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Hur formade Saaben den nordiska välfärdsstaten? 
Varför förhåller sig vissa personer så passionerat 
till den här bilen och vilka spår har den efterlämnat 
i våra medvetanden?
I programmet Saab - personbilen som förändrade världen medver-
kar redaktören Jonas Fröberg, författarna Mikael Niemi och Jan-
ne Mäkelä, samt Saab-entusiasten Cata Portin.
Redaktör: Petter Lindberg

Programmet finns att lyssna på här 
https://arenan.yle.fi/1-4378372 3022
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Jättemycket text om Bakrutan

Redaktionens ord, Anton Björklund, bakrutan@saabklubben.se

Redaktionens ord

Åsikter
Först av allt vill vi tacka för det stora en-
gagemanget kring den ”nya” tidningen. Vi 
har fått både ris och ros. Vilket är bra. Det 
är jättekul att så många tycker om den, 
och ännu gladare blir vi när vi får syn-
punkter, kritik och åsikter. Det är tydligt 
att Bakrutan är viktig för medlemmarna 
och en hörnsten i Saabklubbens funda-
ment. Frågan om namnbyte på tidningen 
kom upp till styrelsen för någon månad 
sedan och där var styrelsen inte eniga. 
Vi ska inte ha den diskussionen nu − det 
räcker med förändringar på ett tag. Vi vill 
bara visa på det exemplet att tidningen 
väcker starka känslor. Vilket är bra.
Vi blir jätteglada om ni kommer med fler 
åsikter och idéer. Hör vi inget så får vi 
förmoda att allt är bra, men det kan ju bli 
ännu bättre? 
Eftersom förra numret var det första för 
oss i redaktionen så var det en del små-
missar, något som vi förhoppningsvis rät-
tat till på detta numret. Det är ju summan 
av alla detaljer som bygger tidningen. 
Ambitionen med den är att den ska andas 
premium, eller inte bara andas, den skall 
vara premium. Lika genomarbetad som 
en köpetidning. Till det så krävs ju bra 

och intressanta reportage och artiklar. Det 
kvittar ju hur snygg tidning man har om 
inte innehållet är bra. Vi liknar det med 
en maträtt. Den kan vara vacker att titta 
på men smaka dåligt, och tvärtom kan 
den se ut som pytt i panna men ändå vara 
oemotståndlig. Det gäller att hitta den där 
magiska kombinationen. Vilket för oss in 
på nästa punkt. 

Formulär
Vi har gjort ett formulär som finns på 
hemsidan under fliken Bakrutan, som du 
som läsare gärna får fylla i. Det behövs 
ett google-konto för att kunna besvara på 
frågorna. Mejl-adressen sparas inte och 
enkäten är anonym. Vi förstår att inte så 
många kommer orka, men är glada om i 
alla fall 1 % av medlemsskaran gör enkä-
ten. Den tar ca 1-2 minuter.

Reportage
Att jaga intressanta reportage har va-
rit svårt även till detta nummer. Det 
är tidskrävande, speciellt om man ska 
layouta hela tidningen också. Därför blir 
vi jätteglada när ni skickar in reportage, 
reseskildringar eller bara bilder. Helst vill 
vi ha några reportage i buffert hela tiden 

så man kan planera nästa nummer. 

En metod som fungerat bra är att fråga 
personer direkt om de vill skriva nå-
got om sin bil till tidningen. Det ligger 
väl något psykologiskt i det med att bli 
tillfrågad direkt istället för att man frågar 
hela massan. Typ som att ragga folk till 
bostadsrättsföreningens styrelse. Ställs 
frågan direkt till någon blir det svårare att 
smita. Och det är ju kul. Det märker vi, att 
ni blir glada när vi publicerar artiklar om 
era bilar. Det finns ju så otroligt många 
spännande bilar vi inte skrivit om. Bilar 
som biltidningarna inte skrivit om, det är 
vi stensäkra på! Biltidningarna måste ju 
variera med olika bilmärken för att inte bli 
för interna. Det problemet har ju inte vi, 
som ju läser tidningen just för att vi vill att 
den ska vara intern. Nördig. 
För att inte tala om all annan kunskap 
medlemsskaran besitter i denna klubb. 
Kunskap är lätt att bära och är gratis att ge 
vidare. 

Jante
För det kan väl inte vara den gamla 
jantelagen som spökar? ”Inte ska väl 
jag...” ”Den bilen är väl inget att visa upp.” 
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Stopp, stanna, halt. Jantelagen existerar 
inte i den här tidningen, det har vi nu 
bestämt. Var stolt över din bil, oavsett 
skick och modell! Mikael Fjellstedts cab vi 
skrivit om här (sid 32) är ett utmärkt ex-
empel på det. Kanske  inte perfekt på ytan 
men den blir perfekt i sin mening när den 
rullar på vägarna och skänker glädje.

Morötter
Som en motivator till att folk ska skriva 
mer så kommer vi återinföra en gammal 
”tradition” nämligen att belöna skriben-
ter med något. Men denna gång blir det 
presentkort på reservdelslagret. Hur stort 
beloppet kommer vara beror lite på hur 
lång artikeln är, men det kommer röra sig 
om 100 till 300 kr. 

Korrekturläsning
Till vår stora glädje har flera personer 
meddelat att de kan hjälpa till med kor-

rekturläsning. Det betyder att vi kommer 
få en ännu bättre tidning, mindre arbete 
för oss i redaktionen och dessutom behö-
ver ni som skickar in era reportage bara 
bry er om att berätta er berättelse.
Stort tack Joakim Engstrand, Eva Munne, 
Marcus Claar, Claes Johansson och Yngve 
Ekberg!

Webbtidningen
Har du provat webbtidningen ännu? Om 
inte, gör det. Om så, vad tyckte du? Är 
den användbar eller bara onödig? Vi har 
möjlighet att göra om alla föregående 
nummer till detta format, men det är 
ingen poäng om det inte kommer att 
uppskattas. En fördel med att göra om 
tidningarna är att man kan lägga in en 
sökflik i ”bokhyllan” (där alla omslag på 
tidningarna samlas) där man sedan kan 
söka på till exempel ”Saab 96 V4” så kom-
mer alla träffar i samtliga tidningar med 

sökordet fram. Det finns även möjlighet 
att ställa in provläsningsexemplar där 
personer som ej är medlemmar kan få en 
glimt av vad det är för tidning och för att 
sedan läsa mer så registrerar man ett med-
lemskap direkt i tidningen. Sedan får man 
inloggningsuppgifter för att få åtkomst till 
hela bokhyllan med alla nummer. 
En annan funktion man kan komma att 
ställa in är att man får ett mejl så fort en 
ny tidning är publicerad. Det plingar till, 
vilket är smidigt om man har det (för-
hoppningsvis) nya medlemskapet utan 
fysisk tidning.
Prova den, på datorn och i telefonen. 

Med önskningar om ett läsvärt nummer.

Saab 9000 Aero är 
en vacker bil, det är 
enda anledningen 
til att den är på bild 
här. Den har ingen-
ting med texten att 
göra.Foto SAAB.
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Harrys grabb

Ledare, styrelsen@saabklubben.se

Presentation av en ledamot

Mars 1972
Jag sitter i baksätet på min morfars bil, en 
Saab 99, en röd 69:a.
Jag är 12 år och vi är på väg till Alingsås  
biltjänst, det är tyst i bilen. Mannen som 
kör är min morfar och min stora idol. Han 
heter Harry. Harry är en man som bara 
pratar när han har något att säga. En stund 
tidigare har han hämtat mig hos mina för-
äldrar. Att han skulle hämta mig kom som 
en total överraskning. 
”Är grabben hemma? Om han vill så kan 
han följa med, jag ska byta bil.” Min pappa 
brukade säga att hans svärfar byter bil som 

andra byter skjorta. Det var inte sant, han 
körde ju bilarna i minst tre år, tänkte jag. 
Plötsligt när han kör säger han ”Det är en 
EMS!” Jag rycker till. ”EM-vadå?” Han kör 
ju Saab.  Morfar tittar på mig i backspegeln 
och säger lugnande, ”Det är en Saab, en 
ny modell eller rättare sagt en slags sport-
modell av 99:an. Du får se”, säger han. En 
stund senare svänger han in vid bilaffären, 
parkerar, och vi går in i hallen. Precis inn-
anför porten står den: kopparfärgad med 
aluminiumfälgar och det vackraste jag 
sett. ”Du kan kolla på den under tiden jag 
fixar med lite papper” säger han. En ser-

vicekille håller på att sätta 
fast nummerplåtar på den. 
Plåtar med röd botten och 
vita siffror. För de yngre 
läsarna kan jag berätta att 
den fungerade ungefär som 
dagens grönskylt. Efter en 
stund kommer morfar till-
baka och vi sätter oss i bilen. 
”Nu åker vi hem och äter en 
smörgås”, säger han.

Juli 2014
Jag sitter bakom ratten på en nyinköpt bil. 
Har just kört på motorvägen och lämnat 
Ljungskile på väg mot hemmet i Floda, 
strax utanför Göteborg. Jag har för en kort 
stund sedan slutfört en bilaffär som tog ca 
fyra månader att säkra från första kontakt. 
Jag känner lite på bilen och ökar hastighe-
ten. Trots bilens avsevärda ålder ligger den 
fint efter vägen ... Inget skak, inga vibra-
tioner. Jag kollar bränslemätaren och ser 
att den ligger i botten och undrar om den 
stämmer … Bäst att köra av och tanka − 
svänger in till en bensinstation strax innan 
Kungälv, häller i blyersättning och tankar 
fullt. Sätter mig i bilen igen, startar och kör 
ut på motorvägen. En timme senare sväng-
er jag in i vid villan i Floda, parkerar ut-
anför garageporten och kliver ur bilen när 
min son Oskar kommer ut. ”Får jag känna 
på den?” frågar han. ”Jo, det får du, om du 

tar det lugnt” säger jag. Han backar ut på 
villagatan och jag tittar på bilen, koppar-
färgad med aluminiumfälgar och det vack-
raste jag sett. 

Vem jag är
Håkan Malmgren heter jag. När jag skriver 
detta äger jag nio stycken Saabar och det 
tog 42 år innan jag kunde köpa min egen 
Saab 99 EMS 1972. Ovanstående berättelse 
är helt sann, och det är min absoluta över-
tygelse att min morfar Harry den trygge 
snickaren från Ådalen format mig som 
människa såväl som bilägare.

Sedan årsmötet 2016 har jag haft förmånen 
att sitta i styrelsen för Svenska Saabklub-
ben som ledamot. Under 2017 också som 
vice kassör under Bosse Lindmans led-
ning. När jag valdes in fick jag strax frågan 
om jag kunde ta ansvaret för marknaden 

vid IntSaab2016 i Vadstena. Detta stimu-
lerande arbete tillsammans med övriga 
medarbetare i IntSaab-organisationen har 
gett mig många nya vänner. Ingen nämnd, 
ingen glömd. 
Svenska Saabklubben är en sund klubb 
med sund ekonomi, och otaliga är de ar-
betstimmar som läggs varje vecka av oav-
lönade medarbetare över hela Sverige. 
All heder åt er.

Nu skall jag och sonen till garaget för att 
montera en bakskärm på hans 96 -64:a. 
Cirkeln är sluten. Med hopp om att era 
renoveringar flutit på under vintern så att 
vi kan ses på både vägar och ute på träffar 
under 2018.

Bästa hälsningar, Håkan Malmgren.
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Här sitter man gärna, och länge.

Kopparkorallmetallic. På sjuttiotalet visste 
Saab hur man skulle blanda färg och sedan 
komma på passande namn till dem.

1972
En ny variant med större motor 
presenterades i januari 1972, 
99 EMS. Det var en extra spor-
tig och lyxig tvådörrarsvagn med 
elektronisk brnsleinsprutning. 
EMS stod för Electronic-Manu-
al-Special. Till utrustningen 
hörde 5 tum breda lättmetallfäl-
gar, stålcorddäck, hårdare fjäd-
ring, halogenlampor, svart grill 
med ett speciellt EMS-märke i 
centrum, läderklädd ratt och 
varvräknare. Alla EMS-vagnar var 
lackerade i en ny metallic-färg 
som påminnde om koppar. EMS-mo-
torn hade fått cylindervolymen 
ökad till 1.985 cm3 och effekten 
till 110 hk DIN vid 5 500 rpm. 
Topphastigheten hade ökat till 
ca 170 KM/h och accelerationen 
var avsevärt snabbare.

Text: Saab, bilarna de första 
40 åren, Björn-Eric Lindh, sida 
148.



SAAB EXPERIMENTAL VEHICLE ONE 1985

Hur många konceptbilar tillverkas som fak-
tiskt går att köra? Saab EV-1 gick (går fort-
farande?) att köra. I 270 km/h! Dessutom har 
den ett registreringsnummer.
Bilen presenterades 1985 och blev troligen 
Leif Mellbergs och Björn Envalls bästa verk. 

Motorn var en modifierad 2-liters turbomotor 
på 285 hk med ett vridmoment på 334 Nm vid 
3 500 varv per minut. 
Andra unika detaljer är förstås solcellsta-
ket som skulle driva en fläkt i kupen när den 
stod i den varma solen. 

Hastighetsmätaren som bara visade hastighe-
ten man just då körde i, något som man delvis 
senare implementerade i Night Panel. 

Studerar man bilens linjer kan man hitta fler 
likheter med bilmodeller som kom att till-
verkas långt senare. Takvinkeln, den långa 
bakspoilern ...
En helt otrolig konceptbil som andades fram-
åtanda och hopp. Det skulle ta Saab 16 år 
innan nästa konceptbil kom ut från fabriken 
i Trollhättan.

Vi har slutit ett avtal med Orio som säljer Saab Originaldelar 
till de nyare Saabmodellerna om ett samarbete som innebär 
följande: 
Du som medlem kan beställa reservdelar till din nyare Saab 
genom Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet och därmed 
erhålla 10-15 % rabatt på delarna och samtidigt få det skickat 
fraktfritt till dig!

Mejla eller ring till oss på reservdelslagret och beställ det ni 
behöver. Meddela oss gärna ert registreringsnummer på bilen du 
ska ha reservdelarna till. 
Vi ser till att beställa delarna direkt från Orio till er. 

Leveranstid 3-4 dagar.
Faktura på de beställda reservdelarna får ni via mail/brev från 
Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet. 

Som medlem sparar du pengar på att inte behöva betala frakten 
och genom rabatten på reservdelarna. 

Mejladress: reservdelar@
saabklubben.se

Telefon: 073-036 94 80

Köp era originaldelar via Saabklubben

08 09

Saabklubbens reservdelsverksamhet har ef-
ter egen konstruktion låtit nytillverka 
termostathus som är delbart, du kan där-
med byta ut termostatkroppen lätt när den 
slutat fungera, termostatkroppen finns att 
välja mellan olika temperaturer: 71 eller 
83 Grader.

Ytbehandling: Svart eller guldeloxerade

(Termostathuset på bilden är en prototyp)

Passar till 93,95,96 1956-64.

Art.nr termostathus: 717885

Pris: 1895 kr

Termostatkropp:
Art.nr: 705200 71-grader
Art.nr: 732493 83-grader
Pris: 160 kr

NYSS INKOMMET - TERMOSTATHUS
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Saabs ”moral victory”

Att Saab deltagit vid det välkända 24-timmarsloppet 
på Le Mans kanske inte alla känner till. Denna kan-
ske för många något osannolika händelse inträffade 
redan 1959. Svenska förare hade dock långt tidigare , 
med framgång, deltagit vid ett antal tillfällen deltagit 

i det både berömda och fruktade loppet, som kördes för första 
gången 1923 på den drygt 1,3 mil långa landsvägsbanan, strax 
utanför staden som gett loppet dess namn.
Henrik ”Henken” Widengren, konfektionsfabrikör från Sörm-
ländska Vingåker var den första svenske föraren på Le Mans 
redan 1932. Henken körde för Aston Martin i en 1,5 liters LM 
modell. Resultatet blev en utmärkt femteplats totalt och en klas-
seger. Ett resultat som Rickard Rydell för övrigt skulle upprepa 
till punkt och pricka också i en Aston Martin, exakt 75 år senare. 
Ett märkligt sammanträffande och jubileum som tyvärr inte upp-

märksammats i Svenska motorsporthistoriska kretsar.
Det dröjde sedan till 1954 innan Sture Nottorp, som vi strax får 
andledning att återkomma till, och Ivar Andersson åter represen-
terade Sverige i 24-timmarsloppet. De körde en Frazer-Nash och 
var på väg mot en sensation i 2-litersklassen när de diskades för 
felaktigt depåstopp, förorsakat av ett misstag av depåpersonalen.
Två år senare, 1957 deltog vår dåtida största racerstjärna Joakim 
Bonnier på Le Mans för fösta gången i en Maserati 300S. Av 
många ansedd som en av de vackraste racersportvagnar som 
byggts. Tyvärr fick Bonnier bryta efter sju timmar med den 
italienska skönheten.
Bonnier återkom sedan 13 gånger till Le Mans. En tävling som 
tyvärr också skulle enda hans liv i en tragisk olycka 1972. Senare 
har fler Svenska förare prövat lyckan i det omtalade 24-tim-
marsloppet och den första Svenska segern togs av Linköpingsso-
nen Stanley Dickens som i en Sauber-Mercedes tog hem segern 
1989. Åtta år senare, 1997 upprepar Stefan ”Lill-Lövis” Johansson 
den bedriften i en TWR Porsche.

Text: Bo Lindman
Foto: Alf Lavér

les 24 Heures Du Mansles 24 Heures Du Mans

Kan ni föreställa er ljudet?
Ni står på läktaren och hör jublet när mu-
siken plötsligt tystnar och speakerrösten 
ber om publikens tystnad. 
Förarna står redo på vägkanten och vän-
tar på att flaggan skall falla till marken. 
Pang! Sedan springer dem över banan och 
hoppar in i bilarna som startar med ett 
ordentligt liv till publikens stora glädje. 

Så är 24-timmars Le Mans igång!

Fotograf okänd
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Vi är nu framme vid 1959 års tävling, som 
förutom nämnde Jo Bonnier i en Porsche 
innehöll det första svenska helsvenska 
teamet någonsin på Le Mans. Det var åter-
igen Sture Nottorp, denna gång tillsam-
mans med Gunnar Bengtsson som anmält 
en Saab 93B i klassen för GT bilar upp till 
750 cc. En liten tvåtaktsSaab på Le Mans?!  
Ja, det var nog många som undrade över 
valet av bil för det synnerligen snabba 
och krävande loppet. Visserligen var Saab 
1959 i början av en mycket framgångsrik 
period i rallysporten med förare som Erik 
Carlsson ”På taket” och Carl-Magnus 
Skogh, men på bana, dessutom i ett uthål-
lighetsprov för fullblods racersportvagnar  
som 24-timmarsloppet på Sarthebanan, 
som banan egentligen hette, utgjorde var 
det inte lite för optimistiskt?
Det tyckte i varje fall besiktningspersona-
len inför loppet, som frågade teamet om 

bilen verkligen var lämplig för tävlingen, 
En liknande kommentar gavs av Stirling 
Moss i sin memoarbok, där han erkänner 
att han undrade vad som drev folk att 
delta med dessa små chanslösa bilar som 
Saab, Panhard, och Stangeullini. Men som 

han lakoniskt konstaterar att när han själv 
fick bryta efter sex timmar med motor-
haveri, så rullade den lilla Saaben envist 
vidare.

Men vi kanske ska ta denna lite okända 
del av svensk racinghistoria från början?
Bakgrunden till Saabs deltagande på Le 
Mans var som så ofta när stora saker sker 
mycket av en tillfällighet. Sture Nottorp 
träffade i sambans med en middag tidigt 
vintern 1959 Saabs redan då legendariske 
tekniske chef Rolf Mellde, själv duktig 
tävlingsförare innan företagsledning 
insåg hans värde för företaget och förbjöd 
honom att tävla.
Middagskonversationen kom naturligt-
vis in på biltävlingar och Nottorp delgav 
Mellde sina planer på att göra ett nytt för-
sök på Le Mans. På Melldes fråga vilken 
vagn Nottorp tänk köra, fick han svaret att 

det inte var bestämt ännu, men att Ferrari 
låg nära tillhands. 
Rolf Mellde kastade då fram på sitt entusi-
astiska vis förslaget: varför inte en Saab?
Så kom det också att bli! Då det oförvägna 
beslutet, typiskt för tidens optimistiska 
anda, väl var taget gick det fort. Tiden för 
att ta fram en vagn var i sammanhanget 
knapp. På mindre än ett halvår skulle 
bilen tas fram och provas ut. 
Detta var förvisso inget officiellt Saabinti-
ativ, utan Sture Nottorps privata satsning. 
Så skulle det i varje fall se ut utåt. Men i 
verkligheten hade Saab med mer än ett 
finger i spelet, både i byggandet av bilen 
och i loppets genomförande.
På pappret levererades på vårkanten 1959 
en ljusgrå Saab 93B av årets modell med 
registreringsnumret OA2560 till AB För-
bandsmaterial, Sture Nottorps företag.
I verkligheten lämnade nog aldrig bilen 

Trollhättan den våren.
Den relativt nyrekryterade verkmästaren 
i tävlingsverkstaden Rune Bertilsson fick 
Saabs uppdrag att förutom sex bilar för 
det årets Midnattssolsrally ta fram även en 
Le Mans racer.
Det är ingen överdrift att påstå att Bertils-
son med sina mannar fick bråda dagar i 
den lilla ladan i Åsaka, utanför Trollhättan 
där tävlingsverkstaden då höll till.
Reglerna, speciella för Le Mans skulle 
nagelfaras in i detalj, först därefter kunde 
en specifikation på hur en lämplig bil 
skulle se ut tas fram.  Rune Bertilsson, 
som bland annat jobbat åt Tore Bjur-
ströms svenska Ferraristall, kom fram till 
att det bästa med de givna förutsättning-
arna var att utgå från en  standard Saab 
93B som lättades kraftigt genom att all 
inredning och annan i sammanhanget 
onödig utrustning plockades bort. En 95 

liters tank tog plats i det bagageutrym-
met och påfyllningen skedde genom ett 
snabbtanklock av Aston-Martin modell 
placerad i bakluckan. Bromsarna, på den 
tiden trumbrosmar runt om, krävde också 
sin omsorg för att hålla för de 24-tim-
marnas mördande tempo. Utöver kraftiga 
kylkanaler som ledde rikligt med kall luft 
direkt på bromsarna, så utrustades dessa 
på Bertilssons initiativ med en för tiden 
revolutionerande detalj, vattenkylning! I 
praktiken en spolarvätskebehållare med 
handpump i kupén och spolarmunstycken 
riktade mot bromstrummorna som vid 
behov sprutade kallt vatten på bromsarna. 
En innovation som Jaguar skulle kopiera 
närmare 20 år senare. Belysning är också 
en viktig detalj i ett 24-timmarslopp. Två 
extraljus fick komplettera bilens ordinarie 
belysning. Dessutom krävde reglerna att 
bilens startnummer skulle vara belysta. 

Ovan. Det Svenska Saab-teamet redo för ett 
dygn av fullfartsracing. Skulle den lilla bilen palla 
för påfrestningarna?

Till höger. Efter att den rigorösa tävlingsbesikt-
ningen var avklarad återstod det bara de sista 
förberedelserna och justeringarna på bilen inför 
det krävande loppet.

Den berömda starten på Le Mans går exakt 
kl 16.00 på lördagseftermiddagen och förarna 
springer över banan, för att snabbt hoppa in 
bilarna och iväg…
Här ser vi det segrande Aston-Martin laget, 
med segrarbilen nr 5 som kördes av Roy 
Salvadori och Carol Shelby (ja, just han med 
Cobra och Mustang…) Närmast kameran med 
nr 4 bilen som kördes av Stirling Moss och 
Jack Fairman, vilka fick bryta med motorhaveri 
efter 6 timmar.

En liten tvåtakts-
Saab på Le Mans?!  
Ja, det var nog 
många som undra-
de över valet av bil 
för det synnerligen 
snabba och 
krävande loppet.

Circuit de la Sarthe



Eftersom bilen skulle delta i klassen upp 
till 750 cc, behölls motorns ursprungliga 
borrning och slaglängd. Motorn trimma-
des i övrigt med stor noggrannhet inom 
ramen för reglementet, vilket bland annat 
medgav en Solex PII dubbelförgasare av, 
för den lilla motorn, ansenliga dimensio-
ner. Likaså användes en kylare från Saab 
92, som hade en betydligt högre kapacitet, 
då 92:an ju till skillnad från den aktuella 
93:an saknade vattenpump.  Ansvaret för 
motorprepareringen låg på Rolf Ebefors, 
legendarisk och synnerligen noggrann 
motorman enligt verkmästare Rune 
Bertilsson.
För att den högtrimmade motorn skulle 
hålla för de långa högfartsrakorna på Le 
Mans, och samtidigt ge tillräcklig topp-

fart.  krävdes en annan växellåda än 93:an 
standard treväxlade låda. En sådan fanns 
inte vid tiden för bilens utveckling i Saabs 
ordinarie program, men kombimodellen 
Saab 95 som lanserades under året skulle 
få en 4-växlad låda. Denna växellåda som 
utvecklats med viss hjälp av ZF bedömdes 
passa för Le Mans.
Eftersom tävlingsverkstaden i Åsaka vid 
den här tiden formellt sorterade under 
utvecklingsavdelningen lyckades man få 
disponera en av de prototyplådor som ta-
gits fram för Saab 95 projektet. Det skulle 
ju bli en utmärkt test av den 4-växlade 
lådans hållbarhet under de tuffaste drifts-
förhållandena som tänkas kunde.
 Dessa modifieringar och en mängd andra 
detaljer gjordes tillfullo alltså i Saabs täv-

lingsverkstad, trots att Saab officiellt inte 
hade något med projektet att göra.
Bilen anmäldes i klassen för GT-bilar upp 
till 750cc och kallades i anmälningshand-
lingarna för Saab 93 ”Sport”. Det var tro-
ligen första gången det namnet användes 
officiellt av Saab,
Några år senare skulle ju Saab Sport bli 
ett av märkets mest legendariska modell-
namn.

Sture Nottorp hade å sin sida ansvaret för 
att övriga förberedelser och planering in-
för loppet gjordes. För detta engagerades 
Alf Lavér som visade sig vara en mycket 
god organisatör av depåarbetet och övriga 
detaljer av vikt runt själva tävlingen.  

När det närmade sig tiden för avresa till 
Le Mans, kallades Rune Bertilsson in till 
sin chef Rolf Mellde och fick reda på att 
han istället för att ansvara för Saabfabri-
kens bilar vid Midnattssolsrallyt, som 
skulle köras i samma veva som Le Mans, 
skulle följa med till Le Mans och ansvara 
för bilen på plats.
Det var dock en liten detalj som återstod 
att ordna innan avfärd. Hur skulle man få 
ned bilen till Le Mans med alla nödvändi-
ga reservdelar?
Olika alternativ förkastades, som att 
transportera bilen på öppen släpvagn. Det 
ansågs lite för riskabelt. På Rune Bertils-
sons initiativ hyrdes därför en Möbel-
transportbuss in från Ludvika Möbel-
transport i Bertilssons hemstad. På köpet 
fick man också en chaufför som körde de 
över 200 milen enkel resa ned till Le Mans 
och hem igen.   

Så var det då dags anträda resan ned till 
det stora äventyret. Teamet kom i sin hel-
het att bestå av: Förare, Sture Nottorp och 
Gunnar Bengtsson med Tom Brahmer 
som reservförare.
Rune Bertilsson ansvarade för bilen och 

Alf Lavér för depåorganisationen i övrigt. 
Till sin hjälp hade de Jan-Olov Hellsén, 
Bertil Wennler och Bertil Björkman.
Teamet avreste i god från Sverige för 
att vara på plats för besiktning och alla 
förberedelser som skulle till på plats innan 
loppet. Det är mycket som måste förbe-
redas noggrant, även när man kommer 
till banan, för att man ska ha den minsta 
chans att ta sig i mål i en tävling som Le 
Mans 24-timmarslopp. 
Det skulle visa sig att det mycket riktigt 
var förutseende att ta till lite extra restid. 
Resan i sig gick utan problem. Det var 
de franska tullarna som levde upp till sitt 
mindre smickrande rykte. På nedresan 
blev man sittande fast i den franska tullen, 
nästan en hel dag.  Tullarna var inte helt 
nöjda med den formalia med carnéthand-
ling och liknande som det Svenska teamet 
i god tid föreberett för tullpassagerna en-
ligt konstens alla regler och bestämmelser.

Inte gjorde sig de franska tullarna sig 
någon brådska heller. Bertilsson började 
bli både bekymrad och härsken. Skulle de 
franska tulltjänstemännen förstöra för det 
Svenska teamet redan vid gränsen? Man 
hade under dagen vid ett flertal tillfällen 
under sin långa väntan frekventerat en 
liten restaurang som låg strategiskt vid 
gränspassagen. Man kom så småningom 
underfund med att restaurangen ägdes 
av chefen för tullstationen. Inte undra att 
det drog ut på tiden med att få tillstånd 
att passera gränsen. Tullchefen tjänade 
ju en skaplig hacka på varje ekipage som 
under sin väntan på att få passera gränsen 
besökte restaurangen.
När detta stod klart för Rune Bertilsson, 
som hade det formella ansvaret för att 
bilen stod på startlinjen kl 16.00 tävlings-
dagen, var nog måttet rågat, för Bertilsson 
stövlade in till tullchefen, mycket irriterad 
på dessa oförskämdheter och skällde ut 

tulltjänstemännen på ren och oförställd 
svenska. Även om dessa inte begrep ett 
ord av vad som sades, insåg man att nu 
var det nog bäst att låta de där galna 
svenskarna få passera. Möjligen hade dom 
läst på sin historia och visste vad ett upp-
retat lejon från norden kan ställa till med?
Starkt försenade var man åter på väg, och 
man kom efter två dygns resa kom tidigt 
på morgonen den 16 juni  till Le Mans 
och upprättade i god ordning sitt basläger 
i depåområdet. Nu stundade brådskan-
de uppgifter. Man skulle anmäla sig hos 
tävlingsledningen och få ut alla nödvän-
diga dokument inför såväl tävling som 
besiktning, dessa dokument var på dåtida 
franskt manér inte så få till antalet. 
Dessutom framgick det av dessa att några 
regeländringar hade gjorts sedan bilen 
anmäldes till tävlingen och dessa saker var 
tvungna att åtgärdas innan bilen kunde 
godkännas av tävlingsbesiktningen, som 

Mannen bakom 
kameran
Alf Laver har tagit 
dessa historiska bilder. 
Dessa får ej användas 
i andra sammanhang 
utan Bosse Lindmans 
medgivande.

Alf var en ledande person inom flera klub-
bar, Motorhistoriska Riksförbundet och den 
internationella organisationen FIVA under 
hela andra halvan av 1900-talet.

Alf var med och bildade Automobilhistoris-
ka klubben under 1950 och var den längst 
överlevande av grundarna. På det fina 
fotografiet från grundandet finns han dock 
inte med – han stod bakom kameran!

1965 var han med och grundade Motorcy-
kelhistoriska klubben och var under många 
år sekreterare och redaktör för klubbtid-
ningen. MCHK var också en av de klubbar 
som startade Motorhistoriska Riksförbun-
det 1969. Alf blev 94 år och dog 2010.

Starten har gått och de bägge Saabarna är fint med i starten, efter några meter får dock Sturre Nottorp 
i den svenska bilen med nr 44 motorstopp, då han glömt slå på bränslepumparna i starten. Han kom-
mer dock snabbt igång igen.

14 15

I långlopp är ett noggrant planerat depå-
arbete A och O. Det svenska teamet var 
mycket välorganiserat och gjorde effektiva 
depåstopp. Här fylls 95 literstanken under 
hög koncentration under uppsikt av de 
strikta tävlingskontrollanterna.
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för övrigt skulle ske redan 10.30 samma 
dag.
Det var detaljer som extra reflexer, ändrad 
dimension för tankpåfyllningsröret , änd-
rade regler för bilens belysning, inklusive 
belysning av startnumret, som ju var 
nödvändigt för att den vid den här tiden 
helt manuella varvräkningen i nattmörket 
skulle kunna se vilken bil som passerade.
Dessutom hade bilens ursprungliga 
startnummer 42, vilket prydligt målats på 
bilen enligt reglerna redan innan avresan 
från Sverige, ändrats till nr 44. Det ur-
sprungliga startnummer hade istället gi-
vits till en brittisk Lotus Elite med en 1200 
cc Coventry Climax motor. (från början 
egentligen brandsprutemotor, som visade 
sig synnerligen lämplig för racing…) 
Förarna av den bilen var för övrigt seder-
mera Formel 1 världsmästaren Jim Clark 

och standardvagnsspecialisten, gentle-
mannen Sir John Withmore.
Startnummer 43 var för övrigt också en 
Saab, en brittiskanmäld 93 GT i mera 
standardbetonat skick än den svenska, 
bl.a. med den treväxlade lådan, vilket 
senare skulle visa sig ställa till problem för 
de av svenskarna uppskattade och trevliga 
engelsmännen Sid Hurell och Roy North. 
Den förstnämnde för övrigt innehavare 
av trimningsföretaget SAH Tuning, som 
långt senare i slutet av 60-talet tog fram 
trimningssatser för de tidiga Saab 99 med 
Triumphmotorer.
En kuriositet i sammanhanget var att 
den brittiska bilen också från början var 
ljusgrå, men då britterna blev varse att 
det svenska ekipaget var i samma kulör, 
lackade britterna om sin bil i den klas-
siskt brittiskt mörkgröna ”British Racing 

Green” för att lättare särskilja de bägge 
Saabarna på banan.  

När alla besiktningsförberedelser var klara 
kördes bilen för egen maskin in till staden 
Le Mans. Besiktningen inför 24-tim-
marsloppet var en stor folkfest och mycket 
välorganiserad, med fasta kontrollsta-
tioner för allt från förarnas licenser och 
övriga handlingar, till kontroll av bilen 
olika komponenter.
Besiktningen var mycket noggrann, allt, 
precis allt mättes och kontrollerades, 
gärna flera gånger om besiktningsmannen 
så ansåg.  Den välbyggda svenska bilen 
klarade alla kontroller utan vidare an-
märkningar, även om besiktningsmännen 
var mycket tveksamma till den lilla bilens 
möjligheter att fullfölja loppet.
Nu hade man tid på sig att gå igenom 

bilen i minsta detalj inför träningarna och 
samtidigt åtgärda resterande detaljer som 
tävlingsbesiktning och regeländringar 
föranlett. 

Efter en klassisk Le Mans start, där fö-
rarna springer över banan till sina bilar, 
kom Sture Nottorp i väg bra, tills bilen för 
ett ögonblick stannade till. Nottorp hade 
i hastigheten glömt slå på de elektriska 
bränslepumparna. Han fick snabbt igång 
bilen igen och förlorade inte mycket på 
incidenten. Det skulle visa sig att bilen 
till medtävlarnas och publiken stora 
förvåning både gick problemfritt och fort 
loppet igenom. Frånsett ett brustet gene-
ratorfäste innebar de sju depåstoppen som 
gjorde under tävlingen endast förarbyten, 
tankning och andra rutinåtgärder. Efter 
ca fem timmar fick den brittiska Saab 93 

GT som också deltog bryta med en skuren 
kolv. Något som till publikens hörbara 
skadeglädje kommenterades sarkastiskt av 
speakern. När loppet närmade sig slutet 
efter 24 timmars fullfartsracing, var det 
emellertid ingen tvekan om att den lilla 
svenska Saaben vunnit både publikens 
och speakerns respekt.
Nu stod man upp och hejade fram den grå 
Saaben mot målet.
När man gick i mål som 12:e bil av 55 
startande kunde man konstatera att endast 
13 bilar hade hållit distansen ut. I 750 cc 
GT-klassen blev man trea efter två stycken 
DB Panhard HBR.
Man hade nått en snittfart på över 130 
km/h inklusive de sju depåstoppen!
I nutida historiska officiella historieskriv-
ningar av 1959 års 24 timmarslopp, så kan 
man läsa:

om Saabs ”moral victory” Det säger 
kanske något om hur man fortfarande 
ser på vad teamet med den lilla bilen från 
Trollhättan lyckades uträtta?
Denna, enligt loppets speaker, i sanning 
anmärkningsvärda prestation föll emel-
lertid ganska snabbt i glömska i Sverige. 
Något märkligt kan tyckas, då ingen 
annan svensktillverkad bil vare sig förr 
eller senare mäktat med något liknande på 
Le Mans.
Det vill säga, i varje fall inte förrän 2008 
års upplaga av Le Mans Classic kördes 
närmare 50 år efter Nottorp och Bengts-
son fantastiska prestation. En kanske 
minst lika spännande historia, som vi tän-
ker återkomma med i nästa nummer av 
Bakrutan. Stay tuned, som man säger …

Till vänster. En sista noggrann kontroll av 
bromjusteringen görs innan det är dags att rulla 
ut bilen till depåboxen och den klassiska Le 
Mans uppställningen.

Nedan. Den andra Saaben som också tävlade 
i loppet, från det engelska teamet Sid Hurell 
och Roy North. Ursprungligen var bilen ljusgrå 
likt 44an men när de fick reda på att svenskar-
nas bil också var ljusgrå lackade de om den i 
den klassiska British Racing Green. 

Till vänster. Saaben väckte stort intresse 
inför loppet, även om långt ifrån alla trodde 
på dess chanser att klara de 24 timmarna 
ute på banan. Att den Svenska lilla bilen 
skulle klara denna utmaning med bra-
vur blev man emellertid varse 24 timmar 
senare, när loppet flaggades av kl 16.00 på 
söndagseftermiddagen.

Nedan. Vetgirig? Köp eller låna jättelänge 
(tack Yngve!) boken Le Mans -59. Skriven 
av Stirling Moss själv, där utelämnas inga 
detaljer om det historiska loppet. Boken 
domineras givetvis av Aston Martins vinst 
och historia men Saaben finns med på 
ett hörn. Bokstavligen! Rekommenderas 
varmt!

Fo
to

gr
af

 o
kä

nd



18 19

Jag har blivit stående längs vägkanten 
många gånger. Det är alltid lika jobbigt. 
Jag tänkte berätta om två incidenter man 
eventuellt kan dra lärdom om.
 

För omkring tio år sedan åkte jag till 
en bilträff utanför Uppsala. Det var 
sommar och bilen var en sepiabrun 

metallic 99 LE -75. Resan ned gick bra 
även om den elektriska bensinpumpen 
ibland − när det var som mest opassan-
de - lade av. Den lät nog lite mer än vad 
den skulle. Hursomhelst, när jag skulle 

åka hem så hände något märkligt. Motorn 
bara dog i en nedförsbacke någonstans 
utanför Hudiksvall. Jag rullade in till 
vägkanten vid ett hus och försökte starta 
den men den var heldöd. Bensin fanns. 
Pumpen tjöt, men var vid liv. ”Vad kunde 
det vara?” tänkte jag. Typiskt!

Lite längre upp vid huset stod två män 
och pratade med varandra, och när de 
såg att jag stod där med öppen motorhuv 
började de röra sig nedåt mot mig. Smått 
uppgiven och oerfaren mottog jag gärna 
den hjälpen. Det visade sig att de kunde 

Saabar bättre än jag. De var nämligen 
också Saabentusiaster, även om jag mest 
såg folkracebilar på tomten. Jag förklarade 
felet och vi började resonera tillsammans. 
Något tändrelaterat måste det vara, kom vi 
fram till. 
Efter ett tag hittade den ena mannen felet. 
Ett pyttelitet men inte obetydligt fel. Vad?
En liten spricka i brytarspetsen. Den hade 
på något vis (vibrerat?) gått av så plattan 
där skruven satt var delad från själva 
spetsdelen. Glädjen var stor. 

Ok, fel identifierat, har vi någon lösning? 
Jag hade inte mycket med mig, knappt 
verktyg. Men vad ligger i handskfacket om 
inte ett par brytare i en liten pappkartong. 
Jag hade inte packat ner dem.  De måste 
legat där före jag köpte bilen. De passade 
och bilen startade direkt. Stor tacksamhet.

Redo för   ä  entyr
96 V4
En annan gång skulle jag åka ned till Gö-
teborg för att öka mina chanser att sälja 
min dekaltrimmade 69:a. Låter kanske 
dumt men så tänkte jag då. 

Jag hade köpt bilen för att jag och Karl 
Ask skulle köra den på Kalldrage. Köpte 
den när det var mörkt ute och var på tok 
för entusiastisk. Klassiskt misstag. Alldeles 
för mycket rost. Den höll halva loppet 
ungefär sedan gick balansaxeln på den.
Nu hade jag bytt balansaxellager så den 
biten var lugn. Men när jag kommit till 
Gnarp började tempen stiga så jag sväng-
de in på en OK-mack. Efter ett tag kunde 
jag konstatera att den undre slangen 
som går in i vattenpumpen under höger 
grenrör var dålig. Givetvis hade macken 
ingenting för att hjälpa mig på traven. En 
bensinstation idag är inte vad den en gång 
varit, har jag fått lära mig. Jag ondgjorde 
mig lite över det lite lagom högt så att 
omgivningen fick veta det. Då kliver en 
gubbe fram som erbjuder sig hjälp. Han 
bodde en bit bort och åkte och hämtade 
en lämplig slangstump. Bytet gick bra, och 

jag fyllde på vatten och tackade honom så 
mycket. Resan gick vidare.
Någon mil söder om Gävle började bilen 
gå upp i temp igen. Ingen bra plats att få 
problem på. Det var kväll och mörkt. Ni 
som åkt mellan Gävle och Uppsala vet att 
det är en fin väg, men det finns i princip 
inte en enda bensinstation på vägen, 
knappt ens avfarter. 
Så bilen fick fortsätta. Mil som kändes 
som evigheter. Till slut nödgades jag 
stanna vid vägrenen för att fylla på det 
sista vatten jag hade med mig. Varnings-
blinkers och upp med huven. Efter en 
liten stund stannade blåljus bakom mig 
och fram kom två trevliga trafikpoliser, 
men de kunde inte hjälpa mig och åkte 
därifrån. Jag fick ringa en vän i Uppsala 
som kunde komma till undsättning. 
Jag lyckades komma hem till 
dem där jag fick övernatta. 
Nästa dag åkte jag till Biltema 
för att köpa motorolja. Bilen 
hade nämligen dragit väldigt 
mycket olja också. Toppen … 
Fast besluten att i alla fall ta mig 
till Stockholm för att sedan där 

bestämma hur jag skulle göra med bilen. 
På de sju milen hade tre liter olja gått åt. 
Parkerade den hos min vän Lars. Där fick 
den stå och skämmas. 
Lyckligtvis skulle Lars just då sälja sin 
Saab 90 med knakade drivknut och 12 
000 mil på mätaren. Jag fick den för 4000 
kr. Min far var inte lika nöjd.

Det hela slutade med att jag bytte den 
som den stod, mot en Kawasaki 250 till 
en snubbe som bodde i Örnsköldsvik. 
Omvägarna man tar ibland alltså.
 
Text & foto Anton Björklund



Gammbil
• Brytarspetsar
• Tändstift med tänd-

stiftsnyckel
• Tvåtaktsolja
• Bensinfilter
• H4-lampor
• Fördelarlock och 

rotor

• Bromsband / broms-
belägg

• Bensinslang plus 
klämmor

• Toppackning (tar 
man inte med en 
så kommer man 
garanterat få 
problem)

• Bromsslang  (de kan 
svälla)Nymodigheter

• Tändkasett
• Elektrisk bränslepump
• Fläktmotstånd
• H7-lampor
• Termostat
• Toppackning
• Verkstadshandbok
• Vevaxelgivare
• Bromsslang
• Styrebox (lite beroen-

de på modell)

Alltid bra att ha med sig
• Reflexväst
• Reservhjul (pumpat 

och funktionstestat)
• Jeepdunk (med 

bensin)
• Startkablar/Start-

hjälpsbatteri
• Bogserlina
• Luftningsverktyg, 

(man kopplar till 
däcket)

• Lämpliga verktyg
• Bilvätskor
• Filt
• Domkraft (glöm inte 

ta med hylsan för ev. 
låsbultar!)

• Varningstriangel
• Mobilladdare för 

cigarettuttag
• Bromsbelägg
• Nödproviant
• Karta och telefonbok 

med viktiga nummer
• Tidsfördriv
• Säkringar
• Extranycklar
• Brandsläckare
• Planering!

1. BRÄNSLE
Kontrollera alla slangar i bränslesystemet! Torr-
spruckna eller svampiga - byt! Rost i bränslefiltret 
skvallrar om rost i tanken. Hur mår bränslepum-
pen? Sitter eventuella slanganslutningar fast som 
de ska? Mässingsanslutningar har en otrevlig 
förmåga att lossna ur gjutgods. Du glömmer väl 
inte brandsläckaren?

3. ELEKTRICITET
Laddar generatorn ordentligt? Med en multimeter 
inställd på volt och likström kan du snabbt bilda 
dig en uppfattning. spänningen över batteripolerna 
ska ägrna vara en siffra över 13 volt när motorn går. 
Allt under 12 indikerar problem i ett 12-voltsystem. 
Siffrorna 7 och 6 volt gäller för 6 voltsystem. Ta med 
säkringar, generatorkol och generatorrem.

4. VATTEN
Kontrollera kylsystemet ingående. Dröm-
vädret på bilträffen är mardrömsvädret för 
en halvkass kylare och det är inte sällan 
köbildning in på träffområdet. Kläm på ky-
larslangar, de ska vara följsamma. Sprickor 
uppstår som regel först intill slangklämmor 
och rörstosar. Oljud från vattenpumpen? 
Om elfläkt, startar den som den ska? Blött 
och fuktigt någonstans? Stoppa fingret i 
munnen och smaka om det smakar sött 
och så fränt att tungan vill rulla ihop sig är 
det glykol. Ta med fläktrem samt en femli-
tersdunk vatten i bagaget.

2. GNISTA
Släng inte slitna men fullt fungerande 
tänddelar vid service. Att ha en uppsätt-
ning med garanterad funktion i pack-
ningen kan vara guld värt på långresan. 
Skruva ur tändstiften för kontroll - olje-
klet? Ta med en uppsättning nya i reserv. 
Och glöm för guds skull inte att packa 
tändstiftsnyckel och de verktyg som 
behövs för improviserad tändservice.

5. BROMSAR / 
CHASSI
Bromsar som ligger an avslöjar sig som varma fälgar. Tram-
pa hårt på bromspedalen, den ska inte sjunka. lita inte på 
bilprovningens utsago för snart två år sedan - kontrollera 
bromsslangarna! Hur ser däcken ut? Snedslitage kan vara 
ett problem på längre turer om däcken går varma. Kontroll-
era luft i reservhjulet och se efter så du har allt som behövs 
för att byta ett hjul vid vägkanten.

Bli inte stående!
Aldrig är problem så svåra att åtgärda som vid vägkanten, 
när den där lite längre turen på väg mot bilträffen tagit dig 
långt utanför ditt lokala kontaktnät. Samtidigt är det just vid 
längre turer som fel och brister ofta visar sig. Här är Klassi-
kers checklista inför flygning. Fem enkla punkter som mins-
kar risken att bli stående.

Text: Jon Remmers, Klassiker
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Lördagen den 10 mars hölls sedvanligt 
årsmöte på Saab Car Museum i Trollhät-
tan. 
Årsmötet började klockan 12 med ett 
timslångt föredrag från Olle Granlund  
om Saabs prestationer 1986 på Tallade-
ga Raceway i USA där man slog många 
rekord. Det var ett intressant föredrag och 
det är alltid roligt att höra det från första-
handskällan. Jag tror många inte riktigt 
förstått vidden av vad Saab åstakom där 
och då och vilken apparat det hela var. År 
av förberedelser och en miljonbudget. 
Uno Dahl berättade sedan om den andra 
körningen 10 år senare med 900:an som 
också den satte några rekord. Efteråt blev 
det frågestund och många frågor ventile-
rades.

Efter en fikapaus började årsmötet. Det 
var ett väldigt smidigt möte och det hela 
var över på ca 35 minuter. 
Styrelsen hade föreslagit Anders Johans-
son till hedersmedlem för hans arbete 
med Bakrutan och han tackades på plats. 
Även Mats Carlsson som suttit med i sty-
relsen av och till i ca 30 års tid tackades, 
men han var ej på plats. En blomsterbu-

kett skickades till honom. För att ersätta 
Mats plats valdes Malin Ljungdell in, hon 
har jobbat med bokföringen åt Saabklub-
ben för några år sedan. När en plats blev 
ledig så anmälde hon snabbt sitt intresse 
vilket var jättekul. Hennes ekonomiska 
kompetens hade vi nytta av redan dagen 
efter då vi hade ett långt styrelsemöte i 
Göteborg. Malin är en glad och härlig 
tjej som bor en bit utanför Västerås med 
familj och hundar. Hon skriver själv att 
hon tycker det ska bli spännande att sitta 
i styrelsen och hoppas hon kan bidra med 
något. Det betvivlar vi inte.

På punkten övriga frågor föreslog en 
medlem att vi ska låta tillverka så kallade 
“Rekryteringskort” för att ha med i plån-
boken för att ge till blivande medlemmar. 
Vi tyckte det var ett bra förslag så därför 
får ni två varianter här. Vill ni ha fler får 
ni kontakta Anna, medlem@saabklub-
ben.se , era lokalsektioner, styrelsen eller 
reservdelar@saabklubben.se.

Referat från årsmötet

E
n kall februaridag 2005 landade pro-
jektet på Sommarstigen i Skellefteå. 
Två karosser, en skinande nylackerad 

röd och en synnerligen rostig, hopknyck-
lad, som sett alla sina bästa Monte Car-
lo-dagar. Till detta ett fullastat släp med 
blytunga kartonger innehållande allt det 
som rätt sammanfogat skulle bli en körklar 
och besiktad Saab Monte Carlo.
Så startade kampen för att få bilen körklar 
innan Mr Parkinson helt skulle ta över 
förarsätet. Det lyckades tack vare Jans 
envishet och goda vänners och släktingars 
praktiska hjälp och engagemang. Dessut-
om finns här i stan en riktig Saab-verkstad 
som kan ta vid när den egna förmågan 
inte räcker till!

I september 2007 besiktades bilen med 
gott resultat. Tack vare en erfaren läkare 

som såg till både kropp och själ, fick Jan 
behålla körkortet hela sommaren 2008. 
Den 7 november kom länsstyrelsens beslut 
om indraget körkort och jag befordrades 
till Monte Carlo-förare! 
Inskolningen hade börjat redan 1967 
när jag mötte mitt livs kärlek körandes 
en röd Saab. Han var en entusiastisk bil 
orienterare som inte gärna missade MHF:s 
välorganiserade tävlingar i Västerbottens-
skogarna. Redan vid vår första tävling till-
sammans visade det sig att jag var en usel 
kartläsare men jag hade ett körkort som 
behövde kompletteras med körträning. 
Lösningen blev att vi bytte plats i Saaben.
Den nilssonska Saabhistorien hade börjat 
ett par år tidigare när 18-årigen Jan med 
pinfärskt körkort drömde om en sportbil 
medan mor Ragnhild såg fram mot att 
få åka bil till sommarstugan i Braxträsk 
med blomster och matkassar och allt som 
kunde behövas. Kompromissen blev en 
röd Saab som hade möjlighet att förlänga 
lastutrymmet genom en finurlig lucka i 
baksätet …

Efter studier i Umeå blev Hudiksvall 
vår stad och startpunkt i yrkeslivet. Det 
blev på HIAB-FOCO för Jans del och på 
kommunens personalavdelning för min. 
På Saabfronten hände det att vi köpte 
vår första nya bil som fick smeknamnet 

”Silverminken”.
När vi fick vår första dotter 1976 ökade be-
hovet av utrymme i bilen liksom längtan 
norrut. En mörkblå Saab 99 Combi Coupe 
blev vår privatbil under många år och vi 
blev Skelleftebor med hus och garage på 
Sommarstigen.
Så småningom kunde vi köpa drömbilen! 
Det var en Saab 9000, vackert skogsgrön 
metallic med beige läderklädsel! Den 
skulle vi måna om på bästa sätt och köra 
länge! Så var planen, därför blev sorgen 
stor när den blev påkörd snett bakifrån 
och ”ej möjlig att reparera”, enligt den 
dystra domen. En begagnad svart Saab 9-5 
Vector Sport, blev ett bra köp. Den rullar 
än liksom Monte Carlon! 

Tack vare allt arbete och nöje med Monte 
Carlon kunde Jan leva ett gott liv trots 
sjukdomen. Även de sista åren när han 
fick personlig assistans, gjordes dagliga ut-
flykter till fikahörnan i garaget. Jan är inte 
längre i livet, saknad naturligtvis, men jag 
har alla dessa härliga minnen varav många 
stavas SAAB!

Foto: Pär Hedberg, Skellefteå
Text: Margareta Nilsson

Rehabilitering

Anders Johansson avtackas 
av ordföranden Karl Ask.

När min man Jan, 57, fick veta att det var den 
omedgörlige Mr Parkinson som hade tagit plats 
som hans co-driver och ständige följeslagare, fick 
han snabbt lägga upp ett nytt körschema. Han 
avvecklade sina åtaganden i yrkeslivet för att 
förverkliga sin hemliga dröm om en Saab Monte 
Carlo!
Det rätta objektet hittades ganska snart. Ett på-
börjat renoveringsprojekt till salu med hemadress 
Stallarholmen.
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Starten går i vår första Guldrunda 
2010 i Bonnstan,Skellefteå

Hela protokollet finns att läsa på
https://saabklubben.se/arsmote-2018/

Lösenord: saab-Lampa.22



Flykten till Framtiden
Bob Film Sweden AB

Filmisen ACTION!

Filmisen, bakrutan@saabklubben.se

I två år hade jag jobbat med bilen. Det var motor- och 
växellådsbyte, rostlagning av vindruteramen och en del annat. 
På våren 2014 var den klar. Jag fick köra i hela två veckor 

innan en trött hantverkare med en stooor pickup helt missade 
oss där vi kom från höger i en korsning. Farten var tack och lov 
låg och vi klarade oss i princip utan personskador. Saabar är ju 
stabilt byggda och jag tackade min lyckliga stjärna att jag inte 
körde 2CV eller 4 Laban som entusiastbil. Men V4:an blev tyvärr 
skrot i alla fall.

Dagarna efter, när dottern fortfarande klagade på smärtor i nack-
en, var det svårt att se något ljus i vägtunneln. Som terapi började 
jag nästan direkt leta efter en annan bil. V4, förstås, eller möjligen 
tvåtaktare. Gärna 95 men utbudet är ju inte jättestort och jag mis-
sade en fin med en hårsmån. Så dök den upp på Blocket: Brun 
96 1975 med få ägare, som nästan alla hade passerat medelåldern 
före sina ägarsejourer. Inte sönderskruvad men heller inte pedan-
tvårdad; hovmekanikern som stod för försäljningen av bilen hade 
ägnat sig åt att fixa den igenom besiktningarna men rosthål som 
bilprovningen struntade i lämnades därhän. 

”Bajsbrun! Du har köpt en bajsbrun bil!”
Hustrun var föga imponerad av lacken som jag själv tyckte var ett 
klart fall framåt från den tråkvita firmabilskulören  på företräd-
aren (jo, faktiskt, första ägaren av den var Rank Xerox!). Jag såg 
i och för sig R3 Siennabrun mest som en kul tidsmarkör, föga 
anande vad den förment fekala färgen skulle leda till.

Startskottet gick när jag hade ägt Bollen i två år (alla bilar ska 
ha namn på B och med registreringsbokstäverna HBK var ju 
namngivningsfrågan snart löst). En dag ringde en kille från ett 
filmproduktionsbolag. De jobbade med en ny Ulf Malmros-film 
som delvis skulle utspela sig 1973 (ja, Bollen är från 1975 men vi 
enades om att nördnivån för att avgöra skillnaden var tillräckligt 
hög för att passera). De hade sett när jag var ute och körde och 
”fastnat för färgen”! Med hjälp av registeringsnumret hade de 
spårat mig – Bollen hade alltså verkligen blivit headhuntad!

Det var en upplevelse att köra bilen till Film i Västs studio, 
passande nog ett stenkast från Saabmuseet, i Trollhättan. Bollen 
parkerades på en gata som direkt hämtad från min barndom, 
med riktig tobaksaffär och allt, fast det mesta var byggt i frigolit. 
Ännu roligare var det förstås att ett år senare gå på premiären av 
Flykten till framtiden, som filmen kom att heta, och se Bollen bå-
de parkerad vid, och körande utanför, Henrik Dorsins skivaffär. 
Storyn, om en på 70-talet dödsdömd, hjärtsjuk kille som får en 
oväntad möjlighet att ta sig till 2016 och få en hjärtoperation, lät 
lite krystad när jag först hörde den, men filmen är faktiskt riktigt 
bra. Och ja, naturligtvis har jag den numera på DVD.

Bara några månader senare fastnade jag för ett inlägg på Saab-
klubbens Facebooksida. Ett annat produktionsbolag sökte bilar 
till inspelningen av en film om Ted Gärdestads liv, med andra ord 
bilar från 70- och 80-talen. Jag skickade in bilder på Bollen och 
när de fordonsansvariga hade sett färgen hade de, enligt uppgift, 

”Ted - för kärlekens skull” och  
”Flykten till framtiden”
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Filmisen, bakrutan@saabklubben.se

Psst! Vill du tipsa om en filmsaab? Kontakta redaktionen!

direkt sagt ”den ska vi ha!”

I filmen ”Ted – för kärlekens skull” har Bollen inte lika mycket 
scentid. Den är parkerad utanför det hus som agerar Teds föräld-
rahem och Ted själv (Adam Pålsson) genar över staketet precis 
bakom bilen i en öppningsscen.  Återigen hade vi en filmpremiär, 
denna gång i julas, att se fram emot.

Med två roller i ryggen tyckte jag definitivt att Bollen kvalifi-
cerade sig till epitetet filmbil, så när tidningen Bilsport sökte 
just sådana till årets tema på Performance & Custom Show på 
Elmia slängde jag iväg ett mail. Skam till sägandes har jag aldrig 
varit på den tillställningen och hade nog en lagom fördomsfull 
bild av hallar fulla med effektstinna amerikanska lowriders och 
flakelackade Volvoskåp. Skulle sådana arrangörer vara intresse-
rad av en sliten bruksbulle med 65, numera inte jättepigga, hästar 
under den bajsbruna huven? Jodå, det var de! Beslutet att köra 
Bollen för egen maskin till mässan fattades ganska omgående, 
den tidiga påsken till trots – det är ju en Saab, den är byggd för 
att brukas! 

Just i år hade förstås kung Bore valt att vara lite extra hård och 
dessutom slänga in en Ardenneroffensiv med snö och rejäl kyla 
mot slutet av mars, så det var med viss nervositet jag sneglade 
mellan sommardäcken och den av nysnö vackert vita uppfarten. 
Men jag hade inte behövt oroa mig – det är ju som sagt en Saab! 
Två dagar före mässan puttrade Bollen yrvaket ut i en underbar, 
solig vårvinterdag och ställde grillen mot Jönköping.

Fördomar kommer ju lätt på skam, så även denna gång. I C-hal-
len huserade fler europeiska vardagsveteraner så en lätt bedagad 
päronhalva behövde inte skämmas för sig. Och bara att få en 
anledning att äntligen ta sig till och uppleva denna klassiska 
tillställning var värt besväret! 

Skall det nu visa sig att Bollens filmkarriär tar slut här är jag 
ändå mer än nöjd. Detta hade jag aldrig kunnat ana när jag och 
brorsonen 2014 åkte till tassemarkerna utanför Gislaved för att 
titta på ersättare till vår krockade V4. Och något som faktiskt 
är ännu roligare är att min ena dotter genom bilen har fått in en 
fot i filmvärlden: Via min kontakt med gänget bakom Tedfilmen 
fick hon en statistroll i den, vilket krattade manegen för en biroll 
i familjefilmen Halvdan Viking som har premiär nu till jul. Men 
nej, jag försökte faktiskt inte få med bilen i en film som utspelar 
sig för sisådär 1000 år sedan …

Se där vad en olycka kan vändas till!

Text Janne Hagnell

23

Ted - :För kArlekens skull
Stella Nova Film AB
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Motorhistoriska Dagen 6 juni

Den 6 juni på nationaldagen har Motorhistoriska Dagen 
etablerat sig som en årlig manifestation för det fordons-
historiska kulturarvet.

Över hela Sverige åskådliggörs det fordonshistoriska kulturarvet 
genom de många evenemangen för historiska fordon. Motorhis-
toriska Riksförbundet bjuder årligen in anslutna klubbar, andra 
föreningar, kommersiella arrangörer, museer med flera att fira ge-
nom att arrangera exempelvis träffar, utflykter eller utställningar.

Målsättningen med Motorhistoriska Dagen är att synliggöra det 
fordonshistoriska kulturarvet. Detta kan enskilda fordonsägare 
göra genom att ta ut sina historiska fordon och medverka vid 
evenemang. Kan man inte delta kan man ändå vara med genom 
att ställa upp sitt fordon hemmavid. Tillsammans visar vi på så 
sätt den fordonshistoriska rörelsens bredd, både fordonsmässigt, 
ägarmässigt och geografiskt.

Ett annat viktigt mål med Motorhistoriska Dagen är att upp-
märksamma allmänhet, media, politiker och beslutsfattare på 
den fordonshistoriska rörelsens omfattning för att därigenom 
skapa ökad acceptans för bevarandet och brukandet av detta 
kulturarv. Arrangörstävlingen Kultur på väg arrangeras av Mo-
torhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine. 
Tävlingen utser fem pristagare bland arrangörerna under Motor-

historiska Dagen, varav en totalvinnare och fyra andra pristagare 
i olika kategorier. Under sensommaren och hösten genomförs 
sedan prisutdelningar i vinnarnas hemkommuner dit press och 
representanter för kommunen bjuds in.

Tidigare förstapristagare i tävlingen har varit Saleby bygdegårds-
förening, Norrköpings Veteranbilklubb, Lions Club Skänninge, 
Gotlands Veteranbilklubb, Norrlands Motorhistorikers Norrbot-
tenssektion, Motorcykelhistoriska klubbens sektion i Mälardalen, 
Upplands Fordonshistoriker, Järnskogs hembygdsförening samt 
Anita Trybom och Pål Marnetoft. Läs mer om dessa vinnare och 
övriga pristagare via länkarna till tidigare år.

Alla evenemang på Motorhistoriska Dagen, stora som små, är 
med och tävlar och kan komma till final i Kultur på väg. Juryn 
kommer att välja ut ett antal evenemang att besöka genom till-
gänglig evenemangsinfo och genom att aktivt kontakta arrangö-
rer. I bedömningsunderlaget ingår bland annat hur kulturarvet 
lyfts fram, samarbete med andra, säkerhets- och miljöhänsyn 
samt om man särskilt lyft fram grupper som kvinnor, ungdomar 
och nysvenskar under evenemanget.

MHRF, Karl Ask, karl.ask@mhrf.se

Nyheter från Motorhistoriska Riksförbundet
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Martin Stenlund, Arjeplog, 0961-61 733

Erkki Svensson, Nässjö, 0380-37 06 16

Hans Willebrand, Ljungbyholm, 0480-33 056

Karl Ask, Kungälv, 073-727 76 47

Simon Wadström, Tibro, 070-156 53 37

Patrik Hermansson, Grästorp,  0514-30 125

Bertil Maununen, Vintrosa, 019-31 45 23

John Jonasson, Saltsjö-Boo, 08-71 52 429

Lars Söderlund, Hägersten, 072-276 27 44

Martin Bergstrand, Uppsala, 018-36 91 56

Lennart Holmgren, Sandviken, 026-25 70 15

Claes Hedlund, Sundsvall, 070-533 83 30

Rune Danielsson, Umeå, 070-584 47 38

Lars Julle Olofsson, Ås, 070-071 75 75
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Psst! Vi behöver fler besiktningsmän i vårt avlånga land, är 
du intresserad?  Prata med Michael Rasmussen i Annelöv! 
0418-43 36 10 eller 070-009 65 40

Svenska Saabklubbens egna 
besiktningsmän

Diplom tilldelades 2015 till Saab Bilmuseum, Svenska Saabklub-
ben, Club Sonett Sweden och Klubb Saab Turbo för Saabfestiva-
len i Trollhättan/Kinnekulle Ring!
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nader där Saab var relativt svaga. Men de 
marknader de var på, varumärkets struk-
tur och de bilar de hade tänkt de skulle 
utveckla och tillverka tror jag var helt rätt 
inriktning. Som till exempel att satsa på 
premiumbilar och vara en konkurrent till 
Audi, BMW och Mercedes.

Om Saab funnits kvar som varumärke 
idag hur tror du att Saab hade utvecklats 
och vilka modeller och segment hade vi 
i så fall fått njuta av på vägarna? 
Jag tror att där 9-5 och 9-3 var positio-
nerade på marknaden var helt rätt men 
modellerna skulle kanske varit lite mer vå-
gade och unika Saab-modeller. Men också 
crossover segmentet med 9-4x var helt rätt 
och man ser idag att det är ett segment 
som växer så det knakar. Men man ska 
inte underskatta cabrioleten i form av 
vilken påverkan den hade på företaget. 
Han tror att den basen var helt rätt. Men 
sen skulle de också behövt en bil mindre 
än 9-3 som kunde kallats för 9-2 eller vad 
den skulle haft för namn. Som skulle varit 
en konkurrent till bilar i liknade storlek 
till exempel som en BMW 1-serie.

Vad är din syn på motorsport och hur 
tycker du Saab skulle satsat på motor-
sport? 
Motorsport var enligt mig en ständig 
fråga inom Saab och företagsledningen 
generellt sett men jag vet inte exakt hur 
en motorsportsatsning skulle sett ut. Om 
man ser det lite generellt fanns det inom 
ledningen en syn att våra nybilsköpare 
inte hade ett jättestort intresse av motor-
sport. Däremot om man ser på det i ett 
bredare perspektiv har man dels varu-
märket, i hur man vill att varumärket ska 
vidareutvecklas, där man har en väldigt 
god grund i motorsport som är den ena 
aspekten. Men jag tror att motorsport 
skulle kunna vara en tillgång. Om man tit-
tar vidare har man många begagnatköpa-

En helg i Göteborg intervjuade jag Jan-
Åke Jonsson om hans tid på Saab och han 
berättade mycket intressant, till exempel 
sin syn på motorsport och speciella min-
nen från Saab-tiden.
Jan-Åke började på Dataavdelningen på 
Saab personbilsdivision i Nyköping år 
1972 som systemman och programmerare 
och har sedan varit i Saaborganisationen 
på ett eller annat sätt fram till år 2011.

Vad har du jobbat med innan du blev 
VD på Saab? 
Jag har bland annat jobbat på Saab i USA 
mellan 1985 och 1990. Förutom Saab var 
jag en period på GM i Rüsselsheim och 
det var en ny värld för mig men det var 
också väldigt kul och inspirerande. 

Var det något ni jobbade speciellt med? 
Även om Saab var ett stort företag fung-
erade Saab mer som ett mindre företag 
på många sätt, till exempel att de hade en 

speciell anda. Men Saab har alltid varit 
en del av en koncern, antingen det var 
Saab-Scania eller GM och det innebar att 
de fick kämpa mot alla andra för att få 
sina resurser och investeringar. Det tror 
jag också skapade en kämpaglöd som 
fanns med så länge jag jobbade på Saab.

Har du några speciella minnen som du 
har från Saab? 
Det är svårt att lyfta ut något speciellt 
minne när man har hållit på så länge. 
Men ett minne som jag kommer ihåg är 
när jag kom hem från ett styrelsemöte 
på GM i Detroit och GM hade beslutat 
att lägga ner Saab. När jag kom hem till 
Trollhättan blev jag uppvaktad av alla 
anställda. Detta var jag oförberedd på och 
det är ett minne som etsat sig fast.

Vad var det viktigaste beslutet som på-
verkade hur Saab utvecklades? 
Jag skulle nog vilja säga att även om de 

inte kom i mål riktigt så var beslutet för 
hur produktprogrammet skulle se ut vik-
tigt. Som vilka bilar de skulle ha när Saab 
skulle byta generationer, vilka motorer 
och karossvarianter de skulle ha och det 
var nog det viktigaste beslutet han har 
varit med om, men de var ändå fortarande 
en del av GM då.

Vad hade Saabs marknadsinriktning 
varit - motorsport, premium, folkbil 
eller Hi-Tech? 
Jag tror inte att marknadsinriktningen 
skulle ändrat sig direkt och de skulle 
ha fortsatt på den inslagna vägen sedan 
tidigare. Saab var och är fortfarande ett 
väldigt starkt varumärke och inriktningen 
på Europa, Nordamerika och på senare år 
även Asien tror jag var helt rätt. Men det 
fanns även en enorm potential på många 
andra marknader och förutom att Saab 
var starka i USA, England och Sverige 
hade de representation på andra mark-

Intervjun, bakrutan@saabklubben.se

Lojal hjälte
Intervju med Jan-Åke Jonsson

Jag tror att Saab på något sätt skulle försökt 
engagera sig i motorsport men kanske inte 
som till exempel Audi med jättesatsningar i 
flera olika motorsportserier. Utan göra det på 
Saab-sättet, fokuserat, lite annorlunda och 
väldigt specifikt ...



re, som kanske inte köper en ny Saab utan 
köper en begagnad, som också är väldigt 
viktigt för värdet på bilarna. Det är en stor 
grupp och där finns det många som har 
ett jätteintresse av motorsport och det är 
också varumärkesbyggande och kan vara 
en tillgång. Jag tror att Saab på något sätt 
skulle försökt engagera sig i motorsport 
men kanske inte som till exempel Audi 
med jättesatsningar i flera olika motors-
portserier. Utan göra det på Saab-sättet, 
fokuserat, lite annorlunda och väldigt 
specifikt för att kunna använda det både 
i utveckling och marknadsförning. Så de 
skulle funderat på att hitta ett sätt att vara 
engerade till begränsade resurser men väl-
digt specifikt för att framför allt påverka 
varumärket och de kunder som köper en 
Saab men framförallt begagnatköparna. Så 
på något sätt tror jagatt de skulle försökt 
att vara engagerade i motorsport på ett 
Saab-sätt även i framtiden. 

Har du hållit på med motorsport? 
Nej, jag har inte hållit på med någon 
motorsport men jag tycker det är jättekul 
att köra bil. Förutom förmånen jag haft 
att köra Mille Miglia märkte jag vilket in-
tresse det var från de som tittade på Mille 
Miglia och framförallt italienare.

Hur skulle Hirsch samarbetat med Saab 
om Saab funnits kvar? 
Hirsch fick oftast vara med väldigt tidigt 
i utvecklingen av bilarna för att se till att 
det fanns prestandavarianter till lanse-
ringen av nya bilmodeller. Just att göra 
unika varianter som kanske prestanda-
mässigt ligger lite högre är väldigt svårt 
för en tillverkare att göra. Eftersom du 
ska säkerställa att du har bilar som passar 
oss vanliga mäniskor så att säga. Så när 
du ska göra de lite mer unika modellerna 
är det bra om du kan samarbeta. Då kan 

du också säkerställa att det inte blir fel 
så att de inte gör våld på bilarna. För ur 
kundens synvinkel är det en Saab även 
om det är Hirsch som trimmat den. Jag 
tror att Saab skulle försökt att jobba ännu 
närmare med Hirsch. För det är som sagt 
svårt för en tillverkare att göra de mer 
unika modellerna. Ju tidigare Hirsch kom 
in i utvecklingen desto säkrare kunde man 
vara på att de gjorde ett bra jobb och om 
man kan samarbeta med någon ger det en 
fördel för de kan se det på ett annat sätt än 
vi som är tillverkare av bilarna. 

Vad kör du till vardags och äger du 
någon Saab idag? 
Min bruksbil är en Saab 9-3 sportkombi 
Aero Biopower med över 30 000 mil på 
mätaren som jag köpte loss ifrån Saab när 
jag slutade. Ett av de svåraste beslut jag 
har är om jag ska göra av mig med bilen 
eller om jag ska fortsätta att köra med 
den. 

Vilken Saabmodell tycker du personli-
gen bäst om? 
Utan tvekan den första gentionen Saab 
900 Cabriolet som jag tycker är fantastisk 
än idag.

Vilken tidsperiod under dina Saab-år 
var mest spännande och vilken period 
var roligast? 
Jag tycker att det finns flera perioder som 
var roliga, till exempel tiden som VD eller 

när jag jobbade på Saab i USA och hade 
försäljningsrekord fem år på raken. Eller 
när USA-kontoret flyttade från Connecti-
cut till Atlanta var också otroligt inspire-
rande och så vidare, men det var också 
kul när man fick en ny datormaskin när 
jag jobbade på Dataavdelningen på Saab 
personbilsdivision-

Hade du bra kontakt med utvecklingsav-
delningen / tävlingsavdelning? 
Det fanns en väldigt bra kontakt och 
jag träffade regelbundet folk från olika 
nivåer på utveckligsavdelningen. De som 
jobbade med stöd för bilsport hade nog 
lite uppförsbacke tror jag. Så vi skulle nog 
haft en tydligare strategi och sett till att 
vi gav dem det stöd de behövde. De fick 
väldigt ofta komma och be om hjälp när 
det gällde motorsportrelaterade frågor. 
Men det fanns inte riktigt någon tävlings-
avdelning på Saab och det var mer en vid 
sidan av-grej.

Vilka händelser se du som viktigast för 
Saab och vad hade behövts för att Saab 
skulle funnits kvar som varumärke? 
Bland annat att Saab skulle fått ut ersätta-
ren till gamla 9-5 och NG 9-3 snabbare, 
för under tiden när gamla 9-5 tillverkades 
fick BMW ut ungefär två genarationer av 
BMW 5-serien och när NG 9-3 var sju år 
gammal var nästa generation 9-3 fortfa-
rande ett par år bort.

Tack för era inskickade frågor! Tipsa oss på 
intressanta personer att inverjua! Mejla oss!

Foto taget av Bo Lindman där 
Jan-Åke besökte dem i depån 
vid Midnattsolsrallyt för några 
år sedan.
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Hur ser du på framtiden för bilindu-
strin? 
Det pågår mycket inom bilindustrin och 
jag har alltid tyckt att när det kommer till 
teknikfrågan löser man det, oavsett om till 
exempel det ska sättas in airbags i bilarna, 
förbättra utsläpp, rena prestandafrågor el-
ler krocksäkerhet o.s.v. Men bilindustrins 
största utmaning är från det politiska 
hållet. Besluten är alldeles för kortsiktiga. 
Det tar tre till fem år att utveckla en bil 
och sedan ska bilen leva i minst sex till sju 
år. Om politikerna kunde ge bilindustrin 
besked och med bättre inriktning från 
början skulle det vara mycket enklare. 
Men politikerna borde också tänka efter 
när det kommer till självkörande bilar till 
exempel om det verkligen finns ett intres-
se för det bland bilförare. Det är en lång 
resa tills man ser helt självkörande bilar. 
Jag tycker kanske att det är synd om man 
försöker att ta det här gigantiska steget 
med elbilar ifrån bensin och dieselbilar till 
100 % el när det finns bra lösningar som 
varje dag förbättras i form av hybrider, 
E85 eller nyare bilar utan att gå steget 
direkt till el som är lite mer komplicerat 

både i form av infrastruktur och hur 
verkstäder ska klara det. Prisnivån spelar 
också in, den kanske gör att folk behåller 
sin bil ännu längre. Om man kan få en 
lite bättre inriktning från politiskt håll så 
tror jag att man kan utveckla en resa som 
redan idag börjat.

Jan-Åke tycker annars att intresset från 
Saabklubben är positivt med fokusering-
en av mängder med aktiviteter och att 
klubben samtidigt vårdar varumärket.

Text och foto Björn Johansson
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- Guten tag, haben sie die Papieren?

- Hallo, Ja, natürlich,sie sind im Handschuhfach. Hier.

- Danke, und was für dich nach Deutschland?

- Wir gehen zu Baden-Baden.

- Baden-Baden? In diesem Auto? Ich hoffe Sie haben 
einen austauschmotor im Gepäck ... Alles gut. Hier 
sind deine Papiere. Auf Wiedersehn.

Pappan, — Vad sade han egentligen?

Mamman, — Hehe, han önskade oss en trevlig resa 
bara...

Del 2: Att ratta ut i förflutenhetens landskap

Medlemsbilen, Henric Tungström, henric.tungstrom@telia.com
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Efter några veckor med hyfsad 
intensiv mekning stod karossen 
på egna hjul. Det var alltså hög 
tid att bestämma och staka ut 

inriktning och mål för renoveringen.

Jag tror att de flesta som renoverar eller 
fixar i ordning en bil ställs inför beslut om 
hur man ska ska gå till väga och vilken 
väg man ska gå för att nå sitt mål. En 
någorlunda målbild kan ju vara bra bra att 
ha menar jag, så att bilen får det stuk man 
önskar. Vad som är ”rätt” stuk kan disku-
teras i oändlighet och synpunkterna är 
säkert lika många som det finns folk som 
renoverar och andra förståsigpåare. Har 
man hållit på ett tag med bilar ser man att 
trender kommer och går, inget konstigt 
med det, ganska befriande på ett sätt.

Tittar vi på tvåtaktssaab tycker i alla fall 
jag se en rally/racingtrend idag som inte 
var lika utmärkande för 25 år sedan. I den 
klassen ska fjädrar kapas rätt antal varv, 
fälgar ska breddas, motorer trimmas och 

rätt avgassystem ska borga för att det låter 
ganska mycket då bilen är på ingång. Jag 
tror att de flesta vet vilket stuk det är på 
en sån bil jag menar. Fränt, absolut, men 
inget för mig den här gången. Inte heller 
Tomas Stöhrs 92, en übercoolt renoverad 
rosthög som väcker starka habegär får 
inspirera denna gång, även om det var 
nära. Nåt slags patinerat vore ball, nåt 
som också är en trend just nu. Eller varför 
inte plåtrent skal, nitar och lätthål med 
inspiration från J 29 och tidiga Porschar? 
Eller en kopia på Erik Carlssons bil från 
Midnattssolsrallyt 1959. Nåt som i alla fall 
går bort är att behålla bilen i originalskick, 
den vägen stängde jag själv för 25 år sen 
då jag rev bilen i bitar och blästrade karos-
sen. Men original ska det bli för nu är det 
tidsmaskinen som gäller.

En tidsmaskin, vad menas då med det? 
Jag ska utveckla, men enkelt sagt är det 
en bil som så långt det är möjligt liknar 
den bil som lämnade fabriken i december 
1959. En originalrenovering alltså. Och 

ja, jag ska köra med diagonaldäck och 
treväxlad låda. Det blir inte heller några 
skivbromsar eller annat som gör bilen mer 
” användarvänlig” som det heter. Men, 
hur tänker jag då egentligen? En fyrväxlad 
låda, skivbroms och radialdäck pajar väl 
inte originalutseende, det syns ju knappt 
kan man tycka. Hmm, kanske inte, jag 
tänker möjligtvis inte som alla andra. 
Förklaringen ligger 40 år tillbaka.

Vid 1970-talets slut kom det en 50-tals-
revival inom mode, musik och inte minst 
bilhobbyn. Det var film och TV som 
”Gänget och jag” och ”American graffiti”. 
Det var Boppers och annan rockabilly 
och biltidningarna ”Power magasin” , 
”Colorod” m.fl. fylldes av bilder på De-
troitjärn från 50-talet. Det var en 50-tals-
våg med stark amerikansk prägel kan man 
lugnt säga. 

Då, 1978, var jag 12 år och historieintres-
serad som jag var sköljdes jag med i vå-
gen. Men det var inte det amerikanska 

Detta är en fortsättning på 
renoveringsserien om Henrics 93F. 
Vill du läsa del 1 så finner du den i 
Bakrutan 1:18

Långdistansförhållande
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som lockade, det var måhända oåtkom-
ligt. Min farfar hade en Opel Rekord från 
57 och ingen Chevrolet Bel Air, så det 
blev mer svenskanpassat. På samma sätt 
blev det med det mesta. Ingen vit T-shirt 
och skinnjacka som Fonzie utan föräld-
rarnas rutiga skjorta, konfirmationskost-
ym och duffel letades fram på vinden hos 
mormor. Då var 50-talet bara 18 år bort 
och kunde i hög grad letas fram på vinden 
eller i sommarstugan, så några år senare 
var mitt pojkrum inrett på ungefär samma 
sätt som föräldrarna hade det 1959. 

Jag har i mitt arbete på museum återska-
pat en hel del historiska miljöer men ärligt 
talat tror jag inget blivit så bra som mitt 
pojkrum. Nånstans här börjar vi hitta 

svaret till varför jag vill originalrenove-
ra bilen. För pojkrummet, som låg i ett 
50-talshus byggt av rätt material, fritt från 
plast, gipsskivor och fula strömbrytare, 
inrett med möbler och pinaler från tiden, 
gav rätt känsla, det luktade t.o.m liksom 
rätt. Det var en bra tidsmaskin. Så vill jag 
ha min bil.

Med det sagt borde jag väl leta reda på 
en fin lågmilare? Ja, absolut, och som 
jag letat och letat. Jag har köpt och kört 
flera originalbilar men problemet är att 
tiden gått för långt och nött bort en del av 
50-talskänslan. Reparationer under 60- 
och 70-talen för på nya tidslager som inte 
jag vill ha. 
Men visst finns bilen med rätta käns-

lan nånstans, i nån lada. För ett par år 
sen lade jag in en stöt på en sån bil, en 
bil jag känt till länge. Men trots trevligt 
kaffedrickande med ägaren och tankar om 
riktigt höga bud gick det inte. En son sa 
nej så bilen får väl stå i tio år till.
Så då bestämde jag mig, en originalre-
novering ska det bli. Problemet är att en 
sån renovering är svår att göra då vissa 
delar inte finns att få tag på, nåt som blir 
en nödvändighet om jag ska få den där 
pojkrumskänslan av äkthet. För många 
nya material eller felaktiga delar kan 
förstöra så noggrannhet blir ett honnörs-
ord. Ibland blir det lätt, ibland svårare. 

Jag kan belysa problemen genom att 
berätta om en Volvo 1800 s som jag 

Om jag där och då kan 
dricka kaffe och äta en 
smörgås med prickig 
korv till toner av Arne 
Lambert, då har renove-
ringen lyckats.’’
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renoverade. Bilen saknade främre delen 
av yllemattan som ligger i kupén. En 
nyproducerad såldes som original av 
reservdelsfirman för dyra pengar, men 
väl hemma så stämde varesig material, 
kulör eller passform. Så fortsatte det med 
solskydd, innertak osv. De flesta grejer 
till inredningen fanns, jättefina på ett sätt 
men inte helt lika original. Resultatet blir 
ju att flera 1800 som renoveras blir fina 
men ingen ser ut som då den rullade ut 
från Lundby. 

Tillbaka till Saaben. Däcken är exem-
pel på nåt som gick lätt. Nytillverkade 
diagonaler finns, dom är dyra bara. För 
mig är diagonaldäckens ormlika gång 
själva essensen med Saaben, att få uppleva 

hur bilen betedde sig då för länge sen, 
en del av tidsresan helt enkelt. Färgen på 
fälgarna är lurigt,ska dom vara maronrö-
da eller toreadorröda? Av de få färgbilder 
som finns från tiden är det svårt att hitta 
svaret, har sett båda. Jag går på en bild av 
en känd tävlingsbil, Le Mansbilen, och är 
väldigt nöjd med resultatet.
Andra grejer blir värre. Går det att hitta 
ett batteri i rätt storlek med originalut-
seende från Boliden? Var hittar men 
ljuddämpande papp med den där pike-
rade ytan? Vilken kulör och glans har 
egentligen hatthyllan eller bagagerums-
golvet? Det är exempel på frågor som 
säkert många lämnar därhän men som är 
högst relevanta för mig. Det blir många 
frågor och problem, större och mindre, att 

lösa innan det är klart och sen kommer 
säkert saker att jäklas som det brukar vid 
bilmekande.

Förhoppningsvis är allt klart nån gång så 
jag kan ta tidsmaskinen, några kvadrat-
meter plåt formad i Trollhättan och åka 
ut i förflutenhetens landskap. Där luktar 
grusvägarna av lut och landskapet gödsel. 
Om jag där och då kan dricka kaffe och 
äta en smörgås med prickig korv till toner 
av Arne Lambert, då har renoveringen 
lyckats.
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Cabdrömmar
Saab 900 Cabriolet 1986
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Bilen stod i garaget och samvetet gnagde, den vill jag köra och 
använda men tiden och orken räckte inte riktigt till. Träffa-
de en kompis när jag tankade en av mina andra Saab-bilar 
en Saab 9000 CD Turbo av 1988 års modell. ”Hur går det 
med cabben?” var frågan, svaret var att orken och tiden inte 

räckte till och att startmotorn och bränslepumpen var döda men att allt 
var köpt eller taget från en annan bil så de var bara en fråga om att byta 
och sen provstart. ”Men du jag kommer kl 07:00 imorgon så sätter vi 
fart”. Ibland är det en mild knuff i ryggen av en kompis man behöver för 
att komma vidare, jag och min cabriolet är ett levande exempel på just 
detta. Efter några timmars skruvande och funderande så hamnade det 
ett batteri i lådan och jag satte mig bakom ratten för att vrida på tänd-
ningen och se raden av röda lampor tändas framför mig, bränslepumpen 
bygger tryck. Tummen upp till Ronny och ett snabbt vred till startläge 
och efter ett fåtal varv startar den så snällt men lite bullrigt eftersom 
halva avgassystemet blev kvar i USA. 

Efter några minuter så spinner motorn som en katt när oljan har nått 
alla skrymslen och vrår igen. Den går fint på det amerikanska bränslet 
som måste vara annan kvalité tänker jag, eftersom bilen stått parkerad 
i ett antal år. Nöjd som få börjar jag göra en liten närmare granskning 
av bilen, kör lite fram och tillbaks i garaget, trycker på bromsen och jo, 
de känns bra. Kör ut den ur garaget och gör en ”klassisk provkörning”. 
Allt verkar funka och bilen drar och går fantastiskt fint efter vägen. Åker 
ner till en annan kamrat som har glas- och däckfirma för att beställa ny 
framruta och montera nya däck. Kör upp den på liften och kollar under 
den. Fantastiskt fin och ingen rost eller annat, bromsledningarna och allt 
det man ser runtomkring ser bra ut. Känner lyckan le mot mig, tänk att 
jag funnit en bil och jag som hatar rost och denna har inget av detta. By-
ter framruta och i nederkant på framruteramen ser bilen ut som ny efter 

Som det kan vara med en hobby så får man 
ibland inte riktigt tid till att förverkliga alla pla-
ner, så också med min fantastiska importSaab.

Text: Mikael Fjellstedt, 
Foto: Klassiska Bilar

Vad hände sedan?
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jag har torkat rent. Återigen med ett 
leende kan man konstatera att fyndet 
står där mitt framför mig. 

Började leta efter ett halvt avgassystem 
med rätt utformning i slutröret och 
den ovala looken, fanns inte att köpa 
nytt och började forska på olika forum 
för att hitta lösningar. ”Knacka till det 
själv” var en idé som presenterades.  
Nja, tänkte jag själv, det kommer inte 
att se original ut. Troligtvis kommer 
det att se helt förjäkligt ut. Som tur 
var hittade jag en 900s -91 som hade 
kört av vägen och blivit liggande på 
sidan.Slutröret var av rätt modell och 
passade rakt av, lyckan log mot mig 
återigen. Ringde min kusin i Sundsvall 
som jobbar åt Bilprovningen och be-
ställde tid för registreringsbesiktning. 
Åkte ner från Vilhelmina och gjorde 
en ”förbesiktning” kvällen före så att 
allt skulle vara i skick inför den stora 
dagen. Själva registreringen gick galant 

men dessvärre så började bilen läcka 
en hel del med olja, vilket senare visa-
de sig vara en torr O-ring som sitter 
mellan turbon och motorblocket. Fick 
åka några turer på hösten för att sedan 
ställa av den och invänta sommar och 
första riktiga cab-sommaren, vilket 
gick sisådär för det var både en kall 
och blöt säsong för er som minns här 
uppe i norr. 

Den första träffen jag åkte till med 
bilen var Olofsfors som ligger utanför 
Nordmaling, med cabben nere i 20 mil.
Inte en tanke på att lyfta taket fanns, 
har man en cab så ska den ligga i lådan 
och så är det bara. Träffade Teknikens 
Värld och deras USA-Saab 900 cab. Vi 
kollade tillsammans in varandras bilar 
och deras var finare helt klart men min 
var definitivt mer unik med sina 379 
st tillverkade av första årsmodellen. 
En riktigt trevlig träff på vårsidan som 
rekommenderas varmt. 

Vägs ände, men resan fortsätter ändå.
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Ibland är det en 
mild knuff i ryg-
gen av en kompis 
man behöver för att 
komma vidare...

’’

En cabriolet på en ensam fjällväg, de mäktiga 
bergen, älven som forsar, vinden i håret, ett med 
naturen är en tanke är en tanke man slås av.



Körde bilen hela sommaren så fort vädret 
tillät och njöt i fulla drag, åkte till Motor-
veckan i Lycksele tillsammans med andra 
europabilsentusiaster och det är ett brokigt 
gäng av olika bilmärken. I början av som-
maren ringer en av Vilhelminas motorpro-
filer som heter Sune Andersson (Vilden 
från Vilhelmina) som kör stuntshower på 
motorcykel och undrar om jag kan guida 
tidningen Klassiska bilar efter Vildmarks-
vägen med min cab (reportaget kan läsas 
i November numret 2017). Givetvis blir 
svaret de är bara att höra av sig, hösten 
kommer och inte ett ljud. Ställer av bilen 
och då ringer telefonen från Stockholm. 
”Ehhh du vi funderar på att komma upp 
och låna din bil och köra ”Vildmarksvä-
gen”. Svaret blir att då är det bäst att ni 
snabbar på, här är det snart vinterstängd 

väg och snö som gäller. Dagen kommer 
och reporter med fotograf ska anlända 
till Vilhelmina och den stora resan ska 
påbörjas. Reportern ringer återigen ”Ehhh 
det verkar som att fotografen inte kan följa 
med”. Mitt svar blir att det ordnar sig ändå. 
Jag hänger med och guidar så gör vi det 
bästa av situationen. Sagt och gjort, i full 
fart och mellan de olika platserna åker vi 
och träffar lokalt folk och upplever fantas-
tiska sevärdheter, med mig som chaufför 
och ibland som fotograf men ständigt med 
cabben i lådan för trots höstkylan så lyser 
solen och de vackra färgerna på fjället mot 
oss och värmer upp tillvaron.

Så hur ser framtiden ut för min cab? 
Ser på den som en rullande renovering, 
vill kunna köra varma och soliga dagar. 

Bilen uppför sig fantastiskt efter vägen och 
i drivlinan. Kommer renovera lite då jag 
får tid och har redan bytt instrumentbrä-
da, backspärr med växelspak och fram-
ruta. I framtiden ska inredningen, huven 
och lacken bli fin men om det tar 5 eller 
10 år eller kanske ännu längre är det inte 
så viktigt för mig. Ska man tro röster från 
USA, vårt stora motorland i väster, så har 
det blivit mer och mer på modet med så 
orörda bilar som möjligt. Så rynka inte på 
pannan när jag dyker upp med min oreno-
verade skönhet, tänk istället att där är det 
inte något spackel som döljer skadorna så 
kommer ni säkert att se samma skönhet 
som det jag upplever varje dag. 
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Vildmarksvägen
som ligger belägen nära norska gränsen 
i Lappland. 876 m.ö.h. på den högsta 
punkten. Vägen stängs på vintertid och 
är man där tidigt på sommaren kan man 
köra mellan meterhöga snödrivor.

Det finns många sevärdheter längs vä-
gen och för den som inte varit där re-
kommenderas den verkligen. Glöm inte 
trangiaköket bara.

Något annat skoj i garaget?

Sisådär 25 Saabar i garaget, på ett 
ungefär.

Vad gör du när du inte åker 
nercabbat?

Jobbar på Bussgods som ter-
minalansvarig i Vilhelmina. Eller 
rättare sagt, jag håller på att skola 
in mig eftersom mannen som 
jobbat där kommer gå i pension i 
sommar.

Vad drömmer du om nu då?

Kärlek, välstånd och nya Saabar

Varför Cab?

Läs mitt repor-
tage i Bakrutan 
1:16!

Mikael Fjellstedt,  Vilhelmina

 

www.facebook.com/olofsforsmotor

BRUKSGLÄDJE I OLOFSFORS!
Kom till vackra Olofsfors Bruk i Nordmalings kommun lördagen den 16 juni. 
Ifjol kom närmare 500 klassiska bilar, motorcyklar och mopeder. 

Fri entré!

OLOFSFORS BRUK!
16 JUNI 2018

MOTORTRÄFFEN PÅ
Fullträff i norr!

Genuin 
bruksmiljö  

mellan Umeå 
och Ö-vik!

PROGRAM
Konferencier: Fredrik Nyblad, från Klassiker.

10.00   Alla klassiska fordon är välkomna! Det finns också 
en särskild plats för nyare entusiastbilar. För den 
som vill finns möjlighet att sälja bildelar och tillbehör 
på vårt loppis område. Under dagen kan den som vill 
gå en tipsrunda och det arrangeras guidade turer 
runt bruket med anor från 1762. Det är också öppet i 
masugnen, stångjärnshammaren och Bruksmuseet. 
Mat och fika finns att köpa och picknickytorna är obe-
gränsade!

11.30 Utvalda fordon presenteras.

13.30 Utvalda fordon presenteras.

14.30  Prisutdelning till juryns och folkets val.

15.00  Träffen avslutas.

Missa inte: MC/Mopedutställning inne i Masugnen.
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Våra bilar blir äldre och åldras även med värdighet. Det jag däremot 
noterat är att många bilars plast-och gummidetaljer ofta är matta och 
”tråkiga”. Tydligast är det med renoverade bilar som kan han fantas-
tiskt finish men med tex mattgrå trista däcksidor och övriga plast- och 
gummidetaljer. Tyvärr kan detta dra ner helhetsskicket en del. 
Att finna nya plast och gummidetaljer kan ibland vara riktigt svårt. 
Dock finns en lösning eller genväg om man så vill för att väcka liv i plast 
och gummidetaljer. Nedan följer en kort redogörelse för hur jag gör 
för att få fin finish på gummit och plastdetaljerna.  

Jag börjar med att tvätta av bilen i sin helhet. Detta gäller även 
stänkskydd, däcksidor och andra gummi- eller plastdetaljer som man 

vill väcka nytt liv i. Därefter torkar jag av bilen på lämpligt sätt. En 
wettex-trasa rekommenderas till däcksidor och stänkskydd. Sedan kan 
vi börja. 

Dessa typer av medel skall dock inte användas interiört. Dels för att 
de skapar en glatt yta som kan vara direkt farlig om den används på tex 
ratten. Läggs medlet på instrumentpanelen så finns risken att det bildas 
solkatter i vindrutan som drastiskt kan försämra sikten. Använd istället 
då ett medel avsett för rengöring interiört. Lycka till!

 

Ge nytt liv åt plast och 
gummi!

Mektips, Lars Söderlund, lsoderlund@hotmail.com Jag använder mig av ett vinylglansmedel 
från Meguiars som heter Endurance 
Tyre Gel. Ett medel som är mycket 
drygt, håller länge och som även tål 

regn. Till detta har jag även en applika-
tor anpassad för just detta. Det går gi-
vetvis att klippa till en tvättsvamp eller 

dylikt som applikator. En torktrasa av 
bomull kan även vara bra att ha. 

Det är så det kan se 
ut, rätt tråkig däcksida, 
en matt finish som inte 
åldrats väl. 

Applicera en lagom mängd medel 
på applikatorn. 

Massera in medlet på 
däcksidan. Torktrasan kan 
komma till användning om 
man råkar få medel på fälgen 
eller lacken. Låt medlet sjunka 
in och går över ännu en gång 
för att få det där riktigt blanka 
utseendet. 

Det fungerar även 
utmärkt på stötfång-
are, backspegelkåpor 

och andra gummi- och 
plastdetaljer. Om man 
upplever att man lagt 

på för mycket medel så 
kan man torka av detta 

med torktrasan. 

Slutresultatet, där 
däck och stötfångare 
nu har en liknande 
finish som de hade 
när bilen var ny. 
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Hej där, Åke Olsson, medlem 3405.

Vem är du då?
Bor i Norra Kalmar län. Jag jobbar på under-
hållsavdelningen på IKEA Industry i Hultsfred. 
Ålder är bara en siffra.

Varför Saab?
Mitt bil/Saab intresse började då min bror kom 
hem med ”Sune” en röd kortnos som lade 
grunden för mitt Saabintresse och med ett antal 
garagetimmar som följd. 
När min bror började köra i rallyskogen så satte jag mig i högerstolen som kartläsare.
Sedan flyttade brorsan västerut och då blev jag lite rastlös och byggde ihop en egen 
rallybil som terapiarbete. Det blev början till min egna rallykörande. Jag hade ingen 
större brådska på skogsvägrena till att börja med. När GT-axeln och Lanciaförgasar-
na inhandlades så steg tempot ett snäpp. När jag 1985 efter en lyckad vintersäsong 
råkade köra upp mig till A-förare så det blev det till att inhandla en motorstarkare bil, 
en 99:a. Man vill ju inte vara i vägen för mycket för de andra tävlande.

Parallellt med rallyåkandet så växte Saabintresset och vangparken. I slutet på 1980 
talet så var jag och rally-99:an inte bästa vänner. Så den såldes för att ge plats åt en 
annan rallybil, den stunden väntar jag fortfarande ska infalla. Men under tiden så hjäl-
per jag en kompis som tävlar med en Opel i App K. 
Medlemsskapet i Saabklubben har varit lite till och ifrån ända sedan Frostelids tid. Har 
dock varit stadig medlem i CSS hela tiden.
I början på 2000-talet så skulle jag ”sluta” med hobbybilarna var det tänkt och jag 
sålde ett antal bilar och en CAB inhandlades istället. För jag ville ju fortsätta att åka på 
alla Saabträffar. 

Jag har alltid tyckt det är kul att åka på träffar och möta alla människor och se på 
alla bilar. Jag tycker det är otroligt vad mycket tid som läggs ner på alla bilar och allt 
kunnande som finns ute bland alla entusiaster. 
När vi var på en Saabfestival så undrade Åsa min dotter om vi inte kunde renovera en 
bil tillsammans, det var nog då det spårade ur. Då det kom in några nya hobbybilar.
Jag bestämde mig istället för att sluta så ska jag leva ut mitt intresse.
Jag ser det som en kulturgärning och ett ansvar att vårda våra Saabar, så att man i 
framtiden kan se vad duktiga de var på Saabfabriken i Trollhättan. 

Favorittillbehör?
Förmodligen stereon även om den saknas i en av mina bilar.

Vad tycker du om Saabklubben?
Tycker det är kul att klubben fått igång reservdelsverksamheten, som jag hoppas får 
fortsätta utvecklas. Jag beundrar personalen som lägger ner allt detta arbete för att 
det ska få fortsätta på den inslagna vägen. 
Jag uppskattar även utvecklingen med att klubben är till för ALLA Saabar, vore kul om 
det blir bättre aktiviteter på hemsidan.

Vem ska vi fråga ut till nästa nummer?
Martin Stenlund

Den 5 maj var det säsongspremiär för Saab Gothia! 
Min bil startade tyvärr inte då batteriet hade laddat ur 
men fick skjuts med Göran Gustafsons 92:a från 1950 
istället. 
Vädret var perfekt och 13 Saabar dök upp på förmiddagen 
på Biltemas parkering, därefter åkte vi gemensamt till 
Aeroseum som är en före detta topphemlig militäranlägg-
ning/flyghangar som ligger insprängt i ett berg och som 
skulle tåla en atomexplosion. Där fick vi utöver flygplan 
och helikoptrar även se en Saab 99 CC friktionsmätarbil 
som användes till att mäta friktionen på landningsbanan 
så att det skulle vara säkert att landa/bromsa plan på 
banan. 
Därefter blev det fika före hemfärd och väl hemma star-
tade min 96:a såklart på första försöket efter att batteriet 
stått på laddning under dagen.

Text och foto Mats Kadmark

Säsongspremiär 
för Saab Gothia
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Italienska precisionsinstrument kan lägga av 
likaväl som tyska dito, tro det eller ej. Tidigare har 
vi lagat de senare; låt oss nu ta en titt på de runda 
Vegliaklockorna som man hittar i tvåtaktare och 
tidiga V4. Buona fortuna!

Om man gillar de fyrkantiga Kienzleklock-
orna som dominerade 70-talet eller de 
tidigare, runda från antingen Kienzle eller 

Veglia är förstås en smaksak. Själv föredrar jag de 
förstnämnda men som gammal Alfisti ger bara nam-
net Veglia mig våta drömmar om vackra varvräknare 
med nålen på väg in i det gula fältet, ackompanjerad 
av ett underbart ylande från motorrummet.

Vi har ju tidigare (Bakrutan 4/2017) kikat på hur 

man själv kan laga sin kantiga Kienzleklocka. Det 
samma går att göra med dem från Veglia. Bägge är 
elektromekaniska men där upphör likheterna. De 
tyska urverken är egentligen helt mekaniska med en 
tillsatt elektromagnet som drar upp en fjäder (detta 
hörs tydligt när man sitter i bilen, åtminstone med 
motorn avslagen), medan i Veglia sköter elektro-
magneten gången kontinuerligt. Bägge urverken kan 
förstås kärva ihop av långvarig brist på underhåll. 
Problemen med brända kontaktorer och utlöst 
smältsäkring verkar dock inte finnas hos Veglia. Is-
tället är det att en liten kontaktorpendel blir utsliten 
som ofta gör att klockan stannar helt eller bara går 
om du har den liggande på sidan.

Men låt oss nu börja i rätt ände, med att öppna 

klockan! På baksidan sitter fyra muttrar (bild 2) och 
med dem borta är det bara att lyfta bort plåthöljet. 
För (el)säkerhets skull har italienarna innanför satt 
ett plasthölje som verkar sitta bara med en mutter 
(bild 3, har ej sett fler på någon klocka). Skruva bort, 
men ha koll på att den visserligen liknar de andra 
fyra men är betydligt tunnare! Blanda ihop dem och 
du får problem vid återmonteringen.
Första åtgärden får bli uppsmörjning. Här lossar jag 
på spänningsreglaget till axeln med balansfjädern 
och balanshjulet, (bild 5). Balanshjulet kallas även 
”oron” men du behöver inte vara nervös nu. Lossa 
bara så mycket på skruven att oroaxeln går att vicka 
lite i axiell led och spruta sedan in smörjmedel i dess 
ändinfästningar. Passa på att smörja upp resten av 
urverket och vrid runt visarna några varv så de löper 

Tick - Tack
Få ditt italienska urverk gå klockrent

bra och smörjmedlet kan tränga in vid axlarna. Jag 
använder, som tidigare, tvåtaktsbensin för kombine-
rad rengöring och smörjning. Glöm inte att dra fast 
oron igen, men lämna för säkerhets skull ett knappt 
kännbart glapp i axiell ledd.
Om du nu kopplar på 12 volt (minus till chassit, 
plus till den lilla tungan från elektromagneten) är 
chansen stor att du får klockan att gå, men bara när 
den ligger uppochner (med klockan tolv neråt) eller 
på ena sidan. Orsaken till detta lustiga (så lagom, 
kanske…) fenomen är alltså den lilla pendel som 
påverkas av en pinne på ett hjul på oroaxeln (bild 6). 
Pendeln kontrollerar, så vitt jag förstår, såväl visarnas 
rörelser som elektromagnetens verkan. Problemet är 
att pendeln slits så att pinnen till slut inte når den. 
Lägger du då klockan uppochner ändrar oroaxeln 

läge så mycket att klockan kanske ändå går igång, 
men ofta utan att visarna rör sig.
En korrekt lagning av detta är förstås att plocka isär 
klockan och byta pendeln. Det är dock ett urmaka-
rarbete jag inte ger mig på, plus att jag inte vet var, 
eller om, man får tag i en sådan reservdel. Istället 
gör jag en fullagning enligt devisen ”om berget inte 
kan komma till Mohammed”. Jag böjer helt enkelt 
den lilla pinnen mycket försiktigt något uppåt (bild 
7). Det är inte mycket som behövs för att pendeln 
åter ska börja svänga och vips går klockan hur bra 
som helst!
Skulle du sedan ha besvär med att visarna fortfaran-
de kärvar och att du behöver komma åt att smörja 
dem från framsidan så är Vegliaklockorna betydligt 
lättare att få loss glaset på än sina kantiga motsvarig-

heter från Kienzle. Du skruvar först loss ratten till 
inställningsvredet, sedan vrider du bara kromsargen 
så tungorna kommer för slitsarna och, tada, glaset 
(plasten) trillar ur (bild 8 och 9)!
Återmontera i omvänd ordning, som det brukar 
heta, och du har nu en klocka som förhoppningsvis 
fungerar många år till!

Forza Italia! Vegliaklockor satt i flera olika 
Saabmodeller på 60-talet.

Isär! Då kan vi börja smörja, felsöka och 
laga, då!

Börja med att skruva bort metallhuset, fyra 
muttrar.

Oron och balansfjädern sitter på en axel 
(inringat) som går att skruva loss med hjälp 
av skruven vid pilen. Lossa skruven så ax-
eln går att röra fram och tillbaka och spruta 
på tvåtaktsbensin. Använd bensinen på de 
andra, rörliga delarna i verket också.

På en klocka jag fixade med flagnade 
visarnas färg bara jag tittade på den. 
Passade på att lägga på lite vit bättrings-
färg när jag ändå kom åt.

Klart!Behöver du komma åt visarna och 
urtavlan är Vegliaklockorna tacksam-
ma. Skruva bort inställningsvredet och 
vrid lite på kromsargen.

Böj, mycket försiktigt, pinnen uppåt. Of-
tast behövs det ytterst lite för att pendeln 
ska komma igång igen. 

Det är den inringade pendeln som ofta gör 
att Vegliaklockorna stannar. När den slitits 
når pinnen på oroaxeln till slut inte, och 
utan pendelrörelse, ingen gång.

Ordning och reda – typ… 
Ett extra, isolerande hus i plast innanför, 
men det verkar sitta med EN mutter! Notera 
att den är tunnare än de fyra andra.

Uno

Due Tre Quattro

Cinque Sei Sette

Otto Nove

Text & bild: Janne Hagnell

(Dessutom får du lära dig räkna på italienska!)

Dieci



Skåne
Juni
• 6 Träff i Gärsnäs 18.00-21.00
• 14 Månadsträff på Bialitt med 

miniloppis
• 17 Saabträff Åkeseum Ingelstorp
• 30 Bilträff Harlösa Tema Volvo och 

Ford
Juli
• 1 Saabträff Nostalgicafeet Tryde T-lilla
• 3 Träff i Gärsnäs 18.00-21.00
• 7-8 Degeberga Traktor & Motorträff
• 6-8 Svenskt sportvagnsmeeting  

Knutstorp
• 12 Månadsträff på Bialitt
• 21 MHK Skåne Thulinträffen 

Landskrona
• 24 Träff i Gärsnäs 18.00-21.00
Augusti
• 7 Träff i Gärsnäs 18.00-21.00
• 9 Månadsträff på Bialitt

• 11 Bilträff Harlösa, tema Saab och 
Ford

• 9-12 Int Saab 2018 i Lettland
• 17-18 Snapphanerallyt SM. Saab 

utställning Hovdala
• 25 Svedala motor och veterandag 

10.00-14.00
• 29 Årets sista onsdagsträff Tykarps-

grottan

För mer info saabklubben.se/skane

SektionsnyttSektionsansvariga

Norrland
Thomas Ramsell, 070-312 43 39

norrland@saabklubben.se

Stockholm
Urban Trued, 070-647 08 14
stockholm@saabklubben.se

Gotland
Björn Askengren, 0498-500 38

gotland@saabklubben.se

Göteborg
Mats Kadmark, 073-672 30 72

gothia@saabklubben.se

Trollhättan
Roland Widarsson 0521-22 30 33

trollhattan@saabklubben.se

Blekinge
Anders Källquist, 073-838 16 99

blekinge@saabklubben.se

Skåne
Bengt Åkesson, 0415-402 22

skania@saabklubben.se

Träffsamordnare
Uppland

Lars-Åke Karlsson, 018-36 77 06

Hallandia
Mats-Ove Fredlund, 070-698 93 52

hallandia@saabklubben.se

Gästrikland
Martin Agstam, 026-12 96 26

I övrigt samma träffsamordnare som 
sektionsansvariga

Gothia
Träffkalender 2018:

• 6 juni, Svenskbilsträffen Göteborg/Trollhättan. 

• 9 augusti, Fjordträffen SaabSpecial, mer info finns på 
fjordtraffen.se 

• 26 augusti kl 14.00, Gustav Adolfs Torg – säsongsavslutning!

Övrigt: Veteranbilsträffar vid Färjenäs varje onsdag hela sommaren för alla bilmärken 
från 17.30 och framåt.

För mer info gothia.saabklubben.se
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Träffar du inte vill missa!

Norrland
Efter en brand i vår samarbetsklubb UVS lokal förra vintern så står vi tillsvidare lokallösa och har därför tvin-
gats ställa in våra ordinarie träffkvällar. Löser sig detta problem så tar vi genast upp dem igen så håll koll på vår 
hemsida där vi lägger upp senaste infon: http://norrland.saabklubben.se/

Motorträff i Olofsfors Bruksområde 16e juni, mycket uppskattad träff. Träffen börjar 10.00.

Hälsningar styrelsen

Halland

Kolla aktuell info på 
hallandia.saabklubben.se

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

• 10/6 Särdals kvarn 13.00 

Vi önskar er alla välkomna till årets träffar.
Styrelsen

Blekinge

• 2 juni Flyg o bilträff på Emmabodabanan 

• Drottningsskärs Kastell 7/6  återkommer 
med tid 

• Nostalgia festival 30/6 

• Östersjöfestivalen 21/7 

• Copenhagen Historic Grand Prix 4-5/8
För mer info besök blekinge.saabklubben.se

Dalarna
SAAB/SAABO-träff 29/6-1/7 2018 i Hedemora vid Hamre-
banan

Träffen är i planeringsstadiet, så mer info kommer
framöver i Bakrutan och på vår Facebooksida (där
det uppdateras fortlöpande vartefter aktiviteter/tider fastställs).

Alternativ för att hitta oss på Facebook:
https://www.facebook.com/events/1933258140332880/
eller sök på Saab/Saabo-träff alternativt använd vår QR-kod:

Det går även bra att ringa för mer info:

Krister Karlsson 0702-488289
Jörgen Palm 0767-801054
Välkomna!
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Stockholm
Det här händer hos SSK:s Stockholmssektion under sommaren.

• Veckoträffar vid Årstavikens segelsällskap, samling från kl 18.00 och framåt. Café Skrovet. Tisdagar. 

Vi kommer att åka gemensamt till några allmänna träffar runt Stockholm.
Vi kommer att ha samlingsplatser, det är dock ingen anmälan. 
Men det kan ändå vara trevligt om ni hör av er så vi vet om vi exempelvis ska vänta in er.

• Automobilhistoriska Klubben anordnar träff i Årstaviken 25/6 med Saab-tema, mycket uppskattat förra året!
• Ulva Kvarn (Saabtema) Tisdag 3/7. För gemensam färd så träffas vi på Cirkle K i Häggvik kl 16.30 samt Cirkle K Valstavägen, 

Märsta ca kl 17.00. Därifrån åker vi sedan till Ulva Kvarn som ligger strax utanför Uppsala. Kontaktperson Magnus Dufva, 
070-5817158

• Tändkuleafton vid Stegsholms gård fredag 13/7 kl 18.00. Vi träffas vid Vegabaren, Haninge kl 17.00. Kontaktperson Magnus 
Dufva, 070 5817158

• Nyköpings hamnträff (Svensktema) 8/8. Vi träffas på Shell i Alby kl 16.00, för gemensam färd på mindre vägar mot Nykö-
ping.

• Nifsta, Torsdag 23/8. För gemensam färd så träffas vi på Cirkle K i Häggvik kl 16.30 samt Cirkle K Driftvägen, Arlanda ca kl 
17.00. Därifrån åker vi sedan till Nifsta som ligger vid Gottröra. Kontaktperson Magnus Dufva, 070-5817158

Vår målsättning är att vi blir ett gäng bilar som åker gemensamt från Stockholmsområdet till träffarna.

I Stockholmsområdet brukar vi dessutom besöka Bil&bulle som är på olika platser. Det brukar vara skön stämning och många 
olika fordon. Gemensamt är dock att det alltid är lördagmornar mellan kl 06.00 - 08.00.

Sjöhistoriska 26/5
Långholmen 9/6
Hellasgården 7/7
Bergianska 11/8
Karusellplan, Drottningholm 8/9

FÖR MER INFO: http://stockholm.saabklubben.se/ ELLER

PÅ VÅR FACEBOOKSIDA: svenska saabklubben/stockholmssektionen

Vi kommer att annonsera våra träffar här på vår lokala sida samt i Saabklubbens forum, under Träffar & andra aktiviteter. 
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”Cars & Coffee” kommer ursprungligen 
från USA och är en bilträff för mor-
gonpigga. Sedan ett antal år finns detta 
koncept under namnet Frukostklubben 
på flera platser i Sverige. Man träffas 
06.00, tar med egen frukost och evene-
manget avslutas vid kl 08.00. Sedan har 
man resten av dagen fri till annat, det är 
konceptets grundtanke.

Lördagen den 22 april möttes cirka 140 bi-
lar på Skeppsholmen i Stockholm. Svenska 

Saabklubben, med Stockholmssektionen i 
spetsen, var självklart närvarande.

I strålande mogonsol åt man bulle, drack 
kaffe och gick runt bland de fina entusiast-
bilarna i en härlig miljö. Trevligt att notera 
är att det bredvid varandra stod de tre sista 
årsmodellerna av Saab 99, nämligen 1982, 
1983 och 1984. 

I Stockholmsområdet är Frukostklubben 
”Bil & Bulle” den 26 maj vid Sjöhistoriska 

musset, 9 juni på Långholmen, 7 juli vid 
Hellasgården, 11 augusti vid Bergianska 
trädgården och slutligen vid Drottnings-
holm (Karusellplan) den 8 september.

Hoppas vi får se riktigt många Saabar vid 
dessa träffar!

Text och foto; SSK Stockholm.

Morgonstund har guld i mund
Bil & Bulle i Stockholm



Reservdelslagret

Adress
Svenska Saabklubben
Strandhemsvägen 3 

656 71 Skattkärr
reservdelar@saabklubben.se

Besöksinformation
Direktförsäljning sker efter 

överenskommelse via telefon eller mejl

Telefontider
Tisdag - torsdag 08.30 - 16.30

Lunchstängt 12.00 - 13.00
Telefonnummer 073-03 69 480

Befattningshavare
Reservdels/lageransvarig Jan Karlsson 

Lager/order Helena Karlsson
Reservdelsrådgivare/lager Niclas Karls-

son

Reservdelsråd
Martin Bergstrand

Bo Lindman

Materialförvaltare
Håkan Larsson, Tibro

Telefonnummer 0504-100 22
klubbshop@saabklubben.se

Medlemsskap
Fullt medlemsskap ett år 350 kr

Familjemedlem 100 kr
Foreign membership magazine 

included,SEK 500
Foreign membership magazine not 

included, SEK 200
Plusgiro 476 52 46-6 för medlemsskap

Övrigt
Bankgiro 375-7812 för reservdelar

Organisationsnummer 867200-6502
www.saabklubben.se
info@saabklubben.se

Reservdelar, reservdelar@saabklubben.se

Hejdå, rostiga 
bärarmar.

bärarmar övre och nedre pas-
sande till Saab 93,95 och 
96. 1956-80. 

Svensktillverkade! 
Ytbehandling:Förzinkning

Art.nr: 716803 Vänster nedre

Art.nr: 716804 Höger nedre

Art.nr: 716812 Vänster och 

Stopp och belägg!

Svenska Saabklubbens 
reservdelsverksamhet har 
låtit nytillverka komplet-
ta bromshus (bromsok). 
Passande till Saab 95,96 
1967-80.

Bromskolv av rostfritt 
material.
Ytbehandling: Förzinkning

Art.nr: 735249 Vänster 
sida

Art.nr: 735250 Höger sida

Kampanjpris t.o.m 2018-07-
31 1495 kr

1750 kr

1495 kr
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Höger Övre
Pris övre svängarm: 1750 
kr/st
Pris nedre svängarm: 1895 
kr /st

Iconic

Evenemang som Saabklubbens reservdelsverk-
samhet kommer att delta på under 2018. 

Observera att vi endast tar med förbeställda reserv-
delar till de olika evenemangen, vi kommer endast att 
ha med ett mycket begränsat utbud av annat förutom 
förbeställda reservdelar. 
Så beställ i tid via webshop, telefon, mejl för att vara 

säker på att få era önskade delar levererade. 

• 1 juli Saab och Saaboträff Hamrebanan i Hedemo-
ra

• 2 september besöker vi Östgöta Saabklubbs re-
servdelsmarknad i Norrköping

• 6 oktober marknad i Göteborg

En samling som innehåller 16 av bilarna på Saab Car 
Museum i en exklusiv box i begränsad upplaga. Arken 
med bilarna är 48 x 37 cm och trycks på ett 250 grams 
högkvalitetspapper. I boxen finns det även en mjuk-
pärmsbok med unika intervjuer av Saab-personligheter 
och beskrivning av de avbildade bilarna.
Passa på! Begränsad upplaga.
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895 kr

1947-2017

Saabklubbens reservdelsverksamhet har 
låtit nytillverka kylare med ett kraf-
tigare cellpaket för bättre kylverkan, 
levereras med nytt kylarlock.

Art.Nr: 712524

Kampanjpris t.o.m 2018-08-31 3200 kr
Ordinarie pris: 3450 kr

Passar till: 93 ½59-1960 Fr.ch.nr: 
60.001-

95,96 1960-64

Tare’ kallt i sommar

3200 kr
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Direkt från pressen.

Skyddsplåtar ”Sandplåtar” till främre och 
bakre stötfångare har Saabklubben låtit 
nytillverka gäller följande modeller:

93,95,96 1956-1964

782755 Fram, vänster sida 325 kr

782756 Fram, höger sida 325 kr

782757 Fram, mittre del 295 kr

93 1956-1960

782753 Bak, vänster sida 325 kr

782754 Bak, höger sida 325 kr
96 1960-1964

782759 Bak, vänster sida 325 kr

782760 Bak, höger sida 325 kr

782758 Bak, mittre del 250 kr

Mittre del bak till Saab 93 1956-1960 
finns sedan tidigare på lager:

93 1956-1958 art.nr: 782751 250 kr.

93,93F 1959-1960 Art.nr: 782752 295 kr

tröskelvärde.

Reparationsplåt tröskel, 
underdel, passande till

93,95,96 1956-1980

Art.nr: 760021

nr. 18 på bilden bredvid

Pris: 395 kr

325 kr

395 kr

57

Saabklubbens Reservdelsverksamhet kommer att ha öppet under hela 
sommaren, dock med reducerad bemanning under tiden: 25/6 t.o.m 22/7, 
Följande telefontider gäller under semesterperioden:

Tisdag - torsdag mellan kl 08,30-12,00, 
räkna med något längre leveranstider på reservdelar under den 
perioden.

Trevlig sommar önskar personalen på Svenska Saabklubbens 
reservdelsverksamhet.

bling bling.

Tröskelskyddsplåt

96 Sport+ MC 1962-1966

Material: Mönstrat rostfritt.

Art.nr: 717145 Vänster sida

Art.nr: 717146 Höger sida

nr. 6 på bilden bredvid

(Passar naturligtvis till andra model-
ler av 95,96, men var originalmontera-
de på Saab Sport och Monte-Carlo.)

540 kr

sommartider hej, hej, sommartider.
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Saab 99
Startar och går att köra . GL Super automat 
1976. Medföljer bl a kamkedjesats och renove-
ringssats till förgasarna och en eller två extra 
motorer och jag tror även en del andra delar. 
Den är komplett. Och som sagt rostlagat och 
senast körd typ 87/88. Regnr JBZ892. Avgifter 
betalda på båda.

Saab 900
900:an är av första årsmodellen och det är väl 
av mer kuriöst intresse tänker jag. Kördes dit 
och går nog att köra upp på trailer. Mer av 
reservdelsbilstypen.
Rune som säljer vill ha bud. Han vill mest 
bli av med dem och gärna till entusiast. Mer 
bilder finns, maila svar till: rune.nygrannet@
telia.com

Tavlor, jag heter Jan-Erik Pettersson och är en 
Konstnär från Krylbo i södra Dalarna. Jag har 
gjort ett stentryck (litografi) av en rally-Saab 
tvåtakt, som jag kallar ”Skogens konung”.

Den är gjord i en liten upplaga på 74 st.
Bilden m ram är ca 30 x 25 cm, och finns som 
handkolorerad, röd bil och svart tryck, el svart 
tryck utan kolorering.
vit el svart ram + glas och passpartou. 
(annan ram går ev att ordna).
Bild oramad 800:- med ram 1200 :- + frakt. 
Mail: tecknarjeppen@gmail.com

Rensar ut lite blandade Saabdelar och bilar 
från kaosförrådet.
Saab 2-takt: dörrar i hyfsat skick, motorhuv, 
långnosmotorer och lösa block och förgasare, 
drivaxel 65, startmotor, generator, fördelare, 
Saab V4: motordelar, motorer: en 1500 cc 
och en 1700 cc, osäkert skick, drivaxlar och 
knutar, fälgar 4 1/2” 1977-80, 100:-/st, nya 
avgasdelar mellanrör, bakre dämpare, fina bä-
rarmar, tillbehörspoiler ny i GRP utan fästen, 
gummimattor, beg skärmar, beggad lång-
noskrom, fin frontplåt, NGK BP 6ES, dörr-
sidor, broschyrer nya 1974-1980, balansaxel, 
handbromswire, bakluckehandtag 1978-80
Saab 90, 99 och 900 OG: Framskärmar nya 
och fina beg, motorhuv och baklucka cc, 
drivlinor, turbospoiler baklucka, 400:-, ny 
matta lejonbrun 1975-76, 300:-, bärarmar,   
blå framstol 1977, dragkrok, stötfångare, fina 
dörrar till 4-och 5 dörrars,blå, vita, beige, 
gröna,  600:-/st, gummimattor olika färger, 
skyddsplåt original 900, 300:-/st, broschyrer 
1979-1990, Gör det själv bok 99, ny, 100:-, 
Minichampsmodeller 900 och 9-3 , Sonett 3: 
Minichampsmodell skala 1:43 i Burnt orange 

200:-
Saab 9000: framskärmar CSE röda och grön, 
6-800:-/st,  dörrar röda och gröna,700:-/st,  
huvar, 500:-/st,  baklucka, 700:-/st,  dragkrok, 
svart skinninredning, stötfångare CSE, diverse 
småplock, broschyrer och verkstadshand-
böcker original
Saab 9-3: Två svarta elstyrda framstolar i ny-
skick, passar även 900 cab och 900 ng, 1500:-
Hela bilar: Saab 9000 CC 2,3 i GLE, lågmi-
lare 10 000 mil, med skinn och taklucka, ny 
dragkrok, i samlarskick 24.000:-, 
Saab 900  cabriolet 1994 , USA-import, 20 000 
mil, automat,vettigt bruksskick, scarabegrön, 
bra cab, kan hämtas efter 15 maj, 53 000:-, 
Saab 9-3 OG cab 2000, turbo, 18 000 mil, 
automat, MHRF-försäkrad, bra bruksskick, 
17”, snygg grönmetallic med svart cab och 
beige inredning, 47 000:-  
Saab 9000 i 2,0 1986 vit, hyfsad bil med lite 
småfix, endast 1.000:- få kvar.
Saab 9000 Aero 1995, 22 kilomil, glaslucka, 
svart skinn svart bil, bra skick, dragkrok, bak-
rutetorkare, 99% rostfri, super aero 16”, 
Saab 9000i 1992 trasig motor bortskänkes

Frakt tillkommer, först till kvarn,  cash is 
king, no timewasters please. Föredrar 
mailkontakt: saabmartin@telia.com, 
0768-039343

900 -79 inredning
Plockad från en 5d blå 79a. Alltså ej 
”hängsleklädseln” utan den ”rutiga”. 
Två stolar, okej skick, sitter limmad 
värmedyna, oklart om den går ta bort 
oskadd. En tillhörande nackkudde finns.
Baksäte sittdel. Bra skick. 
Nackkuddar bak två stycken bra skick.
Pris. 700 kr eller bud.
anton-bjorklund@live.se

Köp & Sälj Att annonsera fungerar, prova själv!
Mejla Köp & Sälj, bakrutan@saabklubben.se

SÄLJES:

58

Medlemsförmåner
Psst! Vill du synas här? Kontakta styrelsen! 

Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter från 
Furniture Clinic. Produkterna används för rengö-
ring, fläckborttagning och reparation av läder, lä-
derfärger m.m. Saabklubbens 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 rabatt-
sats står angiven.Beställningar görs via telefon eller 
mail. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer. 
www.rennsporthaus.se 
info@rennsporthaus.se 
Tel. +46(0)73-0921928

Ekman Bil&Båt AB på Värmdö
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt, vid 
uppvisande 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 Saabklubbens färgrecept. Saabklubbens med-
lemmar erhåller 10 % rabatt på köp för över 500 kr. 
Ange ditt medlemsnummer vid beställning.

Nätterdals Blästring & Ytbehandling
Vi tillhandahåller tjänster inom blästring, elför-
zinkning och pulverlackering. Blästringen utföres 
i skåp med bland annat glaskulor. Vi tar emot och 
returnerar delar per post om så önskas. Till Saab-
klubbens medlemmar lämnas 20% rabatt på bläst-
ringsarbete mot uppvisande av medlemskort eller 
medlemnsnummer.
natterdalsblastring@gmail.com
facebook.com/natterdalsblastring

eSID.se
Klubbmedlemmar erhåller 10 % rabatt på tillbehö-
ret eSID2 till Saab 9-3 2007-2014. De köpes enk-
last via klubbens webbchop där rabatten redan är 
avdragen.

Top n´Trim Shop i Helsingborg
Top n´Trim erbjuder bland annat många olika ty-
per av lister till din Saab. Saabklubbens medlem-
mar erhåller 15% på material. Top n´Trim Shop 
Rundgången 10  254 52 Helsingborg Tel. 042-20 09 
69 www.topntrim.nu

CardYourCar
CardYourCar erbjuder ett stort antal Saab-rela-
terade produkter. De har den officiella SaabsUni-
ted-shopen och är officiell återförsäljare av Hirsch. 
Saabklubbens medlemmar har 10 % rabatt på 
samtliga artiklar (förutom kampanjprodukter). För 
att ta del av rabatten, ange klub3df761dpa vid be-
ställning

Sonettclub
Saabklubbens medlemmar har rätt att handla ny-
tillverkade delar ur Sonettklubbens reservdelslager
http://www.sonettclub.se/

ColorGlo
Har du slitage, missfärgningar eller skador på in-
redningen i bilen, båten eller soffan?
Vi är specialister på restaurering, reparation, färg-
ning och rengöring av de flesta typer av inred-
ningsmaterial, som till exempel skinn, plast, tyg 
och vinyl.  Alla medlemmar får 15% på alla jobb 
hos Colorglo i Sverige.

Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hittar en 
kod i anslutning till varje produkt. Rabattkoderna 
är: AA=0%, A=10%, B=15%, C=20%, D & E=25% 
och F=40% Enklast beställer du via vår webbchop 
och bockar i rutan för klubbtillhörighet och vilket 
medlemsnummer du har i Saabklubben så dras 
rabatten av från bruttopriset på fakturan. ( Du ser 
alltså inte rabatten förrän du får fakturan).Speed-
parts Sweden AB, Tel. 0522-665220  Fax. 0522-
665221  Riksvägen 26, 355 72 INGELSTAD  www.
speedparts.se

Nordic Tuning i Norrköping
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt på 
verkstadsjobb och originaldelar, en fri felsöknings-
timme vid trim (steg 1, 2 & 3) samt 30 % rabatt 
på Valvoline motorolja lösvikt, vid uppvisande av 
medlemskort. Detta gäller hos Nordic Tuning i 
Norrköping
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Fälgar
Tvåtaktsfälgar breddade, nylackade 5 000 kr

Fotbollsfälgar med bult 7 000 kr. 
Mail malmgrensplatslageri@gmail.com

KÖPES:
Dörrsida till 900 Cab 1987, färg beige (A33 
Sand) i utmärkt skick köpes.
bjornols@hotmail.se, 0705-108031

Toppola camper, oavsett skick, med eller 
utan Saab 900, saabmartin@telia.com

Ljusblå ryggklädsel till framstol Saab 99/900 
-83. Färgkod C14. Ev. hel förarstol. Tel 
0702452032, Mail:kjedav.pe@gmail.com



En sak många inte vet är att Datasaab 
var en av pionjärerna inom datorut-
vecklingen i Sverige.

Under mitten av 1950-talet började 
företag och militär få ett behov av mer be-
räkningskapacitet och på Saab speciellt för 
flygdelen. I samma veva började man att 
få idéer om att i stridsflygplan kunna byta 
ut andrepiloten mot en dator som hjälpte 
förstepiloten med navigering och andra 
saker som det normalt var andrepiloten 
som gjorde. 

Inom Saab startades det en utveckling 
och ett utvecklingsteam på Saabs elektro-

nikavdelning fick i uppdrag att utveckla 
en datormaskin som skulle få plats i ett 
flygplan. Efter några år visades Sank upp 
som senare fick namnet D2 som troligen 
var den första av den datortypen vid den 
tiden. Redan i slutet av år 1960 skrevs 
det första civila kundavtalet med Skandi-
naviska Elverket och D21 var den första 
stordatorn på marknaden som Saab gjor-
de. Men samtidigt pågick utvecklingen på 
den militära delen som lade grunden av 
användningen i flygplanet Viggen. 

När Datasaab utvecklade datorsystemet 
till Viggen använde de ett system med 

integrerade kretsar och det var Datasaab 
först i Europa med. 
Men den civila användningen av Data-
saabs datorer fanns även inom banksek-
torn som till exempel en bankbokskrivare 
vilket blev en mycket populär produkt 
från Datasaab. 
Datasaab hade också en liknande speciell 
företagskultur som på personbilsdelen, till 
exempel att det var högt i tak och att man 
kunde lämna förslag på förbättringar. 

År 1981 gick vissa delar av Datasaab upp i 
Ericsson efter tidigare omstruktureringar 
i Datasaab. Förutom det hade Datasaab 

en unik intern utbildning där man redan 
år 1973 hade utbildat 10 000 programme-
rare, operatörer och systemmän där vissa 
senare avancerade inom Saab-koncernen. 
Bland annat avancerade Saab Automobiles 
tidigare VD Jan-Åke Jonsson.

Det som gjorde Datasaab framgångsrikt 
var att det inom företaget fanns anställda 
som hade ett stort teknikintresse. Dessut-
om samarbetade man med kunderna på 
en individuell basis men även via använ-
darföreningar. Företaget och de anställda 
hade ett stort intresse av att lösa kunder-
nas problem. Men hade även förmågan 

att utveckla tekniken 
tillsammans med till 
exempel Kockums och 
Göteborgs Universitet. 
Men även den speci-
ella företagskulturen 
påverkade Datasaabs 
framgångar inom dator-
branschen med sin uni-
ka företagskultur. Där 
det även om det fanns hierarkier inom 
företaget och med ett arv från flyget så 
fanns det ingen byråkrati och ingen rädsla 
för att göra fel bland personalen.
Text Björn Johansson

Om du vill veta mer om Datasaab kan du kolla upp Data-
saabs vänners hemsida www.datasaab.se

Bilder: http://jalbum.net/sv/browse/user/album/1695967

...och... https://history.saab.com/teman/mitt-i-samhallet/
datasaab-lade-grunden-till-sverige-som-it-nation/

Datasaab - en del i starten av Sveriges IT-framgångar
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Ovan: Här sitter en datortekniker med D2:an och 
arbetar. Tittar man noga ser man Saabs flyg-
planslogotyp.
Till vänster: Moskva Terminal Control Centre, 
1981, som hämtat från en bondfilm. Detta enorma 
komplex användes för kartor och väderprognoser.

Flygplan, personbilar, lastbilar och datorer. Rätt imponerande vad Saab hade vuxit till på 70-talet.
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Modellombudsmän

Saab 92/93 inkl. GT
John Jonasson, 08-71 52 429

Saab 96 TT GT MC & Sport
Lennart Holmgren, 026-25 70 15

Saab 96 V4 MC & De Luxe
Lejf Blomberg, 070-312 7938

Saab 95 TT & V4
Mattias Roswall, 0143-13 922

Saab Sonett
Hans Eklund, 0514-27 222

Saabo
Erik Randa, 08-64 64 999

Saab 99
Magnus Dufva, 08-38 45 64

Saab 900
Michael Rasmussen, 0418-43 36 10

Saab 9000
Mikael Pettersson, 0708-737537

Saab NG 900 samt 93

Daniel Mattson, 070-846 13 28

Saab OG 95

Niklas Zita, niklas.zita@gmail.com

Saab NG 95 & 94X
Jonas Åberg, 070-570363

Tech-2
Daniel Mattsson, 070-846 13 28

Bakrutan 3:18

Spellistor,  Mixtapes
Varmt väder, finbilen ute och en ensam väg.
Visserligen är motorljudet från en Saab som musik. 
Vid händelsen av att det inte är tillräckligt finns ett antal olika spellistor på 
Spotify med Saabanknytning.
Bland annat håller Lars i redaktionen på att ”konvertera” de gamla kasettban-
den Saab Music till spellistor, en finns redan uppe och mer kommer. 

Sök bara på Saab eller Saab Music (SSK) så kommer du hitta dem!

Lyssna och njut!

I nästa nummer har vi ett temanummer på ombyggda Saabar.
Det vore kul om ni kunde bombardera oss på redaktionen med bilder på 
ombyggda Saabar. 
Då kunde vi ha ett stort uppslag med alla möjliga bilar.

Dessutom kommer ni kunna läsa om 

• Martin Bergstrands kungliga 99 Limosine
• Jesper Schwartz 99 RWD
• Simon Olssons 9000 Kombi
• Stefan Dahlströms Saab 95 - En ovanlig kombi 

...Och mycket annat förstås!

Deadline för material till Bakrutan 3:18 är 15 juli.

Absolute Saab Danc
e Music

Sista ordet

Jag skulle vilja påstå att varje Saab är ett 
unikum. Själva betydelsen för unikum 
är något som är ensamt i sitt slag. Det 

är precis vad jag tycker att varje Saab är, 
en egen individ vars egenskaper och egen-
heter är ytterst unika för just ett specifikt 
fordon, en enskild individ.

Detta påstående kan givetvis visa sig 
tydligt eller otydligt beroende på modeller 
och specifikationer eller tillverkningsår, 
men egenskaperna och egenheterna, de 
finns ändå där. Påstående kanske mer eller 
lättare kan tillskrivas de äldre Saabarna 
gentemot de nya, då de äldre kanske 
uppvisar dessa egenskaper och egenheter 
tydligare, men varje Saab har fortfarande 
något som gör den helt unik, oavsett om 
det är en tidig Saab 92A eller NG9-5.

Det kan röra sig om allt möjligt, en viss 
doft, en startprocedur, det där exakta läget 
på choken som gör att bilen starta utan 
brydsamhet en kall vårmorgon, känslan i 

växelspaken, handhavandet av växelspa-
ken vid växling, ljud och oljud. Alla dessa 
egenskaper eller egenheter är för mig 
evidens för att varje Saab är unik.

Ett av de tydligaste bevisen för att varje 
Saab är unik, anser jag är marschfart. 
Det är sällan man talar om marschfar-
ter idag, i alla fall inte inom vägfordon. 
Idag är man mer intresserad av att påvisa 
topphastigheter, 0-100-tider, och tider för 
hur snabbt bilen kan köras på 402 meter 
(Quarter mile). Marschfarten däremot, 
det är den hastighet där bilen går som 
effektivast, där alla parametrar som effekt, 
varvtal, förbrukning, vrid m.m. samspelar 
i perfekt klang. Detta kan givetvis ske på 
olika växlar i olika hastigheter, men är 
allra tydligast på högsta växeln.

Min tidigare V4, en Alabastergul bakelse 
från 1979, gick som bäst vid 97 km/h. Vid 
denna hastighet så drog den som minst 
bränsle, de små små vibrationer som 

fanns försvann, motorn kyldes av som 
effektivast, vindbruset från backspeglarna 
försvann, ljudnivån blev annorlunda. Man 
kan nästan säga att bilen infann sig ett 
märkligt stadium av lugn. Jag är just nu 
slutskedet av renoveringen av min Saab 
99 från 1983, och jag undrar om marsch-
farten har förändrats under renoveringens 
gång. Motorn är sedan tidigare renoverad, 
men nu är växellådan renoverad, och hela 
chassiet är helt utbytt. Än kan jag inte 
svara på om marschfarten har förändrats, 
men jag hoppas att den är den samma 
som tidigare. V4:an? Ja, den lever vidare i 
hos sin nya ägare i Dalarna…!
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