus Sweden
Saabklubbens medlemmar erhåller 5-10% rabatt på det 

flesta delarna till SAAB om inte annan rabattsats står an-
given.Beställningar görs via telefon eller mail. Glöm inte 
att ange ditt medlemsnummer. Hemsida: rennsporthaus.se

Email: info@rennsporthaus.se Tel. +46(0)73-0921928

Ekman Bil&Båt AB på Värmdö
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt, vid upp-

visande av giltigt medlemskort.

Maptun Performance AB
Maptun utvecklar och tillhandahåller uppgraderad 

mjukvara samt trim- och originaldelar till nyare modeller 
av Saab. Medlemmar erhåller rabatt vid registrering på 
denna sida: https://www.maptun.com/se/ Maptun Parts – 
Svenska Saabklubben. Ange följande kod vid registrering: 
” SSK2016MT ” 

Järbo Färg & Lack / Alfta Bilfärg
Erbjuder billackerare och ”gör-det-självare” ett brett 

sortiment av produkter för billackering. Har även Saabklub-
bens färgrecept. Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % 
rabatt på köp för över 500 kr. Ange ditt medlemsnummer 
vid beställning.

Förmåner
Saabklubbens medlemmar har rätt att handla nytillverkade 

delar ur Sonettklubbens reservdelslager
http://www.sonettclub.se/

20 %
-15 %

MedlemspriserHalva priset!Rabatt...
Läs gärna mer om de företag som erbjuder våra medlemmar rabatter på www.saabklubben.se
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Säljes

Glöm inte att skicka in era artikelunderlag 
inför nästa Bakruta till redaktionen i god 
tid innan deadline den 20 Augusti 2017 !

ÄKTA JUBILEUMS-SAAB -97
Denna kära gamla SAAB 9000 CSE Jubileum 
170 hk söker ny ”vårdnadsgivare” p.g.a. trängsel 
i garaget. 
Bilen har haft endast  en ägare. Är en s.k. ”Äkta 
Jubileumsmodell” med många, långa, sköna mil, 
mestadels landsväg, endast mindre del  stadskör-
ning. Det den ”saknar” är automatlåda, taklucka, 
el-stolar, SAAB originalradio. 
Det den har är avtagbart drag, Defa  motorvärmare 
och batteriladdare, Bosch X-ljus, Blaupunkt bil-
radio med Cd-växlare i bagageutrymmet, fäste för 
”gamla”  Ericsson mobiltelefoner med handsfree, 
chippad till 200 hk en gång i tiden, detta utöver 
standardutrustningen för  jubileumsmodellen som 
bl.a. bestod av skinnklädsel med gamla SAAB-
loggan i ryggstöden, m.m. 

Servicebok ifylld och  service gjord hos SAAB-
verkstäder. Bra men ej ”perfekt” skick. Finns numer 
i norra Skåne. 
Säljes endast till ”nördar” och/eller samlare.     per_
erik.logdberg@mac.com
Per-Erik LÖGDBERG          medlem 5242
Påbrovägen 27
281 46 TORMESTORP

mobil: 0705-33 51 05

e-post:  per_erik.logdberg@mac.com

Reservdelar till Saab 96 

2 takt och V 4
Motorer, Inredningar, karossdelar m.m. från ner-
plockade bilar.
Mycket grejor finns.
Ring 0451 - 26081 Per-Åke Enocsson Bjärnum.

SAAB 9 – 3 SE 2,0 T, Cabriolet, 
MonteCarlo gul, svart tak, svart skinnklädsel, 

årsmodell 98, manuell, som gått 13 570 mil
Vi måste skiljas från vår ”Pärla” på grund av sjuk-

dom. 2002 köpte vi den ”Pippigula cabben” och sedan 
dess har vi glatt oss åt att köra den i vackert väder - 
övrig tid har den stått i garaget. Den är i originalskick 
och alltid utan anmärkning på besiktningen. Vi önskar 
nästa ägare lycka till med vår ”Pärla”.

Den kommer att finnas att beskåda på SAAB-festi-
valen i Trollhättan den 6 – 9 juni 2017.

Prisidé 90 000 kr
Erling Holmin:  Tel 070 594 49 77  0521 25 82 43
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Är du trött på den statiska  färddatorn i din Saab NG9-3?

eSID2 är ett unikt tillbehör till Saab 9-3 2007-2014 där den tar över displayen i bilen och visar annars 
dold information för föraren t.ex. momentan bränsleförbrukning, etanolhalt, konfigurerbart välkomst-
meddelande, laddtryck och mycket mer. 

Utöver detta får föraren bl.a. tre blinkningar vid filbyte och möjlighet att läsa alla felkoder i hela bilen. Tar 
bara några sekunder att installera! Läs mer på http://www.esid.se

Are you tired of the static trip computer in your Saab NG9-3?

eSID2 is a unique accessory for Saab 9-3 2007-2014 where it takes over the display in the car and shows 
otherwise hidden information for the driver, for instance momentary fuel consumption, ethanol blend, selec-
table welcome message, boost pressure and much more. In addition to this the driver gets features like three 
turn indications during lane change and the ability to read all faultcodes in the car. Takes just a few seconds to 
install! Read all about it at http://www.esid.se

Art.nr: eSID2    Pris: 1530:-

Valbara funktioner i eSID:

Funktion Kommentar

Momentan förbrukning Visar aktuell förbrukning under de 2 senaste sekunderna

Genomsnittsförbrukning Som den låter. Visar snittförbrukningen sedan föraren senast nollade funk-
tionen

Total bränsleförbrukning Visar hur mycket bränsle (i liter) som gått åt sedan föraren senast nollade 
funktionen

Moment / Effekt Aktuellt värde samt det maximalt uppmätta sedan föraren senast nollade 
funktionen

Motor data Visar aktuellt värde för moment, effekt, motorvarvtal samt bilhastighet

Kylvattentemp Visar aktuell värde

Laddtryck Aktuellt värde samt det maximalt uppmätta sedan föraren senast nollade 
funktionen

Insugslufttemperatur Visar aktuell värde

Luftmassa Aktuellt värde samt det maximalt uppmätta  sedan föraren senast nollade 
funktionen

Etanolhalt Visar mängd etanol (0-85%) i bränslet i BioPower bilar

Växellådsoljetemperatur Visas endast på Automat-växlade bilar
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XWD Olje/Kopplingstemp. Visar aktuell värde
Färdsträcka Visar hur långt bilen har rullat sedan föraren senast nollställde funktionen

Körtid Visar timmar samt minuter sen bilen började rulla (går att nollställa under 
körning)

Acceleration Visar accelerations-tid (tex. 0-100 km/h), samt även sträcka (tex. 0-402 m)

Däcktryck Kräver däcktryckssensorer (TPMS). Visar aktuellt tryck i varje hjul

Batterispänning Aktuell batterispänning
Startspänning Visar hur mycket batterispänning sjönk medans startmotorn var aktiv, visar 

hur bra batteriet är. Är värdet väldigt lågt bör batteriet laddas eller bytas ut

Systemklocka eSID kan ställa in systemtiden om man har eftermarknadsstereo så att 
service intervallräknaren samt bränslevämaren fungerar på vintern (Diesel-
bilar primärt). Kräver lite kabelinstallation i bilen, se hemsidan under 
"Manualer"

Utetemperatur Samma som vanliga SID funktionen

Läsa felkoder eSID läser alla felkoder i hela bilen, inte bara motorrelaterade (OBD) som 
de flesta telefoner kan läsa med en liten OBD-plugg

Radera felkoder Radera alla felkoder i hela bilen

Partikelfilterdata Endast på Diesel-bilar. Visar estimerad sot-nivå i partikelfiltret samt hur 
längt bilen gått sen senaste regenereringen

Tre-blink När man trycker lätt på blinkersspaken så blinkar bilen 3 gånger för filby-
ten osv (kan justeras upp till 9 blink)

Dimljusaktivering Dimljusen aktiveras när man slår på parkeringsljus och/eller när man slår 
på helljuset

Välkomsttext Välkomsttext som visas efter att man startat bilen, går enkelt att ändra via 
rattknapparna. Se bilden nedan

Justerbart torkarintervall Om man håller nere vindrutetorkarspaken under ett helt fönstersvep för 
att sedan göra ett enkel svep på vindrutan nästa gång det behövs så lär sig 
eSID det och håller den takten. Extra bra t.ex. om bilen har regnsensor men 
föraren vill låsa intervallhastigheten (går sätta upp till 60 sekunder emellan 
svepen)
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Under 2017 träffs och pratar vi Saab en onsdagskväll i månaden (med undantag av juli och augusti) vid föl-
jande tillfällen: 14 Juni, 13 September, 11 Oktober, 15 November samt den 13 December. Håll koll på var vi 
ska hålla till på hemsidan då den ordinarie lokalen är brandskadad och vi söker ersättningslokal för närva-
rande.

Sommaren är vår mest träffintensiva period även om vi nu inte arrangerar alla träffar själva utan ofta 
samarbetar med andra föreningar om arrangemang. Vi får alla på många sätt välbehövlig draghjälp 
av varandra

25 Maj  Våruppstart med träff i Burträsk Kontakt Thomas Ramsell 070 - 312 43 39
27 Maj  Bergsåkersmarknaden i Sundsvall 

3   Juni  Grunkor & Mojänger i Överklinten Johnny Andersson 070 - 528 57 98
6   Juni  Umeå Cityrunda Anders Johansson 070 - 510 88 78
17 Juni  Saabträff på Olofsfors bruk Anders Linné på tel 0700-803731

1 Juli  Ådalsrallyt Kramfors Saab:Maurits Falk 0612-100 83 / Arr:Torvald Forsman 070-5221617
15 Juli  Ramsele veteranfordonsdag Thomas Ramsell 070 - 312 43 39
16 Juli  Veteranrally Härnösand, se separat annons.
22-30 Juli Lycksele motorvecka Johnny Andersson 070 - 528 57 98 

20 Augusti Vännäs Motormuseums dag Anders Johansson 070 - 510 88 78

Under sommaren träffs vi också på onsdagsträffar i Umeå. på Gammlia vid musét från kl 19.00 med början 
den 12 Juni och fram till i slutet av Augusti, samt i Sundsvall vid hamnen. 
Sundsvallsträffarna avslutas med en utflykt till okända mål och tiden som gäller är 18,00 - 20,00 från den 13 
Juni - 22 Augusti.
Tisdagskvällar träffs vi också på cafe Storudden skyltat från Gravmark väster om Sävar efter Flodavägen.
 
Vidare info kan sökas på vår hemsida 
http://norrland.saabklubben.nu/

Välkommna
Styrelsen

Träffkalender 
våren / sommaren 2017

Nostalgidagar i Härnösand/Höga kusten 
14 - 19 Juli 2017

Nostalgidagarna vid Höga Kusten som pågår i fem dagar med olika teman. 
Bland annat handlar det om  ett veteranbilsrally/-utställning den 16 juli i 
Härnösand. 

Detta veteranrallyt ingår i NMH-cupen och pro-
grammet för dagen ser ut som följer:
Veteranfordonsutställning 11:00 – 13:00
Veteranfordonsrally 14:00 – ca 17:00

Deltagande i fordonsutställning 100:-
Deltagande i veteranrally 300:-. I priset ingår även 
en utsökt middagsbuffé för chauffören på landshöv-
dingens residens.

Passagerare i rallyt som önskar delta vid middagen 
betalar för vuxen 100:- samt barn 60:-.
Dagen avslutas med Mingelkväll på Härnösands 
bildmuseum
Se vidare: https://www.facebook.com/pg/Nostalgi-
dagarna-i-Höga-Kusten-1926652867561279/events/  
Hemsida: http://nostalgidagarna.com/
veteranbilsutst%C3%A4llning%20och%20Nostalgi-
rally.html
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Saab/motorträff i Olofsfors

Nytt för i år !
Klassikerrundan 2017

Omedelbart efter Motorträffen  inbjuder 
Saabklubben tillsammans med den lokala 

Volvoklubben till ett minirally i omgivning-
arna som sedan, för de som vill, avslutas med 

middag på restaurang 2 Bröder kl 17.00. 
Första start vid scenen kl 15,30

Middagen betingar ett självkostnadspris på 
175:- kr per person + dryck. Föranmälan till 
middagen är obligatorisk och görs på mejl till 

” anders@anumark.org ”. 
Max 60 fordon så ”först till kvarn” gäller!

Håll koll på vår hemsida:   
https://saabklubben.se/norrland/ 

för senaste info!

www.facebook.com/olofsforsmotor

Fri entré !
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Träffkalender 
Sommaren/hösten 2017

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

6 Juni Motorträff Gärsnäs
8 Juni Månadsträff på bialitt med miniloppis
21 Juni Onsdagsträff Vikens hamn
1 Juli Saabträff på Nostalgicaféet Tryde Info
1 Juli Harlösa bilträff Bränneriet. Tema 

Volvo/Ford
4 Juli Motorträff Gärsnäs
7-9 Juli Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp
13 Juli Månadsträff på Bialitt
18 Juli Motorträff Gärsnäs
19 Juli Onsdagsträff Vikens hamn  Info
22 Juli MHK Skåne Thulinträffen
1 Aug Motorträff Gärsnäs 
5 Aug Harlösa bilträff Bränneriet Tema 

Saab/Opel
10 Aug Månadsträff på Bialitt
12 Aug Prel Saabträff Hovdala i.o.m Snapp-

hanerallyt

19-20 
Aug

Vallåkraträffen 

22 Aug Motorträff Gärsnäs
23 Aug Onsdagsträff Vikens hamn  
30 Aug Årets sista onsdagsträff Tykarpsgrot-

tan
2 Sep Harlösa bilträff Bränneriet. Tema 

franskt
5 Sep Motorträff Gärsnäs
10 Sep MHK Skåne Gula träffen
12 Sep Årets sista tisdagsträff i Löddeköp-

inge
14 Sep Månadsträff på Bialitt
16 Sep Fly N Ride Ljungbyhed
20 Sep Onsdagsträff Vikens hamn  
24 Sep Avslutning Motorträff Gärsnäs
12 Okt Månadsträff på Bialitt
9 nov Månadsträff på Bialitt
14 Dec Månadsträff på Bialitt

Vidare info om kommande aktivieterr publiceras på http://saabklubben.se/skane

Välkommna  Styrelsen

Träffkalender 2017 
Saab Gothia

6 juni Svenskbilsträffen: Start vid Volvo Museet på Arendal Göteborg kl 9 med mingel, fika och museibesök, 
vid 12-tiden åka en rallyslinga till SAAB Car Museum i Trollhättan lunchtallrik och museebesök. Kostnad 
200kr vuxen 100kr barn under 15år. Vidare info: http://www.svenskavolvoklubben.se/kommande-volvotraffar/

6 juni Motorhistoriska dagen, Gustav Adolfs Torg 11-15, arrangör GMHK, www.gmhk.org

9-11 juni Saab Car Museum Festival 2017 Saab-festival i Trollhättan mer info på: http://saabcarmuseum.se/
evenemang

9 augusti Onsdag från ca kl 18. Saab Gothia ansvarar för onsdagsträffen vid Maritiman, behöver 3-4 funktio-
närer med gula västar som kan hjälpa till och dirigera bilarna. Hör gärna av dig om du vill hjälpa till.

27 augusti Söndag kl 14, Gustav Adolfs Torg – säsongsavslutning! Utflykt/karavan till Ramberget kl 15:30.

Övrigt: Veteranbilsträffar vid GöteborgsOperan/Maritiman varje onsdag hela sommaren för alla bilmärken!
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Göteborgssektionen
Mats Kadmark
Trekantsgatan 6
418 75 Göteborg
Tel 0736-72 30 72

Saab Skånia
Bengt Åkesson
Östraby 9122
242 97 HÖRBY
0415 - 40222

Södermanland/
Västmanland
Vakant

Gotlandssektion
Björn Askengren
Roma Busarve 638
622 54 Romakloster
0498-50038 / 0704-298278
Askengren@telia.com

Blekingesektionen:
Anders Kjellquist
073-838 16 99

Saab Stockholm
Urban Trued
Tel 070-647 08 14

Gästrikland
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Uppsala Uppland
Lars-Åke 
Karlsson
018-36 77 06

Norrlandssektionen
Thomas Ramsell
070 - 312 43 39

Hallandia 
Mats-Ove Fredlund
Tel 070-698 93 52

Saabträff på Nostalgicafeet i Tryde
1 juli kl 09:00

Resan går via fina vägar längs kusten till Tomellila. 
Om man vill kan man övernatta där. Ca 20 mil enkel 
resa.
Anslutning längs vägen i hela Blekinge

Ölandsutflykt
Den 21 Juli åker vi till Öland där vi bland annat ska 
besöka Lars Karmelid och hans Nostalgimuseum.
Vi samlas vid JULA i Karlskrona kl 08.00.

Blekingesektionens 
 sommarprogram 2017

Saabträff i Emmaboda
Den 5 Augusti träffs vi på Emmaboda flygfält i 
bilens och framför allt flygets tecken. Vi kommer 
bland annat att få en flyguppvisning av bland annat 
JAS 39 Gripen, ett 20-tal Saab 91 Safir (SK 50) 
samt JAK 25.
Träffen sker i samarbete mellan Svenska Saabklub-
ben och Safirklubben Qvintus i Ronneby

Skicka gärna in några bilder och textrader från de träffar ni 
varit med på till redaktor@saabklubben.se så får alla se vad som 

hänt inom Saabklubben runt om i Sverige denna sommar !

Red / Bakrutan

Evenemang
 Lokala träffsamordnare 

Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare
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SVENSKA SAABKLUBBEN HAR NU EN 
AKTIV STOCKHOLMSSEKTION. 

Vi har bildat en styrelse som ska samordna och tipsa om träffar i 
Stockholmsområdet. 

Sektionen kommer även i år att ha veckoträffar vid restaurang Skrovet
,Årstavikens segelsällskap. Dessa drar vi igång med den 2 maj 2017 från 
kl 18.00 och håller på varje tisdag tills fiket stänger för säsongen. Det är bara 
att komma dit med vilket fordon du vill och ta en kopp kaffe eller mat om du 

vill, över lite trevligt snack.
Sektionen kommer gemensamt att åka till andra veckoträffar som:

Ulva Kvarn (Uppsala)

Trosa hamnträff

Nyköpings hamnträff

Nifsta (Gottröra)

Vid dessa tillfällen bestämmer vi några strategiska samlingspunkter så att vi kan komma till 
träffen i gemensam trupp.

Dessutom har AHK en Saabspecial vid Årstaviken som vi kommer besöka.

Dock är inga datum klara än, så håll utkik på hemsidan!

De datum som vi redan har bokat in för träff i Stor-Stockholm är 6 juni, då det 
dessutom är motorhistoriska dagen. Mer information kommer längre fram.

Dessutom planerar sektionen att deltaga på Älvnäsdagen den 26 augusti. En 
träff med både bilar och andra aktiviteter.

Vill ni själva anordna en träff i området så hör gärna av er till oss för stöd.

Den enklaste vägen till vår hemsida med uppdaterad 
information är att gå in på Svenska saabklubbens hemsida, 
därefter gå in under ”medlemmar” och ”lokalsektioner”, där 

finns en länk till vår sida. När ni väl hittat den så sparar ni den 
som favorit! 

Väl mött & hoppas vi ses i sommar! 
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Måndagen den 26 juni 
Saabkväll vid Årstaviken, 

Stockholm

Automobilhistoriska Klubben anordnar även 
i år måndagsträffar vid Årstaviken, ett par 
hundra meter bakom Eriksdalsbadet. Förra 
året kom det riktigt många Saabar av olika 
modeller och vi hoppas förstås att det kommer 
minst lika många i år.

Man åker ner dit från den lägsta Skanstullsbron, 
samma nedfart som Eriksdalsbadet. Gå gärna in 
på ahk.se och kolla in kalendern så finner du en 
karta. Det brukar även dyka upp olika märken på 
måndagsträffarna vilket ger en bra variation. 

Förutom att kolla in fordonen så finns det även 
en restaurang där man kan äta något gott eller bara 
ta en glass. Träffen börjar vid 18-tiden men man 
kommer dit när det passar en själv. Vid 20–20.30 
börjar folk bege sig hemåt.

Sommarprogram 
2017

3 juni        Motorhistoriska dagen Hyltebruk

11 juni      Rally

20 augusti   Särdals kvarn

3 september  Glassbo Våffelstuga

15 oktober    Björkäng vägkrog

Kolla aktuell info på http://hallandia.saabklubben.se/

Ta gärna med familjen, kompisen eller 
någon annan som är nyfiken.

Önskar er alla välkomna till årets träffar.

Styrelsen



BAKRUTAN 2-201750 BAKRUTAN 2-20176



BAKRUTAN 2-2017 51

7659 Öyvind Saether Lökken Verk
7660 Graham Herrick Leicester
7661 Reinhard Zoehrer Untersiebenbrunn
7662 Christisn Berg Wattenbek
7663 Göran Karlsson Gånghester
7664 Anna Knautz Vallentuna
7665 Calle Sjöberg Bua
7666 Gunnar Sjölander Umeå
7667 Ingemar Moqvist Västerljung
7668 Åke Nylander Kvissleby
7669 Jan Sundling Mjölby
7670 Jacob Britschgi Askim
7671 Anders Land Kungsbacka
7672 Anders Johnson Stockholm
7673 Ove Eriksson Orrefors
7674 Nax AB  Jonas An-

dersson
Hisingsbacka

7675 Pablo Castillo Tungelsta
7676 Micke Karlsson Örebro
7677 Vegard Ramskjell Beiarn
7678 Ferry Flinterman Hoofddorp
7679 Henrik Eigert Skövde
7680 Fredrik Karlsson Linghem
7681 Tomas Edvardsson Burträsk
7682 Boo Holmström Svenljunga
7683 Ragnar Burenius Göteborg
7684 Gabriele Hakenberg Warstein
7685 Ole-Petter T.Johansen Kristiansand
7686 Christophe Durand Miramas
7687 Lasse                                         Lööf Gävle
7688 Philippe Revellin Vaux-Saules
7689 Gerda Persson Bromma
7690 Mats Fagrell Vedevåg
7691 Lars-Erik Olsson Dals Långed
7692 Emil Karlsson Nässjö
7693 Peter Georgsson Vintrosa
7694 Nils Falck Älmhult
7695 Arne Nilsson Krokom
7696 Anders Uleskog Tingsryd
7697 Christer Krona Kristianstad
7698 Daniel Jaenson Jönköping
7699 Hans Gustafson Horn
7700 Johan Blick Mjölby
7701 Lasse Eriksson Trollhättan
7702 Anders Swedberg Haverdal
7703 Lars Karlsson Kristinehamn
7704 Joel Sörqvist Frändefors
7705 Zbigniew Stepak Jedrzejow
7706 Michael Sonrot Bandhagen
7707 Joel Karlsson Sävsjö
7708 Karin Tonderski Linköping
7709 Leif Englund Gislaved
7710 Staffan Ståål Höganäs
7711 Tony Eriksson Högsjö
7712 Hans-Peter Zolnir Väderstad
7713 Matti Palatsi Uleåborg
7714 Peter Gustavsson Taberg

7715 Nicolas Demuynch Oudenaarde
7716 Anders Almqvist Trollhättan
7717 Runar Marheim Säffle
7718 Ingrid Neufelds Vastorf
7719 Niklas Hedlöf Hedemora
7720 Elias Wärnefjord Rödeby
7721 Dirk Reinhart Flensburg
7722 Charles Frisk Stockholm
7723 Richard Vadasz Södertälje
7724 Sune Lindgren Varberg
7725 Lennart Andersson Hällekis
7726 Kaj Johansson Brålanda
7727 Björn Sjødin Fauske
7728 Michal Kosilowicz Szczecinek
7729 Erik Nilsson Kristinehamn
7730 Sven Svensson Ed
7731 Christian Engdahl Ed
7732 Bodil Jonsson Lund
7733 Ingemar Jonsson Lidköping
7734 Peter Thelander Bengtsfors
7735 Mattias Algotsson Oskarshamn
7736 Robert Svensson Tenhult
7737 Anders Johansson Hörby
7738 Lennart Araskoug Ramlösa
7739 Johan Gillander Kävlinge
7740 Ingrid Karlsson Bergsjön
7741 Ingemar Lundin Örebro
7742 Robert Nordqvist Karlstad
7743 Martin Persson Torna-Hällestad
7744 Tommy Karlsson Fårbo
7745 Torbjörn Andersson Sandhem
7746 Fredrik Hjärthag Falköping
7747 Björn Lövström Rimbo
7748 Lars-Erik Johansson Säffle
7749 Peter Panteon Farsta
7750 Roland Samuelsson Älvsjö
7751 Gustav Lind Linköping
7752 Mats Söderström Tyresö
7753 Anders Sola Stockholm
7754 Björn Kuhlmann Blomstermåla
7755 David Löfgren Vrena
7756 Olle Forslund Vintrosa
7757 Olli Korkka Perttula
7758 Thorbjörn Johansen Laupstad
7759 Christer Claesson Tjörnarp
7760 Oscar Weibull Malmö
7761 Stig-Olov Romberg Västerås
7762 Anders Brosius Mora
7763 Jan Andersson Löddeköping
7764 Daniel Castro Lars-

son
Bollebygd

7765 Sjur Gullaksen Radal
7766 Bo Hedström Östervåla
7767 Zebastian Mattsson Länna
7768 Andreas Teodorsson Tidaholm
7769 Lasse Sander Ydre
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7770 Alexander Björck Söderköping
7771 Bengt Börjesson Nol
7772 Birger Granli Östersund
7773 Åke Klasson Ljungsbro
7774 Arne Peterson Sätila
7775 Peter Olsson Karlstad
7776 Ulf Eriksson Köping
7777 Åke Arnesson Insjön
7778 Sune Nordh Söderhamn
7779 Henrik Hedlund Kalmar
7780 Örjan Johansson Lunde
7781 Kalle Borgström Järfärlla
7782 Sven Johansson Hålanda
7783 Juan Holmner Katrineholm
7784 Mattias Nielsen Rombo
7785 Maria Holma Kiruna
7786 Torbjörn Antonsen Finnsnes
7787 Pertti Kurki-SuonioHämeenlinna
7788 Henrik Göransson Lindome
7789 Martin Lundmark Göteborg
7790 Fredrik Adenholm Karlshamn
7791 Thomas Lindell Motala
7792 Per Johansson Munka-Ljungby
7793 Kennet Fröjd Fjugesta
7794 Torgny Harbom Sundsvall
7795 Thomas Gustafsson Alvesta
7796 Michael Riedel Hägersten
7797 Arne Valve Mönsterås
7798 Eric Englöf Falun
7799 Jörgegn Graebler Charlottenberg
7800 Anton Berg Tranås
7801 Tore Kaltoft Tänndalen
7802 Martin Frosthammar Jonsered
7803 Johan Claeson Eskilstuna
7804 David Blomqvist Trosa
7805 Bertil Myrén Själevad
7806 Leif Dahlby Visby
7807 Joachim Coucher Nossebro
7808 Arturs Plataiskalns Riga
7809 Martin Månsson Stockholm
7810 Nils                                        Olafsen Sundsvall
7811 Urban Jonsson Kil
7812 Per-Olov Ohlsson Kristinehamn
7813 Kristina Sundqvist Vällingby
7814 Joachim Gyllstad Valbo
7815 Ronny Svensson Strömstad
7816 Calle Carlesjö Kristinehamn
7817 Mikael Johansson Jönköping
7818 Stanislaw Zawila Klippan
7819 Joel Sandström Luleå
7820 Mats Engberg Braås
7821 Esa Valtonen Lakiala
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