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Saab 93B 1958:

Så rått och rätt
Under en raggarrunda i Tidaholm sprang 

(cruisade?) Fredrik Pettersson (TTiT) på 
denna Saab 93B De Luxe av årgång 1958:
”Den syntes väl och vi (jag, syster och svåger) 

tyckte att den var både rå, fräck och rätt jämfört 
med de bilar som fanns runt omkring. Ägaren 
Anders Stenmark har fått till det hela bra med en 
rat-look på bilen. 
Tittar ni ordentligt så ser ni att där det ska sitta 

en list på skärmen sitter det nitar istället. Vita 
däcksidor samt lite dekal trimmning. Tidsenligt 
campingbord.”

Vi var sex stycken med respektive som sam-
lades på Tallhöjdens världshus i Simlångsdalen 
utanför Halmstad en grå septemberdag, för att 
se och höra om det var något intresse för att 
dra igång Saabklubben Halland efter cirka ett 
års uppehåll.
Det visade sig att det fanns ett intresse för detta. 

Nu har vi gått igång med att försöka få både gamla 
och ny medlemmar att komma till klubben.
Vi skall träffas någon gång i november för att se 

om vi kan lägga upp någon plan för träffar och ar-
rangemang under 2013. Vi har i skrivandes stund 
lyckats få ihop 14 medlemmar varav fem nya.    
Vi hoppas med denna lilla rapport från träffen 

och en blänkare i Bakrutan att det blir fler som är 
intresserade.Vi tar gärna emot  intresserade från 
närliggande län som vill vara med. 

Saab klubb Halland / Mats-Ove Fredlund, medlem 
nummer 4214

Nystart av Saab klubb Halland

Trevlig samvaro på Hallandsklubbens återstart.

Vad lättar väl upp en höstdag bättre än en Saab? Jo, flera Saabar!

Omslag: Tomten åker Saab sport från 1964 i år. 
Här är det Björn Andersson från Höllviken som 
åker runt till alla snälla barn med sin säck.
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Klubbtidning för Svenska 
Saabklubbens medlemmar 
och trycks i 2 900 exemplar 
vid  Sandvikens tryckeri i 
Sandviken.

Ansvarig utgivare: Arne 
Andersèn.
Annonser: Yngve Ekberg  

08 - 774 28 85

Skriv till Bakrutan!

Skicka in dina reseskild-
ringar, tävlingsbidrag, 

Saabäventyr m m till tid-
ningsredaktören.

(Ej till Saabklubbens 
adress)

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

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

Särtryck ur tidningen är 
tillåten under förutsättning att 
källan anges.

Stoppdatum för Bakrutan 
Nr 1 2013

27 Januari 2013

I din brevlåda ca 4-6 veck-
or efter stoppdatum.
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Svenska Saabklubben 
c/o Sahlén
Vreta Parkväg 12
75591 Uppsala
Org nr 867200-6502
Plusgiro: 476 52 46-6

Svenska Saabklubbens styrelse

Servicetelefon 0706-501640
Tis och tors 18-21
www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2012: 300 kr

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

Reservdelsansv.
Hans Willebrand
Gräsgärde 409
388 96 Ljungbyholm
Tel: 0480-330 56

Vice ordf.
Henrik Tungström
Furutorpsgatan 23
831 37 Östersund
Tel 070-669 49 96

..

Sekreterare
Göran Sahlén
Trallbo, Vreta
 parkväg 12
755 91 Uppsala 
Tel: 018-36 04 57

Tidningsredaktion:

Reservdelar:

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

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

Familjemedlem:            100 kr
Användarnamn: 2012-04 
Lösenord: ”bakhjul”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Arne Andersén

Medlems-
ansvarig

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

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

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

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

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

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

Telefontider reservdelar Torsdagar 19,00 - 21,30  073-03 69 480 
Använd helst den för reservdelsfrågor! 

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

Reservdelsansv.
Thomas Ramsell
Björnåkersgatan 7
93731 Burträsk
Tel 070-312 43 39

reservdelar@...

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

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

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

Sektionsansvariga:

MHRF-besiktningsmän:

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

Bertil Maununen Saabvägen 1
719 93 Vintrosa Tel 019-314523

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

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

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

Christer Melwinsson 
Heby 
641 97 Katrineholm
Tel 070-6979291

MHRF-ansvarig

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

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

Rune Danielsson
Språkgränd 11
907 33 UMEÅ
070-5844738

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

Magnus Västerlund
Claes Hedlund Grevegatan 13, 854 60 
Sundsvall tel 060-611 320, 070-553 8330

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

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

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

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

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

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

Norrland:
Thomas Ramsell
Björnåkersgatan 7
93731 Burträsk
Tel 070-312 43 39

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

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

Dina annonser 
skickar du till:
Yngve Ekberg
Fotbollsvägen 13
141 40 Huddinge
Tel: 08-774 28 85
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Sommaren försvann snabbt, eller rättare sagt regnade bort. 
Det har även hösten gjort. Men en hel del Saabåkande har det 
blivit ändå. Både i 99:an och 95:an. 95:an fick äran att vara 
med i filmen om Monica Zetterlund som kommer nästa år.
 Det var spännande att vara med vid filminspeln-

ingar. Både i Göteborg och Stockholm. På något 
sätt så vänjer man sig vid att köra långt, även om 
stolarna inte är de bekvämaste. Men det tråkiga 
med tvåtaktare är att man inte kan lita på dem. 
Och i Gränna på vägen hem så började de låta illa 
om lagren i motorn. Ringde efter nödhjälp om 
det inte skulle gå. Men tänkte att det var lika bra 
att fortsätta när det ändå måste renoveras. Så jag 
körde på, kom till Jönköping. Trodde inte att jag 
skulle komma så långt, men det var väl lika bra att 
fortsätta… Ulricehamn, puhh det gick. Borås då? 
Jajamen, Saaben sviker inte. Då tändes drömmen 
om Göteborg, att jag skulle ta mig hem… Den 
biten blev det en öronbedövande tjut från lagren. 
Varje mil var en plåga, men närmade mig sakta 
och med en stor pust kunde jag stänga av bilen i 
garaget. Nu har jag dock ett jobb på bilen, men 
det är ett senare problem. 
Det blev inte så mycket övriga träffar i år, bara 

oktoberfestivalen. Där det var synd att det inte 
fanns mer delar till salu. Men jag var med på 
kvällen där flera personer pratade, bland annat 
Nevs vice VD. Det var riktigt intressant. Det skall 
bli spännande att se vad de kommer med. Saab 
är inte dött!

Kan glädjande berätta att revisionen för 2011 är 
klar, tack Mats Carlsson! På tal om revision så 
har styrelsen beslutat att årsmötet skall vara den 
23 Mars i Västervik! För att sedan har en stor 
försäljning av reservdelar från klubbens shop. 
Alla andra säljare är välkomna! 
Sedan hoppas jag att det kommer många mo-

tioner till årsmötet, men styrelsen skulle gärna 
få in dem så tidigt som möjligt för att kunna 
behandla dem på ett rättvist sätt. Gärna i början 
av året. Tveka inte att skriva.

Styrelsen är medveten om problemen det har 
varit kring reservdelarna. Det största problemet 
har varit att nya personer håller på att lära sig 
systemen. Men värre är att det är för få personer 

som håller på med reservdelarna. Detta måste alla 
i klubben som vill kunna köpa reservdelar om de 
kan tänka sig ställa upp för att det skall fungera. 
Annars finns det en risk att vi inte kan ha kvar de. 

Sedan skulle jag vilja tipsa er om att gå med i 
den nya stödföreningen för Saabs museum. Den 
startades nu i oktober och vill utveckla museet, 
men då behövs både personer och pengar. Så 
tveka inte att gå med! 

En annan kul grej som jag var med om i höstas 
var Lars och Héléns bröllop. Där jag fick äran att 
köra dem i min kombi. Grattis! Hoppas ni blir 
lyckliga ägare till många Saabar. 

När jag skrev dessa rader så ringde min telefon 
och jag blev erbjuden en Saab. Kunde jag säga 
nej? Nej, det kunde jag inte. Jag borde ha gjort 
det, så nu var det 12 Saabar igen. Men nej kan 
man inte säga till en 900 från 79, en alabastergul. 
Så nu äger jag en marmovit och en alabastergul 
900 från 79. En är bra under och den anda utanpå. 

Saabfestival???

Hoppas ni får en bra jul och nyår. God jul och 
gott nytt år!

Karl Ask
Ordförande Svenska Saabklubben

Ordföranden har ordet
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Så lackar det ännu en gång mot jul. Det kanske inte bara är stugorna som står 
i ljusan låga utan även ett och annat garage? På det trevliga sättet alltså, att 
flitens lampa lyser därinne. För även om många av oss åker Saab även vinter-
tid så är detta dock mekarårstiden framför andra. För egen del bestämde min 
V4:a Bimsan för några veckor sedan vad jag ska göra, när jag väl fått rensat 

Förutsättningen för motorbytet är dock att ha en 
reservmotor, vilket jag faktiskt har. Många oroar 
sig nu för att detta i framtiden ska bli omöjligt, 
som en följd av den utredning Naturvårdsverket 
där det diskuteras vilka som ska ha rätt att skrota 
bilar, något vi tog i förra numret av Bakrutan. Om 
man tolkar utredningen negativt så skulle all han-

glimtar i höstmörkret. En är att det verkar röra 
på sig ute på Saabs fabriksområde i Trollhättan. 
Elbilskonsortiet Nevs kunde på Oktoberfesten 
i Trollhättan berätta att arbetet med att resa vår 
fågel Fenix ur askan har börjat omsättas i praktisk 
handling, mer om detta på annan plats i tidningen.
Appropå nya Saabar så har ni kanske märkt ett 

garaget på onödigt skräp som cyklar och gräsklippar: Motorbyte! Nu tillhör även jag den illustra 
skaran som drabbats av balansaxelhaveri. Tack och lov inträffade det inne i sta’n och inte på 
motorvägen och jag kunde i hög hastighet, för att få fartvindskylning, skaka hem till uppfarten 
där bilen dog i ett ångmoln värdigt ett gammalt ånglok. Skakad men inte störd!

tering med reservdelsbilar och renoveringsobjekt 
i ett slag bli olaglig, och med den en stor del av 
hobbyn. Protesterna via sociala medier har också 
varit, och är, massiva.
Själv vill jag hålla en optimistisk syn på det 

hela och tro på dem som säger att meningen med 
utredningen är att komma åt illegal export och 
”bilmålvakter”, inte att sätta dit hobbymekar.
Hur det nu än blir så finns det lite andra ljus-

par nyare inslag i detta nummer. 
Visst, Saabklubbens intresse-
område sträcker sig till och med 
modell 9000 men många har nyare 
bilar än så, inte minst som bruks-
bilar. Hur det än går med Nevs-
satsningen så markerar ng9-3 och 
ng9-5 ändå slutet på en era och så 
småningom kommer alla bilarna 
tillverkade till och med 2011 att 
räknas som klubbklassiker. Så 
varför inte redan nu få läsa lite om 
dem och få råd och dåd om hur de 
ska skötas? Det är min åsikt, men 
kom gärna med synpunkter!
Min havererade balansaxel bytte 

jag förresten för några nätter se-
dan, då den faktiskt satt i en sepa-
rat, lättåtkomlig hållare överst på 
motorn. Ja, det var en dröm. Att 
operationen utfördes i det garage 

som min mor sålde redan 1989 borde väl ha 
gjort mig misstänksam, men visst är det skönt att 
drömma ibland!  

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

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

Arbetet sker till stora delar ideelt.

För närvarande är det följande personer som 
jobbar i gruppen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En inköpare.
Innebär: 
Beställa delar hos våra befintliga leverantörer 

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

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

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

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

Vänliga Hälsningar

Åke Olsson
SSK Reservdelsgrupp
Tel: 0945-405 95
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  Svenska
 Saabklubbens årsmöte 2013

Kallelse

Viktig information från medlemsansvarig!
Det är nu dags att betala in medlemsavgiften, senast den sista 

juanuari och inbetalningskort finns i detta nr av Bakrutan.
Det är ett ganska stort och tidskrävande jobb att kolla av och bokföra 

alla inbetalningarna, så jag har några önskemål för att underlätta jobbet.

Nu är det åter dags för årsmöte !

Plats:  Lysingsbaden i Västervik invid det nya reservdelslagret.

Lördagen den 23 Mars 2013 med början kl 12.

Vidare info om öppethållande av reservdelslagret kommer i näta Bakruta.
Sedvanlig marknad hålls efter mötet. Vi gör som vanligt en kontroll av 

medlemskapet vid insläppet till mötet, så ta med ditt medlemskort eller ditt 
medlemsnummer!

 
Klubben bjuder på fika med macka till alla deltagande medlemmar.  Vi hoppas 

att det kommer lika mycket folk som vanligt

Välkomna!

önskar Styrelsen

Ny medlem  ☐ 

Medlemsavgift 2013

Medlemsnr: .......
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

....

Namn:  .......
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
..

Adress:  .......
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........

Post nr & ort: .....
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

...

Tel:  ......
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
........

E-post:  ......
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
..

Bilmodell:  .....
.........

.........
.........

....... Å
rsmodell:  ......

.........
.........

.........
...

Regnr:  ......
.........

.........
.........

.........
.. Chassinr:  .....

.........
.........

.........
.....

Färg:  .......
.........

.........
.........

.........
... Skick:  .......

.........
.........

.........
.........
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Meddelande till betalningsmottagaren. Meddelande kan ej lämnas på baksidan.

Medlemsavgift 2013

Bäste medlem!

Nu är det dags att
 betala medlemsavgiften för 2013. För att ej missa något nummer av 

Bakrutan så betala avgiften med bifogade inbetalningskort senast 2013-01-31.

Fyll gärna i uppgifterna på inbetalningskortet nedan. Om ni har fler bilar så 
kan ni använda 

formuläret som ni hittar på Saabklubbens medlemssidor på Internet. För att underlätta f
ör 

medlemsansvarig så 
texta TYDLIGT och uppge gärna medlemsnummer vid inbetalning.

Skulle ni av någon anledning tappa bort inbetalningskortet går d
et att an

vända ett vanligt 

inbetalningskort med angivande av vårt plus-gironummer. Givetvis går d
et att betala över 

Internet. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer!

 
 

 
 

Vänliga hälsningar / A
nna

Hi!!

Here is information to foreign members regarding payment of the membership fee

Iban: SE2895000099603447652466

Bic/Swift: NDEASESS  
 

Kind regards 

or
Paypal: ekonomi@saabklubben.com   

Anna (membership manager)

Svenska Saabklubben 

Medlemsavgift år 
2013: 350 kr

c / o Sahlén 

Familjemedlem: 100 kr

Vreta Parkväg 12 

Plusgiro: 476 52 46-6

755 91 Uppsala 

www.saabklubben.nu

www.saabklubben.se 

info@saabklubben.se

3     5    0 

De som fyller i inbetalningskortet 
”för hand” skriv tydligt!

Uppge namn, medlemsnr och ort på inbetalningen. 
Det kan finnas flera med samma namn och då måste man ha fler up-
pgifter för att veta vem som betalt. Det kan ju också hända att man 
halkar på en tangent så medlemsnumret blir fel och då är det bra om 

orten står med. 

Tack på förhand!
Hälsningar Anna G Medlemsansvarig)

SE HIT !!!

Kom ihåg att ni som betalar i tid erhåller en 
liten bonus tillsammans med nästa Bakruta!
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Ny organisation:

Vägen mot framtidens SSK
En styrelse om fem personer och verksam-

heten uppdelad på sociala och kamerala 
verksamheter. Så ser det första utkastet till ny 
organisation för klubben ut.
Arbetet med att ta fram en ny och effektivare 

organisation började med en motion på det senaste 
årsmötet. Bakgrunden till motionen var bland an-
nat åsikten att dagens styrelse svällt ut för mycket 
och blivit ineffektiv.
Motionen innebar bland annat att minska antalet 

medlemmar i styrelsen och att istället ha olika 
arbetsutskott för olika klubbverksamheter. Dessa 
utskott kan sedan kallas, eller själva välja att vara 
med, vid de styrelsemöten som tar upp just deras 
intresseområden. 
Årsmötet beslutade att bifalla motionen och 

ordföranden fick i uppdrag att utse en arbetsgrupp 
som i sin tur arbetar fram ett förslag. Gruppen 
har kommit att bestå av, förutom ordförande 
Karl Ask, Sibylla Gustafsson, Matthias Roswall, 
Magnus Höglund, Hans-Göran Nålberg och Janne 
Hagnell.
Tredje lördagen i november samlades grup-

pen för sin tredje sammankomst, denna gång i 
Vadstena. Det blev en livfull debatt där gruppen 
slutligen enades om det förslag som ses här intill; 
ett organisationsschema som Hans-Göran hade 
tagit fram och som gruppen sedan justerade något. 

Förslaget innebär alltså att styrelsen består 
av fem personer, suppleanter räknas inte som 
medlemmar i styrelsen. De poster som inte är med 
i styrelsen kommer att räknas som befattningar 
och få löpande information om styrelsens arbete. 
Verksamheten har också delats in i två delar, en 
social och en affärsinriktad. Uppdelningen kom-
mer sig av den ständigt ökande omfattningen av 
reservdelsförsäljningen vilket i sin tur lett till 
helt olika ekonomiska förutsättningar för denna 
jämfört med de sociala verksamheterna.
Arbetsgruppens förslag kommer att diskuteras 

av styrelsen och sedan läggas fram vid nästa 
årsmöte.

Janne Hagnell

På plats i Vadstena. Från vänster: Matthias 
Roswall, Karl Ask, Sibylla Gustafsson, Magnus 
Höglund och Hans-Göran Nålberg
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”Behovet av fler medarbetare är stort”
Reservdelsgruppen om nuläget
Reservdelsverksamheten har den senaste 

tiden fått mycket kritik för att inte fungera 
ordentligt. Här ger reservdelsgruppen sin syn 
på situationen. 
Vi är i dag fem man som jobbar med att hålla 

igång reservdelsförsäljningen, två jobbar med ”da-
torbiten” och  tre jobbar med att lägga in delarna i 
lagret. Fyra  är relativt ”nya” i sina roller.
De som jobbar med  ”databiten” ser till att alla 

beställningar som görs i webshopen kommer över i 
ett annat program där Logparts tar över och plockar 
ihop och skickar iväg ordern, dom ser även till att 
inköpet faktureras.
De tre som jobbar på plats i lagret lägger upp nya 

artiklar på hyllorna noterar antal, hyllplats och pris.
Här fotograferas  varje enskild artikel så att det 

skall finnas en bild till webshopen.
Idag finns det över 600 nya artiklar upplagda 

på hyllorna som vi inte har mäktat med att få 
ut i webshopen än, det finns även material som 
är inköpt som måste gås igenom för att ta fram 
artikelnummer bedöma status så att allt vi säljer 
håller ett bra skick, det är säkert över 25 pall som 
ligger och väntar.
Det är även på gång med ett antal nya slangar, 

denna gång är det V4 som det har fokuserats på, 

även fönsterlister är något som det jobbas på men 
som liten kund så är det svårt att få riktig fart på 
nytillverkningen och återigen så måste det vara 
bra kvalitet på det som nytillverkas.
Behovet av fler medarbetare är stort och be-

lastningen på datafolket är hög och vi är mycket 
sårbara om någon blir sjuk eller har semester. Här 
behövs det förstärkning så att inte samma per-
soner alltid måste jobba med detta, här kommer 
även problemet med mailfunktionen in.
Återinköpen på delar som börjar ta slut har 

kommit lite på efterkälken på grund av arbetsb-
elastningen.
Vi är väl medvetna om de stora dröjsmålen som 

förkommer, anledningen till detta är den stora 
arbetsbelastningen men vi hoppas att alla kan ha 
överseende med detta, allt arbete som vi gör görs 
trots allt på ideell basis.
Som tur är så har Janne Karlsson gått in under 

sommaren och hjälpt till vilket har hjälpt oss 
enormt.
Vi hoppas att alla är medvetna om att re-

servdelslagret tillhör alla klubbmedlemmar och 
att man gynnar klubben i så stor utsträckning som 
möjligt för att möjliggöra framtida framtagning 
av nya reservdelar.     
    Reservdelsgruppen

KALLELSE till årsmöte för 
SSK Norrland

Söndagen den 24 Februari 2013
Plats: Cafe Koppen, Hällgumsgatan 39  i Kramfors

Mötet startar kl 13,00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och planering inför den kommande 
sommarträffar och andra arrangemang

Efteråt äter vi middag på lämpligt ställe i Kramfors.

VARMT VÄLKOMMNA!
Styrelsen
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Svenska Saabklubben

Revisor Peter Toftborn

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Revisionen av år 2011 var inte klar vid årsmötet och har av olika skäl dröjt. 2012 års årsmöte 
beslutade bl.a. att:

Ur årsmötesprotokollet:
”Årsmötet beslutade därför att bevilja styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att 
revisorerna föreslår detta i den kommande rapporten.”

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i föreningen för 
år 2011 med stöd av förre kassören Mats Carlsson som revisorsassistent och till vilken ett 
särskilt tack framförs.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är 
att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har genomförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Den har planerats och 
genomförts för att i rimlig grad försäkra att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.

En revision omfattar:
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaperna,
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem, vidare
att bedöma den samlade informationen i verksamhetsberättelsen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen, för att kunna bedöma om någon styrelseledamot ådragit sig 
ersättningsansvar eller handlat i strid med föreningens stadgar. Jag anser att revisionen ger rimlig 
grund för revisionsuttalanden nedan.

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Styrelsens 
ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 
Jag tillstyrker:

a t t årsmötet fastställer balans-och resultaträkningen, samt
a t t ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter för det gångna räkenskapsåret.

Därmed har balans- och resultaträkningen för 2011 fastställts och styrelsens ledamöter 
beviljats ansvarsfrihet för år 2011 i enlighet med 2012 års årsmötes ovan refererade beslut.

Vetlanda den 26 oktober 2012 

Peter Toftborn
av SSK:s årsmöte 2010 vald revisor

Anm. SSK har endast en vald revisor. 
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Saab-Kalles artikellista 2013 
Det börjar dra ihop sig för att fär-

digställa listan, när ni läser annonsen 
i Bakrutan. Till er som redan har 
2012 års lista och har handlat under 
året, så behöver ni inte göra något 
för ni får listan automatiskt så fort 
den är klar. 
 
Ni som beställer en lista när ni läser detta 

tänk då på att så fort vi får ihop nya reservde-
lar så sänder vi dig ett Nyhetsblad, och ny-
hetsbladen ingår i kostnaden för listan.
Kostnaden är 60:- SEK som du kan betala in 

på mitt Plusgiro 475 06 59 - 7  eller så lägger 
du pengarna i ett kuvert, i båda fallen glöm 
inte att fylla i ditt och adressuppgifter.
 
I listan 2013 har vi funnit lite nya detaljer, 

som vi inte har haft förut bl.a kan vi nämna 
Huvudbromscylinder ( det.nr: 719250 ) som 
passar 2T Kortnos 1964 och Sonett II och 
V4. under förutsättning att leveranserna från 
England fungerar.
 
Listan innehåller enbart delar till 2T och V4 

, så renoverar du te.x en 99 eller 900 vänd 
dig till SSK. Du kan ringa eller maila mig 
dagligen , även lördag och söndag mellan 
Kl. 8.00 - 20.00. Beroende när du ringer så 
plockar vi och sänder dina delar samma dag 
eller senast dagen efter. Och numera betalar 
du bara fraktkostnaden dv.s ingen expedition-
skostnad den har vi slopat.
 
Du är alltid välkommen att ringa mig även 

om du inte behöver några reservdelar utan 
bara har en fråga om reservdelar, så skall jag 
försöka hjälpa dig.
 
Välkommen med dina frågor eller beställn-

ing.
 
Karl-Anders Carlsson Grunsbo 271 462 96  

Frändefors Mail: saab.kalle@telia.com
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Hej alla Saabvänner!
 
Som ny medarbetare i reservdelsgruppen vill jag delge er en presenta-

tion om vem jag är.
Lennart Lövenås heter jag , är 44 år gammal och bor tiilsammans med min 

fru Cecilia och våra barn Wictor 14 år, Walter 10 år och lilla Malte 1,5 år 
(hund) i Kumla strax söder om Örebro. Jag jobbar som moderniseringssäljare 
inom Kone AB med ombyggnation av hissar i mellansverige.
Mitt Saabintresse började redan vid tidig ålder, då både föräldrar och 

gammelföräldrar körde Saab så då skulle naturligtvis även jag fortsätta i 
samma spår.
 
Minns med glädje när jag vid 7 års ålder tillsam-

mans med föräldrar besökte vår lokala Saabhan-
dlare, Thapper i Örebro.
Väl hemkommen med försäljningsbroschyrer 

så ritades intrumentbrädor upp med tillklippta 
visarnålar och den inhandlade plastratten med tuta 
fick tjänstgöra tillsammans med Sverigekartan 
på golvet, vilken lycka att låtsas ratta en 99-75 
genom Sverige.
 
Vid 13 års ålder var det dags att äntligen få 

provköra farfars Saab 96-75B ute på sommarstäl-
let och oj, vad kul det var till farmors förtret 
förstås...
 
Ja, nu har åren gått, 16 st Saabar alltifrån 96/63 

till 9-3-08 har passerat och nu består bilinnehavet 
av en 96-65 och 900-94 båda i bra bruksskick 
och startklara när våren anländer.
 
Jag ser fram emot min roll i reservdelsgruppen 

och jag ska göra mitt bästa för att så snabbt som 
möjligt sätta mig in i arbetsuppgifterna.
 
Jag vill passa på att tacka Jan Karlsson för sitt 

engagemang att på ett professionellt sätt hjälpa 
mig in i dena roll.
Vill även be er medlemmar om ursäkt att det 

ibland tar lite tid med era frågor och beställningar 
men vi ska bättra oss. 

På återseende! 
Lennart, reservdelsgruppen

Oron ökar kring Naturvårdsverkets utredning
Under sommaren har en livfull debatt förts 

kring Naturvårdsverkets utredning ”Uttjänta 
bilar och miljön”, vars förslag riskerar att 
göra den fordonshistoriska kulturgärningen 
brottslig.
I specialpress, dagspress,  radio,  tv och på 

nätet har många låtit sin röst bli hörd. En Fa- 
cebookgrupp med över 17 000 medlemmar och 
en protestlista med över 14 000 namn talar sitt 
tydliga språk. Detta har skapat en stark opinion  
bland landets fordonsentusi- aster. Den enskilt 
viktigaste frågan avser den om att göra det straff-

bart att obehörigen ta emot uttjänta bilar genom 
att exkludera ordet yrkesmässigt i bilskrotnings-
förordningen.
Motorhistoriska Riksförbundet reagerade kraft-

igt och svarade  Miljödepartementet  när de våren 
2011 skickade Naturvårdsverkets utredning på 
remiss och framförde bland mycket annat följande 
synpunkter:
1) Att historiska fordon, fordon av samlar- värde 

och sådana  avsedda  för museer tydligt undan-
tas i de av Naturvårdsverket  lagda för- slagen i 
enlighet med End Of Life-direktivets intentioner.

Uppföljning på “Snart ett brottsligt hantverk? Uttjänta bilar och miljön” från förran numret 
av Bakrutan
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2) Att det fortsatt finns skäl att skilja på yr- kes-
mässig bilskrotare  och sådan  som inte är det. 
Lösningen är dock inte att exkludera “yrkesmäs-
sig”. Begreppet bilskrotare kommer då att inklud-
era personer  som rimligen inte ska beröras.
Sedan dess har Motorhistoriska Riksförbundet 

träffat  Miljödepartementet  och fört  dialog 
med politiker och tjänstemän. Trots att det nu 
gått långt över ett år sedan Naturvårdsverkets 
utredning kom ut har ingen slutgiltig ställning 
tagits avseende begreppet  yrkesmässig eller 
övriga frågor. Förslagen bereds för närvaran- de 
i regeringskansliet och Miljödepartementet där 
beslut ska tas.
Naturvårdsverket framförde under ett möte med 

MHRF i början av september  att inten- sionen 
aldrig varit att den fordonshistoriska rörelsen 

ska drabbas  av förslagen. Syftet, menar man, 
är att komma åt storskalig illegal bilskrotnings-
verksamhet. Genom  enskilda kontakter och en 
enkätundersökning har verket kommit fram till 
att många av Sveriges kommuner  har problem 
med detta.
Motorhistoriska Riksförbundet träffar nu andra  

motororganisationer som berörs  av utredningen. 
Sedan tidigare är det också överenskommet om 
ett nytt möte med Miljö- departementet under 
hösten. MHRF upplever att det fortfarande finns 
orsak till oro då Na- turvårdsverket står fast vid 
sin utredning. Man kan också konstatera  att det 
finns oklarheter om vad begreppet  bilskrotning 
innebär  ur juridisk synvinkel.

Läs mer  och följ ärendet  på vår hemsida:
www.mhrf.se/uttjanta_bilar.

Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Naturvårdsverket svarar oroade motorklub-
bar i Hälsingland på deras uttalande “Bilar och 
miljön”;

Stockholm den 13 augusti
Hej, 
Det som finns med som förslag i rapporten från 

oss när det gäller denna del, handlar om att under-
lätta för tillsynsmyndigheten att komma tillrätta 
med illegala bilskrotar. De övriga delarna som 
finns med, t.ex. att begränsa antal bilar osv. har 
vi valt att inte lägga som förslag. De finns med 
i rapporten som olika tänkbara alternativ för att 
komma tillrätta med bl.a. bilmålvakter, men vi 
bedömde att dessa i så fall behöver utredas vidare, 
om de skulle vara intressanta. Vi har också fram-
hållit att det är viktigt att ta tillvara olika aktörers 
intressen (som t.ex. veteranbilsägare) om man 
skulle välja att gå vidare med förslagen. Avsikten 
har alltså aldrig varit att begränsa möjligheten att 
ta delar från fordon eller att meka med bilar, äga 
flera bilar osv. 

Jag tycker att det är positivt att ni framför era 
tankar till regeringen, så att alla synpunkter 
framkommer. Rapporten var ute på remiss förra 
sommaren, då också en del av dessa synpunkter 
framfördes. 

Hör gärna av dig igen om du har fler eller andra 
frågor kring rapporten! 

Vänliga hälsningar, 
HELEN LINDQVIST

NATURVÅRDSVERKET Avdelningen för genom-
förande Sektionen för avfall och kemikalier

UTTALANDE
Hälsingland förknippas med ambitiösa och 

kunniga fordonsrenoverare samt talangfulla 
och framgångsrika tävlingsförare. Fordon-
shobbyn i alla dess former engagerar här ett 
stort antal personer, både bland yngre och 
äldre.
Vid en sammankomst i dag har företrädare för 

organisationerna i regionen samlats för att ta del 
av Naturvårdsverkets förslag ”Uttjänta bilar och 
miljön”.
Organisationerna protesterar mot de delar i 

förslaget som gör det omöjligt att som privatper-
son eller företagare befatta sig med avställda och 
demonterade bilar som renoveringsobjekt eller 
reservdelsbilar. Även förslaget om förbud att 
samtidigt äga flera bilar, där några brukas under 
året medan andra är avställda, gör det omöjligt 
att utveckla fordonshobbyn med bland annat 
veteranfordon och tävlingsbilar. Många ungdomar 
bygger A-traktorer samt liknande fordon och vår 
hobby har en stor kompetenshöjande och social 
betydelse. Att ta ansvar för miljön följer naturligt 
med den personliga utvecklingen inom våra or-
ganisationer!
Detta upprop skickas till berörda myndigheter 

och våra respektive huvudorganisationer. Vi 
måste nu skriftligen få tydliga svar på hur de hot, 
som vi upplever i det liggande förslaget, kommer 
att undanröjas.
Hudiksvall 2012-08-09
Dellenbygdens Motorveteraner Hälsinglands 

fordonshistoriker Amerikanska Bilklubben 
Hudiksvall Ljusdals Motorsällskap SMK Häls-
inge Ilsbo Motorklubb.
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Saab Information Display (SID) och luft-
konditioneringsenhetens display kan gradvis 
förlora pixlar eller bli helt svart i gamla gen-
erationen Saab 9-3 och 9-5. Tyvärr är detta 
en ganska vanligt problem. Vissa försöker ig-
norera problemet: “Det fortfarande är läsbart, 
nästan”. Andra fruktar vad kostnaden kan 
vara om displayenheter behöver bytas. Men 
displayenheterna kan också repareras.

Simon de-Gare Pitt är en walesisk elektrotekni-
ker som driver Saab Display Reparationer, ett 
företag specialiserat på återställandet av Saab-
displayer. Simon har tidigare arbetat i ett företag 
som tillverkar metrologiska instrument samt testar 
bilars generatorer. Nu jobbar Simon heltid i det 
egna företaget.
Det hela började på Simons egen Saab 9-3 Cab-

riolet han köpte 2005. Den bilen saknade pixlar 
på SID, och naturligtvis behövde detta repareras. 
Men det finns en inlärningskurva här också. Simon 
lyckades inte fixa skärmen. Istället lyckades han 
förstöra hela enheten. Lyckligtvis hade en lokal 
Saab-handlare flera pixelfel-SID-enheter i lager 
och Simon fick öva på dem. Övning ger färdighet, 
och Simon lyckades reparera hela det partiet.
Ryktet spreds och Simon fick gradvis fler SID 

att reparera. I själva verket så många, att under 

Jakten på de förlorade pixlarna
2009 blev han på heltid entreprenör. I mars i år 
hade Simon nått en milstolpe när den 10000:e 
enheten reparerades.

Reparation med en garanti
Simon får felaktiga displayer per post från hela 

världen. Det första steget är att logga varje enhet 
till företagets databas för att undvika förväxlingar. 
Därefter demonteras enheterna. Skärm och band-
kabeln ersätts med nya. Felaktiga glödlampor 
och högtalare ska även ersättas. Alla enheter är 
noggrant rengjorda.
När den väl är ihopsatt blir enheten fullt testad 

i testbänk för att se att alla funktioner i enheten 
verkligen fungerar. När kvalitet har säkerställts 
får enhetenh ett garantiklistermärke och enheten 
är redo att skickas tillbaka till kunden.
Simon ger livstidsgaranti på sitt arbete. Det 

kanske låter konstigt i dagens cyniska värld, men 
Simon står fast vid sitt löfte. 
- Jag vet vad jag gör och jag litar på mitt arbete 

och mina leverantörer, säger Simon. 
- Det har varit något enda tillfälle där vi har fått 

ta tillbaka och reparera en enhet, utan kostnad, 
naturligtvis. Om den nya skärmen har visat sig 
vara felaktig, har det undersökts av vår leverantör. 
Allt måste vara transparent för kunderna. Endast 
ärliga och kundorienterad service håller kunderna 
nöjda. Nöjda kunder i sin tur utnyttjar våra tjänster 
igen samt hänvisar andra till oss. Så enkelt är det.

Ta bort försiktigt 
Saab Display Repair-websidor har steg-för-steg 

instruktioner om hur man tar bort en SID-eller en 
AC-enhet. Simon uppmuntrar till att följa dessa 
anvisningar och vara försiktig. 
- Att använda en skruvmejsel kan låta som en 

bra idé, men det kommer att lämna fula repor på 
både bildskärmen och instrumentbrädan. Vi har 
ibland fått enheter som ser ut som de har tagits 
bort med ett däckjärn. En riktig verktyg för jobbet 
är en trubbig kniv, till exempel. 
Simon får också enheter från kunder som har 

provat gör-det-själv metoder först. Det kan re-
sultera i krossade skärmar, trasiga kretskort, smält 
band kablar och superlim överallt. Från husbehov till yrke. Simon de-Gare Pitt lagar 

nu andras SID-displayer på heltid.
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- Återställandet av dessa enheter ofta tar längre 
tid. Jag skulle rekommendera att lämna repara-
tioner åt experter , fastslår Simon.
Den borttagna displayenhet bör förpackas i 

bubbelplast inslaget och skickas i en liten låda. 
Expressleverans är lite dyrare än vanliga leverans, 
men det sparar mycket tid.
När AC-panelen tas bort, fungerar luftkonditio-

neringen inte längre. Att ta bort SID-displayen 
inaktiverar tutan. Även det klickande indikator-
ljudet och radiokontrollerna som sitter på ratten 

Före reparation ... .... och efter.

slutar att fungera. Simon jobbar därför alltid 
mot att kunna skicka den reparerade enheten till 
kunden samma dag som den kom.
Simons hemsida är
 www.saabdisplayrepairs.co.uk

Text: Petri Kähkönen
Foto: Simon de-Gare Pitt

Artikeln är en översättning av en artikel i den 
finska tidningen Saabisti, nr 87 3/2012. Publicerad 
med tillstånd.

Den gamla bensinmacken
Var det månne så här det såg ut på 60talet när man tankade? Förmodligen inte….. Det borde ha kom-

mit ut en service man som fyllt tanken med oljeblandad bensin och rengjort framrutan. 
Den gamla macken ligger i Öhr, längs väg 30 mot Växjö. Macken är nedlagd och i mackhuset ligger 

det nu en loppis
Sibylla Gustafsson
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Reservdelsbilen som åkte på semester
Saaben skulle egentligen inte användas utan 

jag skulle ha delar från den men ödet blev an-
nat för bilen. Den var för fin för att bli ett offer 
för min andra bil som behöver lite plåt.
Så efter att ha inhandlat denna röda Saab 900i-

16 av 1988 års modell med knappt 17000 mil på 
mätaren som reservdelsbil så blev det en semes-
tertripp med den.
Semestertrippen blev att besöka min syster med 

familj i Ljungskile. Tid bokades på besiktningen 
i Vara, bilen packades med vad vi behövde under 
några dagar, samt delar som skulle på något sätt 
skulle levereras till Karl, klubbens ordförande.
Så var dagen D, mot Vara och besiktningen där. 

Väl inne möts man av en väldigt tom hall, men en 
förstående besiktningsman. Självklart börjar det 
regna när vi är i hallen och jag ber nu en bön att 
bilen skulle gå igenom. Ett fel visste jag om och 
talar också om det för personen som nu skulle ta 
hand om bilen.
Nu visar det sig att personen har Saab i hjärtat 

och ger mig bara en anmärkning på just felet jag 
meddelade om. Tack för det!
Vi åker vidare en bit på Sveriges i särklass sämsta 

väg, E20. Sedan upp mot Saab-Mecka Trollhättan. 
Inget besök på Saabs museum idag, rakt igenom 
Trollhättan i bilen som jag döpt till Trötter, för 
kvick är den inte men den gör sitt jobb att trans-
portera oss dit vi vill.
När vi nu närmar oss Ljungskile så blir det till 

att slå till bromsen rejält, precis till höger står det 
flertalet Saabar och visar upp sig. Var hade vi nu 

delar till honom. Nu hjälpte han en vän att flytta 
så det bestäms att vi tar rutten söderut på E6 mot 
Göteborg för leverans. Självklart så ser jag inte 
skylten som visar att man ska svänga höger utan 
hamnar fel. Fram med mobilen (tur att man har 
en) och letar fram appen för kartor. Men till slut 
så är vi rätt och ringer till Karl som kommer i en 
fin vit 99. Lite snack blir det och självklart får 
delarna ny ägare.
Så är det dags att ta sig ut ur denna myrstack av 

gator, skyltar och vägbyggen. Så gissa hur det 
går... Hamnar fel trots att jag följer alla anvisn-
ingar, på grund av att jag inte ser världens minsta 
skylt. Jag med mitt humör fullkomligt exploderar 
i bilen, svär och förbannar Göteborg. I baksätet 
sitter två hungriga ungar och det gör inte saken 
bättre. Förbannad som en frustrerad gnu lägger 
jag gasen i mattan när väl rätt väg infinner sig, 
E20. Vill nu bara köpa mat åt barnen och mat blir 
det också, i Vårgårda.
Resten av resan hem flyter mycket bra i min 

reservdelsbil från 1988. Hur många mil vet jag 
ej men bilen är inte trött längre.
Efter denna resa blev det ytterligare en resa, till 

Borensberg, men det är en annan historia.
Undrar ni vilken anmärkning bilen fick på besik-

tningen i Vara? Vänster övre länkarm och jo, den 
är bytt så nu väntar en ny besiktning av Trötter.

Text ock bild: TtiT – Fredrik Pettersson, medlem 2435

hamnat? Ut ur bilen 
och tittar, tar några 
bilder och träffar även 
mannen som bor där. 
Ni vet nog vem det är, 
HRRS, Johan Josefs-
son i Lilla Edet.
Väl framme hos sys-

tern så får vi en egen 
stuga att husera på; 
stugan ligger ute på 
en ö.
När det är dags för 

avfärd kontaktas Karl 
för att nu få avyttra lite 

Fredrik Petterssons semerstersaab inför 
sommarens besiktning
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Klassikerträff i Lycksele
Avfärd mot Lycksele och ”Klassikerträffen” på morgonen den 21 juli. 
Jag hade stämt träff med ett gäng ”3-pipare” på Ica i Botsmark. Vi drog iväg i Konvoj mot ”Lapp-

stockholm”..

Bildreportage

Från vänster ser vi artikelförfattarens 93:a, Anders Olofsson Saab 96 -64 
samt David Forsberg med ytterligare en Saab 96.

Stig Johansson från Vormsele gästade träffen med sin Saab Monte 
Carlo 850 från 1966.

Det var cirka 215 fordon 
inräknade på Gammplatsen 
denna dag, mot 147  förra 
året. Så intresset för verkar 
öka för gamla europeiska 
bilar också..
Det var Opel, Mercedes, 

Ford, WW och Volvobilar i 
alla modeller.. Vi var 12 st 
Saabar som slöt upp kring 
saabtältet detta år, men vi ser 
gärna att antalet Saabar ska 
öka till nästa år.. För visst 
finns det fler Saabar i vår 
herres hage..!!!

Vid pennan Johnny Andersson..

Saabgängets 
klubbhörna med 
en SAAB 96 V4 
från 1970 som 
flagghållare. Stolt 
tredje ägare av denna 
trevliga vagn är Lena 
Holmgren.



20

En av träffens två Saab 95-or. Ägaren 
heter Anders Linné och är numera 
känd från tidningen Klassiker i 
Augusti 2012.

Denna Monte Carlo från 1966 ägs av Håkan 
Ångström Lycksele

SAAB 95  -74:a Ägare Ingevald Abrahamsson 
från Opphem i Rimforsa från Östgöta saabklubb. Bilen 
har rullat cirka 40 000 mil och är lite lätt  ombyggd till 
rallystuk. Tidigare ägare Fredrik Ekendahl   .

Ingen 
Saabträff 
utan en 
Saaboekipage. 

Teamet Retroevent tog 
hem segern i Red Hot 
Race med denna Saab 
som klubben byggde 
ihop på 17 timmar 
under Motorveckan.
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Det fanns även loppis med alla möjliga ”onödiga 
saker” att inhandla och förstås hamburgare att 
stoppa i magen.

Det cirkulerade ganska mycket folk runt våra 
Saab bilar, så intresset för Saab verkar då leva 
vidare trots allt… 

Vi var alla nöjda och glada efter 4 timmar av 
trevligt ”Saab-snack” Med solen i ryggen begav 
jag mej hemåt med min ”trubbis”, den har varit 
mej trogen många mil denna sommar..

Johnny Andersson

Denna soliga söndag begav vi oss  till motormuseum i Vännäs för den årliga träffen där… Det 
brukar vara en salig blandning med olika fordon där, och i år kom det 170 – 180 stycken.. Vi 
drog ihop ett ”gäng” på 13 SAABAR runt vårt lilla tält.. Vädret var som sagt på ”topp” liksom 
stämningen i SAAB montern.

Vännäs motormuseum 2012

Mikael Jordström visade upp sin långnos-96:a från 
1966.

En lätt modifierad Saab 99 från 1971 vars ägare 
heter Tomas Sandström

Museets Saab 92 är snart 
färdigrenoverad till utställning.
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Norrlands Motorhistoriker anordnade under sommaren fikakvällar vid Kyrkbyn i Gammelstad 
utanför Luleå och jag hade möjlighet att närvara vid en av dessa träffar i somras.

Kyrkbyn i Luleå
Man träffas från klockan 18 och framåt
Min flickväns föräldrar bor i Luleå så jag är där 

1 eller 2 veckor varje sommar.
Jag har löst det så att jag har en Saab V4 (1974, 

95:a cab) i Stockholm och en i Luleå (1978, 95:a).
Den kväll jag var på plats kom ekipage, ett från 

50-talet, två från 60-talet och jag från 70-talet. Det 
blev en trevlig träff med mysig miljö och gott fika. 

 
Det som var lite kul var att när jag åkte till träffen 

såg grannen mig i min 95:a, och hon blev riktigt 
Saabsugen så hon gick ut i ladan och startade upp 
sin 96:a, bokade besiktning och ställde av bruks-
bilen för att köra 96:a över sommaren.
Hon kom och tog en fika på gården så vi höll en 

liten miniträff där:
Tomas Andermo

Saabbesök vid fikaträffar i Luleå. Från vänster en 96:a från 
1964 vars ägare heter Bengt Edenhagen, Anders Bergelin 
med en 96:a från 1962 samt Björn Åke Holmström med en 
Saab 93 B från 1958. Samtliga från Luleå.

Nedan har vi gårdsträff med grannen Maria Lind och 
hennes 96:a V4 1979 och en WW 1302 från 1972 som 
Thomas Andemo rår om tillsammans med den bruna 
95:an från 1978.
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En rød Saab 99 GL arvet etter min far
I mars 1976 kjøpte mine foreldre en helt ny, 2-dørs, rød Saab 99 GL hos Saab-forhandleren i 

min hjemby Skien (12-13 mil sørsørvest for Oslo). 
Far hadde i forkant hatt to Volvo’er, som begge 

var i meget god stand da de ble byttet inn.  Den 
første var en 1957-modell grå Volvo PV, som i 
1967 ble byttet inn i en ny, gulgrønn Amazon 
121.  I 1976 ble Amazonen, som da var gått bare 
60.-70.000 kilometer, byttet inn i en ny Saab.  
En Saab 99 var en flott bil midt på 1970-tallet, 
og langt mer moderne enn Amazon’en.  Min far 
hadde ikke peiling på biler, men han var veldig 
nøye og påpasselig med å holde bilene i orden, og 
Saab’en ble alltid levert til service og reparasjon 
hos Saab-forhandleren.  
Jeg husker at jeg greide å «overtale» far til å få 

forhandleren til å montere en turteller i Saab’en, 
for turteller var jo «svære greier» blant yngre 
mannfolk den gangen.  Ellers var det ikke ofte 
jeg fikk låne bilen, og jeg fikk heller ikke lov til å 
skifte fra sommerdekk til vinterdekk.  Da pleide 
far å si: «Er du gal, det må verkstedet gjøre, for 
det må gjøres ordentlig!»

Men fars pinlige nøyaktighet førte til at bilen ble 
tatt meget godt vare på, og den ble også jevnlig 
understellsbehandlet.  Interiøret i bilen ble for 
øvrig trukket helt om midt på 1980-tallet, fordi 
mine foreldre hadde hund som ikke alltid lå like 
rolig i baksetet.  Rust har det vært lite av, men 
far fikk en fagmann til å ta den lille rusten på de 
vanlige stedene for 15 år siden.  Bilen ble da lak-
kert under list hele veien. Jeg har også fått reparert 
(sveiset) begge støtdemperfestene bak, foruten et 
lite hull i gulvet på venstre side foran.  Far døde i 
2001, og det ble til at jeg overtok bilen ettersom 
min mor ikke lenger kjørte bil.  Og i alle årene 
frem til i dag har jeg tatt like godt vare på bilen 
som far, og jeg har ikke hatt hjerte til å selge bilen.  
Egentlig burde jeg kanskje ha kvittet meg med 
Saab’en, ettersom jeg er «Volvo-mann» og eier 
to Volvo veteranbiler som begge er i meget god 
stand.  Den ene er en rød 1970-modell Amazon 
122 S med Overdrive, mens den andre er en gul 

Volvomannen ärvde en Saab – och kom att älska den.

Bruksigt väl rostskyddat i 
motorrummet.

Saabinovationen som Saab 
hann med och avskaffa också: 
Strålkastartorkare.

Plyschmys
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1973-modell 1800ES.  Og i tillegg har familien 
en 1986-modell 244 GLE som vi kjøpte ny i mai 
1986, og som fortsatt er familiens bruksbil og i 
god stand.  Men å kvitte seg med en bil når man 
har fått et godt forhold til den kan som kjent være 
vanskelig. 
Diverse deler er de senere årene blitt byttet ut 

på Saab’en, blant annet eksosanlegget (kjøpt nytt 
på Biltema), drivknutene og mansjettene foran, 
støtdemperne, vannpumpen, begge bærebroene 
bak, innertaket, caliperne, starteren, bakruten, nye 
gummilister i bagasjerommet og rundt dørene, 
klutchen og forgasseren.  Dessuten har jeg liggen-
de et nytt Sports-anlegg (eksosanlegg).  Kona og 
jeg er ofte i Sverige på Volvo-treff og ferie, og 
jeg har fått verdifull hjelp av tidligere ansvarlige 
for delelageret til 99 i Saab-klubben, Jan Karls-
son i Skattkärr ved Karlstad.  Dessuten har bilen 
flere ganger vært til service og reparasjon hos 

Johan Josefsson ved Lilla Edet.  Begge disse to 
hyggelige personene skylder jeg en stor takk!  I 
dag er Saab’en kjørt vel 180.000 kilometer.  Det 
drypper litt olje mellom motoren og gearkassen, 
så til våren blir det nok en ny tur til Sverige og 
Johan Josefsson.  Nylig fikk jeg kjøpt fire meget 
pene Ronald-felger med helt nye navkopper av 
en Saab-entusiast her i Skien, og jeg har satt fire 
nye sommerdekk på felgene, slik at bilen vil få 
«new look» våren 2013. 

Andreas Cleve
Skien, Norge

FOTNOT: Andreas är medlem i både den sven-
ska och den norska Saabklubben. Redaktionen 
har valt att låta artikeln kvarstå på originalspråket, 
vilket vi bedömer att de flesta svenskar behärskar 
tillräckligt för att ha behållning av artikeln. Bild-
texterna har dock redaktionen skrivit.

Ronal – ett 
klassiskt val

Klassisk inredning, 
sportigt komplett med 
varvräknare.

En klassisk men alltmer 
sällsynt front.
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Gärdesloppet 2012
I år var det 90-årsjubileum på Gärdesloppet. Det första kördes redan 1912, men det har varit 

uppehåll några år så det blir 90 år. 
Det tilldrar sig på biskopsudden ute på Djurgården 

(Stockholm).  Som deltagare kan man börja med 
frukost i det gröna på Biskopsudden och det är 
mysigt om vädret är bra. 

Sibylla på väg till kortegen

Uppställning inför starten.

Sedan börjar det med en kortege av deltagarna 
runt Stockholm. Det är häftigt och kan kännas lite 
mäktigt första gången. Det samlas mycket folk 
längs kortegevägen som fotar och hejar på oss.  
Man har i princip fri väg då funktionärer och 

poliser ser till att kortegen flyter på. 
Väl tillbaka på Biskopsudden blir det som en 

traditionell bilutställning. Den är ganska stor 
och många typer av fordon. Spårvägsmusuemet 
och polismuseumet brukar ställa upp med några 
fordon samt en massa,  massa andra fordon. Man 
kan lyssna på olika uppträdanden, det är flygup-
pvisningar och en classic boat show. Då kan man 
titta på en mängd olika gamla racerbåtar. 
Har man kommit till Biskopsudden med ett 

gammelfordon kanske man har anmält sig till 
Concourse De Charme- tävlingen. Då åker man 
upp på rampen, visar sitt fordon och sin eventuellt  

tidstypiska klädsel och har chans att lite kort 
berätta om sitt fordon. Sedan när alla fordon varit 
på rampen överlägger en jury om charmigaste 
fordon.
Men Gärdesloppet är också en kappkörning. 

Även där har man föranmälts sig, nytt för i år 
var en damklass som kallades Women only. Bi-
larna (utom i Women only) blir indelade i olika 
heat med tanke på bilens ålder. Sedan åker man 
en 2,6 kilometer lång slinga på idealtid med en 
förutbestämd snitthastighet. (Alla klasser har 
samma snitthastighet). Man får först ett uppvärm-

ningsvarv och sedan kör man 3 varv 
i en följd. De som kommer närmast 
idealtiden i varje heat får sedan tävla 
mot varandra. 
Jag lyckades få med mig Nina som 

kartläsare och vi gick inte till någon 
final, men vi hade roligt under Kap-
pkörningen.  Men vi siktar på en 
finalplats till nästa år istället. 
Lasse var med som kartläsare åt 

Rally-Harry Bengtsson, de kom inte 
heller till finalen. 

Text och Foto Sibylla Gustavsson

Sibylla ,till vänster, och Nina iförda tidsenlig klädsel 
inför Gärdesloppet

Per Hellquist i action med en Monte Carlo från 1966
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Saabträff i Eksjö 6 maj
Vi var på väg hem en lördagsaeftermiddag då min mobil ringer.

Det är en kille som heter Mark. Han berättat att 
dagen efter har Saabklubben en träff i Eksjö. Han 
undrar om vi har möjlighet att komma till träffen, 
han har uppmäörksammat att vi nyligen flyttat 
ner till Småland. 
Nåväl, vi bestämde oss på stående fot att åka dit. 

Den skulle vara på Nifsarpsskolan i Eksjö.

Nifsarpsskolan är en gymnasieskola med inriktning på fordon-
sutbildning, så det var en alldeles utmärkt plats att vara på.
Mark, som höll i trådarna, hade lyckats få ihop ett 30 tal Saabar. 
Träffen hade nog allt som en bra träff bör innehålla. Den som 

ville kunde åka en liten slinga i omgivningen med bilen, det fanns 
en marknad med både till salubilar och reservdelar. Det var nog 
första gången jag såg Saabklubben vara ute med en del av klub-
bens reservdelar, det var positivt. Och ett bra utbud av träffbilar 
att titta på alltifrån den äldsta träffbilen en Saab tvåtakt till de allra 
senaste 9-5/9-3.
På egen risk kunde den som ville åka ett varv på Halkbanan. 
Mark rullade ut en kapad Saab 9000. Det som fanns kvar på bilen 

var frampartiet med motor och med tillhörande instrumentpanel 
och pedalställ. Jag antar att man har den bilen i syfte att låta elev-
erna göra vissa jobb på motorn och sedan har man möjlighet att 
provstarta den.
Den drog till sig en del uppmärksamhet. 
Jag blev lite nostalgisk när jag fick se den ”vita” Saab:99an med 

diplom från Sveriges häftigaste Saab som sedermera blev Världens 
häftigaste Saab. Jag antar att det är fler än jag som minns de tävlin-
garna som avhölls i Nyköping i mitten av 1980-talet någon gång.

Det märktes att det 
var en fordonsinrik-
tad gymnasieskola, 
ty i cafeterian såg 
man en halv Saab 
9000 sitta uppmon-
terad på väggen. 
Hoppas att det är 

en återkommande 
träff.

Text och foto 
Sibylla Gustafsson
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Resa  till Internationella Saabträffen:

Belgien tur och retur !
Jag hade sedan länge bestämt mig för att åka till Belgien och resekamrat denna gång var Mi-

chael George från England, som har erfarenhet av internationella träffar, i Sverige, Finland 
och Lettland.
Mike och jag började med att köra en omväg 

om Tryde  och dess Nostalgia Cafe som hade 
Saabträff lördagen den 28 juli. Om ni gillar gamla 
prylar och befinner er i Skåne så missa inte detta 
ställe! Dom har bilar också, och Saabar i syn-
nerhet, både i orginalskick och ombyggda. Efter 
ett tag anlände Annika och Jan-Olov Tilling från 
Stockholm och efter att besett museet drog det i 
resetarmen så vi stannade inte kvar så länge.
Efter en händelselös resa genom Danmark, vi 

körde Själland, Fyn och Jylland då vi hade siktet 
inställt på ön Römö som ligger på utanför Jyl-
lands västkust, anlände vi på kvällen till Römö. 
Jag hade läst om denna ö med sina fantastiska 
stränder men ändå pittoresk jämfört med tyska 
Sylt som ligger söder om Römö. Pittoresk kan 
jag inte kalla campingen för hur gärna jag än vill, 
det var den största camping jag någonsin sett och 
väldigt fullpackad, men vi fick plats vid sidan 
av en tysk tös från München.  Efter att ha bjudit 
henne på Jan-Olovs V4 Whisky och pratat gick 
jag och Mike för att se på stranden men tji fick 
vi! Vi varken såg den eller hörde vattnet.

Ont om utrymme
Nästa dag var det molnigt men ner till stranden 

skulle vi, och vilken strand sedan ! En kilometer 
djup och slutet var inget vi såg varken åt höger el-
ler vänster och den var platt som en pannkaka. An-
nika slängde sig i böljorna men vi andra avstod. 

Mina reskamrater Annika och Jan-Olov med en 
Saab 96 V4 från 1974 inför avfärden

Bilarna  har jag glömt, Jan-Olov 
och Annika körde en V4 från 1974 
och själv körde jag en Viggen cab 
från 1999 så ont om utrymme 
var det gått om! Nåväl, siktet var 
inställt på Glückstadt en liten 
hamnstad norr om Hamburg med 
en färja över Elbe. Dit anlände 
vi men vi var inte ensamma. Vi 
satt i en en kilometer lång kö till 
färjorna och våra tankar gick mot 
att vi skulle vända och köra ner 
till Hamburg men då fick vi hör att 
köerna där var sju kilometer långa, 
så vi stannade.
Efter färjeturen gick färden på 

småvägar till Bekthausen där vi 
hittade en campingplats, totalt olik 

Efter att hon hade torkat körde vi vidare söderut 
på småvägar mot tyska gränsen. Där gjorde vi det 
sedvanliga proviantstoppet men varken Jan-Olov 
eller jag körde ju några stora bilar och därtill var 
bilarna fullpackade - vi tältade ju hela tiden - 
men någon flaska här och ett flak där lyckades 
vi stuva in.

En långsträckt strand.
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den som finns på Römö, liten och charmig. Här 
upptäckte Mike och jag vår första miss i utrust-
ningen, för lite bestick och ingen grill, dock ett 
spritkök, Men kvällsmat gjorde vi i alla fall.

Östtyskland?
Upp och iväg nästa morgon , när vi kom in i Hol-

land stannade vi för att äta och efter det  så satte 
vi nya delmål på våra GPS:er. Det var fortfarande 
småvägar som gällde. GPS:en malde och malde 
och till sist fick vi fram ett nytt mål . Jan-Olov 
körde först och rätt som det var kom vi i prin-
cip in på kostigar. Vi stannade och konfererade 
omgående: Detta höll inte, vi skulle aldrig komma 
till Belgien i tid. Så hädanefter blev det motorväg, 
inte så roligt kanske  men effektivt. Belgien och 
kvällen närmade sig  och nattläger söktes, men 
denna kväll var det inte lätt att hitta någon camp-
ingplats. Vi körde och frågade och frågade och 
frågade och till sist hittade vi en  utanför Turnhout. 
Sista biten dit väckte minnen från Östtyskland 
: en kullerstensväg !!!! Usch, och det kunde vi 
säga om campingplatsen också och dyrt var det!

en månad tidigare. Vi anlände på eftermiddagen 
och där stod redan bilar från Sverige, Tyskland, 
Holland, England, Belgien och Finland. Ett av 
ekipagen var en Saabo med vidhängande og 900 
T.  När jag pratade med ägaren kom jag fram till 
att jag hade ägt husvagnen en gång som numera 
bodde i Tyskland. Man hade dukat långbord  inne 
på gården så det var bara att förse sig med mat 
och dryck som bars ut ideligen. Folk började slå 
upp tält på en liten gräsplätt men själv valde vi 
att sätta upp tältet i en lada så vi slapp bli våta om 
det skulle regna (dåligt tält).
På kvällen for vi in till Oudenaarde  där vi åt 

middag och bowlade.

Bryggeribesök
Nu var det onsdag och själva förträffen började, 

vi fick tilldelat oss en roadbook och lyckades 
ta oss till Leuze-en-Hainaut. Först trodde vi att 
vi kört fel men icke….Där hamnade vi på ett 
fantastiskt bilmuseum som påstås vara en del 
av världens största privata bilsamling, det heter 
Mahymobiles Museum. När museibesöket var 
avklarat åt vi lunch vilket tog en förfärlig tid då 
vi var många som skulle serveras.
På eftermiddagen gjorde vi ett studiebesök på ett 

av belgiens otaliga bryggerier, i detta fall Dubuis-
sion. Efter att ha provsmakat (I små mängder,  
observera att Belgien är betydligt liberalare i sin 
alkoholpolitik än Sverige, detta är ett land där vat-
ten och Cola är dyrare än öl på restaurangerna. )
Nu var det dags att leta upp Geraardsbergen för 

där skulle vi bo på vandrarhem minsann. Detta 
var den enda kväll vi inte campade på hela resan. 
Hemmet var stängt när vi kom fram och under 
tiden anlände de andra deltagarna också. När 
vi sedan skulle få tilldelat våra sängar och rum 

Trångt om utrymme såväl på camping som i skuffen.

Modell-Saab
Nästa dag bar iväg till Oudenaarde, eller rät-

tare sagt utanför, där Nicholas och Ellen bor på 
Saabfarmen, (den heter så och jag förstod varför, 
Nicholas är en stor samlare inte bara av Saabbilar 
i skala 1/1 utan  har modellbilar, ja allt som har 
med Saab att göra ) Dessa var för övrigt två av 
huvudarrangörerna av träffen. Dit var vi inbjudna 
för att efterfira deras bröllop som ägt rum cirka 

Långbord dukades hos Nicholas och Ellen på 
Saabfarmen
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blev det huggsexa för ingen organisa-
tion existerade. Det var första gången på 
många år jag bodde på vandrarhem, men 
det gick det med.

Minimal infart
Nästa dag bar det av till Brüssel och 

Atomium, när vi stod i denna fantastiska 
byggnad upptäckte vi att det fanns ett 
miniatyrland bredvid, som inte sågs från 
gatan så dit gick Mike och jag och besåg 
Europa i liten skala (stadshuset i Stock-
holm representerade Sverige).
Efter att ha vilat våra ben på en uteserver-

Under och efter träffen diskuterar vi deltagare 
om den var bra eller dålig och för att gå händel-
serna i förväg så tyckte jag att denna var bra men 
att missar alltid begås av arrangörerna och här på 
Spabanan var en av missarna: Ingen briefing om 
hur vi skulle uppföra oss på banan (omkörningar 
och så vidare) och gruppindelningen var katastrof, 
se min egen grupp. När jag kom hem såg jag på 
träffens hemsida, regler för körningen. Problemet 
var att jag redan hade åkt när detta lades ut och 
säkert drabbades andra också av samma öde. 
Kvällen tillbringades med Ola och Bettan, Wim 
och Marianne, Jan-Olov och Annika på campin-
gen utanför Spa.

Automatkrångel
Nästa dag var så dags för själva träffen men först 

skulle vi göra ytterligare studiebesök, nämligen i 
en chokladfabrik  i Eupen. Då Mike och jag var 
sena tog vi den snabbaste vägen dit, det fanns 
också småvägar med vackra vyer men det fick 
vi skippa. Choklad provsmakades och köptes. 
Därefter skulle vi till ett litet bilmuseum men 
vi hade gott om tid och ont om € så vi åkte in 
i den lilla staden för att ta ut pengar. Detta var 
lättare sagt än gjort visade det sig, trots att vi 
hade både Visa och Mastercard. I Sverige är vi så 
bortskämda med att kunna ta ut pengar i vilken 
automat som helst eller t.o.m. i vissa affärer. Så 
icke i Belgien, här gäller det att först hitta en bank 
sedan kolla vilka kort dom tar emot. I denna stad  
gjorde vi fyra försök utan att lyckas ta ut pengar 
utan vi blev hänvisade till grannbyn!!!! Där kunde 
vi få våra € och fylla våra tomma magar (inte med 
pengar utan med mat). Som ovan nämnts hade 

ing skulle vi så till den andra delen av världens 
största privata bilsamling, nämligen AutoW-
orld museum: Inloggning på GPSen och iväg, 
upptäcker att jag har lite bensin kvar men tänker 
att det klarar sig nog. Sedan börjar problemen, jag 
märker för sent att jag missat en avfart (GPSen 
ändrar rutt) men tyvärr är det vägarbeten i vägen 
så vi snurrar runt inne i Brüssel men till sist kom-
mer vi fram så till vida att jag ser byggnaden (jag 
har varit där förr). Men GPSen och jag hittar inte 
ingången till parken där museet ligger. Vi kör ett 
helt varv innan vi hittar den minimala infarten. 
Även detta museum är sevärt men bara en Saab 
och på en separat modellbilsutställning fanns inte 
en enda! Utanför museet vimlar det av saabar då 
alla preetourer har kommit hit och här träffar jag 
min käre vän Wim. Så bär det av i jättekortege 
mot Spa, själv får jag avvika då jag måste tanka 
(var väldigt nervös) det visade sig att jag ändå 
hade fyra liter kvar. Sedan var det bara att trycka 
hårdare på gaspedalen så kom jag ifatt dom andra.
Väl framme i Spa var det dags att köra på Spa 

Francorchamps. Får ett papper att fylla i om icke 
gällande försäkringar och så vidare kör sedan och 
”linar” upp oss i depån. Dags att köra , och iväg 
!!!!!!!!!!! Vi är 10 bilar tror jag, inklusive en le-
darbil , en salig blandning i min grupp från V4:or 
till min Viggen.  Efter fyra varv (tror jag) var det 
roliga slut. Förra gången jag körde på bana var i 
Brno på internationell träff, det var inte så kul, då 
körde jag en 2-takts 95 med tre passagerare i så ni 
förstår varför !  Att köra på Spa var i mitt tycke 
OTROLIGT ROLIGT, fick ”blodad tand”och för 
övrigt var Spa-banan fantastisk, kurvig och med 
rejäla backar! Någon frågade hur fort jag hade 
kört. Svar: Ingen aning , tittade inte en gång på 
hastighetsmätaren!
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vi gott om tid och tur var det…. Det lilla museet 
är inte så mycket att orda om utom att det var en 
märklig  kombination av bilmusem, outlet för 
märkeskläder och gravstenshuggeri.
På kvällen var det invigning av träffen med god 

mat och dryck och bingo. Jag tror nästan det var 
första gången jag hade spelat bingo i mitt liv så 
det var ju på tiden . Till campingen var det en 
enda låååååång uppförsbacke, vi gick bör tilläg-
gas, så vi avslutade natten med en kall öl vid 
hemkomsten.

Francorchamps
Lördag morgon, nu kunde vi äntligen ta det lugnt 

så vi körde ner till Spa där sekreteriatat fanns 
och där man också hade reservdelsmarknad och 
döm om min förvåning då jag fann min före detta 
Toppola med 900 T Lux som modell i skala 1/43, 
regnummer, de skånska igenkänningstecknen, allt 
fanns på den. Jag blev eld och lågor, den skulle jag 
köpa !!!!! Dyr var den, när jag har betalat och ska 
gå upplyser säljaren mig om att det är en byggsats! 
Lång näsa fick jag. Jag vet att jag inte kan bygga 
en bil som den proffsbyggare som säljaren är, så 
jag fick pengarna tillbaka, han hade även gjort 
Saabklubbens klubbvagn med dekaler och allt. 
Efter att ha sett oss mätta körde Wim, Marianne, 
Mike och jag till ett litet racermuseum i ett före 
detta kloster i Stavelot. Litet som sagt men klart 
intressant. Man fick åka Francorchampbanan igen  
via en film så där fick jag uppleva det en gång till 
fast under mindre hetsiga former.
Tillbaka till campingen för slappande och 

badande i swimingpoolen, sedan ner till Spa igen 
och stort party med mat och dans och samma 
långa backe upp igen…….

Dagen därpå var det avslutning och reservdels-
marknaden hade utökats, inköpen blev inte så 
många och stora. Sedan länge var det planerat att 

vi skulle hem till Wim och Marianne. Vi tog adjö 
och valde att köra på småvägar till ”Swelgium” 
Wims och Mariannes sommarstuga. Spa ligger 
ju i den fransktalande delen av Belgien och det 
underlättade inte speciellt för Mike och mig. 
Mina franskalektioner  begränsades inte bara till 
je´taime men många mer ord kan jag ej på detta 
språk. Problem uppstod när vi skulle äta lunch i 
någon liten by. Några gäster fick precis in  något 
som liknade en paj eller pannkaka och den såg 
god ut, menyn var bara på franska så vi pekade på 
”pajen” som gästerna fått, då pekade servitrisen 
ut och runt hörnet. Tydligen gick den att köpa i en 
annan servering  så man kunde ta med sig hit och 
äta . Konstigt land, (detta sagt med humor) men 
man lär sig alltid något nytt . Det slutade med att 
vi åt en kulinarisk måltid bestående av pommes 
frites och öl!!!!! Detta kompenserades väl av den 
afrikanska gryträtten som Wim och Marianne bjöd 
på senare på kvällen. Dit hade även Ola, Bettan 
och Jan-Olov och Annika kommit så kvällen till-
bringades i glada vänners lag.

Lyx och race
Nästa dag for de två ovannämnda paren men 

Mike och jag stannade ytterligare en dag hos Wim 
och Marianne. Vi skulle besöka en husbilsfirma 
men den var stängd, när vi körde därifrån stannade 
vi till vid en bilfirma och jag säger till dom andra 
att det ser ut som ett bilmuseum. Wim frågade ifall 
vi fick komma in och att vi inte skulle köpa några 
bilar och det gick bra. Wim som själv bor i staden 
hade aldrig förr varit där, det visade sig vara en 
firma som renoverade lyx/racerbilar, givetvis hade 

Toppolautrustad og 900 och Saabo som modell.

Klubbens husvagn finns att köpa som byggsats.
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jag inte kameran med mig. Där fanns Bugatti, 
Jaguar, Cadillac, Fiat, Mercedes, Austin-Healey, 
Lancia med flera, många av dom i specialbyggda 
karosser, alla i toppskick och dom flesta hade en 
historia  som var intressant. Flera stycken hade 
deltagit i Mille Miglia när det begav sig. På kväl-
len grillade vi ute i ”Swelgium”.

9-7X
Onsdag var det dags för att ställa kosan mot 

Sverige, dock först ett stopp i Aalken hos Jan Mar-
ten och hans fru Chris. Vi blev vänligen mottagna, 
Jan visade oss sina bilar och modelbilssamling, 
imponerande!!! Själv lyckades jag slå hål i pannan 
på kvällen när jag försökte gå genom deras stora 
glasdörr, som tur var höll dörren! Dessförinnan 
hade jag fått provköra Jans 9-7X. Vill man ha 
Saab och behöver en stor bil så är väl detta mod-
ellen även om  det handlar om badge engenering, 
mycket kraft under huven fanns det i alla fall.

Nästa dags mål var Hamburg, här skulle vi titta 
på Miniatur Wunderland. Man har byggt upp en 
hel stad , eller kanske ännu mer med flygplats, 
järnväg, hamnar m.m. ska vara helt otroligt. Vi 
körde på bra genom Tyskland och slapp för en 
gång skull köer, fantastiskt!!! När vi kom fram 

fick vi uppmaningen att stå i kö i en timme, för 
varken Mike eller mig var det ett alternativ. Så 
åtminstone jag lämnade Hamburg väldigt bes-
viken. Upp till Puttgarden för Boardershop och 
färja (otroligt vad man kan få in i en cabriolet trots 
att vi tyckte den redan var fullastad )
När vi kom till Danmark var det kväll och tänkte 

att nu slår vi på stort och tar en övernattning på 
hotell, jag minns jag hade varit på ett bra från en 
tidigare resa. Ett flertal hotellskyltar längs vägen 
såg vi men inte den jag tänkte på, när skyltarna 
väl tagit slut insåg jag att det var fel väg vi var 
på. Hur som helst, jag var pigg och det var inte så 
otroligt långt hem så vi bestämde oss för Sverige 
och Gryttinge.  Klockan halv elva på kvällen var 
vi hemma.

Epilog : En trevlig resa från början till slut, bilen 
höll, fattas bara annat, hyfsat väder, i början lite 
regn sedan bara solsken. Träffen bra  i det stora 
hela, enligt arrangörerna deltog över 450 bilar 
och deltagare från  23 olika länder. Sverige , som 
vanligt skulle jag vilja säga var dåligt represen-
terade i antal deltagare men det är bara att anmäla 
er till nästa års träff i England. Ska jag dit ? Ja, 
självklart !!!!

Text och foto Ulf Stensson

Fototävlingen förlängd:

Ut och plåta!
Gensvaret på den i förra numret utlysta fo-

totävlingen har varit mycket gott. Nog anade 
vi att klubbens medlemmar sitter på en förs-
varlig bildskatt!

Vi har i dagsläget (andre november) fått in 40 
bidrag med knappt 180 bilder till  den kommande 
almanackan. Det är en majoritet Saab 96 i olika 
varianter, fyra 99:or, två og900, en Saab 92 och 
en Sonett men ingen 9000. Inget ont om den 
gamla päronhalvan, men nog vore det roligt att 
ha ett lite större material att välja bland även när 
det gäller de nyare modellerna.

Redaktionen har därför beslutat förlänga tids-
fristen för tävlingen till årsskiftet. Så du, sätt dig 
och gå igenom hårddisken och minneskort! 

Trisslotter Bakrutan 4 -12
Tidningsredaktionen premierar denna gång 

17 medlemmar för sina bidrag till tidningen 
och ni får i vanlig ordning en trisslott med 
posten så småningom.   

Lycka till!

Fredrik Pettersson
Mats-Ove Fredlund
Johnny Andersson
Thomas Andersson
Andreas Cleve
Sibylla Gustavsson
Martin Bergstrand
Ulf Stensson
Bengt Gustavsson

Matthias Ketter
Bertil Stener
Christian Hefti
Tim Rokka
Oskar Malmgren
Michael Rasmusson 
Olle Johansson
Olle Granlund

Eller varför inte greppa kameran och gå ut och 
föreviga pärlan! Sedan är det heller inget absolut 
krav med en bil på bilden – allt Saabrelaterat 
duger bra!

Red
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När Saab slog Ferrari
Att en Saab 99 Turbo lyckas slå såväl erfarna taxiförare som potenta Ferraribilar var förstås 
en bedrift att skriva hem om. Därav den pressrelease som Bengt Gustafson sände till Bakrutan.
Bengt berättar:

”Jo, det var så att jag jobbade hos Saab från 
1972-1998 varav 10 år i USA, 1976-1985, som 
ansvarig för logistik och inköp i USA för Saab-
Scanias räkning. Jag var mycket intresserad och 
involverad i Turboprojektet och utnyttjade bland 
annat mina arbetsresor, cirka 200 km per vecka 
till att köra olika provbilar.

Jag stod i mycket nära kontakt med Len 
(Lennart) Lönnegren som var lokalt anställd 
mediaeansvarig och fick även ta del av alla 

genom New Yorks hektiska och kaosartade 
trafik. Det slutade med att Saaben lyckades, 
genom sin smidighet och en intelligent förare, 
att vinna denna kamp.

Resultatet av händelsen hjälpte i viss grad till att 
öka intresset för den svenska utmanaren Saab 99 
Turbo.

Generellt kan man säga att man vid denna tid hade 
en mycket duktig mediechef och skaffade sig 
god publicitet på den amerikanska marknaden.”

pressreleaser som 
gick ut till amerikansk 
media.

Under slutet av 
70-talet deltog Saab-
Scania of America 
med framgång i 
Sports Car Club of 
Americas (SCCA) 
b a n r a c i n g s e r i e . 
Man hade flera 
duktiga förare, 
bland andra Patrik 
Bedard som även 
var motorredaktör 
för tidningen Car & 
Driver. Han lyckades 
även några år senare 
kvala in till och 
deltog i det berömda 
Indianapolis 500- 
racet. 

När det gäller 
händelsen i den 
aktuella pressreleasen 
så var detta en PR-grej 
där en Saab-förare 
utmanade några andra 
bilar inklusive en 
potent Ferrari samt 
några New York 
cab drivers på en 
förutbestämd runda 
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Saaben som inte fick flytta
Schweiz tur och retur

Schweizaren Christian Hefti har inte bara 
svensk sommarstuga, han har svensk som-
marbil också: En alldaglig arbetshäst som 
har förutsättningar att bli sällsyntare än tur-
bobilar.
Här berättar han själv om sin 900 från 1987.

”Bilen i och för sig är väl ospektakulär men en 
av allt färre 8v-or utan turbo. Dom flesta dog väl 
folkracedöden. Därför investerade jag i den lilla 
barnvagnsplåten. Saaben är numera sommarbil 
och trotjänare vid mitt värmländska torp. Jag 
byggde till garaget i somras och tog bilden* efter 
turen till lokala sågen för virke. Släpet är redan 
avlastat. Vid sågen fick jag många uppmuntrande 
kommentarer om bilen och det är rätt speciellt när 
man tuffar omkring i ettan och tomgåmgsvarv utan 
att motorn hackar. Och den startar alltid på första 
knyck - tack vare manuell choke.
Sen har bilen en rolig historia. Efter att ha kört 

omkring i Stockholmstrakten fram till våren 2010. 
Den köptes då av en svensk som bor i Schweiz. 
Han var strandsatt under utbrottet av Eyjafjalla-
jökull på Island och ville absolut hem. Han kom 
på att han kunde köpa en bil och köra den hem. 
Planen var att få den reggad i Schweiz och ha 

den som vinterbil. Färden gick bra och Saaben 
klarade sig fint. Sen blev det strul eftersom bilen 
saknar katalysator och fick inte registreras i Sch-
weiz. Eftersom effekten på motorn är låg från 
början (basutförande på 99hk) gick det inte att 
rusta upp med kat. Ja, och där kom jag själv in i 
bilden. Jag är född och bosatt i Schweiz men med 
svensk mamma och nära anknutning till Sverige 
- och som sagt ett torp. Jag köpte bilen, bytte ut 
vindrutan och fick bromsarna lagade - och begav 
mig på en liten pilgrimsfärd norrut. Efter mycket 
fram och tillbaka fick jag ett nytt regnummer och 
sedan våren 2011 är Saaben åter i bruk i Sverige.”
*Christian syftar på den bild han skickade till 

Bakrutans fototävling.

Återtåget. När Saaben inte gick att registrera i 
Schweiz kom den hem till Sverige igen. Här står 
den på färjan Kiel-Göteborg i mars 2011 med 
schweiziska tullnummer.

Generationsgapet. Men nog syns det att 900:an från 
1987 och 9-3:an från 2004 är släkt?

Barnvagn? Eventuella 
spekulanter från 
folkracevärlden avspisas 
med en skylt som oftare ses 
hänga på en Emmaljunga 
än en Saab.

Ur. Nya Wermlandstidningen 20110425
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Turboklubbens banupptakt:

Full fart på Ring Knutstorp
Söndagen den 15:e april slog vi äntligen upp 

portarna för klubbens medlemmar in till årets 
första banträff. Just banträff på Ring Knut-
storp har sedan många år tillbaka faktiskt 
många gånger varit öppningsträffen för varje 
säsong i klubben.
För dom flesta av oss i styrelsen och racecrew 

samlas vi dagen innan vid banan för att förbereda 
oss och banan inför själva banträffen. Efter en god 
matbit tillsammans var vi många förväntansfulla 
personer som gick och la sig i stugorna inne vid 
banområdet. Förväntansfulla inför hur många vi 
skulle bli, om vädret skulle vara på vår sida samt 
om alla som kom skulle ha det trevligt på årets 
första banträff. 

Träffen symboliserar som sagt starten på den 
nya säsongen, och vi är många som har längtat 
hela vintern på att våren och sommaren åter skall 
komma. Därför är det alltid extra kul att se kön av 
bilar ringla sig lång inför insläppet på morgonen.
Inte nog med att vi under morgonen kunde reg-

istrera in inte mindre än cirka 130 bilar, det var 
även trevligt att se så många nya ansikten. Kul 
är även att se att några av klubbens kvinnliga 
medlemmar vill pröva på att köra sin bil på bana.
Med undantag från några lätta regndroppar vid 

insläppet samt under dagen så kan vi summera 
väderprognosen med att det mestadels var riktigt 
trevligt vårväder.

Saxat ur Saab Turbo Club of Sweden tidning 
Turbotrycket nummer 2 2012. Bilder och text publi-

cerade med tillstånd.

Foto Kent Nilsson.

Foto Kent Nilsson.

Foto Kent Nilsson.

Foto Kent Nilsson.

Foto Jan Färnström.
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Saabträff i Bayerischer Wald
Det som började som en djärv vision av en Saabfantast i början av 2012 slutade med ett stort 

möte i oktober med över 100 deltagare och fordon från åren 1955-2010.
Den första helgen i oktober hölls träffen som 

lockade 76 deltagare med 38 Saabar till Adven-
ture Camp Schnitzmühle (www.schnitzmuehle.
de) och den första ”Saab Treffen im Bayerischen 
Wald“  Deltagarna kom från hela Tyskland, 
Österrike och Schweiz. Några kom redan på on-
sdagen för att få en riktig Saablånghelg. Utöver 
möjligheten att övernatta på hotell fanns också 
chans att hyra rymliga stugor eller bo på den in-
tilliggande campingplatsen i Schnitzmühle.
Den äldsta deltagarbilen var en Saab 92B från 

1955 som kördes av Michael Kissling. Den nyaste 
Saaben, av de föranmälda bilarna, var från år 
2008.

Officiell start för mötet på fredagseftermidda-
gen utgjordes av en resa till Furth im Wald där 
återförsäljaren Mühlbauer, officiellt Saabcentrum 
i regionen, besöktes. Mühlbauer visade upp en 
ny Saab 9-5 II i utställningshallen och en stor 
kaffe- och kakbuffé serverades. Slutligen kunde 
deltagarna köpa reservdelar till specialpriser.
Åter i Schnitzmühle väntade en Saab Sonett II 

med en överraskningsgäst på deltagarna. Efter 
en kort paus följde en Thai-bukten Buffet som 
avnjöts av alla deltagare i Schnitzmühle. Vä-
dergudarna var på Saabåkarnas sida på fredagen 
och lördagen och på kvällarna kunde de fortsätta 
att umgås och njuta av sitt vin på uteplatsen och 
titta på bilarna i skymningen. Bongo Beach Bar 
öppnade i ”Saabzonen”, där det erbjöds drinkar 
och cocktails - inklusive avslappnande sittplatser.

Utflykt
På lördag morgon ökade Saabmängden i 

Schnitzmühle ytterligare. Efter frukosten kom 
flera svenskinspirerade besökare från Bayern 
på besök över dagen. I Saabzonen presenterade 
deltagarna sina “Saabskatter”: Modeller, bro-
schyrer, handböcker, hushåll ...
Under den efterföljande starten av den stora 

utflykten gav sig 55 Saabar iväg genom den bay-
erska skogen i det härliga oktobervädret. Efter ett 
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första stopp gjordes på längdåkningcentrumets 
skidparkeringen kom det första besiktningsstop-
pet.
Efter en kort sträckas körning parkerade alla 

fordon hos glastillverkaren Theresienthal (www.
theresienthal.de), nära staden Zwiesel. Glasfab-
riken med tillhörande glashytta och det intillig-
gande trafikmuseet besöktes. Därefter, och efter 
en kort mellanmålspaus, var det dags att besegra 
Ruselbergstrecke.
Ett snabbt stopp parkering på den näst högsta 

punkten av leden fick Saabarna en kort paus 
och fortsatte sedan resan mot Deggendorf nach 
Metten. Så många Saabar har väl aldrig setts på en 
dag på marknaden i Metten. Här gavs möjlighet 
att gå till ett soligt terrasscafé eller besöka det 
berömda klosterbiblioteket. Saabarna spred sedan 
ut sig på diverse ödsliga vägar på väg tillbaka till 
Schnitzmühle.
De återvändande mötte ytterligare några nyan-

lända Saabentusiaster och efter en kort paus 
gick vi alla hungriga till BBQ-buffén. Därifrån 
gick alla deltagare till konferensrummet, där de 
hälsades med projektorbilder som presenterade 
Saab. I anslutning till det visades också en kort 
berättelse i rörliga bilder från den svenska till-
verkaren. Kvällen avslutades även denna gång i 
Bongo Beach Bar.
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Söndag började tyvärr med regn, varvid en del 
deltagare höll sig hemma efter frukosten medan 
andra tog andra chansen och gjorde en resa på 
museijärnvägen Wanderbahn (www.wanderbahn.
org). Friluftsentusiasterna genomförde ett tretim-
mars utomhusprogram med Hajo Bach (läs www.
natur-lernen.de).
Mötet genererade ett överskott på 260 euro, som 

i juli 2013 ska överlämnas på plats till Saabmuseet 
i Trollhättan.
Redan kort efter träffen började bland de entusi-

astiska deltagarna ryktas om en ny upplaga nästa 
år. Mottot: ”Saabträff i Bayerischer Wald: Vem 
kan säga nej?”

Text och foto: Matthias Ketterl

Den tyska originaltexten är översatt och bear-
betad av redaktionen med författarens tillstrånd.

FOTNOT: Intresserade är när som helst välkom-
na med frågor om träffarna till arrangören Mat-
thias Ketterl: matthias-ketterl@gmx.de
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Varje år i början av juni är det bilutställn-
ing i Locknevi. Den är ”lagom”, varken för 
stor eller för liten.  I år gick det av stapeln för 
femtonde gången.
Det brukar vara komma runt 150 fordon av 

skilda slag. Det är både amerikanare och europeér 
utställda, man får inte glömma traktorerna och 
lastbilarna eller de tvåhjuliga.
Trots ett ganska ihållande regn på förmiddagen 

kom det runt 2000 besökare. Höjdpunkten för 
barnen är förmodligen godisregnet och för de lite 
större pojkarna är det rallyslingan. I rallyslingan 
som kallas Rallyklassikern kan man både se och 
höra  de gamla rallybilarna. Det är ganska många 
gamla Saabar men det finns också gott om gamla 
Volvobilar och andra klassiska rallyekipage . 
Man kan beskåda rallybilarna på nära håll på 
serviceplatsen.

Locknevi  Classic Motorshow

Artikelförfattarens Saab 99.

Tommy Säberg med Saabo och Saab 95

En Sonett -72 hemmahörande i 
Vimmerby hos Lennart Karlsson

Rally Saab V4 från Hultsfred och 
ägaren heter Lennart Westerberg.

Anders Knutsson i action på 
rallyt med en V4 från 1972.

Tvåtaktsrallybilarna 
representeras av Bertil Åkerblom 
med en 96-sport från 1964.
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 Marknaden är också bra, man brukar hitta ett 
och annat ofta till ett bra pris, även om jag up-
plever att det blir svårare och svårare att hitta 
bildelar man behöver. Innebär det att man redan 
har det mesta eller att det är för lite bildelar. 
 Är man hungrig kan man både fika och äta inne 

på Bygdegården. 
Bengt Grafström var konferencier i år och gick 

runt och pratade om de utställda bilarna och 
pratade med ägarna om deras pärlor. 
Picko Troberg som nu börjat bli synlig igen på 

olika motortillställningar berättade motormin-
nen. Han har varit med om en del.
Arrangörens pris vanns av ett Saabekipage, den 

gula Saab:95an med tillhörande Saabohusvagn 
som ägs av Tommy Säberg i Åtvidaberg.  Det 
var kul att ett Saabekipage vann tycker vi. 

Vi var där med vår Saab 99 och ett 70-talstält.

Text o Foto Sibylla Gustavsson

Öved Clasén med en 96:a sport från 1963

Gustav Kronvall Saab 99-69 samt Jonas 
Alvin med en Saab 95 från 1974.

55 år går fort !
Det kom ett b

rev !

Min hustru och jag har den 21 oktober i år 
firat 55-årsjubileum som Saabägare

Här nedan ses min hustru Irene tillsammans 
med mig vid den nya Saab 93:an inför en 
semesterresa till Norge sommaren 1958.
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  Jag skickar några bilder ur ett fotoal-
bum  från en cirka 300 mil lång semes-
terresa genom Norge och Sverige under 
sommaren 1958. Vi hade sällskap med 
ett par goda vänner, som körde folkvagn 
av 1958 års modell och vi hade en Saab 
93B av samma årsmodell, således inköpt 
den 21 oktober 1957. Det är min hustru 
Irene och jag som står på varsin sida av 
Saaben. 
Sedan dess har vi köpt sammanlagt 11 

nya Saabar, den senaste en 9-3 Sport 
kombi, hos ANA i Trollhättan den 12 
april i år. Av de Saabar vi haft mellan den 
första och den sista, var fyra tvåtaktare, 
en V4, två 99:or, två 9000 samt en 9-3 
Sedan. 
Under tiden mitten av 1960-talet och 

fram till sommaren 2011, hade vi dessu-
tom flera begagnade tvåtaktare 92-or, 
93-or och 96-or som andrabilar. Den 
sista ägde vi under 35 års tid och var i 
yppersta toppskick då den överläts till en 
hängiven Saabåkare. Dessutom har våra 
tre döttrar med familj innehaft åtskilliga 
Saabar, främst 900, 9000 och 9-5 så nog 
kan vi säga att vi är en riktig Saabfamilj. 

Text och foto Bertil Stener

Irene och jag poserar vid 9-3-an i 
samband med att vi hämtade den hos ANA. 
Försäljaren Richard Nilsson har tagit 
bilden.
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Vinterpyssel
Montera stripes

Till ett flertal av våra bilar, kanske främst 70-talarna, fanns som extra tillbehör stripes i några 
olika varianter både vid nyköp och som eftermarknadstillbehör. Orginalen är inte så lätta att 
finna i dag men nytryck har gjorts vid ett par tillfällen och nu finns stripes till 99 sedan och 
99/900 CC att köpa hos SE reklam i Stenkullen.
Får dom sälja så håller de säkert kvar dem i sortimentet så hör gärna av er till dem!

Karl Ask har dokumenterat sin montering av nya stripes på sin 99:a som vi här kan titta på och inspir-
eras av. Exakt placering måttmässigt kan vara svårt att finna dokumenterad utan fordonsleverantörerna 
monterade själva efter bästa förmåga vid leverans. Använd gamla bilder som förlaga och tänk på att 
huv och dörrar ska vara väl justerade för ett bra slutresultat. 
Börja alltid med att rengöra bilen noggrant från fett och eventuella silikonrester från vax.

Till vänster: Mäta och mäta, det 
skall bli snygg i alla kanter också.

Till höger: Tålamod lönar sig i detta fallet.

Till vänster: Tejpbitar hjälper dig att 
mäta ut vart den skall sitta och sätt 
stödtejpar under stripsen så du vet 
vart du skall sätta fast den sedan.
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Grattis. du 
fixade det! Nu 
kan vi beundra 
slutresultatet.

Viktigt att 
formerna blir 
bra!

Börja med en liten bit i taget, allt för att det inte skall bli snett

Ovan:  När 
man väl är på 
plats så stryker 
man ut de 
bubblor som 
finns

Dra bort plasten och fäst stripsen på bilen
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Oktoberfesten 2012
Vad vore Bakrutan utan Saabklubbens flitiga medlemmar? Trots att ingen i redaktionen hade 

möjlighet att närvara vid SaabsUniteds oktoberfest i Trollhättan har vi denna gång inte mindre 
än två artiklar om denna tilldragelse! Håll till godo!

Red

Festligt och fullsatt!
2012 års oktoberfest, som arrangerades i Trollhättan av SaabsUnited, var enligt många en minst 

lika rolig tillställning som 2011 trots brist på bra väder och nya lokaler. 

ANA, som är en av huvudarrangörerna för 
evenemanget, har sedan 2011 flyttat ut ur sina 
fina representationslokaler och numera bosatt 
sig på Betong- och Grafitvägen i Trollhättan. 
Det är lokaler som tidigare hade hand om Saab’s 
tjänstebilar samt bil demontering och specialbils-
tillverkning. 
Speciellt för i år var också att Saabs Bilmuseum 

var med och hjälpte till med arrangemanget. Till 
skillnad från förra året fanns det inga presenta-
tioner under dagen utan allt var förlagt till en och 
samma period på museet mellan klockan 16 och 
20. Även maten var separat jämfört med förra 
året: Den här gången fanns ingen mat under själva 
föreläsningarna utan middagen ägde rum i Hotel 
Swania’s restaurang.
Kvällens evenemang hade begränsat antal plat-

ser till 120 på grund av lokalens kapacitet men 
tack vare lite omorganisation lyckades ytterligare 
30 platser extra klämmas in vilket var tacksamt 
för många då de första 120 platserna sålde slut 
på bara nio timmar!

Inga stängda dörrar
Vad som gjorde kvällsaktiviteten så speciell var 

självklart deltagarna. Magnus Hansson, före detta 
chef för globala produkter på Saab, Peter Dörrich, 
utvecklingschef på Saab och Peter Bäckström, 
chef för museet, talade om de senaste 20 åren på 
Saab. Många fick svar på frågor som varit dolda 
för allmänheten länge men vi fick även en rejäl 
insikt i hur en framtid för Saab skulle kunna ha 
sett ut om inte den finansiella krisen slagit till 
och vänt upp och ner på tillvaron. Peter Dörrich 
berättade bland annat hur han provkört en 9-3 med 
Phoenix plattform redan 2009 och haft väldigt kul 
med den. Magnus Hansson redogjorde i noggrann 
detalj över förhållandena hos Saab under mitten 
på 2000-talet och varför Aero X var en så otrol-
igt viktig bil, inte bara för det självklart vackra 

utseendet utan också för Saabs överlevnad.
P-A Johansson tog över scenen tillsammans 

med sin kollega Jani Hast och berättade om hur 
det gick till när han utvecklade och byggde sin 
1000 hästkrafters Saab 9-3 som även stod upp-
ställd inne på museet. Hans berättelse gav några 
riktigt rejäla stunder av skratt och många kände 
att det var ett välkommet inslag mellan de två mer 
seriösa delarna i kvällsprogrammet.

Köpsugna. Kön ringlade lång till Anas 
reservdelsförsäljning.

Stängde inga 
dörrar. Mattias 
Bergman från 
Nevs berättade 
dock inte allt om 
den spännande 
framtiden för 
Trollhättefabriken.

Det som dock 
var det största 
dragplåstret i 
p r o g r a m m e t 
var självklart att 
vice VD för Na-
tional Electric 
Vehicle Sweden 
(Nevs), Mattias 
Bergman, kom 
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och berättade om bildandet av företaget och hur 
det gick till när Nevs köpte Saab. Mattias gav 
också en fin inblick, dock med begränsat antal 
detaljer, i hur framtiden kommer att se ut för Saab, 
vi fick bland annat en känsla av hur nya logotypen 
kommer att se ut samt vad EV-bilarna kommer 
att innehålla. Under en halvtimmes tid fick dessu-
tom människor från publiken ställa frågor direkt 
till Mattias varav inte en enda besvarades med 
“inga kommentarer”. Mattias försökte så gott han 
kunde besvara alla frågor i så noggrann detalj som 
möjligt vilket var enormt uppskattat av publiken. 
Den största frågan kom ganska snabbt: Kommer 
Nevs att bara jobba med elbilar och är dörren 
stängd för hybrider? Svaret var: “Vi stänger inga 
dörrar”. Idag vet vi även att Nevs utvärderar 
möjligheten att starta produktionen av nuvarande 
9-3 Griffin redan nästa sommar. Mattias gjorde 
även ett avslöjande om att Nevs måndagen efter 
evenemanget startade produktion av reservdelar 
i ett samarbete med Saab Automobile Parts AB 
och med kommentaren att han blev glad över att 
äntligen få se nytt liv i Saabs produktionsanläg-
gning svarade publiken med en stor applåd.
Simo Lampinen satte pricken över i-et när han 

tackade Nevs för att de velat bringa liv i det ha-
vererade Saab som han älskar så djupt och att han 
trotts sin ålder samt att vara av det “gamla gardet” 
såg mycket fram emot att få provköra Nevs elbilar 
som han ansåg var framtiden.

Lärdomar
Något väldigt unikt var även att vem som helst 

kunde komma fram och prata direkt med Mat-
tias under flera timmars tid då vi åt middag på 
Swania. Mattias tog sig tid och lyssnade på idéer 
och diskuterade detaljer med väldigt  många fans.
Just att Nevs valde att dyka upp var mycket 

speciellt men det som var mest extraordinärt var 
att detta var faktiskt första gången de någonsin 
deltagit i en föreläsning öppen för allmänheten. 
Jag fick tidigt höra att Nevs tackade nej till alla 
inbjudningar, till och med underleverantörernas 
årsmöte fick kalla handen av Nevs, vilket gjorde 
mig lite oroad då vi skapade programmet. Men 
bara två dagar efter att vi hört om underlever-
antörernas möte fick jag ett samtal från Mikael 
Östlund, presstalesman på Nevs, där han sade: 
”Det är ju klart att vi kommer!”
Oktoberfesten ägde i år rum den 13 oktober och 

dörrarna slogs upp klockan 10 på de olika plat-
serna runt om i Trollhättan både på Grafit- och 
Betongvägen var det kö för att komma in. Precis 
som förra året fanns även Maptun på plats som har 
haft ett fint samarbete med Ana under årets gång. 
Nya för i år var även Realcar som hade med sig 
två representations bilar med lite ny utrustning på.
Försäljningen i år bestod främst av de delar som 

Ana införskaffat ifrån Saabs konkursbo vilket 
främst var för bilar från 2007 och framåt. Även 
Maptun och Realcar hade fokuserat på nyare 
modeller vilket var till en besvikelse för ägare av 
klassiska bilar då vissa kommit långväga för att 
hitta något. De flesta gick dock inte ut ur lokalerna 
tomhänta utan kunde i alla fall få ett kanonpris 
på olja, däck och lite annan förbrukningsvara 

Giftig 9-5. Realcar visade upp vad man kan skrämma en Saab till att prestera.
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som erbjöds till rena vrakpriser. För nästa års 
evenemang tar vi lärdomarna med oss och ska 
göra evenemanget bättre för alla former av Saab 
ägare, vi lär oss av våra misstag!

Saabandan
Saab-anda fanns det gott om då det kom besöka-

re från hela 18 olika länder, så långt som från 
västra Kanada. Främst kom besökarna från våra 
tre grannländer och svenskarna lyste inte med 
sin frånvaro. En grov beräkning gjord av våra 
representanter på plats kom fram till att ca 7-800 
människor besökte evenemanget under dagen. 
Swania hade lagat mat för 200 gäster på kvällen 
och den maten tog ganska snabbt slut.
Saab Automobile Parts AB fanns på plats och 

berättade om sitt nya servicekoncept 3D och även 
hur läget ligger till med Saab Parts och tillgäng-

Museichefen 
vid ratten. Peter 
Bäckström 
tillhörde skaran av 
shoppinggäster.

Foto Tim Rokka

lighet av delar. Något som var mycket uppskattat 
då många, speciellt bland de utländska gästerna, 
har mycket svårt att hitta vissa typer av reservde-
lar till sina bilar.
I det stora hela tycker jag och vi som hjälpte till 

att ordna evenemanget att det var lyckat, det var 
inte lika stort som förra året men det var också 
väntat. Vi kände att väldigt många uppskattade 
tillfället att få prata med tidigare Saab cheferna 
och självklart med Mattias Bergman.

Text och bild: Tim Rokka
Författaren representerar arrangören Saabs United

FOTNOT: Om ni vill se filmerna från Oktober-
festen samt föreläsningarna besök vår youtube 
kanal på: http://www.youtube.com/Saabsunited

Ruggigt, regnigt, varmt och 
hoppfullt på oktoberfest.

Efter fjolårets tragiska slut på en kaotisk tid för vårt älskade bilmärke är såklart sammankom-
ster för oss Saabentusiaster viktigare än någonsin och det var därför med gott mod och ett glatt 
humör man krånglade sig in bakom ratten på 99:a turbon från 1980 och runt klockan sex på 
morgonen satte kurs mot Trollhättan.

Lördagen den 13 oktober var det nämligen åter-
igen dags för entusiastwebsitens SaabsUniteds 
oktoberfest i Trollhättan med reservdelsförsäljn-
ing, föreläsningar på Saabmuseet och middag på 
Scandic hotell på kvällskvisten. 
Efter en färd på dryga 45 minuter och ett otal 

klaganden på diverse knarrningar i hårdplasten 
runt rattstången och turbons sedvanliga förmå-

ga att inte ladda 
fullt, rullade man 
till slut upp mot 
Saabmuseets entré 
i Nohab-området 
vid kanalen. 
Utanför museets 

entré stod ett antal modifierade Saabar som 
ägarna stolt visade upp trots ett envist regn och 
en bitande kall höstkyla. Dem stora glasdörrarna 
som utgjorde entrén till museet var låsta och 
lokalerna nedsläckta i väntan på att personalen 
skulle anlända. I kontrast till det dunkla ljuset i 
museets lokaler skymtade baksidan av den hittills 
sista tillverkade Saaben, en vit 9-3 som kom-
mit dit tack vare engagerade fans världen över 
i våras, därinne som ett stolt monument över en 
svunnen tid. 
Efter viss förvirring om var ANA:s utförsäljning 

av begagnade Saabdelar egentligen skulle hållas 
dröjde det trots detta inte länge innan man tillslut 
stod utanför ingången till den stora lagerlokalen 
inte så långt ifrån den stängda Saabfabriken. På 
parkeringen utanför syntes Saabar i långa rader 
med registreringsnummer från Norge, Danmark, 
Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien 
och Island, bara för att nämna några stycken. 
Utanför ingången hade både Mapturn och Speed-
parts ställt upp med tält och bilar för att demon-
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strera sina produkter för köpsugna besökare.

Breddfullt
Till mångas glädje fanns det en hel del nya de-

lar till Saabar uppradade på ett flertal bord runt 
om i lagerlokalen. För att nämna några exempel 
fanns där ex. rattar, instrumentpaneler och fälgar, 
många till riktigt låga priser. Däremot lyste dem 
mer äldre delarna med sin frånvaro till en del 
entusiasters besvikelse. Men när man väl hade 
lämnat anläggningen var numera det lilla baga-
geutrymmet på 99:a turbon till bredden fylld med 
billig motorolja.
Efter ett antal timmars spänd väntan var det så 

äntligen dags för dagens mest spännande hän-
delse. Precis som föregående år hade SaabsUnited 
anordnat ett event i föreläsningslokalen på Saab-
museet där i år bland annat några före detta chefer 
på Saab, museets intendent Peter Bäckström, ett 
par entusiaster, samt en representant från den nya 
Saabägaren National Electric Vehicle Sweden 
(NEVS) hade bjudits in att föreläsa. Lokalen, 
som hade plats för ett antal hundra besökare, 
blev snabbt fullsatt så snart alla biljetter hade 
kontrollerats och alla hade intagit sina platser. 
Under dryga två timmar fick den fullsatta lokalen 

intresserat följa historien om Saab som de två 
tidigare cheferna delade med sig av, intervjuade 
av bland andra SaabsUniteds huvudansvarige Tim 
Rokka. Med viss anmärkningsvärdhet noterade 
publiken att de båda cheferna målade upp en 
väldigt ljus bild av läget i Saab innan krisen för 
den tidigare amerikanska ägaren General Motors 
brakade loss i slutet av 2008 och Saab försattes 
i rekonstruktion. Cheferna berättade exempelvis 
om att man tillsammans med GM skapat ett 
fullgott och modernt modellprogram för Saab 
runt år 2005 med flera olika modeller som skulle 
lanseras allt eftersom. Vad detta innebar vet nog 
idag väldigt få personer. 

Ny 9-3 fanns
Publiken höjde rejält på ögonbrynen när en av 

cheferna också medgav att det hade funnits ett 
flertal exemplar av en testmodell av den planerade 
nya modellen av Saab 9-3 och att denna också 
hade testkörts. Dock så avslöjades inget mer 
kring detta även om säkert de flesta entusiaster i 
publiken höll på att svämma över av nyfikenhet. 
Ett kryptiskt svar gavs också på den raka frågan 

om en mindre Saab 9-1 hade varit uppe för pla-
nering, vilket tydde på att det kanske kunde ha 
varit på det sättet.
När väl de båda cheferna och museichefen hade 

pratat i dryga två timmar om sina karriärer och 
tiden på Saab var det så dags för en liten paus 
innan nästa event drog igång. Denna gång in-
tervjuades två entusiaster som just var i färd med 
att bygga en Saab som skulle innehålla 1000 hk 
(!) när väl det ambitiösa bygget var färdigt.

Viktiga Aero X. Magnus Hansson, före detta 
chef för globala produkter, berättade om 
utvecklingsarbetet i mitten av förra decenniet.

Foto Tim Rokka
Efter detta var det så äntligen dags för kvällens 

höjdpunkt: Den nya Saabägaren National Elec-
tric Vehicle Swedens talesman Mattias Bergman 
skulle för första gången möta Saabfansen och 
berätta om företagets ambitioner med Saab, vilket 
för övrigt var den första gången som dessa gick 
ut offentligt med sina affärsplaner. Visst kunde 
man ana en viss skepsis bland alla tvåtakts- och 
turboälskande entusiaster när Mattias Bergman 
klickade fram den första bilden på sitt medhavda 
bildspel. Som tidigare känt är NEVS ambition 
att göra Saab till en ledande elbilstillverkare 
främst med fokus på den kinesiska och ameri-
kanska marknaden. Bergman rev genast ner 
stora applåder bland publiken när han med viss 
stolthet proklamerade att Saabs reservdelsbolag 
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Saab Parts hade hyrt in sig i vissa delar av Saab-
fabriken och att det nu åter igen tillverkades delar 
och att fabriken var igång. Efter detta följde en 
noggrann och detaljerad presentation av Nevs 
affärsplaner och även en hel del av dem satsn-
ingar på elbilsteknik som görs i just Kina med 
bland annat speciella stationer liknande vanliga 
bensinstationer fast som istället byter ut batteri-
erna i bilen när dessa väl är urladdat. Lite skamset 
beundrade man dessa storslagna satsningar med 
tanke på hur aktuell miljön är på agendan här i 
västvärlden idag och resultatet hittills av våra så 
kallade satsningar på området. Kamerablixtarna 
smattrade av rejält då helt oväntat en preliminär 
bild av den framtida eldrivna Saab 9-3:an dök upp 
på bildspelet. En bilmodell som också är tänkt att 
lanseras under årsskiftet 2013/2014.
När väl bildspelet hade slocknat var det full-

ständigt knäpptyst i lokalen. Det Bergman hade 
presenterat var något helt annorlunda än vi Saab-
människor någonsin hade kunnat föreställa oss. 
Med Nevs som ägare skulle alltså Saab ge sig in 
på en global elbilsmarknad med fokus på Kina. 
Trots en tidigare nämnd skepsis från vissa så 
kunde man ändå inte undgå att lägga märke till hur 
tillmötesgående NEVS verkade vara mot alla oss 
Saabentusiaster. Exempelvis så försäkrade bland 
annat Mattias Bergman att man regelbundet läste 
på och tog intryck av entusiastwebsiten SaabsU-
nited. Många reagerade också på att Bergman 
och Nevs var väldigt försiktiga med att förutspå 
sina resultat,  antal sålda bilar och liknande, vilket 

gav ett mycket professionellt uttryck utan för 
mycket spekulationer. Som förväntat ställdes en 
del frågor om eventuella satsningar på hybrider 
och bensinmodeller, vilket Bergman inte avfär-
dade. Han sa att NEVS inte stänger dörren för 
några lösningar om det finns en tillräckligt stor 
efterfrågan på dessa. Och detta skulle också visa 
sig sant då bara häromdagen  (30 oktober) Nevs 
gick ut och meddelade att de utredde möjligheten 
att starta produktion av en Saab 9-3:a med vanliga 
bensin- och dieselmotorer eftersom det just fans 
en stor efterfrågan på dessa modeller. 
För några dagar sedan publicerades också en 

artikel i Göteborgs-Posten där man jämförde 
Sverige tillsammans med våra två grannländer 
Norge och Danmark ur ett elbilsperspektiv. 
Många klagar till exempel ofta på den kort räck-
vidden som är en av elbilarnas största dilemma. 
Men i Danmark så var det bevisat att man kunde 
köra runt hela landet på enbart el eftersom det 
både fanns laddstolpar och speciella stationer 
som bytte ut och servade batterierna. I Norge är 
idag en väsentligt stor del av alla nya bilar som 
säljs elbilar och denna siffra bara fortsätter att öka 
då också dessa bilar är undantagna trängselskatt 
och dessutom är tillåtna köra i bussfilen (!) Här 
i Sverige lyser dock satsningar av den här typen 
med sin frånvaro. 
Så kan nu Saab ha en framtid som en värld-

sledande elbilstillverkare? Det bästa svaret på den 
frågan är nog som Nevs själva skulle formulera 
det; Det får vi se när vi är där.

Oskar Malmgren  

MAX & VILLE SAABMEKANIKER 
SOM UPPLYSER.

När jag skriver detta så säger almanackan november, men ute känns det som april, iallafall här i Skåne.
Dagens temperatur har varit 11 plusgrader! Så dagen var som gjord för en tur till Danmark för att  

bunkra upp med  lite starkdrycker. Den nya tyska tjänstebilen fick agera laståsna. Denna gång kan 
man lungt tala om tidsnöd, vår käre redaktör trodde minst jag emigrerat eftersom han inget hade hört 
från mig.
Så vi kan kanske prata om att “stoppa pressarna” denna gång. Anders, jag lovar att bättra mig!

Men mycket skall hinnas med, både i jobbet och privat. Förra gången lovade jag er lite SI:n på Saab 
99:an, och så skall det bli. Det är lika bra att vi börjar.
Först ut blir ett SI på modelländringar årsmodell 1977. Det mest påtagliga och framför allt synliga 

ändringarna var de större ljusen samt de stora backspeglarna, stålradialdäck var nytt. Givetvis kom 
det några nya karossfärger, bl.a antracitgrå metallic.
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Januari 1976 kom ett SI om den “nya lyxigare” Saab:en. Mao Saab 99 GLE. Här var betoningen lyx. 
Vad sägs om elektriska ytterspeglar, intervalltorkare, eluppvärmd passagerarstol, högtalare i dörrarna, 
servostyrning, alufälgar medmera. Allt detta ser man ju som självklarheter på en ny bil idag. Lägg 
märke till noteringen om de bakre bromsarna!



54 55

Vi fortsätter på modellåret 1976, bilar för USA-marknaden som såldes i Sverige. En 99:a med 
automat och insprutning samt servo. En sådan hade vi i familjen som andra bil mellan 1987-1990.
Tillverkad i Belgien och en riktig rosthög! Kan säkert inte finnas många kvar.
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Nästa SI tar upp ett tips för att modernisera sin äldre 99:a, i alla fall äldre än 1977 års modell.
Det fanns ett “kit” för att bygga om ventilationen så man fick friskluft på de yttre panelinsläppen 

sommartid
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Det sista SI:et för denna gång gäller en regelrätt återkallelse på Saab 99.or av modell 1975 och 
1976. En länktapp i pedalstället kan lossna varvid bromsverkan kan försvinna.Här kommer både 
uppmaningen till respektive verkstadschefer samt brevet som gick ut till ägarna av de aktuella bilarna.
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Denna gång tänkte jag komma med lite bonusmaterial som jag fann i mina pärmar. På slutet 
av 60-talet fanns något som hette “elefantklubben”. Här blev man nominerad som medlem när 
man gjort någon bra serviceinsats. Jag har ett antal sådan “ elefanter”.  Först ut blir Otto Olsson 
i Tomelilla Skåne. Handlaren finns fortfarande.
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Läsvärt om Saab
Minnesanteckningar från införandet
av fyrtaktsmotorn i Saab 95/96 1966.

Sammanställt av Olle Granlund, som vid den tidpunkten arbetade
som utprovningsngenjör på Saabs motorlaboratorium.

INLEDNING
Under de första åren på 1960-talet gick Saab-

fabriken för högtryck och försäljningen ökade 
med i genomsnitt 10% per år.
Konkurrensen på marknaden ökade emeller-

tid ständigt och nya bilar i samma storleksklass 
som 96:an introducerades. Exempel på dessa 
är Volkswagen, Volvo 444, Opel, Fiat samt 
engelska bilar från Morris, Triumph ettcetera.
1966 introducerades en ny modifierad    

tvåtaktsmotor med trippelförgasare och 
högre effekt samtidigt som oljeinblandnin-
gen minskade från 3% till 1,5%. Med lägre 
oljeinblandning minskade rökutvecklingen, 
vilket hade uppfattats som störande på äldre 
modeller.

 Tvåtaktsmotor med 
trippelförgasare

Det som emellertid fick avgörande betydelse för 
försäljningen var den ökade bränsleförbrukningen 
som av kunderna uppfattades som helt oaccepta-
bel och försäljningen sjönk med ca 30% på den 
viktiga svenska marknaden. Totalt gick försälj-
ningen ned från 48.500 bilar till 37.000 bilar om 
man jämför åren 1966 med 1965.

Företagsledningen noterade naturligtvis detta 
försäljningsras med stor oro och Rolf Mellde, 

göras. Mellde blev allt mer övertygad om att en 
fyrtaktsmotor var det enda alternativet att ta sig 
ur den alltmer svårhanterliga situationen.
Tvåtaktsmotorn, som hade fungerat utmärkt 

Rolf Mellde

under alla år 
och  b id rag i t 
till fantastiska 
f r a m g å n g a r 
i  ral lytävlin-
gar,  var  inte 
längre konkur-
renskraftig på 
den allt tuffare 
marknaden.
R e d a n  u n -

der 1962-1964 
gjordes vissa 

förstudier med fyrtaktsmotorer av bland annat. 
Kjell Knutsson, utprovningsingenjör på motorlab-
bet och Ingvar Andersson, mekaniker på samma 
avdelning. Bilarna, som då användes var 96:or 
med ”kort nos” vilket naturligtvis försvårade 
inbyggnaden på grund av begränsat utrymme i 
motorrummet.

Saab på väg mot ännu ett toppresultat.

som var teknisk chef, 
insåg på ett tidigt sta-
dium att något måste 

Publicerat med tillstånd av Saabveteteranerna
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Tre olika installationer gjordes:

Lloyd Arabella-motor på 897 cc och 45 hk. Lloyd 
som hade inlämmats i Borgward gick i konkurs 
1961 men bilen byggdes fram till 1963.

Trots det begränsade 
utrymmet var installa-
tionerna lyckosamma 
och Melldes ambition-
er att introducera en 
fyrtakstmotor stärktes, 
men på grund av olika 
uppfattningar inom 
högsta Saab- ledningen 
fick inte Melldes planer 
gehör utan stoppades 
av Tryggve Holm.

Med sin starka öv-
ertygelse tog Mellde 
kontakt med Marc Wal-
lenberg, son till Mar-
cus Wallenberg, Saabs 

Morris Mini Minor (hundkoja)-motor på 848 cc och 33 
hk. Detta var en tvärställd installation av ett komplett 
drivaggregat med växellådan monterad i motorns 
vevhus.

Lancia Appia-motor på 1089 cc och 48 hk. Motorn, 
som var en V-motor med 10°mellan cylinderparen, 
hade ett gemensamt cylinderhuvud och två lågt 
placerade kamaxlar. Motorn får sägas vara 
av modernt snitt med block, lock och oljesump 
tillverkad i aluminium.

Tryggve Holm, VD för Saab.

största aktieägare. Detta var en riskfylld strategi 
då han gick bakom ryggen på sina närmaste 
chefer. Marc köpte Melldes argument och öv-
ertygade sin far och ett par dagar senare ringde 
Tryggve Holm upp Mellde och bad honom att dra 
igång fyrtaktsprojektet.
Mellde hade lyckats, och så här i efterhand kan 
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man alltid spekulera om Saab hade överlevt utan 
detta motorbyte. Holm hade emellertid ett krav 
att bilar med tvåtaktsmotorer skulle fortsättas att 
tillverkas och säljas under en 5-årsperiod.

FYRTAKTSEPOKEN STARTAR
Per Gillbrand och jag, Olle Granlund, arbetade 

tillsammans på Volvos motorlaboratorium. På 
sommaren 1964 slutade Gillbrand på Volvo och 
började på Saab och jag följde efter och den 1 
februari 1965 stämplade jag in på min nya ar-
betsplats.

Min närmaste chef var Josef Eklund, som var 
ansvarig för Saabs motorlaboratorium. Kontor 
delade jag med Gillbrand och bland mina första 
arbetsuppgifter var att köra långtidsprov med 
olika fabrikat av fyrtaktsmotorer.
Saab saknade självklart långtidserfarenheter från 

denna motortyp och Mellde var angelägen att få-
data från erkänt bra motorer, Detta för att kunna 
ha som referens i en tänkt kravspecifikation. Det 
som var specifikt viktigt att utröna var bränsle- 
och oljeförbrukning och naturligtvis slitage och 
hållfasthet.
Saabs motorprovbänkar, som var anpassade för 

tvåtaktsmotorer, måste delvis kompletteras med 
system för kylning av motorolja samt mätutrust-
ning för oljeförbrukning.
De motorer, som blev föremål för prov i bänk 

var Volvo B18, Ford V4, Triumph 1300, Lancia 
V4, Opel,Volkswagen och Hillman Imp.

Sammanfattningsvis kan sägas att Volvomotorn 
fungerade bäst och blev på så sätt en typ av ref-
erensmotor. Ford V4 var inte långt efter, vilket 
senare skulle besannas vid långtidsprov i bil.

Den motor som var enklast att montera i 96:ans 
motorrum var Ford V4. Motorn var kompakt och 
byggde inte så mycket i längsled, plats fanns för 
kylfläkt och drivning av vattenpump och genera-
tor.
Av intresse kan nämnas att Fordmotorn ur-

sprungligen hade utvecklats i USA där Ford i 
spåren av bensinkrisen avsåg att starta ett små-
bilsprojekt benämnt Cardinal. Efter några år av 
utredning lades projektet ner och motorn, som i 

Lennart Rosén
Parallellt med bänkprov-

en monterades Ford V4 
och Triumph motorer in 
i Saab 96. Detta krävde 
vissa anpassningar av 
svänghjulskåpa, avgasrör, 
gasreglage, kylsystem 
ettcetra. Lennart Rosén, 
som var konstruktör på 
konstruktionskontoret, 
ansvarade för framtagning 
av ritningar på aktuella 
komponenter.

96:ans motorrum med Ford V4 motor.

princip var färdigutvecklad, överfördes till Fords 
europeiska dotterbolag i Tyskland. Motorn intro-
ducerades 1962 i Ford Taunus 12M.

Som ett kuriosum kan nämnas att Ford, för att 
köra diverse prov i bil, köpte ett 20-tal Saab 96:or 
av en privat Saab-handlare i Dearborn. Av detta 
kan man dra den slutsatsen att Cardinalprojektet 
var en framhjulsdriven bil, sannolikt i samma 
storlek som 96:an. När nu V4-motorn blev vald 
att användas av Saab kan man med gott fog säga 
att cirkeln blev sluten.
En intressant uppgift erhölls för ett tag sedan 

från en amerikansk journalist som berättade att 
hans kollega för ca 20 år sedan hade besökt en 
bilskrotning utanför Detroit. På en undanskymd 
plats hade han hittat en Saab 96:a kortnos, som 
hade en V4-motor inmonterad, förmodligen en 
av Fords provbilar.
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Arbetet i motorlabbets provbänkar fortskred 
enligt planerna och en hel del viktiga data insam-
lades från långtidsproven, som vanligtvis pågick 
i 400 timmar. Provprogrammet innefattade allt 
från stads- till tuff motorvägskörning.

I slutet av 1965 hade Mellde bestämt sig. Ford 
V4-motorn skulle användas i 96:an. För att 
sondera möjligheterna att köpa V4-motorn tog 
Mellde kontakt med Ford i Detroit. För att inte 
avslöja sina planer för Saabs ledning reste Mellde 
till USA under förevändning att deltaga i en 
SAE-konferens. I Detroit träffade Mellde Robert 
Mc-Namara Fords koncernchef och Don Fray, 
chef för Ford USA. Dessa två var positiva till ett 
samarbete med Saab och en eventuell försäljning 
av V4-motorn.
Med dessa besked i ryggen gick Mellde vidare 

och förhandlingar hölls med Fords högsta ledning 
i Europa. Detta resulterade i att Fords Europachef 
Harold Jones undertecknade ett 5-årskontrakt. 
Vid detta möte var även direktör Rune Svensson 
närvarande, han satt även med i Fords styrelse 
och hade full insyn i affären. För att hålla fortsatt 
hög sekretess och undvika kopplingen mellan 
Ford och Saab döptes V-4 projektet till “Kajsa”, 
vilket var namnet på Svenssons fru. Vid den här 
tidpunkten var 3 till 4 personer inblandade.
Alla fortsatta förhandlingar under de kommande 

åren vad gällde pris, kvalité ettcetera. sköttes av 
Fords Europeiska industrimotoravdelnng med 
säte i Basildon England. God support erhölls 
även från Fords lokalkontor i Stockholm där Lars 
Engström var Saabs kontaktman.

I början av februari 1966 informerade Per mig att 
han avsåg att ta tjänstledigt några månader för att 
prova på och driva sin fars färghandel i Tidaholm. 
Detta gjorde mig i högsta grad förbryllad då jag 
hade svårt att tro att tekniksnillet Gillbrand skulle 
fortsätta sin karriär som färghandlare. Men han 
försvann som sagt tillsammans med sin fru Inga 
och sonen Peter. Eftersom vi bodde grannar och 
våra pojkar var lekkamrater trodde vi naturligtvis 
på Gillbrands flyttplaner.
Vad som egentligen hände var, vilket jag hade 

vissa aningar om, att Gillbrand åkte ner till norra 
Italien med sin familj, närmare bestämt till Desen-
zano, beläget vid södra änden av Gardasjön. Här 
hyrde Per ett garage av Giacomo Acerbi i hörnet 

av Via Sirmione 28 och Via Gambotti och här 
skulle han under några månader köra ett långtid-
sprov på väg med en av de första V4-prototyperna.
För att lasta ner provbilen inhandlade Per ett 

antal cementsäckar, smart, då säckarna var märkta 

Per Gillbrand

med aktuell vikt.
Sedan startade körnin-

gen, som på förmidda-
gen. innefattade körn-
ing på motorväg och på 
eftermiddagen körning 
uppe i bergen på sling-
riga vägar, detta för att 
få en så varierad körn-
ing som möjligt. Efter 
dagens körpass på cirka 
800 kilometer var det 
dags för en uppföljande 
inspektion och service. 
Gillbrands hyresvärd 
undrade, med all rätt, hur det stod till med Saab-
bilens kvalitet då noggrann service krävdes varje 
dag. Än mer förvånad blev byggvaruhandlaren 
när Gillbrand kom tillbaka efter några månader 
och ville lämna tillbaka cementsäckarna. Konstigt 
folk de där svenskarna!
Arbetet i Trollhättan rullade på och ingen anade 

vad som pågick i kulisserna.
En onsdag i början av april 1966 blev jag kallad 

till Mellde, som då meddelade sina planer att börja 

Pers garage på Via Sirmione 28

producera bilar 
med V4-motorer 
efter semestern
alltså inom 5 

månader.  Han 
överlämnade en 
lista på de 7 per-
soner i Trollhät-
tan som vid den 

tidpunkten hade kännedom om projektet och 
uppmanade mig att inte avslöja något till tredje 
person inklusive min fru och familj.
De personer, som var invigda i projektet, var 

Svante Holm VD för Saab, Rolf Mellde teknisk 
chef, Haakon Sörgardt inköpschef, Rune Ahl-
berg platschef för Kristinehamnsfabriken där 
plastdetaljer tillverkades, Per Gillbrand, Kjell 
Knutsson, Lennart Rosén samtliga från tekniska 
avdelningen.

Fortsättning följer i nästa nr av Bakrutan!
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Nya Medlemmar Välkomna !

62

5269 Greger Park Västerås

5270 Kitty Jansson Nyköping

5271 Erik Åleby Göteborg

5272 Andreas Kumlin Knivsta

5273 Johnny Karlsson Bodafors

5274 Ali Kanerva Loviisa

5275 Jesper Ryberg Karlsborg

5276 Madelene Persson Skara

5277 Torbjörn Öhberg Skogstorp

5278 Ingemar Tiger Kalix

5279 Jonas Arnberg Falun

5280 Conny Svartham-
mar

Göteborg

5281 Erik Backlund Sorunda

5282 Ingemar Hansson Lund

5283 Erik Persson Tråvad

5284 Bo Olsson Ljungbyhed

5285 Karl-Erik Persson Skurup

5286 Pelli Juhani Lahti

5287 Gunnar Tjärnkvist Skellefteå

5288 Robert Håkansson Örnsköldsvik

5289 Leif Joneberg 59395

5290 Ulf Sjöstrand Arboga

5291 Per Öberg Älandsbro

5292 Bo Halling Stockholm

5293 Erik Gradin Linköping

5294 Christer Andersson Rosvik  Piteå 

5295 Johan Berthelsen Uppsala

5296 Tommy Bohn Sarpsborg

5297 Johannes Bäck Kungsäter

5298 Håkan Svensson Linköping

5299 Tobias Nyström Värmdö

5300 Jan Eriksson Östervåla

5301 Jac Loog An Geldrop

5302 Philippe Knaff Oberpallen

5303 Tore Olofsson Visby

5304 Conny Svartham-
mar

Torslanda

5305 Hans Lindström Halmstad

5306 Göran Dahlén Arboga

5307 Robert Håkansson Degerfors

5308 Kjell Persson Bettna

5309 Bertil Carlsson Söderfors

5310 Martin Molin Umeå

5311 Anders Lindell Mullsjö

5312 Håkan Johansson Trollhättan

5313 Jonas Enoksson Arvika

5314 Ulrich Duwe Wurselen

5315 Kjell Melby Hönefoss

5316 Daniel Lamkie-
wicz

Hisings Backa

5317 Mattias Sjöström Vännäs

5318 Erik Jacobsson Hagfors

5319 Frode Dyngeland Stjordal

5320 Patrick Thodén Kumla

5321 Henrik Svensson Helsingborg

5322 Matias Diessler Åryd

5323 Oskar Forsberg Spånga

5324 Rolf Idesten Vallentuna

5325 Daniel Karlsson Hjälteby

5326 Leif Andersson Gnarp

5327 Adriaan Schonhage Stavanger

5328 Tjalle Rör 
Ab

Tännäs

5329 Kim Pedersen St Heddinge

5330 Nilias Lundmark Skellefteå

5331 Alexander Waters Crockermounth 
Cumbria

5332 Lennart Olsson Oskarshamn

5333 Ronald Hansson Dalby

5334 Robert Rapakko Mönsterås

F 64 KENNETH  
ZOTTERMAN

SÄLLINGE 
34

UPPSALA

F 65 THERESE 
ERKS

BUSKBO-
VÄGEN 23

SUND-
BORN

Nya Familjemedlemmar 
Välkomna !

Terje Andersen har
 gått bort

Följande inlägg kommer från forumet för 
norska Gammelsaabens Venner: 
”Det er med tristhet vi idag torsdag 8. november 

har fått vite at vårt trofaste GSV-medlem Terje 
Andersen har gått bort. Våre tanker går i dag til 
hans kone Anne.
Terje Andersen begraves fra Hamar Domkirke 

førstkommende fredag fra kl 14:00.

På vegne av styret i GSV

Hans Fredrik Larsen
Leder GammalSaabens Venner”
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Klubbsh  p
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Svenska Saabklubben klubbshop är NI alla välkommna att 
beställa ur. Samtliga priser är plus frakt.

Beställ enklast via mejl “ klubbshop@saabklubben.se

Pikétröja med logga storlekar S-XXL  
Marinblå.    Pris 180:- 

Pikètröja med tygmärke storlekar S-XXL 
Vit Beställningsvara Pris 270:-

Väst med logga i tyg stl XS-S, M-L, XL-
XXL Svart Best.vara Pris 425:-

T-shirt med logga - storlekar S-XXL 
+ vissa centilångstorlekar Marinblå 
T-shirt   Pris  120:- 

Tygkasse med tygmärke Pris  100:-
Badlakan tygm. 130x170 Pris  150:-

Mugg Svart 
m. guldtryck 
Pris  100:-
Vid köp av 
fyra  
Pris  300:-

Ryggsäck med logga
tygmärke Svart Pris 300:-
Väska med logga
tygmärke  Pris  300:-

Usb-minne 2 GB Pris 150:-
Usb-minne 4 GB Pris 200:-

Dekaler små in & utsida Pris 10:-
Dekaler stora utsides Pris  15:-

Saabklubbens 
almanacka 
2012-13  
20:-
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20 %
-15 %

Medlemspriser
Halva priset!Rabatt...
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Reservdelsgruppen
 har jullov !

Svenska Saabklubbens reserdelsgrupp 
stänger under mellandagarna mellan jul och 
nyår för underhåll och inventering av lagret.

Under tiden kommer det troligen även att 
vara störningar på webbbshoppen  
Verksamheten startar åter den 2 Januari 

2013

God Jul & Gott Nytt År!

Reservdelsgruppen

Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hittar en kod i anslutning till varje produkt. Rabattkoderna är: 
AA=0%, A=10%, B=15%, C=20%, D & E=25% och F=40% Enklast beställer du via vår webbchop och 
bockar i rutan för klubbtillhörighet och vilket medlemsnummer du har i Saabklubben så dras rabatten av 
från bruttopriset på fakturan. ( Du ser alltså inte rabatten förrän du får fakturan).

Speedparts Sweden AB Tel. 0522-665220
Schillers väg 4 Fax. 0522-665221
451 55 Uddevalla www.speedparts.se
 
BromsokRenovering i Kållered AB
Saabklubbens medlemmar erhåller rabatter på 

mellan 30% och 50%. Aktuella rabattsatser på vår 
hemsida.  www.bromsokrenovering.se
Södra Hildedalsgatan 7   Tel. 031-94 01 50 
417 05 Göteborg            Fax. 031-94 01 51 

Top n´Trim Shop bilsadelmakeri i Helsingborg 
Top n´Trim erbjuder bland annat innertakstyg till 
Saab 99 och många olika typer av lister till din Saab. 
Saabklubbens medlemmar erhåller 15% på material. 

Top n´Trim Shop Tel. 042-20 09 69 
Rundgången 10 www.topntrim.nu 
254 52 Helsingborg

Förenade färg Svenska Saabklubbens medlem-
mar får rabatt på allt ”flytande” med 30% och på 
tillbehör med 20%. De har en kopia på Saabklub-
bens färgrecept för att vi ska få så exakta kulörer 
som möjligt. De har för närvarande samarbete 
med återförsäljare på ett tiotal orter runt om i 
Sverige. Se vidare på: http://www.forenadefarg.se/

Beställningar görs till Dieter på telefon 08-
52259844 alternativt mobil 0739-604777. Man 
ska också bekräfta sin beställning på mail dieter.
haggstrom@forenadefarg.se med vad man beställt, sitt 
namn och adress förstås samt medlemsnummer i 
Saabklubben.

Rabatt på övernattning på Scandic Hotels 
Se MHRF hemsida för mer information. w w w .
mhrf.se

Saabåterförsäljaren ANA Trollhättan AB läm-
nar 15% rabatt på Saab original tillbehör  
och reservdelar mot uppvisande av giltigt med-
lemskort i Svenska Saabklubben.

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

Cameo Film & TV AB
Mot uppvisande av giltligt medlemskort lämnar
Cameo 10 % rabatt på Saabfilmer i ordinarie 
sortiment
Tel: 070-453 2928
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Köp & Sälj
Köpes

Växellåda till min rallySAAB 96 2-takt. 
7:38 spec 1, helst komplett och körbar, 
oribbad, ej diff.
Mats Phersson, Långkärrgatan 19, 590 

73 Ljungsbro,  070-485 41 46

Till min 93FGT-60 söker jag kompletta 
golvmattor (finns visst någon som har 
nytillverkat?) fram och bak samt grå 
gummimattor för hjulhusen fram hö + vä. 
Sen är den nog färdig!!!!
Yngve Ekberg, Fotbollsv 13, 141 40 

Huddinge, yngve.ekberg@gmail.com

Takräcke till min SAAB 95-77 helst SAAB 
original.
Hans Wikström, Stockholm, 073-200 98 28

För den Migkunnige:
2 stycken bakluckor 95 V4
2 stycken bakskärmar, vänster + höger 

95 V4
1 styck front
1 växellåda 99:a G34402 102289 871239 

(4-växlad?) Numrena anbringade i plåt på 
transmisionen, det sista under växel-
huset.

Lennart Zaar Nyponvägen 6 Döviksjön
862 34 Njurunda  060-513444

Säljes

Evenemang
 

.

Lokala träffsamordnare 
Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare

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

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

Södermanland/
Västmanland 
Fredric Yngveson 
Öknavägen 239 
632 39 Eskilstuna 
Tel: 0704-93 85 13

Saab Skånia
Bengt Åkesson
Östraby 9112
242 97 HÖRBY
0415 - 40 222

Värmland 
Dick Ström 
Mariedalsgatan 7 
652 20 Karlstad 
Tel: 054-15 20 50

Gästrikland 
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Norrlands-
sektionen
Thomas Ramsell
070 - 340 31 17

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

Sommarens träffprogram är preliminärt och red hänvisar därför till klubbens eller sektionernas 
hemsidor för vidare info alternativt ta kontakt med nedanståene träffsamordnare.

Tidningsred

Saab Skånias 
träffar vintern 2012

Julbord på Bialitt den 15 December

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

Norrlandssektionens  
träffar hösten/vintern 2012

Under vintern fortsätter vi med våra onsdagsträf-
far en gång i månaden på Umeå Veteranbilssäsll-
skaps lokal i Umeå.
Vi kör dessa datum: 9/1, 6/2 samt den 6/3
Kom upp och hälsa på så får ni kaffe och en 
stunds Saabsnack och kanske ser vi en filmsnutt 
eller gör något annat kul.

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

Välkommna
Styrelsen
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Inte stopp men belägg:

Resan till Saabmarknaden i Norrköping
Tanken var inte precis att jag skulle åka till marknaden i Norrköping. Men med ett erbjudande 

av kompisen ändrades planen helt.
Jag skulle på 25-årspartaj kvällen innan.  Då vet 

man ju hur det brukar sluta...
Hem efter midnatt på lördags natt och hämtades 

vid cirka 07.00 på söndagsmorgonen. Det blev en 
resa som inte precis var lätt att glömma...
Efter bara cirkaa tre mils körning smäller det till 

i framvagnen så man kunde tro att döda skulle 
kunna väcktas till liv. Det lever om fasligt i fram-
vagnen så vi stannar, tittar och rycker i allt men 
finner inget fel. 
Vi bestämde oss, jag och chauffören Janne, att 

vi skulle fortsätta färden mot Norrköping.
Ljudet som vi nu hör i bilen är obeskrivligt. Ett 

j-a tjut, men vi finner fortfarande inget fel. Stan-
nar till vid stora Hammarsundet för lite fika och 
vi diskuterar vad som kan var fel på bilen. Men 
allt sitter som det ska.
Vi fortsätter iallafall med oljudet som förföljer 

oss. Under hela färden så ser vi endast en gammel-

Saab, en 95:a, på E4:an mellan Linköping ock 
Norrköping.
Väl framme på Saabmarknaden så inhandlades 

det lite grejor, det fikades också. Medans jag 
strosade runt till lite så passade Janne på att kolla 
framvagnen än en gång, nu på parkeringen, men 
finner inget fel.
Väl nöjda båda två så beger vi oss hemåt, fort-

farande med ett fasligt ljud som följeslagare. Vi 
bestämmer oss nu för att stanna till precis utanför 
Norrköping för att hitta felet ock nu fann vi felet.
Ett av bromsbeläggen hade på något sätt hoppat 

till och låg mot skivan (se bild). Beläggen byttes 
då Janne köpt nya på marknaden. Han skulle ändå 
byta inom kort men nu blev det byte vid sidan av 
vägen istället.
Färden hem blev ljuvlig då enbart motorljudet 

transplanterade sig in i kupen. Eller??
Nästa incident inträffar mellan Motala och Ask-

ersund, en bilkö och det går sakta, riktigt sakta. 
Vägen är både 70- och 90-skyltad men jag tror 
att vi kör i cirka 60 med V4:an.Det slutar med att 
när vägen är bred så satsar alla, bil som lastbil, 
allt för att ta sig om farbror bromskloss.
Sedan gick allt som en dans hem. Inte konstigt, 

vi körde ju SAAB!
Tack till alla inblandade i den årliga SAAB 

marknaden. Ses nästa år!
Text ock bild: TtiT – Fredrik Pettersson, medlem 2435

Janne i bromslagartagen.

En Saab 95 som gästade marknaden. Ägare:Dick Ström.

En nyare generation Saab får 
representeras av Lejf Wendel:s Saab 
900 T16 från 1984.



Johnny Andersson på spaning 
efter nya gammelsaabar mellan 
Mickelsträsk och Botsmark i 
mitten av Augusti i år


