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Upplösning helst 190 dpi eller mer.
Dela bilder på Drive går också bra. Gör 
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Medlemsskapspriser 2021
Fullt medlemsskap ett år 350 kr
Familjemedlem 100 kr

Foreign membership, magazine 
included,
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Preliminär utgivningsplan:
Nr 1 manusstopp 1 januari 
I brevlådan före årsmötet
Nr 2 manusstopp 10 april 
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Nr 4 manusstopp 1 november
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med reservation för oförutsedda 
händelser

Utebliven tidning:  Kontakta kans-
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förrän du väntat minst två veckor. 
efter att andra fått den. Det kan 
skilja 1 - 2 veckor p g a postgången.

Foto detta uppslag: 
Livet är en njutning. 
Foto:
Thomas Gunhardson
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Till minne av Jesper Andersson – en ny bil 
till klubben!

Många av klubbens medlemmar som del-
tagit vid något av de event, där klubben 
medverkat känner nog igen klubbens egen 
Saabo husvagn. 

Nu när klubben växer och träffverksamheten 
blir mer intensiv i takt med det, tar vi nästa 
steg och utökar med en egen klubb-bil. Nå-
got som vi ser att många andra märkesklub-
bar har, ofta av någon modell eller variant 
som sticker ut lite extra. Det svåra är ju att 
hitta något som sticker ut på rätt sätt. Men i 
oktober 2021 dök en sådan bil upp på mark-
naden. En Saab 9-5 limousine från 2004. 

Kontakt togs med säljaren som represente-
rade ett dödsbo. Det visade sig att tidigare 
ägare var en stor Saab-entusiast, Jesper 
Andersson. De efterlevande ville inget hellre 
än att Saabklubben skulle ta över bilen. 

Bilen skall bevaras och återställas till sin for-
na glans för att sedan synas på olika träffar. 

Detta kunde inte bli bättre än att göra 
det till minne av Jesper. Det kändes rätt för 
båda parter, vilket var en grundförutsättning 
för klubben. 

Saabklubben kommer under vintern och 
tidiga våren återställa bilen och samtidigt 
göra några små förbättringar. Detta kommer 
man kunna följa i Bakrutan.

För detta trevliga projekt söker klubben 
nu en donatorbil mellan 2002-2005, gärna 
Aero. Har ni en bil som ni kan avvara eller 
sälja till klubben för en billig penning så hör 
av er till ordforande@saabklubben.se

Vi hoppas att kunna premiärvisa vår nya 
klubb-bil vid Saabfestivalen.

Karl Ask för styrelsen

Det kan skilja 1-2 veckor från att den första får 
tidningen i brevlådan till den sista får den. Vänta 
lite med att kontakta medlemsregister/ kansli. 

För att få Saabklubben kalender ska du beatala 
medlemsavgiften/ fakturan före 1 februari. OBS! 
Inga extra utskick till sena betalande. 

Bakrutan 4-21 Bakrutan 4-21

Inköp av limousin till klubben
- några ord från ordförandeposten

Ledare Bakrutan nr 4-2021

Lördagen den13 augus-
ti 2022 är det dags för 
Sommarträffen 2022 på 
Ring Knutstorp. 
Ett samarbete med BMW 
Club Schweden. 

- Utställning, med fina priser.

- Marknad (utan kostnad för säljare)

- Bankörning

- Klubbmästerskap i banracing

- Grillkväll på fredagen

Camping är kostnadsfritt på området 
fredag till söndag. 
Gäller för tält, husvagn och husbil etc. 
(ej tillgång till el)

Fritt inträde för alla besökare. 
Medlemskap kommer krävas för vissa 
aktiviteter. 

Mer info kommer längre fram i Bakru-
tan och i klubbens digitala kanaler

Missa inte att boka in 
denna dag!

/ Saabklubben

Save the date!Save the date!
Sommarträff  2022 Ring KnutstorpSommarträff  2022 Ring Knutstorp

Viktigt Nr 2 - utebliven tidningViktigt Nr 2 - utebliven tidningViktigt Nr 1 - kalendern 2022Viktigt Nr 1 - kalendern 2022
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Veteranmarknad
- förra träffen 

Årsmötet 2022 planerar vi att ha både 
fysiskt på plats i Saab Car Museum och digi-
talt via Teams. 

Mer info kring lösningar kommer i nummer 1 av 
Bakrutan 2022. 
Vi reserverar oss mot plötsliga förändringar på 
grund av myndigheternas råd kring pandemin. 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på 
saabklubbensarsmote.se innan årsmötet. Hand-
lingarna kan även skickas hem mot portokost-
nad, kontakta då medlem@saabklubben.se
eller ring på telefontiderna till Saabklubbens 
kanslist, se sista uppslaget om funktionärer.

När: Lördagen den 26 mars klockan 12.00

Dagordning årsmöte

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet

3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare att 
jämte ordföranden justera årsstämmoprotokol-
let

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

6. Godkännande av:
A) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

B) Styrelsens förvaltningsberättelse för 2021

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
för 2022

10. Behandling av inkomna motioner

11. Propositioner från styrelsen

12. Val av
A) Ordförande för en tid av två år
B) Fastställande av antalet ledamöter och supp-
leanter
C) Resterande ledamöter och suppleanter i 
styrelsen för en tid av 1 år
D) Val av revisor jämte revisorssuppleant för en 
tid av 1 år
E) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 
år

13. Beslut om ev hedersmedlem

14. Fastställande av medlemsavgifter för 2023

15. Fastställande av reseersättningar fram till 
nästkommande årsmöte

16. Saabklubbens stipendiefond

17. Övriga frågor
- Arbetsgrupp om att se över Svenska Saabklub-
bens stadgar

18. Mötets avslutning

Kallelse till Svenska Saabklubbens årsmöte 2022

Göteborgs veteranmarknad 
uppstod igen. 

Pandemin har gjort att det inte 
varit någon marknad i Göteborg 
på ett tag. Men den 2 oktober 
2021 blev det en marknad. 

Tyvärr hann vi inte få med inbju-
dan i tidningar mm då det be-
stämdes sent på grund av osä-
kerhet kring pandemin. Vi tackar 
alla säljare och köpare som del-
tog i denna marknad och gjorde 
den till en lyckad dag. 

Marknaden är ett samarbete 
mellan Svenska Saabklubben, 
Svenska Volvoklubben och Göte-
borgs Motorhistoriska Klubb(G-
MHK). 

Vi hoppas att det skall kunna 
vara en marknad sista lördagen 
i Januari, men pandemin kan 
ställa till det igen. Så håll er upp-
daterade på facebook, hemsidor 
eller via kontakter för att veta 
vad som händer. 

Text o foto:
Karl Ask

Mats, Olof och Margareta bemannade Saabklubbens 
tält tillsammans med Håkan och Karl. 
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Studiebesök påStudiebesök på

Veteranmarknadunder tak 
Volvo Cars Torslanda lördagen den 29 januari 2022 

• Insläpp säljare 08.00, besökare 09.00. Ingen camping på området tillåten. 
• Avgift 300:-/ ekipage. Även försäljning av fordon 300:-
• Kontant eller Swish, obligatorisk registrering. Generöst om plats. 
• Höjdbegränsning 2,30m. Högre fordon välkomna för uppställning utanför vid serveringen. 
• Entusiastfordonsparkering.
• Försäljning av fika. 
• För mer info www.svenskavolvoklubben.se, www.gmhk.se eller www.saabklubben.se 
• VCC Gustaf Larssons väg, skyltat från Norrleden/Hisingsleden Torslanda 418 78 Göteborg
• Det kommer att vara 5 meter mellanrum mellan säljare. Handsprit kommer att finnas tillgängligt.
• För att marknaden skall kunna hållas måste alla följa de restriktioner som gäller avseende smittspridning.
• Se information på klubbarnas hemsidor för ändringar avseende coronarestriktioner. 

Saabklubben hade även en sällskapshund som 
verkligen tycker om Saab. 

Olof Ask och Mats Jedmo var med och bemannade 
tältet för Saabklubben.

UTFLYKT / BESÖK 
PÅ VERKTYGSBODEN, BORÅS

26 februari kl 10.00 samlas vi utanför entrén till Verkygs-
boden, Källbäcksrydsgatan 1, Borås.

Vi kommer att få en enklare fika vid ankomst (typ kaffe/
macka), sedan får vi information om Verktygsboden och 
dess sortiment. Ev kommer det att vara bra pris på någon 
produkt.
När vi handlat det vi vill/ska, fortsätter vi i kolonn/karavan 
till deras verkstadslokaler i Borgstena.

Här är en länk till Verktygsboden och dess sortiment: 
www.verktygsboden.se

Vi vill gärna att du föranmäler dig till klubbmästarmailen: 
klubbmastare@saabklubben.se senast 20 februari.

Hoppas vi syns på Verktygsboden!

Sibylla Gustafsson
Klubbmästare
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I början av 2000-talet titta-
de jag efter en liten husbil 
för jag behövde något att 
bo i när jag åkte land och 
rike runt för att fotografe-
ra fåglar. Det mest naturliga 
valet hade då varit att köpa en 
Toppola för jag hade redan en 
Saab 900. Dessutom hade jag 

en arbetskamrat på brandkåren 
som hade en Toppola. Han var 
jättenöjd, och sa att bättre husbil 
inte fanns. Trots det tittade jag 
efter andra husbilar. Toppolan 
såg ju så konstig ut. 

Men att efter att ha jämfört med 
andra små husbilar framstod 

Världens bästa husbil?Världens bästa husbil?
Toppolan som bästa valet. An-
ledningen var att Toppolan var så 
rymlig. Det fanns inte bara utrym-
me för att bo i bilen, det fanns 
också plats för all den utrustning 
som en fågelfotograf kan behöva 
ha med sig.

En affär som jag aldrig ångrat.
År 2005 kom det ut en annons på 
Blocket att en Toppola var till salu. 
Jag köpte den direkt. 

Toppolan var allt annat än fin, 
egentligen var det bara skalet 
som var bra. Med all respekt för 
de som vill bevara och återskapa 
till originalutförande gjorde jag 

tvärtom. Allt inrede revs ur och 
ny inredning gjordes efter eget 
huvud. Anledningen var att bilen 
skulle fungera som mitt arbets-
fordon i många år framöver. 

En Saab 900–92 inköptes
Min gamla Saab 900 hade varit 
familjens andrabil i många år och 
skött sig bra. Men med många 

mil på mätaren och en hel del rost 
var det dags att köpa en bättre bil. 

En riktigt fin vit Saab 900–92 
köptes som bara hade gått 9500 
mil. Men sedan är det inte bara att 
sätta på en Toppola och köra, för 
då blir det vingligt. 
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Naturfotograf på heltid
2008 slutade jag på brandkåren 
och blev naturfotograf på heltid. 

Efter att ha använt min Toppola 
nästan dagligen i över 15 år vill 
jag ge min f.d. arbetskamrat på 
brandkåren rätt, bättre husbil 
finns inte. I alla fall inte för en 
naturfotograf i Sverige. 

Text och foto:
Jan Gustafsson

Min hemsida:
www.jangustafsson.se/

Därför försågs bilen med bättre 
stötdämpare och riktiga ral-
lyfjädrar. Bilen fick också ett extra 
batteri. 

Till vänster finns avställnings-
yta. Man sover med fötterna 
längst fram över framrutan på 
bilen.

Kök till höger om ingången.

Bra ljusinsläpp blir det i utrymmet 
och man ser rakt in i bilen där bak-
luckan skulle varit. 
Till höger en sopbehållare och rakt 
fram ett kylskåp under kudden. 
Reservhjulet är på vanliga stället.
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23 oktober var vi ett gäng 
pigga smålänningar på ut-
flykt igen. 

Vi var denna gång ett ganska 
stort gäng, 25 vuxna och 3 
yngre. 

Vi samlades på gatan hemma 
hos Sven Erik Svensson i Hol-
sbybrunn. Det var nog första 

gången det fanns så många 
Saabar på hans gata. En brokig 
samling bilar från 2-takt 96a, 
tidig V4 -68 och Sonett fram till 
de mera moderna bilarna.

Vi åkte i samlad tropp till Vetlan-
da Bil & SkadeCenter i Holsby-
brunn. Det är en av en handfull 
kvarvarande SAAB-verkstäder 
och drivs av Marcus Wigh.

Marcus berättade om sin verk-
stad, vilken typ av jobb han gör, 
vilka bilar han lagar, hur han 
ibland köpt Saabar för att få 
reservdelar och svårigheten att 
få tag i vissa reservdelar. 

Men Marcus ser ändå det hela 
positivt.
Han svarade även på en del klu-
riga frågor från oss. Vi gjorde en 
rundtur i hans verkstad.

Sedan fortsatte vi till Jonas 
Andersson, också i Holsby-
brunn. Jonas är en entreprenör 
med stora utrymmen. Han hade 
sparat och fått en hel massa pry-
lar som han visade upp för oss. 

Han erkände att han hade svårt 
att kasta saker (känner igen 
detta). 
Han berättade lite om sin sam-
ling och bjöd sedan på en väl-

smakande fika. Sedan gick vi 
runt i hans lokaler och såg en 
massa saker man kände igen.

Här fanns något för alla i famil-
jen, dock inte så mycket med 
SAAB-relation. 
Baksidan var minst lika spän-
nande som lokalen.

Tack Sven Erik för ett trevligt 
arrangemang!

Småländsk utflykt
Text Sibylla Gustavsson, foto Sven Erik Svensson 

Gästfrihet hos Jonas Andersson.

Bakom de moderna bilarna står två härliga tändku-
lemotorer med liggande cylinder. 

Hos Jonas Andersson 
fanns det mesta man kan önska.
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Kjella har tagit fram domkraften på 
lördagsmorgonen.

Samling vid pumpen, Anders har 
koll.

Bakrutan 4-21 Bakrutan 4-21

Vikingstads tvåtaktsentusi-
aster startar upp för en tur 
på 2000 km via spåren efter 
"Hjältarna från Telemarken" 
till serpentinvägar och fjordar 
på norska Västlandet. 

Mot Norge med olika trimningar
Åtta kortnos Saabar radar upp sig vid 
Verksta'n i Vikingstad en småregnig 
fredag i augusti. Starten är planerad 
till 14.00. Åtta förare, åtta kartläsare är 
planen. Tyvärr har Lars dragit på sig en 
rejäl förkylning och beslutar sig för att 
avstå resan. Krilla tar över förarplatsen 
i Lars 95a, så byts vi om under resan så 
inte en behöver åka själv hela vägen.
Östgötaslätten försvinner bakom oss 
när vi åker utmed norra Vättern och 
Laxsjöarna för ett första depåstopp i 
Laxå. Vi rullar snart ut igen, passerar 
Kristinehamn mot första etappmålet 
Årjäng. 30 mil känns riktigt bra, närma-
re 60 mil som ursprungliga planen var 
är vi eniga om hade varit i mesta laget. 

Kartläsare Wåhlanders betraktelse: 
Alla motorer har gått klockrent, från 
Björns ljusblå som har en 90 hk motor 
under inkörning till Bennys grå som har 
originalmotor på 38 hk, den enda med 
tre växlar. 90 hk motorn är trimmad av 
ett orakel på sjuttiotalet med enbart 
handverktyg helt utan modern utrust-
ning. Profeten implementerade med 
hjälp av engelska och japanska teorier 
med dåtiders mått en helt unik trimmad 
saabmotor i absolut världsklass. Bara 
detta motorhantverk är värd sin egen 
historia. Men här nöjer han sig inte bara 
med japansk finess utan har ytterligare 
utökat effekten på orakelmotorn med tre 
förgasare från en snöskoter. 

Dock tycker sig Erik känna att vänster 
framhjulslager känns glappt på sin 
Sport replika och ger kronmuttern 
några extra Nm i åtdragningsmoment. 
Kjella klagar också på att något i fram-
vagnen började kännas oroligt i vissa 
lägen i hans vita 64a.

Så lördagsmorgonen ägnas åt tank-
ning av bilarna och Kjella beordras att 
ta fram domkraften för en undersök-
ning av framvagnen. Mitt framför det 
berömda Årjängstrollet.  Michael, som 
gärna är först framme om det gäller 
handfasta insatser, konstaterar snabbt 
att en kulled är något glapp men be-
dömer att det håller hela vägen. Kjella 
vill ha hjälp med en provkörning, så 
Michael tar en sväng och kommer 
tillbaka med mungiporna vid öronen, 
- det här är inga bekymmer!

Dramatik i tunneln under Oslofjor-
den
Vi nådde snabbt norska gränsen där 
vi alla blir synade i sömmarna. Glöm 
att någon skulle smita förbi utan att 
nogsamt fått sitt covidpass kollat mot 
identiteten på körkortet. De norska 
tullarna är väldigt noga och korrekta 
men också riktigt artiga och trevli-
ga. Såklart hoppar vi ur bilarna och 
tar kort, men hövligt pekas det mot 
bilarna så det tydligt framgår att ytor-
na vid tullen inte är avsedda för en 
veteranbilsträff. Typ, vänligen fortsätt 
västerut. Vi hoppar glada in i bilarna 
efter att alla hälsats välkomna in i vårt 
grannland. Grenspolitiet lämnar vi 
bakom oss i ett blåaktigt dis.

Eftersom vi självklart undviker alla 
stora vägar så siktar vi på Drøbak och 
tunneln under Oslofjorden för att inte 
behöva åka E6 eller E18 genom Oslo. 
Tunneln är ganska häftig, 7 km lång 
och ganska brant lutning på 7% nerför 
och uppför. Det är 2+1-väg i tunneln 
och en bra bit efter och vi stannar på 
första avtagsväg och samlar in gänget. 
Då kommer rapport att Börjes vita 62a 
stannat och lyckats rökfylla tunneln. 
Vi kan inte åka och hjälpa till på något 
vis eftersom det är 2+1-väg. Efter en 
halvtimme kommer de sista och vi får 
höra vad som hänt.

Kartläsare Wåhlanders refererar: 
En lång nedförsbacke ner till tunnels 
lägsta punkt 134 meter under fjorden 
sedan lika lång uppför till mynningen 
på andra sidan. Ungefär på den lägsta 
punkten i tunneln börjar plötsligen 
bromsarna ligga an på den vita 62an 

och farten dämpas trots gaspådrag.  
Bromsskivorna har då blivit så varma att 
toleransen till bromsklotsarna minskat 
så mycket att klotsarna ligger på och 
bromsar bilen kontinuerligt. Anders som 
kör för tillfället känner att något är på 
tok.
Det är nåt fel jag har gasen i botten men 
bilen orkar inte skriker Anders.
Han gasar på, men desto mer han gasar 
desto mer värme på bromsskivorna, 
desto mer ökar trycket på klotsarna, de-
sto mer bromsverkan. Bilen går saktare 
och saktare, det orsakar varmgång och 
det blir rökutveckling från bromsarna 
som sprider ut sig i tunneln. Det finns 
inget ställe att stanna på. Röken tilltar, 
tunneln börjar att rökfyllas. De stora eva-
kueringsfläktarna i tunnel startar med 
ett dån. Paniken börjar sprida sig i den 
vita Saaben. Anders får små svettpärlor 
i pannan. Han trycker på gasen, nästan 
så att foten går genom golvet. Det hjäl-
per föga, hastigheten sjunker mer o mer. 
Men som en skänk från ovan ser dom 
plötsligt ljuset i tunneln. Nu är det full 
gas på tvåan och tempmätaren är uppe 
på rött. De kommer med nöd och näppe 
ut ur mörkret och kan slutligen stanna 
på en gräsplätt bredvid vägen i säkerhet 

Alla klarade grenspolitiets gransk-
ning.

i dagsljuset. Bromsarna och motorn får 
svalna av och Börje kollar att bromsarna 
släppt, så färden kan fortsätta.

Michael, som aldrig är sen om tillfälle 
ges att skruva, känner på bromspeda-
len vid nästa stopp och känner direkt 
att problemet är att bromspedalen 
saknar spel. Vid minsta varmgång 
kommer det att hända igen. Han har 
huvudet inne bland pedalerna medan 
övriga församlingen hummande ser 
på. Strax så är ett lämpligt spel injuste-
rat på pedalen och alla är på rull igen.

I hjältarnas spår
Det är riktigt fint sommarväder och 
vi väljer att åka utmed den långa 
Tinnsjön, där vi i slutet på sjön stannar 
och tittar på de första spåren efter 
Hjältarna från Telemarken. Här vid slut-
stationen för den gamla Rjukanbanen, 
där järnvägstransporterna gick över 
på färja för vidare färd på Tinnsjön och 
Telemarkskanalen, ligger systerfarty-
get ”Ammonia” till färjan ”Hydro” som 
sänktes under det sista tungvattensat-
tentatet i februari 1944. Det blev slutet 
på tyskarnas tungvattensambitioner i 
syfte att utveckla en atombomb.

Justering av bromspedal.

Rjukanbanens slutstation vid Tin-
nsjön.

Insänt till Bakrutans brevlå
da

Åtta tvåtaktare på Åtta tvåtaktare på 
NorgeskojNorgeskoj

Ett par kylstopp är hälsosamt för 
tvåtaktarna i brant uppförslut.
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Härifrån börjar strax serpentinvägen 
upp mot Gaustatoppens Sporthotell, 
riktigt varmt ute trots sen augusti, ca 
600 m stigning på brant serpentin-
väg, jodå tempmätaren går in i det 
röda fältet trots full värme och full 
fläkt i kupén.

Gaustatoppen och Vemork
Kartläsare Wåhlanders betraktelse: 
Tvåtaktarna får bekänna färg när det 
går brant uppför på serpentinvägarna 
mot Gaustatoppen, kylvattentempera-
turen stiger snabbt i bilarnas kylsystem. 
För ”Grönhattens” orakelmotor rusar 
temperaturen väldigt snabbt upp mot 
rött.  Han håller ett vakande öga på 
tempmätaren och är lite mera försiktig 
med gasen nu. Här gäller det att stanna 
innan motorn blir för överhettad. 
Huvarna till motorerna öppnas för att 
vädra bort värmen. 

Morgonen efter tar Gaustabanen oss 
till Gaustatoppen, det tar ca en kvart 
att komma upp. När vi kliver in i ber-
get möts vi av svalkande luft. Turen 
börjar med en slags spårvagn som 
går 850 meter in i berget. Därifrån bär 
rälsen av uppåt, och vi färdas i 40-gra-
dig vinkel de 1 145 meterna upp mot 
toppen. Nepalesiska sherpas har gjort 
ett fantastiskt jobb här med att sten-

Nedan båda: Kylstopp även nerför 
gör gott för bromsverkan.

sätta trappor, den sista biten upp till 
själva utsiktsplatån.  Väl uppe är det 
storslaget, vi ser Rjukan nedanför och 
en stor del av södra Norge.

Nedför utan motorbroms
Om det är ansträngande för bilarna 
att åka uppför, så är det även en 
utmaning att köra nedför de branta 
serpentinvägarna. Tvåtaktarna kör 
med frihjul dvs utan motorbroms. 
Det finns möjlighet att koppla in 

Samma smala hängbro över 
den 100 m djupa ravinen 
som vid attentatet. 

motorbroms och om man studerar 
en uppdaterad instruktionsbok från 
1963 står det att läsa:
 ” Bromsning i långa, branta nedförslut 
är ( jämte bogserstart) det enda tillfälle 
då frihjulet ska låsas. Lägg in samma 
växel som ni skulle använda vid upp-
fart, slå av tändningen och tryck ned 
gaspedalen.”
På serpentinvägen nerför väljer de 
flesta att inte låsa frihjulet. Detta för 
att inte riskera något med motorer-
nas smörjning. Här körs med egen 
bromsteknik, rulla så länge som möj-
ligt utan broms och sedan tvärbrom-
sa hårt med korta intervaller.

Vet inte vilken bromsteknik som är 
bäst för dessa gamla bilar, det blev 
i alla fall minst lika många stopp 
nedför som uppför. Nu inte för att 
motorerna blev varma, utan för att 
bromsarna blir överhettade minst 
sagt. De som inte har tiptop juste-
rade bakbromsar blir avslöjade av 
lätta rökmoln från framhjulen. Efter 
att serpentinvägen planar ut rullar vi 
in i Rjukan och efter ett kort stopp 
rullar vi mot Vemork som idag är ett 
museum. Vemork var en av värl-
dens största kraftstationer i början 
av nittonhundratalet. Bredvid låg 
den energislukande fabriken som 
framställde konstgödning och som 
en biprodukt framställdes tungt 
vatten. Det var på den här platsen 
som norska soldater i februari 1943 
sprängde tungvattenutrusning un-
der andra världskriget. De kom efter 
kriget att bli kända som ”Hjältarna 

från Telemarken”. Hela den historien 
om de allierades försök att få stopp 
på produktionen och särskilt de 
norska motståndsmännens insatser 
är en helt otrolig historia. Bara det 
att flera av männen skidar 50 mil 
efter attentatet, för att undkomma 
tyskarna, äter upp sina kartor efter 
vägen och når till sist svensk mark. 
En verklig händelse som visar att 
verkligheten slår dikten flera gånger 
om. Ni som inte gjort det ännu: 

1. Läs en av hjältarnas bok, ”Skis aga-
inst the atom” av Knut Haukelid. 
2. Besök Vemork och ta del av berättel-
sen, personerna och händelserna på 
plats.

Industriminnet vid Rjukan är dessut-
om idag med på listan över UNESCOs 
världsarv. Här inne på Vemork blir vi 
fångade av en journalist från avisan 
Rjukan Arbejderblad som hade fått 
korn på åtta tvåtaktare som inte 
obemärkt passerade genom Rjukan. 
Han lyckades spåra oss till Vemork-
muséet, intervjuade oss, tog bilder 
och skrev en trevlig artikel. Den finns 
att läsa här: 

Koden leder till Rjukan Arbejderblad 

T h: Boken ”Skis against the atom.”

Insänt till Bakrutans brevlå
da

T v: Ett par kylstopp är hälsosamt 
för tvåtaktarna i brant uppförslut.

Gänget samlat upp vid Gausttoppen.  
Stående, Peter, Krilla, Thomas, Kalle, 
Björn, Wåhlander, Michael, Erik, Bernta, 
Fegga. 
Knästående, Anders, Kjella, Börje, Uffe, 
Benny. 
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Røldal och Låtefossen
Vi åker vidare för övernattning i cam-
pingstugor i Røldal. Mycket trevlig 
kväll med matlagning och kylda 
drycker. Vi har delat in oss i matlag 
där några fixar middagen, några 
tillbehör till kvällen medan andra 
ordnar frukosten. På morgonen är 
det endast några enstaka plusgrader 
i den klara luften. Men den kommer 
inte att vara klar så länge. När vi 
startar upp och låter motorerna bli 
lite varmkörda så lyckas vi lägga hela 
campingen i blårök. Vi tycker oss se 
oroliga blickar bakom gardinerna i 
stugorna, men ingen vågar sig ut av 
övriga gäster.
Dagen första stopp är Låtefossen 
som vanligtvis är spektakulär och 
vattnet sprutar ut över vägbana och 
bilar när man passerar den gamla 
fina stenvalvsbron. Men efter som-
maren så är det just nu ett besked-
ligt, men vackert, vattenfall. Vid Håra 
viker vi av på en smal liten fjällväg 
som slingrar sig brant uppåt och går 
som på en klipphylla utmed berget. 
Vi stannar på en strålande vacker 
utsiktsplats och spanar över sjön Røl-
dalsvatnet och ser Røldal långt nere 
på andra sidan sjön. 

Vi har tur som kommer till ett par 
ställen där tunnelarbete pågår så vi 
får, via trafikljusreglering, köra enkel-
riktat på de gamla smala fjällvägarna 
långt över berget. Det går annars 
bara att mötas på mötesplatser där. 
Här får de gamla rallyessen rasta 
bilarna och varva friskt på växlarna. 
När vi kommer ner mot kön i mot-
satt riktning står där en rad med 
moderna sportbilar i miljonklassen, 

alla med kamerorna uppe och filmar 
med ena handen, tumme upp med 
den andra och stora smile. Kan de 
möjligtvis hört oss på långt håll över 
fjället?

Preikestolen och färjan till Ly-
sebotn
Färden går vidare via Sauda, färjan 
vid Nesvik-Hjelmeland, Jørpeland för 
att nå dagens etappmål: Preikestolen 
BaseCamp. Fantastiska vägar idag 
också. Kvällen avrundas med gemen-
sam middag på BaseCamp restau-
rangen. Det är nog den godaste lax-
middag jag någonsin ätit, supergott. 
Supertrevlig personal i serveringen 
dessutom.

Nästa morgon har personalen fixat 
nistepakke till de av oss som kommer 
att starta vandringen upp till Prei-
kestolen innan frukostrestaurangen 
öppnar. Tidig avmarsch för att vi se-
nare ska vara med bilarna i färjeläget 
vid Forsand senast kl 13.  Då vi ska 
hinna tillbaka utan jäkt efter att vi 
fått se den fantastiska utsikten över 

Insänt till Bakrutans brevlå
da

T v: Paus vid vägbygge Nedan: Skoj på Restaurang 
Preikestolen BaseCamp

Ovan och t h: Klippan Preikestolen 
uppifrån och nerifrån fjorden 

Strålande utsikt har Restaurang 
Preikestolen BaseCamp

Låtefossen 

Serpentinvägen upp för fjället med Røldal i fjärran 
bortanför Røldalsvatnet
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Lysefjorden från klippan som hänger 
som en predikstol på klippväggen 
600 m över fjorden. Veckan har 
hittills varit i princip molnfri och 
prognosen säger att det ska vara så 
resten av tiden också. Men vad hän-
der? Morgondimman släpper inte 
sitt grepp, det är total tjocka uppe 
på Preikestolen! 

Enda timmarna under veckan vi 
inte hade strålande klart väder var 
när vi skulle njuta av utsikten! Nåja, 
det blev en go vandringstur och 
avnjutande av våra nistepakke med 
supergott innehåll. Härlig utflykt för 
de som hängde på.

Vi radar upp oss i backen ner mot 
färjeläget med våra åtta kortnosar. 
Trevlig uppmärksamhet när vi backar 
ombord bilarna på färjan, som har 
ett maxantal av sju bilar. Så för första 
gången är det åtta bilar ombord. 
Det har vi förhandlat i förväg genom 
att skicka vikt och måttuppgifter på 
bilarna, så  de beslutade att öppna 
för en åttonde biljett för vår tvåtakts-
resa. Nerifrån fjorden kan vi titta upp 
på Preikestolen som nu ligger i strå-
lande solsken och dimman har lättat. 
En märklig klippformation. Efter 1½ 
timme med den snabbgående kata-
maranfärjan är vi längst in i Lysefjor-
den och åker i land vid Lysebotn. 
Härifrån klättrar vi upp med två-
taktarna på den imponerande 
serpentinvägen på klippväggen. 27 
hårnålskurvor och en hästskoformad 
tunnelsväng inne i berget senare har 
vi klättrat ca 650 m upp till restau-
rang Örnnestet med en fantastisk vy 
över fjorden. 

Från Høyfjell ner till Bryggen vid 
havsnivån
Efter den utsiktsplatsen fortsätter 
fjällvägen till ca 1000 m öh. En riktigt 
rolig, smal krokig väg där utsikten 
över de norska fjällen är, ja just det, 
fantastisk. Vi åker över ett högfjälls-
område med fri sikt i 360 grader. Det 
här är en så rolig körupplevelse som 
de kan vara på asfalt i en välmående 
tvåtaktare. 

När det vid ett tillfälle kommer en 
överraskande lång nypande vänster-

sväng i en utförsbacke säger jag på 
skoj till kartläsare Bernta, - Det är 
trevligt att du har koll på GPSen och 
kan meddela hur nästa sväng ser ut. 
Bernta svarar lätt upphetsad, - Det 
kan ingen hålla koll på den. Det är ju 
som att åka berg-och-dal-bana.  Jag 
har fullt upp att hålla i mig! 

Efter ca 3 mil på den här roliga och 
fina vägen är vi framme vid vårt 
Høyfjellshotell. Alla med mungi-
porna uppe vid öronen. Mycket 
snack om dagens roliga upplevelser 
den kvällen. Som min roomie här, 
Anders, uttrycker, - Det är njutning 
som överträffar det mesta! Snudd på 

sinnessjukt! Vilket skoj! Träningsvärk i 
smilemusklerna!

Nästa dag fortsätter med riktigt häf-
tiga och långa serpentinvägar upp 
och ner. När vi är i Dalen får vi tips 
om en Saabentusiast här i krokarna. 
Klart vi tar vägen förbi och pratar 
med ”Joar i Svingen”. Uppskattat 
besök när åtta kortnosar kommer 
in på gårdsplanen. När vi kommer 
ner på lägre höjder åker vi flera mil 
utmed Vråvatn, Flåvatn och Kvitese-
idvatn, som ingår i Telemarkskana-
len, på fina vägar för att sista natten 
i Norge bo utmed Bryggen i Skien. 
Alla vägar har haft otroligt fin asfalt, 

inte ett gupp, inte potthål, sanslöst 
fina vägar på alla sätt. Sista kvällen i 
Norge avnjuts på uteplatsen till The 
Old Irish Pub vid Bryggen.

Åtta dagar med åtta tvåtaktare 
går fort, det har varit upplevelserika 
dagar. Sista natten blir i Karlstad, sen 
är det bara den åttonde och avslu-
tande dagen hemåt till Vikingstad 
igen. 

Diskussioner om kommande skoj 
startade redan vid sista middagen. 
Norgeresan var femte året i rad vi 
gör en veckas resa med 2T. Säkert 
inte den sista.

Text och foto: 
Thomas Gunhardson

Sista nattvilan på höghöjd

Insänt till Bakrutan
s brevlåda

Färjan på Lysefjorden, som för första 
gången tar ombord åtta bilar 

Serpentinvägen upp för 
bergssidan till Örnnestet med 
Lysefjorden i solnedgång (bild 
från Visit Norway)

Endast tvåtaktare i färjekön vid Forsand
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Broschyr, reklamhäfte eller informationsfol-
der, katalog, själv väljer jag att kalla dem för 
broschyrer, är något som alla produkter mer 
eller mindre har idag, framförallt bilar, men något 
har hänt.

av Lars Söderlundav Lars Söderlund

Dagens broschyrer är inte lika roliga att 
bläddra i som de från 30 år tillbaka. Ibland 
finns de inte ens i pappersform. 

Jag har alltid någon konstig dragningskraft 
till dessa, och framförallt Saabs broschyrer. 
En fascination som kan få en att stanna 
upp i vardagen, ta tiden att bläddra ige-
nom den, titta på bilderna, läsa alla förde-
larna som man vill framhålla, men även 
lära sig nya ord från en svunnen tid. 

Det är inte speciellt ofta som biltillverkare 
idag framhåller fördelar som ”Segstark, 
knäskyddande skärmvägg under instru-
mentpanelen”, eller ”Speciell låsning i 
huvens bakkant för att hindra den från att 
tränga in i vindrutan vid eventuell krock”. 

Nu skall allt vara dynamiskt, sportigt och 
gärna mer fokusera på nydanande teknik 
som självbromsning, filhållning och kame-
ror som läser av din koncentration. 

Citaten ovan, är tagna ur 1983:s broschyr 
avseende Saab 99. I denna kan man även 
läsa att den 5-växlade varianten drar 
1.04 liter milen vid stadskörning, 0,87 vid 
blandad körning och 0,65 vid landsvägs-
körning. 

Den fyrpetade är lite törstigare men 
även den högst moderat sett till dagens 
bensindrivna bilar i liknande storleksklass.  

I samma broschyr (där en silverfärgad 2-dör-
rars 99:a står i en form av dimma) framgår det 
tydligt att mycket av utrustningen som finns att 
tillgå är standard. Enda tillvalet som egentligen 
finns utöver 4-växlad eller 5-växlad växellåda 
och antalet dörrar är soltak på den 5-växlade 
varianten. 

Denna har även intervalltorkare, lättrullade låg-
profildäck samt varvräknare vilket den 4-växla-
de inte har. 

Det finns däremot en annan dimension av 
broschyrer, och det är varje modells specifika 
broschyr märkt ”Tillbehör” (i alla fall Saab), där 
man idag ständig är på jakt efter eftertraktade 
och idag väldigt ovanliga tillbehör såsom extra-
mätare, rattar, spoilers, radioapparater och över-
dragsklädslar som gick att finna i broschyren. 

Men det känns som att dessa broschyrer 
kanske bör tilldelas en egen djupdykning.

 

Tillbakablick
Tillbakablick
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I sin bok beskriver fabrikens vd 
Juhani Linnoinen processen med 
att skapa långa bilar. Han berättar 
att i Nystad tittade man bort när 
republikens president Kekkonen 
fick år 1976 som present från Mar-
cus Wallenberg Heinels förlängda 
nionia. Bilen väckte lusten på den 
finska fabriken att visa att vi kan 
börja producera förlängda bilar 
på produktionslinjen. 

Förlängning av karossen omsattes 
i praktiken och övningsarbetet 

det finländska politiska systemet. 
Finlands riksdagsmän som suttit 
längst med tar med sina egna 
Saab-minnen till historien. 

Långa Saabar - endast från 
Nystad 
Under årens lopp har Saab-Val-
mets bilfabrik i Nystad utvecklat 
flera speciallösningar som endast 
gjordes i Nystad. De mest kända 
av dessa är cabriolets, Petro-Saa-
bar – och längre Saabar. 

beställdes som ett tak böjt i tre 
riktningar. Det var inte önskvärt 
att använda tenn eller andra 
fyllmedel i fortsättningsarbetet. 
Delarna svetsades ihop och sedan 
filades sömmen platt och blev så 
småningom osynlig. Enligt Linnoi-
nen krävde det lång träning och 
övning att göra en framgångsrik 
söm, men det var inte länge ett 
problem i Finland och det gick att 
börja göra en lång 99:a. 

Den första finska utökade Saaben 
tillverkades av 1976 års femdör-
rars 99:a. Detta var den så kallade 
bastufönstermodellen med ett 
extra fönster mellan dörrarna, och 
bilens typnamn var GLE-L. 

I början var förlängningen 25 
cm. Från 1978 års modell bytte 
man till en modell där fram- och 
bakdörrarna är vardera 10 cm 
bredare. Förlängningen var med 
andra ord 20 cm. Till en början 
svetsades dörrpanelerna i Finland 
och senare pressades modellen 
in i dörrar i Sverige. Till en början 
talades det om Finlandia-model-
len och från 1981 års modell var 
det kort sagt 900 CD. 

 
CD-Saab på hemgården med 
sina klasskamrater

 
En av de första, en så kallad bastufönstermodell av Saab 99 GLE-L

att vänta. På två år har jag inte 
vant mig vid att föraren väntade 
på mig. Ofta sträckte sig uppdra-
get förbi schemat. Medvetenheten 
om att föraren väntade utanför sin 
bil gjorde mig nervös.” 

Så beskriver Osmo Soininvaara 
institutionen av svarta minister-
bilar i sin bok "Ministerikyyti", 
utgiven 2002. Soininvaara var 
minister för bastjänster i början 
av 2000-talet. 

I den här artikeln beskriver jag 
kortfattat de långa Saabarnas his-
toria i Nystad och reflekterar över 
vikten av ministeriella, trygga 
transporttjänster som en del av 

tation på Gullranda. Den japanska 
riskoppen verkade gå till inlösen, vi 
fick en liten buckla i stötfångaren. 
Trots det kraftiga slaget fick jag 
inte ens ont i nacken.” 

”Premiärministern och utrikesmi-
nistern har sina egna tjänstebilar 
och förare; försvarsministern 
åkte bara med en armébil; andra 
ministrar delade bilar och förare. 
Det är ett slags internt taxisystem 
för regeringen. Jämfört med taxi 
är det förstås trevligt att förarna 
blir bekanta. Förarna kör bra och 
lugnt.” 

”Om du åker för att hålla ett tal lite 
längre bort kommer tjänstebilen 

Saabarna har en strålande 
historia som myndigheternas 
tjänare - alla som har levt länge 
minns polissaabarna (i Finland 
hade vi inte 9000 eller 9-5 som 
polisbil), men det fanns också 
ett viktigt arbete i säkra minis-
tertransporter. 

”Det är något mystiskt med 
ministrarnas svarta bilar som är 
okänt för mig. De är bara vanliga 
Saabar. Mina ögon särskiljer dem 
inte i någon större lyx jämfört 
med taxibilar. De är ganska starka 
och säkra, vilket jag märkte när 
någon dunkade mot mig vid tra-
fikljusen vid Salo medan jag var 
på väg från presidentens presen-

Minister Kanerva med ministerSaab

Insänt till Bakrutans brevlå
da

Ministrar och Saabar Ministrar och Saabar 
på finska vägarpå finska vägar
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Bilen var till största delen ocku-
perad av byråns högsta ledning 
samt internationella gäster. 
Redan då transporterades byråns 
generaldirektör av Saab 9000. 
Bilen har ägts av en entusiast 
sedan 1993 och jag fick köpa 
CD-Saaben år 2009. Bilen god-
kändes som museifordon 2016.

Under min tjänstgöringstid har 
kilometerna samlat på sig totalt 
cirka 15 tkm. En trevlig detalj är 
att den finska lejonflaggan, som 
en gång användes i tjänsten, har 
bevarats i bilen. 

Ministern återkommer till 
Saab 
Ett undantag gjordes för Saab-
fria ministerbiltiden den 15 
september 2021, då ministern 
återvände till Saab. Jag träffade 
Finlands längst sittande riksdags-
ledamot Ilkka Kanerva, som hade 
många ministerpositioner på 80- 
och 90-talet och belönades med 
ministertiteln 2017. Vi träffades 
på riksdagens gård och pratade 
med riksdagsledamoten i framsä-
tet på den långa Saaben. 

Jag försökte få till denna in-
tervju med en person som var 
minister mellan 1985-88, det vill 
säga samtidigt som min egen 
bil utförde sin statliga uppgift. 
Jag föreslog en intervju till Ilkka 
Kanerva och blev positivt över-
raskad när ministern ringde strax 
efter att jag skickat en e-post till 
honom och vi ordnade ett möte. 

Kanerva klargör sitt särskilt var-
ma förhållande till Saabar direkt 

sysselsättning. För det andra var 
Saab, även när den var utdragen, 
lämpligt diskret och utan gester 
i trafiken. En finländsk minister 
eller företagsledare vill inte höja 
svansen i en onormal bil. 

De sista ministersaabarna, två 
9-5, såldes ut hösten 2009. Sedan 
dess har Saabar inte setts som 
ministerbilar. Saabs resa som 
ministerbil slutade redan innan 
produktionen upphörde: statliga 
bilar måste anskaffas från bilar 
som statens upphandlingbolag 
Hansel har listat och Saab valdes 
inte längre ut på listorna i slutet 
av produktionen. 

De senare åren av min minis-
terbil 
AA-3 tjänade ministrar fram till 
augusti 1988. Då överfördes bilen 
från statsrådet till den underord-
nade administrationen och regist-
rerades som tjänstebil i utbild-
ningsstyrelsen. Enligt dåtidens 
praxis återvanns ministerbilar på 
andra ställen inom statsförvalt-
ningen. AA registreringsskylten 
turnerade till nästa ministerbil 
och registreringsnumret på min 
egen CD blev BKK-428. 

Ovan och under
Bilen på museiefordonsinspektion

T v 
Mera utrymme i baksätet

Totalt gjordes 45 långa nionior 
och resten var niohundra. Toppå-
ret i tillverkningen av långa bilar 
var 1983, då 153 CD-modeller 
producerades. 1985 tillverkades 
89 CD-modeller och produktio-
nen minskade redan: under det 
sista produktionsåret 1986 tillver-
kades endast 19 bilar. 

Det finns något motsägelsefulla 
uppgifter om det totala anta-
let långa bilar: enligt fabrikens 
meddelanden tillverkades 590 
bilar, enligt Linnoinens bok 610 
och enligt en artikel i finska 
Saab-klubbens tidning Saabisti 
(4/2006) är det totalt 624. 

Saabarna i statsrådets tjänst 
Pärlan i min egen Saab-samling, 
900 CD 1985, fungerade som 
"tjänsteman" under de första 
åren och milen av hans liv. Bilen 
överlämnades till den första 
ägaren i Statsrådets kansli (VNK) i 
början av juli 1985. Bilens huvud-
förare, Seppo Jokinen, transpor-
terade statsrådets medlemmar, 
dvs. ministrar. 

En av VNK:s nyckeluppgifter är 
säker transport av ministrar från 
en plats till en annan. Så sent som 
i mitten av 80-talet var nästan 
alla ministerbilar Saabar. Endast 
premiärministerns AA-1 och 
utrikesministerns AA-2 var stora 
amerikanska järn. 

Jag har också personliga minnen 
av ministerbilar: jag var på mitt 
första sommarjobb 1982-1984 i 
garaget på inrikesministeriet, där 
statens bilar förvarades. Statliga 
bilar identifierades i trafiken av 
AA-nummerskyltar. Det var först 
på 1990-talet som AA-skyltar 
tolkades som en säkerhetsrisk 
och idag har ministerbilar ganska 
normala skyltar. 

VNK hade tidigare haft flera 
förlängda Saab, men i juli 1985 
förvärvades två svarta, manu-
ella 4-dörrars T16 CD-modeller. 
Dessa var de första och även de 
enda manuella ministerbilarna. 
En lämplig automatisk växellåda 
för T16-motorn, som lanserades 

1984, var ännu inte tillgänglig, 
Bilarna överlämnades i Hel-
singfors Konalas Scan-Auto 
och enligt tiden fotograferades 
överlämningsögonblicket med 
dess förare. 

Min egen bil var från början 
registrerad under registrerings-
nummer AA-3 och en annan 
liknande fick koden AA-10. 

Att arkivera papper från VNK:s 
bilar var ett detaljerat arbete. När 
jag frågade VNK:s transportchef 
hösten 2009 om jag kunde hitta 
bilrelaterad dokumentation i 
VNK:s arkiv tog det en halvtim-
me och han ringde tillbaka. Alla 
service- och bensinkvitton hade 
hittats inbundna i källaren från 
varje år. Jag fick kvittona för mig 
själv och som en del av bildoku-
mentationen. 

Saabar var förmodligen gynnade 
i regeringsbefattningar av ett 
antal skäl. För det första var bilen 
finsk och stödde därmed finsk 

Förlängd Saab
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några blev vänner med ministern. 
Kanerva säger att han minns Sep-
po Jokinen, som var huvudföraren 
av min långa bil på 80-talet. 

NMT-biltelefoner var en ny be-
kantskap under Kanervas första 
ministerperiod. Han sa att det 
kändes konstigt att prata i bilen 
först. Kanerva undrade om någon 
hörde innehållet i samtalen och 
om samtalet störde föraren. 

Redan på 1980-talet var minist-
rarna skyldiga att använda det 
säkraste transportmedlet av sä-
kerhetsskäl och kunde till exem-
pel inte hoppa fritt in i en spår-
vagn. Bilturen var en lyx då man 
alltid kom från dörr till dörr. Enligt 

Kanerva var Saabar fortfarande 
starkt prioriterade på statliga 
poster på 1980-talet. Visserligen 
minns han att också Volvo var en 
ministerbil på den tiden.

Fredag på presidentens som-
marresidens Gullranda 
I slutet av vårt möte kom Kanerva 
att prata om en fredag på Gull-
randa i Nådendal. Ministern fick 
skämtsamma tillrättavisningar av 
statsminister Harri Holkeri. Det 
fanns en farlig plats på Åboleden 
nära Muurla. Kanerva hade som 
trafikminister lobbat för en lägre 
hastighetsgräns på den platsen.

På fredagen hade man kört till 
Gullranda och veckans president-

presentation. Efter de officiella 
manövrarna nickade premiär-
minister Holkeri åt Kanerva och 
skällde sedan ut ministern: "Gjor-
de du en ny hastighetsbegräns-
ning till Muurla?". Holkeris minis-
terbil hade fått fortkörningsböter 
på väg in. Han körde i samma fart 
som han alltid gjort där och blev 
alltså satt på pottan av sin egen 
trafikminister. 
–
Saabar har en obestridlig del i det 
finländska samhällets historia. 
Reflektionen över ministerresor 
i denna skrift har återigen lyft, 
åtminstone i min egen mening, 
Saabs historiska betydelse för nya 
sfärer. Det kändes fantastiskt att få 
träffa den kanske mest övertygan-
de saabisten i det finska politiska 
samfundet. Samtidigt blev det  
meningsfullt att visa hur viktig 
institutionen ministertransporter 
är som en del av det politiska 
systemet. 

Text: Mika Koskinen
mika.a.koskinen@gmail.com 
Helsingfors, Finland
Medlem till Svenska 
Saab-klubben

Foton: Veikko och Mika Koski-
nen
Bearbetning: Marcus Claar
 

..det som talades om i bilen stannade där..det som talades om i bilen stannade där

Min långa utanför premiärministerns tjänstebostad Villa Bjälbo

Minister Kanerva och författaren Mika Koskinen

i början. Han är född i Nystad och 
är väl förtrogen med fabrikens 
historia. Fabriken blev en viktig 
symbol och Kanerva säger att han 
var en slags annonsör för fabri-
ken. Ministerns syster har också 
gjort sin livsuppgift på fabriken. 
Kanerva har inte bara färdats tu-
sentals mil i ministersaaben, han 
har också varit ägare till många 
Saabar i sitt civila liv. Övertygel-
sen blir tydlig när han säger att 
han identifierade sig med bilen 
som blev som ett hem. Ett hem 
låg i hemtrakten Åbo, ett annat i 
Helsingfors och ett tredje i Saab. 
Saab fanns på många sätt närva-
rande i Kanervas livskrets. 

Kanerva minns fabrikens första bil, 
regskyltad EKA-96, som överläm-
nades till republikens president 
Kekkonen. Bilen var från 1969 och 
efter att presidenten hade sett 
bilen på tjänstebostaden på Tam-
miniemis gård, bad han att bilen 
transporteras till museet i Nystad. 
Där finns bilen även i dag.

Kanervas sista egna Saab 9-5 
blev stulen från hans hemgata i 
Åbo. Stölden anmäldes på sociala 
medier och bilen hittades av en 
slump. 

Saab lämnade aldrig Kanerva på 
vägen. Ministern säger att han har 
varit känd genom livet för att ha 
passerat i Saab. Saab är en sym-
patisk bil i Kanervas tankar och 
Saabar lämpar sig för nordiska 
förhållanden. 

Baksätet som arbetsplats
Baksätet på bilen var Kanervas 
arbetsplats under ministerperio-
den. Många gånger var baksätet 
fullt av papper när ministern 
förberedde sig för nästa tillfällen 
eller anföranden. Ibland kan man 
somna en liten stund. 

Som ett undantag från många 
andra ministrar satt Kanerva ofta i 
assistentsätet, där det var trevligt 
att prata med föraren. Det verkar 
tydligt att en ministerbil alltid 
körs av en yrkesförare. Detta är 

förvisso fallet, men Ilkka Kanerva 
gjorde ett sällsynt undantag från 
detta. 

VNK:s bilförare ger i princip inte 
bilen till någon, men när förarna 
blev bekanta tog Kanerva över 
förarplatsen och föraren tog ett 
vilopass. Det verkade så fasci-
nerande att kliva bakom ratten i 
Saab. På långa resor körde därför 
ministern själv då och då. 

Kanerva berättar att dom reste 
en gång till Österbotten för fester 
som anordnades av en kommun. 
Kanerva körde och föraren satt 
i kartläsarsätet. Det var en över-
raskning för värdarna som möttes 
när det inte fanns någon där när 
bakdörren öppnades och minis-
tern själv reste sig från förarsätet. 

Förtroende framför allt 
Förtroende i bilen mellan minis-
tern och föraren var en självklar 
och inbyggd egenskap. Det som 
talades om i bilen stannade där. 
Chaufförerna var förtrogna och 

 
Saab 900 CD 1985
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Den västsvenska vintern är mild 
med 8 plusgrader och regn. 
Men det tråkiga vädret erbjuder 
också isfria och därmed saltfria 
vägar, en inbjudan till något roligt 
- en roadtrip på Dal, Dalsland. En 
biltur där själva resan är målet. 

Ressällskapet heter Karin, en 
turboladdad Saab 99 1970. 
"Karin" efter den första ägarinnan 
fröken Karin Olsson i Uppsala som 
hämtade ut bilen ny och sedan 
behöll den i hela 34 år. Den dolda 
turbokonverteringen kom dock 
till långt senare av ingenjör Öved 
Clasén i Linköping. 

Vänersborg ligger dolt i ett dis 
vid Vänerns södra spets där Birger 
Sjöberg sjöng om sin olyckliga 
kärlek till Frida. Efter den stora 
stadsbranden 1834 blev staden 
delad i två stadsdelar, en norr och 
en söder, med den breda brand-
gatan Plantaget där emellan. I 
centrum står kyrkan fortfarande 
kvar hjältemodigt räddat undan 
lågornas rov. 

Den 568 meter långa Dalbobron 
invigdes på Luciadagen 1962. 
Med sina 15 meter segelfri höjd 
tar den oss över trafikkanalen, 
Vänerns fortsättning i Trollhätte 
kanal. Saabens späda torkararmar 

i matt aluminium håller den välv-
da vindrutan torr med ett triv-
samt skapande ljud. Lite ryckigt. 
Det hör liksom en veteranbil till. 
I den moderna bilen hade man 
antagligen klagat bums. 
Den tidigare skarpa 90-gra-
derskurvan som så abrupt tog 
trafiken från Dalsland till Väster-
götland och långtradarna i diket, 
blev 1992 förbifart Vänersborg. 

Turbon laddar mjukt. Backen 
upp mot den nya sträckningen 
av Europaväg 45 tas i ett nafs. En 

liten gul skylt i vägkanten välkom-
nar trafikanterna "på Dal" vilket 
är lokalt prat för att befinna sig i 
landskapet Dalsland. 

Genom skogen finns rester av 
gamla Rikssjuan, väl värda att 
upptäcka, men idag blir det 
upptäckter längs den kurviga 
Gestadsvägen norrut. 

Det här är en riktigt rolig väg att 
köra. De smala däcken, Firestone 
155/65 15, håller 99:an tillräckligt 
på vägen och mer än så behövs 
inte här. Det är turbons sköna 
vridmoment som är den stora 
behållningen. 

Med Karin på Dal
Med Karin på Dal

Typisk västsvensk vinter innebär 
plusgrader och regn. Perfekt för 
roadtrip. 

Överst t v: 1939 började 
Aktiebolaget Åkermans gju-
teri och mekaniska verkstad 
tillverka grävmaskiner i Eslöv. 
Varumärket Åkerman transfor-
merades till Volvo 1997. 

Nybyggt retrogarage med 
egen hållplats. 

Ovan: Ford Scorpio. Först med 
ABS-bromsar som standard 
och Årets bil 1986. Nu vete-
ranbil. När såg du en Scorpio i 
trafik senast? 

Stenbron i Åsebro är värd ett 
stopp. 
Johan "Saabstruten" Bohlin 
för den goda glasstraditonen 
från Åseglass vidare. 

T v: Kyrktornet på Grindstads 
kyrka, byggt 1862, lutar kraf-
tigt åt väster på grund av en 
ostabil grund. Karin står dock 
stadigt på sina Firestonedäck. 

T h : Ett gediget Luna vat-
tenpass Eskilstuna "Made in 
Sweden" lurar ingen. 
Ett loppisfynd så klart. 

av Leo Pedersenav Leo Pedersen
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Bohlin för traditionen vidare som 
glassfabrikör med till exempel 
Saabstruten som lanserades sam-
tidigt med The very new Saab 
900 1993. Saabstruten säljs bland 
annat på Saabmuseet i Trollhät-
tan.

Resan har inget förutbestämt 
mål men det lutande kyrktornet i 
Grindstad blir resans vändpunkt. 
En dålig grundläggning 1862 gav 
tornet dess synliga lutning. 

Alldeles intill kyrkan finns 
Grindstads lanthandel. Öppet 
och högst levande. Idag bjuds 
det på jordgubbstårta. Det blir 
fika och otvunget småprat med 
några bybor. 

I Erikstad har Jörgen "Väx-
ellåds-Jörgen" Eriksson sin verk-
samhet. Väl känd inom Saab-rally, 
både i Sverige och utomlands. 
Vid ett ödehus blir en urtidig hus-
arblå Saab 99 långsamt ett med 
naturen. 

I makligt tempo hinner man upp-
täcka massor av små sevärdheter 
längs vägen; ett retrogarage, Sik-
halls magasin, monumentet över 
generallöjtnanten Axel Erik Roos 
samt en levande lanthandel. På 
en gård står en gammal Åkerman 
grävmaskin och längre bort en 
Ford Scorpio minsann! Och över-
allt dessa glimtar av bilmärket 
Saab. Som till exempel i Åsebro 
där Åseglass var underleverantö-
rer till Trollhätteglass. Glasstrutar 
och båtar. Johan "Saabstruten" 

Sikhalls magasin. 
Via Vänern och nya Trollhätte 
kanal kunde Dalslands bönder 
exportera havre till Englands 
alla hästar. 
Några dalslänningar råkade 
dessutom bli snuskigt rika på 
kuppen. 

I Grindstads lanthandel bjuds det på tårta och otvung-
et samtal med främlingar. En drickaback med de ut-
rotningshotade smakerna sockerdricka, päron, hallon 
och fruktsoda fick plats i bagaget. 

I Erikstad återvänder en husarblå Saab 99 
sakta men säkert till naturen. En tidig 1968, 
kan det rent utav vara en förseriebil? Här bor 
också "Växellåds-Jörgen" som byggt växellå-
dor åt bland andra Per Eklund. 
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Det blir därför lika smala kurvor 
tillbaka till Vänersborg där resan 
avslutas på ett klassiskt ga-
tukök med den västsvenska 
specialiteten en halv grillad 
special med räksallad. 
Fröken Karin Olsson hade 
gillat det - särskilt med turbo-
motor.

Resfakta:

Bil: Saab 99 1970
Motor: Turbo 16v 175 hk. 
Sträcka: 99 km(!)
Tid: En förmiddag 
Märkligast: Mjukissälg 
Bäst: Tårta
Sämst: Alla som kör om en 
veteranbil utan att det ens 
behövs.

På Storgatan i Brålanda ligger 
Sörgårdens loppis. En Saab-mju-
kissälg(!) fyndas för en femma. 
Lite längre ner i lådan ytterligare 
en. Tio kronor totalt. 

Europavägens moderna trafik-
stress med Karins tunna skrapan-
de vindrutetorkare lockar inte 
alls. 

Nedan: På Stor-
gatan ligger Sör-
gårdens loppis. En 
mjukissälg med en 
fastsydd Saab på 
ryggen(!) fyndas för 
blott en femma. 

Inger & Åkes loppis i 
Brålanda kräver ett 
stopp. Åke äger en 
Saab Sonett III och en 
tidig Volvo PV. Deras 
loppis är så retro att 
de vare sig tar kort 
eller Swish.

Ovan: Man blir hungrig av att 
åka på roadtrip. En västsvensk 
halv special med räksallad 
smakar extra gott och till det 
en hallonsoda på glasflaska. 

T v sid 36: Öved Claséns turbo-
konvertering blev årets klassi-
ker 2019 i tidningen Klassiker.
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men duger även till längre resor.
Dom jag träffar när jag är ute med den har många 
fina minnen från den tiden då
tvåtaktarna var vanliga ute på vägarna.

Mvh Stig Untamo Eriksson, Mjölby

Jag kallar henne Doris, bilen alltså.
Här står hon parkerad utanför
ett café i Mjölby en härlig dag i augusti.
Användes dagligen under vår, sommar och höst.
En underbart trevlig liten bil att köra omkring på 
dom små fina vägarna runt Vadstena och Omberg 

Insänt till Bakrutan
s brevlåda

Den olyckliga Saaben

Det är en dödsolycka. Vi kommer inte 
ifrån det. Lika bra att säga det direkt; 
bilar är hårda, människor är mjuka. 

Detta är den femte dödsolyckan inom 
ett år och den andra i samma vecka. Vi 
befinner oss i Forstena Koppegården 
mellan Vargön och Malöga. Vrider man 
huvudet 90 grader åt vänster ser man 
Saabfabriken på Stallbacka. 

Polisman Rudolf Blomster täcker hela 
Västra Tunhems kommun - på cykel. 
Rudolf har vare sig polisbil eller ens kör-
kort. Men Hermes-cykeln som står lutad 
mot Saaben med den krossade rutan 
tillhör mest troligt inte honom, utan den 
omkomna 62-åriga fröken Karin Eliasson. 
Kanske Rudolf fick skjuts de 5 kilometer-
na från polisstationen i Vargön? 

Olyckan inträffade våren 1964. Saab-
museets Peter Bäckström försöker sig 
på en gissning angående den olyckliga 
Saaben.

"Det är inte enkelt med den huven. Det 
är en äldre huv med nyare grill, det vill 
säga två olika loggor. Det kan vara allt 
mellan  årsmodell 1960-64. Den lilla log-
gan över grillen kom 1956 på 93:an och 
togs bort 1963 då den gjöts in i grillen. 
Den här bilen har båda... en 96:a är det i 
alla fall. Troligtvis en midnattssblå." 

Vi vet inte vem ägaren är eller vem som 
körde. Men det rejäla takräcket, mixen 
av olika årsmodeller och närheten till 
Saabfabriken gör att det kan röra sig om 
en provbil på testkörning. Eller är det 
kanske en av de utrangerade "gårdsbilar" 
som fabriken använde för olika ärenden? 

"Enda sättet att få slut på alla de svåra 
olyckorna vore att hastighetsbegränsa 
vägen på det aktuella vägavsnittet", av-
slutar polisman Rudolf Blomster artikeln 
ur Elfsborgs Läns Annonsblad 1964. Fyra 
år senare, 1968, blev det verklighet. 

Men bilar är fortfarande hårda.

Av Leo Pedersen
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Detta är nu vår andra SAAB-byggda båt, 
nu har vi en aluminiumjolle och denna 
snipa.

Nu undrar kanske någon om nästa pro-
jekt blir ett flygplan till samlingen. Sva-
ret är nej, finns inte plats för detta i vår 
trädgård.

Med vänlig hälsning
Sibylla Gustafsson

Bilden t h: Så såg vår snipa ut på Blocket

Det dröjer lite innan 
man kan mysa i ruffen

Pentamotor - aldrig 
startad

Trevliga linjer på på vår Saab-snipa 
som är av den mindre modellen som 
de anställda kunde välja att bygga.

Undrar nu om jag har tagit 
mig vatten över huvudet.

Fick ett sms från en kompis 
(välkänd i dessa kretsar) med 
en länk till Blocket.
Eftersom jag är nyfiken var 
jag tvungen att kika på 
blocketannonsen.

Det stod ungefär så här:
SAAB SNIPA till salu.
Byggd för ca 40 år sedan, 
aldrig varit i vattnet. Motor 
medföljer, ej startad på 40 år, 
men går runt.
Byggd på SAAB i Linköping.
Så var det några bilder på 
den.

Ja, så klart att jag nappade 
jag på detta. Tog kontakt 
med säljaren och gav ett 
bud. Han ville vänta några 
dagar för att se om han fick 
ett bättre bud.

Det ringde flera intressenter.
Någon ville ta bort över-
byggnaden och använda den 
för att frakta bräder till en ö, 
någon annan ville sätta på en 
stor utombordare.

Vi hade inte tänkt bygga om 
den på något vis utan vi har 
tänkt att montera den gamla 
Pentamotorn (efter genom-
gång) och montera medföl-
jande delar som aldrig varit 
monterade (typ propelleraxel) 
och fixa till så att man kan 
sova i den, med mera.

Har försökt hitta information 
om detta bygge. 

Vi vet vem som byggde just 
vår snipa men tyvärr kommer 
det inte att ge något att prata 
med honom. Han är tyvärr 
numera dement.

Vi vet att sniporna byggdes på 

SAAB i Linköping. Vi har hört 
siffror från ca 10 st. till mellan 
30–50 st.

Vi tror att de anställda hade 
möjlighet att bygga dessa på 
sin fritid. De finns i två storle-
kar.: en liten på 5 meter och en 
större på 12 meter.

Den är byggd av komposit, 
som skulle ha använts till flyg-
plan men som riskerade att bli 
för gammalt innan det kom till 
användning i produktionen.

Snipan påminner om en Ble-
kingssnipa men ”karossen” är 
ca 15 cm högre.

Är det någon mer i klubben 
som har en Snipa? 

Berätta gärna vad du vet om 
din. Eller någon annan kanske 
har mer information om detta 
bygge.

TAGIT MIG VATTEN ÖVER TAGIT MIG VATTEN ÖVER 
HUVUDET?HUVUDET?

Släp på slåp, en inte ovanlig 
lösning när konstiga saker ska 
transporteras
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Vi har alla upplevt hur händel-
selöst det varit hobbykretsar när 
Corona höll oss i sitt grepp. Inga 
träffar, inga marknader. 

Lasse Björk hade länge tänkt 
skapa en nostalgimack på tomten 
och se nu under Corona fanns 
tiden. Han kikade på lite gamla  
kort, i böcker med bensinmacks-
bilder och rannsakade sitt minne 
hur det såg ut i Åby när han växte 
upp. Ja det var på den tiden när 
en bensinmack var en bensin-
mack. Förutom bensin fanns det 
reservdelar (inte så mycket korv 
och baguetter som idag). 

Man kunde även få lite service 
som att kolla olja, pumpa däck, 
putsa rutor. Ev fanns det även en 
liten verkstad i anslutning.

Det har samlats prylar till denna 
mack under en längre tid. Lasse 
gillar BP, så han beslutade att det 
skulle bli en BP-mack.

Han byggde macken från grun-
den och en dag så var den klar 
och färdig för invigning.

Stockaryd tillhör Sävsjö Kommun. 
Kommunalnämndens ordförande 
Stefan Gustavsson är både intres-
serad av bilar och gammal kultur, 
så det var med glädje han kom 
och invigde macken.

På invigningsdagen bjöds det 
på grillad korv och potatismos. 
Utomhus och i garaget fanns 
det kaffe med lite hembakat. En 
lyckad dag sammanfattar Lasse 
det hela.

Mvh Sibylla o Lasse

Bakrutan 4-21 Bakrutan 4-21

Lasses mackLasses mack 

En mängd saker hade 
vi redan...

Ovan: Invigd med bandklippning av Kommunal-
nämndens ordförande Stefan Gustavsson
Nedan: Lasse konstaterar att dagen varit lyckad.

Ovan: Byggde mack från grun-
den utifrån gamla foton och 
minnen.

T h: Välbesökt invigning med 
besökare som trakterades med 
korv och potatismos.
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Håll även koll på vår 
Facebooksida: 

Svenska Saabklubben/Stock-
holmssektionen eller Saabklub-
bens forum.

Det händer att vi lägger upp 
träffar där med kortare varsel, el-
ler kompletterande information 
till våra befintliga träffar.
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Stockholmssektionen

Sektionsnytt

Sektionsansvariga

Norrland
Thomas Ramsell, 070-312 43 39

norrland@saabklubben.se

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

Gotland
Fredrik Palmer, 073-0320902

fredrik.palmer@edu.gotland.se

Göteborg
Mats Kadmark, 073-672 30 72

gothia@saabklubben.se

Trollhättan
Roland Widarsson 072-7329566

trollhattan@saabklubben.se

Blekinge
Micke Lindström 0793-338216
micke@saabsonettsweden.se

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.

Lokalsektionernas program för 
2022 kommer i nästa nummer

Stockholmssektionen drar 
igång 2022 med ett par 
klassiska fikatäffar.

Söndag 23 januari, klockan 
13.00, träffas vi på Rosendals 
trädgårdscafe, Rosendalster-
rassen 12, Djurgården.

Söndag 20 februari är det 
dags för semmelträff på Café 
Rosenhill i Grödinge.

Vill man åka gemensamt så 
träffas vi på Shell i Botkyrka, 

St Botvids väg, klockan 12.00.
Vill man åka direkt till Rosenhill 
så räknar vi med att vara där 
vid kl 13.00.

Kom i gammal Saab, nyare 
Saab eller i vad du vill.
Det viktiga är att du kommer 
och har trevligt.

Men har du några sjukdoms-
symptom så stannar du 
hemma!

Välkomna!!!

Köp & Sälj
Att annonsera fungerar, prova själv!

Mejla Köp & Sälj, bakrutan@saabklubben.se
Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

Saab 900 1985
Bilen är från 1985. Den har 
stått i innegarage och är ej 
vinterkörd.
En buckla på höger bakskärm
finns. Vissa motordelar bytta. 
Ingen rost. Den är besiktigad i 
september.
Pris 20000:-

Roland Karlsson 
tel. 070-5320263

Alu.fälgar Saab 96 
5st kpl.bultar,emblem,ventiler
5500:-
berntkarlsson1@hotmail. com

Köpes
Saab 96 kombi 60 -70tal
Söker en som är revoverad till förstklassigt skick
Michael Henze 070-733 59 60
micki.henze@gmail.com
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Martin Stenlund, Arjeplog, 0961-61 733

Sibylla Gustafsson, Stockaryd, 070-982 07 16

Erik Ljungqvist, Skillingaryd, 072-2156513

Karl Ask, Floda, 073-727 76 47

Simon Wadström, Tibro, 070-156 53 37

Magnus Riley, Trollhättan, 0707-231321

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, 0703-135029

Lennart Holmgren, Sandviken, 026-25 70 

Claes Hedlund, Sundsvall, 070-553 83 30

Björn van Kints, Tällberg, 073-6247523

Rune Danielsson, Umeå, 070-584 47 38

Lars Julle Olofsson, Ås, 070-071 75 75

Psst! Vi behöver fler besiktningsmän i vårt avlånga land, är du 
intresserad? Prata med försäkringsansvarig och besiktnings-
man Michael Rasmussen i Annelöv 070-009 65 40.

Här hittar du
Svenska Saabklubbens egna besiktningsmän

Du bokar din besiktning på mhrf.se/ansok  
Där väljer du också besiktningsman som får din förfrågan  via sin mail och kan 
acceptera eller tacka nej  Det finns besiktningsmän på många orter. Om ingen 
nedan finns just där du bor kan du boka från någon annan klubb. Alla besiktnings-
män kan du hitta på mhrf.se/besiktningsman. Eventuell pappersansökan skickas till 
Saabklubbens försäkringsansvarig vid MHRF  
Michael Rasmussen Billebergav 9, 261 94 Annelöv tel 070-009 65 40

MHRF-försäkringen

De flesta känner till 
MHRF-försäkringen som man 
kan teckna för sina veteranfor-
don som medlem i ansluten 
klubb (såsom Saabklubben 
givetvis är). Men Motorhistoris-
ka Riksförbundet är så mycket 
mer!

Bakrutans redaktör fick till en 
intervju med Jan Tägt, generalse-
kreterare i MHRF!

Vem är du och vad gör du på job-
bet? Jag är en teknikintresserad 
person som gillar allt som luktar, 
låter och rör på sig oavsett om det 
är på väg, räls, sjön eller i luften. 
Bor i Nyköping med fru o katt. 
Barnen är utflugna.

Började mitt föreningsliv i Svens-

ka Jaguarklubben för 40 år sedan. 
Har varit och är medlem i ett 
flertal klubbar. I MHS är jag sam-
mankallande i valberedningen 
och har hand om de tunga rallyna 
i Göteborg och Södertälje.
Jag är MHRFs generalsekreterare 
sedan 13 år. I jobbet håller jag 
kontakt med beslutsfattare och 
organistationer inom en mängd 
områden som rör vårt rullande 
kulturarv. Det kan handlar om 
regler, svenska som EU:s om t ex 
import och registrering. Målet för 
mig och MHRF är att historiska 
fordon fortsatt ska kunna använ-
das på väg, idag och i framtiden .

Kommer veteranfordonsrörelsen 
överleva utfasningen av fossila 
drivmedel?
MHRFs målsättning är klar, våra 
historiska fordon ska vid bräns-

leomställningen fortsatt kunna 
brukas utan, eller med endast 
smärre, tekniska förändringar. 
Särskilt positivt är att det aldrig 
tidigare varit så många intresse-
rade av historiska fordon. Antalet 
klubbar och medlemmar fortsätter 
att växa för varje år vilket talar för 
en fortsatt stark och engagerad 
folkrörelse. Det är en förutsättning 
för genomslag i de frågor MHRF 
driver.

Hur är din relation till Saab?
Det är familjens ljusblå tvåtaktare 
som på tidigt 1960-tal tog oss på 
besök hos familjens vänner och till 
släkten i Dalarna och Västerbotten. 
Inte sällan bars jag sena kvällar 
sovande in i stugvärmen på fars 
armar.

Vad har du själv för fordon? 
Jag är allätare med ett teknikintres-
se, där svenska polisfordon, (bil, 
båt, släp och mc) under lång tid ut-
gjort ungefär hälften av fordonen  
just nu kompletterat med Jaguar, 
Nissan, VW, Volvo. Vardagsbilarna 
är från Ford och Skoda. Elaka 
tungor hävdar att det inte finns ett 
fordon jag inte skulle kunna tänka 
mig att köpa, oavsett skick!

Vad är det roligaste med ditt 
jobb?
Det personliga mötet med kolle-
gor, förtroendevalda, fordonsägar-
na, de intresserade, media och våra 
politiker och tjänstemän. 
Mina fordon är helt enkelt bara en 
ursäkt för att få träffa andra.

MHRF företräder den fordons-
historiska rörelsen i Sverige 
och arbetar med bevakning av 
politiska frågor, kontakter med 
myndigheter och organisatio-
ner samt rådgivning och infor-
mation. 
MHRF engagerar över 100 000 
medlemmar i 200 klubbar för 
målet att vårt fordonshistoriska 
kulturarv kan användas, beva-
ras och utvecklas.

Motorhistoriska riksförbundet

Fem snabba medFem snabba med
generalsekreterarengeneralsekreteraren
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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

Reservdelsråd
Martin Bergstrand

Bo Lindman

Materialförvaltare
Håkan Larsson, Tibro

Telefonnummer 0504-100 22
klubbshop@saabklubben.se

Övrigt
Organisationsnummer 867200-6502
https://saabklubben-reservdelar.se/

Befattningshavare
Jan Karlsson

Reservdels/Lageransvarig

Helena Karlsson
Order/Lager

Niclas Karlsson
Reservdelsrådgivare/Lager

Johannes Mukka
Lager

Jan Karlsson Helena Karlsson
Niclas Karlsson

Johannes Mukka

Kampanj Januari  2022

Stötdämpare 1-Par komplett 
900 1979-1993, Fram Standard, Gas 
Komplett med bussningar, brickor, o muttrar. 
Ej för bilar utrustade med krängningshämmare. 

Fabrikat: Saab Original 

1-Par
Art.nr: 9105479-SA  
Kampanjpris: 475:-

Ordinarie pris: 750:-

Växelspaksknopp.

900 1994-1998 
9000 1994-1998 
9-3 1998-2003 
Material: Skinn.
Nytillverkad.
Fabrikat: Saab Original 

Art.nr: 400104279  
Kampanjpris: 595:-

Ordinarie pris: 895:-

-Saabklubbens Årsmöte 26.e Mars 
2022  

-Saabfestivalen i Trollhättan 10–12 juni 
2022, mer info om det i BR1 2022
 
- Östgöta Saabklubbs reservdelsmarknad 
i Norrköping 
4.e september 2022 

-Reservdelsmarknad SSK reservdelslager 
i Skattkärr 12/11 2022 Kl 10,00–15,00 Med 
huvudinriktning på begagnade reservdelar 
till bra priser. 

OBS!! Ordinarie lager stängt men det går bra 
att förbeställa varor för avhämtning. 

Observera att vi i huvudsak tar med förbeställ-
da reservdelar till de olika evenemangen, vi 
kommer endast att ha med ett mycket begrän-
sat utbud av diverse andra reservdelar. 

Därför:  beställ i tid via webshopp, telefon eller 
mail för att vara säker på att få era önskade 
delar levererade. 

Vi reserverar oss för att kalendern kan komma 
att ändras. 

Vänliga hälsningar: 

Personalen på SSK Reservdelar i Skattkärr

Evenemang som SSK Reservdelar AB kommer att 
delta/arrangera på under 2022

Växelspaksknopp.

99, 90, 900 1983-1993 
5-Växlad 

Material: Skinn 
Nytillverkad.
Fabrikat: Saab Original 

Art.nr: 136300027  
Kampanjpris: 550:-

Ordinarie pris: 850:-

Kampanj Februari  2022!

400104279

136300027
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Detta är Svenska Saabklubben
Styrelse 2021

Ordförande
Karl Ask, Floda 
ordforande@saabklubben.se

Vice ordförande
Martin Bergstrand, Uppsala, 
viceordforande@saabklubben.
se

Sekreterare
Anton Björklund, Huddinge 
sekreterare@saabklubben.se

Kassör
Lars Söderlund, Hägersten 
kassor@saabklubben.se

Ledamot
Håkan Malmgren, Floda 
ledamot@saabklubben.se

Ledamot
Sibylla Gustafsson, Stockaryd
ledamot2@saabklubben.se

Suppleant
Yngve Ekberg, Huddinge 
suppleant@saabklubben.se

Suppleant
Bo Lindman, Ljungsbro
suppleant2@saabklubben.se

Adress och info
Svenska Saabklubben
Lindskogsvägen 8
44833 Floda
www.saabklubben.se
info@saabklubben.se

Ansluten till MHRF.

Klubbmästare
Sibylla Gustafsson
Håkan Malmgren
klubbmastare@saabklubben.
se

Materialförvaltare
Håkan Larsson, Tibro
Telefonnummer 0504-100 22
klubbshop@saabklubben.se

Medlemsansvarig
Anna Gunnarsson
Frejagatan 13
543 31 Tibro
medlem@saabklubben.se

Valberedning
Jan Hagnell, sammankallande
Mathias Roswall
Göran Sahlen 

Webmaster 
Magnus Jakobsson 
webbmaster@saabklubben.se

Forumsansvarig: 
Mats Jedmo
 forum@saabklubben.se

Moderator forumet:
Jan Hagnell
Mårten Strandmoe

Medlemsskap 2021
Fullt medlemsskap ett år 350 
kr
Familjemedlem 100 kr
Foreign membership magazi-
ne  included, SEK 500
Foreign membership magazi-
ne not included, SEK 250

Medlem blir man på
https://saabklubben.se/
bli-medlem/

Modellombudsmän

Saab 92/93 inkl. GT
John Jonasson, 0707-863208

Saab 96 TT GT MC & Sport
Lennart Holmgren, 070-
6675845

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

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

Saab Sonett
Hans Eklund, 070-21 27 222

Saabo
Erik Randa, 08-64 64 999

Saab 99
Magnus Dufva, 070-5817158

Saab 900
Michael Rasmussen, 070-009 
65 40

Saab 9000
Mikael Pettersson, 0708-
737537

Saab NG 900 
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab OG 93
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab NG 93
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab OG 95
Niklas Zita, niklas.zita@gmail.
com

Modellombudsmän forts

Saab NG 95 & 94X
Jonas Åberg, 070-3053996

Tech-2
Daniel Mattsson, 070-846 13 
28 
daniel@dmat.se 

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

Medlemsärenden och kansli
Veronica Tingvall
Telefonnummer: 0520-411128 

Telefontider Måndagar 13-16 
och Torsdagar 8-12.

Mail:
medlem@saabklubben.se

Vilka vi är
Vi är en aktiv förening som främjar Saabs bilar och tillbehör, 
grundad 1976. 
Saabinnehav är inget krav för att vara medlem, allt som behövs 
är ett intresse för Saabar.
Det är omkring 6100 medlemmar i klubben just nu. De flesta 
av våra medlemmar äger Saabar av alla modeller från de allra 
äldsta tvåtaktarna, modell 92A, till den senaste modellen av 
9-5. Vi är en klubb för alla modeller oavsett ålder på fordonet.

Ett rullande kulturarv
I vårt mål står det att vi vill kunna köra våra Saabar på mor-
gondagens vägar oavsett modell, snart är alla Saabbilar ett 
rullande kulturminne. Detta är vårt främsta argument till varför 
vi finns. Med detta mål jobbar vi på många fronter, bland annat 
genom opinionsbildning genom Motorhistoriska Riksförbun-
det, MHRF, men också genom att ta fram värdefulla reservdelar 
i egen regi och anordna bilträffar. 

Genom att vara medlem hjälps alla åt att bevara Saabs rörliga 
kulturarv så framtiden också får uppleva dessa bilar.

Lokal anknytning
Det finns idag ett antal lokalsektioner anslutna till Svenska 
Saabklubben. Dessa är Skåne, Norrland, Stockholm, Göteborg, 
Gotland, Blekinge, Trollhättan och Halland.

Här är samtliga funktionärer i Svenska Saabklubben. Kontakta 
gärna dessa om du har frågor inom respektive område.  
Vänligen notera och respektera att våra funktionärer arbetar 
ideellt, så svar kan givetvis dröja

Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter från 
Furniture Clinic. Produkterna används för rengöring, 
fläckborttagning och reparation av läder, läderfärger 
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 rabattsats 
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 mo-
deller av Saab. Medlemmar erhåller rabatt vid regist-
rering 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 medlemmar 
erhåller 10 % rabatt på köp för över 500 kr. Ange ditt 
medlemsnummer vid beställning.

Nätterdals Blästring & Ytbehandling
Vi tillhandahåller tjänster inom blästring, elförzink-
ning och pulverlackering. Blästringen utföres i skåp 
med bland annat glaskulor. Vi tar emot och returnerar 
delar per post om så önskas. Till Saabklubbens med-
lemmar lämnas 20% rabatt på blästringsarbete mot 
uppvisande av medlemskort eller medlemnsnummer.
natterdalsblastring@gmail.com, facebook.com/nat-
terdalsblastring

eSID.se
Klubbmedlemmar erhåller 10 % rabatt på tillbehöret 
eSID2 till Saab 9-3 2007-2014. De köpes enklast via 
klubbens webbshop där rabatten redan är avdragen.

Top n'Trim Shop i Ängelholm
Top n'Trim erbjuder bl a en del lister, innertaksmate-
rial, sufletter mm till din Saab. Saabklubbens med-
lemmar erhåller 10 % på material. Ange kod "saabtts" 
i webshoppen. Top n'Trim Shop Metallgatan 21 C, 
26272 Ängelholm Tel. 042-20 09 69 
www.topntrim.se

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

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

ColorGlo
Har du slitage, missfärgningar eller skador på inred-
ningen i bilen, båten eller soffan?
Vi är specialister på restaurering, reparation, färgning 
och rengöring av de flesta typer av inredningsmate-
rial, som till exempel skinn, plast, tyg och vinyl.  Alla 
medlemmar får 15 % på alla jobb hos Colorglo i Sve-
rige.

Speedparts i Ingelstad
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 webbshop och 
bockar i rutan för klubbtillhörighet och vilket med-
lemsnummer du har i Saabklubben så dras rabatten 
av från bruttopriset på fakturan. ( Du ser alltså inte 
rabatten förrän du får fakturan).Speedparts Sweden 
AB, Tel. 0522-665220  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 felsökningstim-
me vid trim (steg 1, 2 & 3) samt 30 % rabatt på Valvoli-
ne motorolja lösvikt, vid uppvisande av medlemskort. 
Detta gäller hos Nordic Tuning i Norrköping.

Medlemsförmåner

Vi har plats för fler samarbeten, 
vill du synas här? Kontakta 
styrelsen!

Medlemsförmåner
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www.saabklubben.se/klubbshop
I KLUBBSHOPEN
NYHETER

Vadderad
Softshelljacka

729:-

Väst
Reflekterande

599:-

Jacka
Reflekterande

699:-

Brandfilt

349:-

Vadderad
Softshellväst

599:-

College-
badrock
599:-

Handskar

129:-

Keps/mössa
Reflekterande

199:-

Returadress / return to: Svenska Saabklubben
c/o Företagskonsulten Göteborgsvägen 16A 441 32 Alingsås Sweden
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