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Veteranbilträff i Eksjö
Jag vet inte riktigt vart den 

här sommaren har tagit vägen. 
Vädermässigt kan man kanske 
inte kalla det för sommar, men 
det känns inte som om man 
hunnit med så värst mycket i 
träff/marknadsväg i år.
Varje onsdag under sommaren 

har det varit träffar på Campin-
gen i Eksjö. Vi besökte träffen 
den näst sista gången då vi hade 
tur med vädret och gott om tid att 
se oss omkring.
Det var årets mest välbesökta 

träff med 89 deltagande bilar. Det 
fanns allt ifrån gamla mopeder 
till lastbilar. Den största bilen 
var nog Kenwothlastbilen. En 
som rönte stor uppmärksamhet 
var den lite patinerade Tempo 
Matadoren från 1950. Det sitter 
visst en Volkswagenmotor i den, 
märket försvann.
Man kunde se en hel del min-

dre vanliga bilar men som var 
mycket vanliga bara för några 
år sedan. Jag vet inte när jag sist 
såg en Volkswagen Variant eller 
en Ford Taunus kombi på vägen.
Det fanns några olika Saab:ar 

också. Vi såg en Sonett, en Saab 
96 från 1979 eller 1980, en Saab 
99 turbo och så var det Pers 
96:a från 1966 och min kortnos 
från 1961. Tyvärr var det ingen 
av Saabarna som blev kvällens 
fordon. Campingen utser detta 
och hade denna kväll valt en 
Borgward Isabella . Sådana ser 
man inte varje dag heller. Man 
kallade dem lite elakt ”isabella 
–hon dansade en sommar”. 
Det påstås att de var rostbenäg-

na.
Sibylla

Omslagets framsida: Anders 
Norstedt vid sin Stig Blomqvist-
replica av Saab 99 Turbo för 
rallybruk och därunder Ted 
Stockhaus Saab 96 Rally V4:a.
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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 2 2013

14 April 2013

I din brevlåda ca 3-5 veck-
or efter stoppdatum.

2

Veteranbilsträff i Eksjö 2

Styrelse och klubbfunktionärer 4

Ordföranden har ordet 6

Redaktören har ordet 7

Konsten att nå en redaktör 8

Bakrutan på Internet 8

Vi får inte sjunka längre nu! 8

Kallelse till svenska Saabklubbens årsmöte 9

Renovering av en rally-V4:a 11

Saab 99 Turbo Rallyorginal 15

Max & Ville Saabmekaniker som upplyser 19

Året är 2012 och tanken full ... 27

Pokerbil med Golftak: En soltakshistoria 33

En Saabsaga 35

Saab Hallandia träff i Halmstad 36

Volvo PV 444 - 1957 36

Lycka & olycka i 50-talets Sverige 37

Verksamhetsberättelse för SSK 2012 38

Stadgeförslag till årsmötet 40

En trevlig dag på Sviestad 48

Läsvärt om Saab 49

Nya medlemmar 56

Klubbshop 57

Medlemsrabatter 58

Sommarens evenemang 59

Köp & Sälj 61

Saabfestivalinbjudan 62

Från Dalslandsloppet till Bergslagsrallyt 64

Motorhistoriska dagen 66

Stockarydsträffen 67

Innehåll i nr 1-2013

Glöm inte att skicka material till nästa 
Bakruta i god tid innan deadline den 
14 April.       
       Red

2



4

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 2013: 350 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: 2013-01 
Lösenord: ”rallyV4”
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:  janne.
hagnell@telia.com

Redigering:
Anders Johansson
Anumark 13
905 95  Umeå
Tel 090 - 18 60 26
Mejl: anders@
anumark.org

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

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

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

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

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

reservdelar@...
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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 Höglund Tegelvägen 7, 723 48
Västerås Tel 070 343 06 46
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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Oj, vad tiden går snabbt, jag tycker att jag skall skriva 
dessa rutor en gång i månaden. Men så kan det vara när 
man gör mycket, just nu pluggar jag och driver en firma 
med min pappa.

Jag har även glädjande besked och det är att 
Mattias Bergman, vice VD på Saab cars/NEVS 
kommer på vårt årsmöte för att prata om hur de 
ser på framtiden och sedan kommer det finnas 
en möjlighet att ställa frågor till honom. Hoppas 
många kommer och lyssnar på detta. 

På årsmötet kommer även organisationsgruppen 
lämna sitt förslag till ny organisation och nya 
stadgar. Läs gärna igenom den innan och tyck till.
 
Efter årsmötet kommer det bli en stor utförsäljn-

ing vid reservdelslagret. Det kanske finns möj-
lighet för att detta skall kunna ske under tak. Det 
vet vi dock inte ännu. 

Och till er som skickat in bilder till almanackan, 
tack! Kul att se så många bilder i den. Hoppas på 
många bilder nästa år också. Till er som saknar 
den beror det på att ni inte betalt er medlemsavgift 
och den hoppas jag att ni betalar snarast så ni 
kommer kunna vara med på årsmötet, alla träffar 
och senare köpa delar också.

Karl Ask
Ordförande Svenska Saabklubben

 Det gör att bilarna måste prioriteras ner. Jag 
har inte hunnit göra det snabba och enkla motor-
bytet som jag tänkte göra i kombin och 9000 står 
fortfarande med samma fel som förra året. Nu 
snart måste det dock hända något och då inte bara 
akutmeket som har fåtts göras på bruksbilen för att 
den fick några tvåor på besiktningen. Som tur var, 
var det inga allvarliga fel. Men 11 000 mil sedan 
1984 sätter sina spår ändå, jag är glad att det är 
en norrlandsbil så den enda rosten som kommit 
i vinter är en blemma på tanklocket. Egentligen 
kanske det är lite synd att köra den på vintern. 
Men det är en billig och tillförlitlig bil att åka 
omkring med. Lite komiskt blir det ändå när jag 
har modernare och nyare bilar som är entusiaster. 

Men några glädjande besked som några kanske 
kunde läsa i mitt förra ord var kring en Saab-
festival. Det var på gång då men inte klart vid 
tryckning så det blev en miss att det kom med. 
Nu är det dock klart att det blir en festival i som-
mar. Mer info står i tidningen och även på www.
saabfestival.se. Jag hoppas att många kommer dit.

Som ni som varit inne på hemsidan har läst så har 
vi stoppat reservdelsförsäljningen på grund av att 
vi inte har koll på hela processen kring detta. Vi 
hoppas kunna lämna ett förslag på årsmötet hur 
detta skall lösas. Det är inte rätt att köra vidare när 
vi inte kan säkerställa att delarna blir fakturerade 
eller vi kan lösa det ekonomiska efteråt. 

Ordföranden har ordet
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”Snö 
faller över slätten 
därute
där susar Signe i sin Saab”

Så här års kommer lätt den vackra men ack 
så vemodiga texten i Ted Ströms underbara låt 
Snö för mig. Just nu låter jag den syfta på min 
fru (fast hon heter ju inte Signe, förstås), som i 
julklapp fick en 9-5 2.3t Vector Sportkombi 2004. 
Visst, vi hade redan två bilar men vad gör man 
när det kommer en kollega och mer eller mindre 
slänger en fräsch Saab efter en? Att halvgamla 
kvalitetsbilar reas ut till vrakpriser på grund av 
att företaget gått i konkurs är sorgligt men kan 
ibland även utgöra en ljusglimt i vintermörkret 
för en entusiast.

Men denna kalla och mörka årstid är ju mer än 
bara en lång väntan på våren, värmen och ljuset. 
En del kryper in i garaget och mekar, andra kör 
Saab även i snö och slask. Och varför inte? Våra 
bilar är ju  byggda för det!
För den som ägnar vintern åt att fixa med pärlan 

är reservdelar förstås viktigt. Där har det tyvärr 
inte fungerat som vi hade önskat den senaste 
tiden. I skrivande stund har stoppet på grund 
av inventering just avlösts av ett beslut att helt 
stoppa reservdelsdistributionen fram till årsmötet 
23 mars. Tråkigt, men ibland kommer man till ett 
läge där omstart är det enda vettiga.
Naturligtvis har reaktionerna inte låtit vänta på 

sig. Att ni medlemmar är besvikna är lätt att förstå. 
Något som dock förtjänar att påpekas gång efter 
annan är att klubben inte är ett företag där du kan 

kräva en viss servicenivå av avlönade anställda. 
En klubb är aldrig mer än sina medlemmar. Att i 
det läget bli arg och kräva att andra ska lösa det 
håller inte. Är du och de andra medlemmarna 
inte beredda att ställa upp och jobba ideellt så 
blir det inga reservdelar. Det blir strängt taget 
ingen klubb alls.
Roligt då att vi i floden av kommentarer även 

fått några som har sagt ungefär: ”Vad tråkigt, hur 
kan jag hjälpa till?” Heder åt dessa!
Men appropå åsikter: Vill du verkligen vara 

med och tycka, och kunna handla reservdelar på 
samma gång, så missa inte årsmötet! Denna gång 
flyttat från vårt naturliga epicentrum, museet i 
Trollhättan, till Västervik, där reservdelslagret för 
närvarande huserar. En inte så dum vallfartsort 
det heller!
På pluskontot finns definitivt nyheten att det blir 

en Saabfestival i sommar. Mer om detta på annan 
plats i tidningen.
Vintertid är det dock lite tunnsått på träffsidan. 

Men ni som ändå pälsar på er, sätter pappskivor i 
grillen och puttrar iväg: Fota och skriv till Bakru-
tan! Med risk för att bli tjatig så finns det inget 
dåligt väder och inga dåliga texter, bara dåliga 
kläder och glömda snökedjor. Skriv av Saabhjär-
tans lust så fixar jag och Anders resten! Artiklar 
behöver för övrigt inte bara handla om träffar. 
Har du renoverat? Skriv! Har du inhandlat ny bil? 
Skriv! Har du hittat den mest udda Saabprylen 
ever på den lokala loppisen, för det överkomliga 
priset tio kronor? Skriv!!
Själv saknar jag min V4:a Bimsan som i den 

kroniska tidsbristens namn fortfarande står med 
havererad balansaxel. Men någon gång, när bilen 
är hel och barnen stora nog att klara sig själva, 
då tänker jag lura med mig frun och åka vinter-
rallyt i Jyväskylä 
på väldubbade 
155:or!

Redaktör`n har ordet
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Stopp på belägg igen:

”Vi får inte sjunka längre nu”
I mitten av januari stoppades reservdelshanteringen med omedelbar verkan. Förhoppningen 

är att få igång en fullt fungerande verksamhet efter årsmötet, och att stoppa den snabba drä-
neringen av klubbens ekonomi.

Bakrutan har tidigare kunnat berätta om proble-
men som reservdelsverksamheten har dragits med 
en längre tid. På klubbens forum har detta synts i 
form av allt fler inlägg från folk som beställt men 
ej fått sina delar.
Före jul stoppades reservdelshanteringen för att 

samla krafter och starta igen efter nyår. Så skedde 
också, men den 16 januari beslutade delar av sty-
relsen, med ordförande Karl Ask i spetsen och i 
samråd med Åke Olsson i reservdelsgruppen, att 
slå till bromsen igen: Reservdelsförsäljningen 
stoppades med omedelbar verkan.
̶  Vi kan eller får inte sjunka längre nu, säger 

Karl Ask.

Vid stoppet stod redan verksamheten stilla på 
grund av inventering. Hur tidigare inkomna men 
ej expedierade ordrar ska hanteras är i skrivande 
stund inte klart. 
Förhoppningen med beslutet var, och är, att efter 

årsmötet kunna dra igång igen och att allt denna 
gång ska fungera fullt ut. 
Förutom att reservdelshanteringen inte har 

fungerat har den också kostat klubben stora pen-
gar i form av ersättning till företaget Logparts, 
som skött delar av verksamheten. Under 2012 
betalade klubben ut nästan en halv miljon kronor 
till detta företag.

Janne Hagnell

Konsten att nå en redaktör
Som några av er märkt har det under stundom varit problem att mailledes nå redaktörerna. 

Detta har gällt de två adresserna red@saabklubben.com och red2@saabklubben.com. 

Då vi inte lyckats hitta felet väljer vi att så länge skriva ut våra privata mailadresser. Det är alltså fritt 
fram att fortsätta skicka in bidrag, synpunkter och annat till oss, men vi ber er ändå vänligen att respek-
tera att detta är våra privata adresser och att därför inte i onödan sprida dem utanför klubbkollektivet.

Red

Bakrutan på Internet
Hittills så har vår klubbtidning  gått att ladda hem ifrån klubbens hemsida, i en lågupplöst 

version. Tidsmässigt så lägger vi ut den med ett nummers förskjutning så att det nyaste numret 
ska behålla sitt nyhetsvärde.
På uppdrag av det senast årsmötet så kommer 

vi från och med nu och gällande nästa nummer 
(2-2013) att erbjuda er att avstå från papperstid-
ningen och i stället få ett mejl med en nedladdn-
inglänk till det senaste numret. Detta främjar såväl 
miljö som klubbens ekonomi.
För att utnyttja denna möjlighet så mejlar ni till 

oss på redaktionen då är det naturligtvis supervik-
tigt att vi får en aktuell mejladress till er och att ni 
dessutom uppdaterar den uppgiften hos oss om ni 

byter adress. Ni kan när som helst avbryta och 
åter få papperstidningen genom att ni skickar ett 
nytt mejl till oss.
Observera att ni också kommer att få medlem-

skortet och andra medlemshandlingar elektroni-
skt med aktuellt nummer av tidningen. Ni måste 
alltså måste skriva ut detta själva om ni avser att 
visa upp det vid träffar och dylikt!

Red
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  Svenska
 Saabklubbens årsmöte 2013

Kallelse

Nu är det åter dags för årsmöte !

Plats:  Lysingsbaden i Västervik invid det nya reservdelslagret.

Lördagen den 23 Mars 2013 med början kl 12.

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

EXTRA!
 

Saab Cars/NEVS tycker att SSK är viktig och vill prioritera oss! 
Därför kommer dess vice VD Mattias Bergman att komma til 

årsmötet för att prata om Saabs framtid. 
Det kommer också att finnas en möjlighet att ställa frågor.
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Vill berätta lite om min senaste renovering och kan kanske med detta inspirera andra!

Renovering av en rally-V4:a
Börjar lite tidigare: Ända sedan jag fick min 

första Saab på sommarlovet mellan årskurs 8 och 
9 (1981) så har jag varit frälst. Hobbyn, eller sek-
tlivet, med Saab i centrum började nog på allvar 
1987 då en stuggranne och tillika billackerare till 
yrket lackerade min första bil, en Saab 96 -61. 
Sedan dess kan listan göras lång på originalreno-

veringar. Ett litet urval: Saab 95 -60, 95 -62, 93 
-58 gånger två, 93F, Monte Carlo V4 -67, 96 -80 
Jubileum, 99 turbo -80,  92 -52, 900 Aero -84. Ett 
snedsteg blev det, med en VW Scirocco TS -75.
 Alla dessa stora renoveringar har varit origi-

nalrenoveringar. För att inte gå i stå i hobbyn 
så har jag sökt nya utmaningar och den senaste 
renoveringen tänkte jag berätta lite om. 
Det började med att jag och mina kompisar 

besökte en bilskrot i Pärsön utanför Luleå många 
gånger i jakt på diverse reservdelar i början av 
2000-talet. En liten trevlig byskrot som nu är ned-
lagd sedan ägaren tragiskt drabbats av Parkinson. 
Ägaren var på mig flera gånger om att köpa en 96 
-68 som stod där och såg sorgsen ut och som han 
inte ville skrota, utan han önskade att jag skulle 
göra något bra av den. Jag blev till sist motvilligt 
övertalad att överta ägandet av denna bedagade 
klassiker för det överkomliga priset av 500 kr 
(2004-05-20).

Det dåliga samvetet
Bilen har stått och givit mig dåligt samvete 

några år innan planerna för den blev klara. Ral-
lybilar har alltid fascinerat mig och jag kom på 
idén att bygga en rallybil ungefär som de såg ut 
på 60-talet. Jag hade en del delar liggande som 
skulle kunna komma till användning. Tidsoptimist 
som jag alltid har varit så skulle bygget ta ett 
halvår men nu ungefär 2,5 år senare så är bilen 
besiktigad och körklar. Det återstår dock en del 
saker att knyta ihop innan jag kommer i mål, om 
man nu någonsin gör det med en bilrestaurering. 
Det finns, som den inbitne renoveraren vet alltid 
saker att förbättra. Bilder kommer en vacker dag! 
Renoveringen startade med att planer på att 

bygga en rallybil smiddes. Målet var alltså att 
bygga en bil ungefär som de såg ut på sent 60-
tal och jag ville bygga på en V4:a. Det kändes 
inspirerande att bygga på en tidig V4 då de flesta 
nybyggda V4 rallybilar är från mitten av 70-talet. 
Och min drivkraft har alltid varit att eftersträva 
det udda, jag är kanske lite ”tvärsöver” som man 
brukar säga i Norrbotten.
Jag ville inte bygga en tävlingsbil att tävla med 

utan en bil så som rallybilarna såg ut och kändes 
under tiden det begav sig. Och bilen skulle se 
ut ungefär som fabriksbilarna kring 67-68. Jag 
bestämde mig för att leta efter en V4 -67 med den 
gamla fronten och den låga rutan. Så för några 
år sedan så åkte jag och Anton (Lustgasen) på en 
roadtrip norrut, då bland annat Luleå och Boden 
besöktes. Det var en kombinerad flytta-bilar-tripp, 
då jag har en lada och några bilar i Norrbotten, 
och det andra målet vara att leta upp ett lämpligt 
rallybilsprojekt att köpa och ta med söderut. Vi 

Den blivande rallybilen vid hemtransporten i maj 
2011. Foto Rune Danielsson

åkte runt och tittade på flera 
gamla V4 -67or men ingen 
kändes rätt. Jag och Anton 
har skrivit om denna även-
tyrliga resa både på gamla 
hemsidan och i Bakrutan för 
några år sedan.

Rostlagning 
Då föll tankarna på 96 

-68an jag köpte i Persön 
några år tidigare. Den var 
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ganska frisk i stommen som jag kom ihåg den. 
Vid en närmare inspektion så visade det sig att 
det fanns rost i golvet mellan stolsbalken och tor-
peden, främre delen av trösklarna och nedre delen 
av torpeden. Dessa rostskador brukar uppkomma 
på de flesta V4:or som brukats i vardaglig trafik 
några år. Även bagagerumsgolvet behövde bytas. 
I övrigt var bilen förvånansvärt frisk i plåten och 
helt rostfri i framvagnen. 
Nu påbörjades rostlagningen. Jag vill inte tråka 

ut er med bilder på rostlagningen då det redan 
finns flera trådar på hemsidan som visar upp 
mycket fina bilder på mycket väl genomförda 
rostlagningar (ska erkänna att jag glömde att ta 
bilder...). Jag svetsade även in de förstärkningar 

hemmabygge, så den visade sig vara ett felköp 
på grund av okunskap. Halvburen ratades också 
då V4 rallybilar 1968 inte hade någon bur. Vidare 
så lämnades två rallystolar från tidigt 70-tal plus 
baksätet till min lokale tapetserare för restaure-
ring. SSR-ratt hade jag i mina gömmor.
 

Lyfte utseendet
Jag diskuterade med flera duktiga kännare inom 

rallyvärlden både inom klubben och utanför om 
hur rallybilarna var utrustade kring 1968. Det 
framkom bland annat att det var obligatoriskt 
att ha kvar baksätet och att fabriksbilarna hade 

Trevlig bild som mötte mig hos lackeraren när det var 
dax för hämtning, Visst är väl R2 en otroligt snygg 
färg?!! Slutet mars 2011

Färdigrenoverad motor.

som rally-V4:or brukar 
ha.
Under  t iden som 

rostlagningen genom-
fördes införskaffades 
diverse delar till pro-
jektet. Det stora fyndet 
var en Monte Carlo -66 
instrumentering med 
en Aifab rallytrippmä-

tare. Denna instrumentbräda hade suttit på en 
MC som hade använts i bilorienteringstävlingar. 
Den var konverterad till V4 och detta spelade 
mig i händerna då varvräknaren passade min bil. 
Vidare så inhandlades en hasplåt och en halvbur. 
Hasplåten saknade bärjärn och var ett klumpigt 

Förstärkt motorrumsgolv

Ihopmontering av motor.



fyra extraljus på rad ovanför kofångaren. Vidare 
så diskuterades huruvida fabriksbilarna så tidigt 
hade Monte Carlo-backlamporna eller inte. Det 
finns en teori om att dessa monterades på rallybi-
larna för att få USA-specen med 1700 cc-motorn. 
Detta kan ha varit efter 1968 men jag beslutade 
mig ändå för dessa backlampor då de enligt mig 
lyfter utseendet. 
Om Saab körde med 1500 eller 1700 cc-motorer 

1968 verkar inte helt säkert, men jag valde att 
bygga på det senare då jag hade en 1700 Sonett-
motor över från min Katerina. Motorn hade bara 
gått 7000 mil. Katerinan var konverterad till en 
1700 Sonettmotor på tidigt 70-tal. Då jag redan 
hade skaffat en långnos sportmotor till Katerinan 
för att bygga tillbaka den till ursprunget så blev 
ju denna Sonettmotor tillgänglig för detta projekt. 
Jag bytte alla lager i motorn och köpte mig en ny 

7,6 kam, portade topparna och satte i stora ven-

där jag gick bilskadereparatörsutbildningen mel-
lan 1991 och 1993. Jag var lite osäker på om jag 
fortfarande kunde och så hade jag aldrig tidigare 
gjort ett helt förarbete inför lack själv. Jag jobbade 
och slet med detta från och till i tre månader. 
Jag bestämde mig för att leja bort lackningen 

till ett proffs. Jag fick tag i en duktig lackerare 
via kontakter. Han ville komma och titta på bilen 
innan han bestämde sig för om han skulle ta på 
sig jobbet eller inte. När han kom in i garaget så 
gick han runt bilen ett varv under tystnad och 
kände över karossen. Jag var väldigt nervös över 
vilken dom han skulle ge mig. Han sade till sist: 
- Detta kan du verkligen och du måste ha lagt 

ner många timmar på detta.
Behöver jag berätta att jag vara stolt! 
Han fortsatte: 
- Jag har sett många försök till förarbeten men 

de brukar aldrig hålla måttet, så detta är ovanligt. 

Fakta Saab 96 V4 rallybil

Ägare  Ted Stockhaus
Modell  Saab 96 V4 årsmodell 1968.
Motor   Saab Sonett 1700cc, högkompressionskolvar,  
  Saab 7.6 kamaxel, portade toppar med större  
  ventiler 38 mm och 44 mm, lättade lyftare med  
  mera.
Effekt  Cirka 115 hp
Tändsystem Bosch.
Växellåda Slutväxel Dana 7:38, kondiff, drevsats 
  Specifikation 1. 
Chassi  Bilstein stötdämpare, Saabs rallyfjädrar fram 
  med 14 mm gods och bak stdandard. 
Kaross  Förstärkt med de förstärkningar som användes
         under den tiden av SSR.
Bromsar Standard 
Byggnation Ted Stockhaus
Tid   Två och ett halvt år

tiler och hårdare fjädrar. Även nya 
kolvar monterades. Lättare lyftare 
blev det också, ett lättat svänghjul 
och förstärkt koppling. Än så länge 
har jag bara en standardförgasare 
från en V4 -78, men motorn går 
riktigt fint. Finns ett SSR-insug 
med dubbla stående Solex 40:or 
om det skulle uppstå sug (!) efter 
mera pulver... 
Växellådan blev en ribbad alu-

miniumlåda med spec 1, 7,38 och 
kondiff.

Med beröm godkänt
När karossen var rostlagad så 

bestämde jag mig för att göra förar-
betet själv. Konsten att rikta bilplåt 
har jag fått lära mig på Amu i Luleå 

Ovan så är motorn just ilyft och till höger  är 
fronten monterad och nu börjar bilen ta form!
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Jag tar gärna på mig att lacka bilen till ett fast pris 
och jag lackar den både utvändigt och invändigt.
Ni får själv bedöma på bilderna som kommer 

senare om det blev bra eller inte. 
Innan jag skickade bilen på lackering bestämde 

jag mig för att rensa bilen från underredsmassa 
och måla hela underredet. Bara rengöringen tog 
en månad av mycket slit. Sedan målade (penslade) 
jag underredet med tvåkomponents etsgrund, 
tvåkomponents epoxiprimer och sist tvåkompo-
nents billack. 
Efter lackeringen (cirka mars 2011) så fick bilen 

stå någon månad och hösten -11 började jag mon-
teringsarbetet, som blev färdigt och kröntes med 
besiktning i juli förra året. 
Det som saknas är en hasplåt (om någon har en 

hasplåt med fästen att sälja, så hör gärna höra av 
dig) och så är mina fyrpunkts Saabbälten inte 
inmonterade, plus några eldragningar till backljus 

och extraljus. Som den inbitne restaureraren vet så 
blir en sån här renovering aldrig riktig klar, man 
hittar alltid förbättringar och förändringar att göra.

Elsystemet rök
De som gjort stora renoveringar vet att det i 

bland blir bakslag som man inte räknat med. 
Och så är fallet även i detta fall. Jag hade bokat 
en besiktningstid i juli. Vad jag visste var att el-
systemet inte såg så bra ut när jag jobbade med 
bilen. Jag gjorde några förbättringar och jag fick 
allt att fungera i bilen, glädjen var stor! Men säg 
den glädje som varar. Dagen innan besiktningen 
så skulle jag och en kompis provköra bilen för att 
känna att allt lirade. Jag backar ut bilen och sedan 
tänder jag halvljuset och frågar min kompis om 
det lyser. Svaret jag fick var: 
- Nej eller det kanske glöder lite?! 
Jag hoppar ur bilen för att kolla läget med detta. 

Rallystolar är monterade men då det inte var 
reglemente på bur så saknas den i bilen.

Snyggt och rent mutorrum.
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När jag går fram för att kolla in lyktorna 
så skriker kompisen att det ryker från 
instrumenteringen...
Rullgardin ner, panik att koppla ifrån 

batteripolen. Hade inte hunnit montera 
huvudbrytare som skulle in. När batteri-
polen var borta så slutade det att ryka, 
men skadan var ju redan ett faktum. Kan 
säga att det var en tung stund. Det blev 
mycket funderande på hur jag skulle 
fixa detta. Planen var att riva ut och 
klippa upp kabelhärvan. Byta det som 
smält ihop. 

Nu trädde min goda vän Ola in i bilden 
och sa att han kunde hjälpa mig och 
göra ett helt nytt elsystem. Till saken 
hör att Ola är elektriker till sin profes-
sion. Så erbjudandet var lätt att tacka 
ja till. Ola lade ner sin själ och gjorde 
ett nytt elsystem. Som ni kanske ser på 
bilderna så blev det väldigt snyggt och 
prydligt och allt fungerade på en gång. 
Snacka om duktig kille. Så nu är nog 
mitt elsystem bättre dimensionerat än 
det var då bilen var ny. 
Ett mycket stort tack Ola, vilka under-

bara vänner man har.

Text och bild: Ted Stockhaus

En stor dag i denna renovering är besiktning. Den skedde 2012-
08-06, senaste godkända besiktning var 1999-05-20! Så den 
har stått några år och är nog vitalare än på länge! Behöver jag 
säga att det blev ett blankt papper.

Blev ganska bra med Monte Carlo-brädan!

Slutresultatet inklusive de 
omdiskuterade extraljusen.
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2009 lyckades jag få tag på en fräsch 99:a i 
Västerås. Bilen togs till Björklinge och ställdes 
in i garaget. Sedan började ett äventyr som jag 
aldrig upplevat tidigare.
99:an plockades ned totalt tills den endast var 

en tom kaross. Seden skrapades och skrapades 
det i evigheter för att få bilen helt ren. Samtidigt 
skickades en standardmotor till Tommy Karlsson 
i Trollhättan för att modifieras till en tidsenlig 
turbomotor. Fördelen med att Tommy byggde 
motorn var att han är den som har den kunskapen 
och erfarenheten från sin tid på Saabs tävling-
savdelning och, inte att förglömma, byggde han 
motorerna till mina rally/rallycross bilar.

Växellåda fanns i mina gömmor, i stort sett helt 
ny. Stora lådan med slutväxel 7:34, kokilgjutet 
hus, Salisburydiff, 4-kedjeprimär, tätstegad, lätt-
växlad och förstärkt v-föring. Övrigt material som 

Före  Efter

Karossen rengörs och förstärks

Rallyoriginalet
Saab 99 Turbo 1979

Min gode vän Peter Bäckström är mannen som är ansvarig för att detta bygge kom till, vid en 
Saab träff i Uppsala för några år sedan frågade Peter mig om jag inte hade några delar kvar 
från 70-80 talet för att kunna bygga en 99:a turbo. Jag lovade att se efter men något större sug 
att börja bygga en historisk bil kändes inte då. Tiden gick och jag började tänka att iden kanske 
inte var så tokig ändå...

Orginal grenrör

Utprovninng av ny rallystol.
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fanns på hyllorna var komplett grenrör med stora 
avgassamlaren, wastegate i tävlingsutförande, 
spjällhus, insugningsrör, behållare med Setrab 
vattenkyl, Bosch V8-insprut, förstärkt bakaxel, 
nya bromsok bak (Porsche 914) med handbroms 
bak, original rally ratt, komradio Motorola.

Rolig montering
När karossen var ren så lagades två små rosthål 

i golvet, skärmar modifierades så att skärmbred-
dare kunde monteras, tanklock flyttades till 
c-stolpen, rör till specialdomkraft monterades, 
torpedvägg byggdes om för batteri och en lös 

om händerna, då var det betydligt roligare.
Instrumentbräda och kabelhärva var först på 

plats sen började jag bakifrån med bensintank 
med pumpar och filter, bakaxel, bromsar med 
mera. Stolar, bälten, kartlampa, komradio... En 
nog så viktig detalj var spolarburken som plac-
erades bakom sidoklädsen på höger karossida.  

Kraftigt modifierat motorutrymme

och dito hjulhus

plåt monterads för servostyrningen. Hjulhus på 
vänster sida öppnades så styrväxel kunde bytas 
utan att motorn behövde demonteras, främre balk 
förstärktes och anpassades för specialfästet på 
växellådan, hjulhus förstärktes enligt ritningar 
från tävlingsavdelningen.
När störtbågen monterats så gick 

karossen till lack. Det var svart som 
gällde och när den kom i retur så 
monterades dekor enligt hur bilen 
såg ut 1979. Detta framkom efter 
letande på Saabmuseets bildarkiv.

Nu började det roli-
gare arbetet att mon-
tera nya delar på 
en nylackad kaross. 
Man kunde mecka 
en  he l  dag  och 
knappt vara smutsig 

Stripes monterade på 
nylackad kaross.

Bränslepumpar på rad.

Styrväxeln, övre bärarmar, i vilka det monterats 
mässingsbussningar med smörjnipplar. Nedre 
bärarmar monterades med tidsenliga bussningar. 

Bromsar fram blev AP Racing, 
4-kolvsok med Saab special-
skivor. Förstärkta drivaxlar till-
verkades efter dåtida ritningar. 
Avgassystemet var enkelt: Inga 
ljuddämpare, 2,5” rör, och sista 
delen var 2 st original rör. 

Bosch bränslemängdmätare V8
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Framvagn respektive bakvagn i skick bättre än nytt.

Fakta Saab 99 Turbo rallybil

Saab 99 Turbo vann Svenska Rallyt 1979. Det var förs-
ta gången en turbobil vann ett VM-Rally. Förare Stig 
Blomqvist. Detta är en replika av Stigs vinnarbil.
Ägare  Anders Norstedt
Modell  Saab 99 Turbo 1979.
Motor   Tommy Karlsson och Trendab 
  Bosch K-Jetronic V 8 insprut, vattenkyld 
  intercoler.
Effekt  280hk vid 7500rpm
Tändsystem Bosch.
Växellåda Stora lådan, slutväxel 7:34, kokillgjutet hus,   
  Salisbury diff, 4-kedje primär, tätstegad, 
  lättväxlad, förstärkt växelföring. 
Chassi  Bilstein stötdämpare, fjädrar Saab. 
Bromsar fram AP Racing 4-kolvs ok. Skivor special. 
Bromsar bak Porsche 914 handbroms bak. Skivor special.
Byggnation Anders Norstedt Uppsala Team.motorsport@ 
  telia.com  070-593 01 28.
Tid   Cirka två år.
Pris  !!

Kupén med bur och övrig tidsenlig 
säkerhetsutrustning

Anders Norstedts bilhistoria
Den första bil som jag satt ihop var en Saab Sport 

63 års modell köpt av Ove ”Påven” Andersson för 
rally. Sedan följdes den av V4, 99, 99cc, 900cc, 
9-3cc för rally/rallycross. Det blev cirka 25 Saab-
bilar som jag byggt. Resan har varit mycket kul 
och intressant med en Saab Sport 1963 (cirka 50 
hästkrafter) som första bil och avslutade med en 
rallycross 9-3cc 4x4 och en motor på drygt 500hk. 

Jag har upplevt en sagolik resa tillsammans med 
Saab! Att fått tävla med alla dessa olika modeller 

och följa utvecklingen av motorer och chassi och 
att ha fått arbeta med alla som varit involverad 
med motorsport på Saab Automobile och Saab 
Sverige är få förunnat. 
En stor bonus var att jag fick vara med om att 

sätta världsrekord två gånger på Talladega Race-
way i USA. Ett stort stöd för mina sportsliga 
framgångar har varit Stig Blomqvist. Han var den 
som trodde på mig och hjälpte mig in på Saab 
och även bidrog till att jag kunde utvecklas i rätt 
riktning med sitt kunnande.
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Tommy Karlsson med den färdiga motorn

Inte USA
Nu var det dags att montera motor och växellåda. 

Trångt och mycket arbete är det största minnet. 
Slangar, rör, oljekylare, vattenkylare med pump 
till laddkylaren två stycken oljekylare till väx-
ellådan placerades framför A-stolparna, pump 

dito på höger hjulhus fram. Efter stort sökande 
runt landet så var det dags att montera Bosch Rally 
Knick extraljus. Att det inte skulle vara USA front 
kunde vi konstatera efter kort från 1979.
Bilen kördes till Tommy i Trollhättan där mo-

torn skulle köras och ställas in. Resultatet blev 
250 hästkrafter på drivhjulen vid 7500 varv och 
ett laddtryck på 1,5 bar, en mycket potent motor.
Bygget av 99:a turbon tog drygt två år då det var 

mycket komplicerat att hitta ritningar, bilder, och 
personer som var med på den tiden när bilarna 
tillverkades, men resultatet blev över förväntan. 
Jag tror nog att bilen är riktig kopia av den som 
Stig vann med 1979. 
Min önskan är att bilen hamnar hos någon sam-

lare och blir kvar för framtiden i stället för att 
riskeras att bli till skrot i rallyskogen. Anlednin-
gen är att det inte går att få fram alla specialdelar 
som bilen är byggd av.

Ett stort tack till Peter Bäckström och alla andra som 
hjälpt mig att bygga denna Saab 99 Turbo.

Text och bild: Anders Norstedt

Ovan: Motorutrymmet under uppbyggnad och det slutliga resultatet.
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MAX & VILLE
SAABMEKANIKER SOM UPPLYSER.

Denna gång skriver vi 2013, året har precis börjat och kommer säkert att vara fyllt av up-
plevelser samt framför allt mer gammelbilsåka än det kanske var 2012. Själv styr vi kosan till 
Tyskland och Bremen Classic i månadsskiftet januari - februari. Har även funderat på om det 
är dags att renovera färdigt jubileums 96:an. Men som det är för oss alla så saknas det ofta tid.

Ju mer jag sitter och bläddrar i mina pärmar med 
SI:n desto svårare är det att välja ut något, tiden 
att knåpa ner dessa rader tar kanske inte så lång 
tid, men tidsåtgången att läsa mängder med SI:n 
tar betydligt längre tid.

I detta nummer av Bakrutan tänkte jag plocka 
med lite äldre information, med andra ord SAAB 
TT och tidiga V 4.

Först ut blir ett SI från februari 1965 som behandlar bränsletörsten på Saab Sporten.
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Även helt nylevererade bilar kan tydligen ha fel, mao inbyggt från fabrik. Detta SI påtalar att man kan 
ha monterat fel mittre packning mellan insug och förgasare på Saab 96 av 1966 årsmodell, resultatet 
blir svårstartade eller rent av omöjliga att starta.
SI är från september 1965 och gäller från chassienr ett alltså helt nya bilar.

Det som är trevligt med dessa gamla utskick från Saab tycker jag är brevhuvudet med 
flygmaskinsloggan på och den myndiga engelska texten “ Service Department”.

Vi fortsätter med ett äldre SI från november 1965, en uppmaning att se efter tätheten runt luftfilter-
huset på Saab 93, 95, 96 av trubbnosvarianten. Här finns en lös tätningsring som man skall använda 
sig av för fullgod tätning.
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Hög bränsleförbrukning 
var tydligen något som 
man hade stora problem 
med under 1966 kanske 
pga trippelförgasarna. 
Detta SI gäller från ch 
nr 1 och är från okt 1965 
sedan reviderat till denna 
upplaga från april 1966 
och är på 3 sidor. Kanske 
tips som är användbara 
även idag?
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När en modell blir behäftad med fel brukar det ofta bli så att det kommer flera efter varandra, så även 
här på 1966 årsmodell. Vattenpumpen var tydligen inte den bästa, detta SI från januari 1966 uppmanar 
verkstäderna till att byta pump till senaste varianten om bilen har garanti kvar.
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Vi tar med lite info även på 
Saab V4. Det finns SI som 
uppmanar verkstäderna att inte 
slarva med leveransservicen, 
man hade nämligen glömt att 
dra åt alla bultar i insuget, man 
hade även “glömt” att spänna åt 
slangklämmorna till vattenslan-
garna med följd att kunderna 
kom  tillbaka med havererade 
motorer.  Även tändinställnin-
gen kunde ställa till problem 
som detta SI från oktober 1966 
visar oss. Någonting säger mig 
att denna remskiva satt på Fords 
V6- motorer, jag är inte helt 
säker. Någon som med säkerhet 
vet?
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Då skall vi även denna gång presentera en 
ny medlem i elefantklubben. Denna gång blir 
det från februari 1968 och gick till Fränsta bil-
service och deras verkstadschef Sune Signal.

Detta får vara allt för denna gång, hoppas att finner läsningen kul och kanske även kan få ett och 
annat tips som fortfarande är användbart. 

Häsningar Max&Ville

Vid tangenterna  Michael Rasmussen
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Ett år med ”Team twostroke med XS-block”

Året är 2012 och tanken full 
med ”3 % oljeblandning”….

Så kom äntligen sköna maj och den årliga av-
rostningsträffen i Burträsk skulle gå av stapeln. 
Men det visade sej bli en ödesdiger dag. Vi drog 
som vanligt i konvoj mot Burträsk med min 92:a 
som farthållare. Men halvvägs så hände nå’t, jag 
tappade helt plöt-
sligt farten! Mo-
torn hade stan-
nat och var stum. 
Gjorde snabbt en 
ny plan, fick åka 
en trubbis sista 
biten. Genom-
förde tipsrundan 
runt i Ostriket å 
intog sedan lite mat på Wärdshuset.
Med ett glatt gäng Saabisar bogserades 92:an 

hem dom 4,5 milen genom skogen. Väl hemma 
kände jag både lite sorg och lite hopp. Hoppet 
bestod av den nyinköpta trubbisen från 1962. 
Hade hämtat den på ”flygaredagen”,  torsdagen 
innan, och den kom som en skänk från ovan… 

Trubbisen, en Saab 96 DeLuxe från 1962 hade 
jag fått äran att bli ägare av samma vecka. Den 
hade ägts av endast en person som vårdat den ömt 
sedan ny. 1979 hade den ställts på logen och stått 
där tills jag fick äran att rulla ut den nu i maj 2012.
Nu blev det garageverksamhet, med 92:an up-

pallad stod hoppet till Trubbisen. Tanken tömdes 
på det 33 år gamla bränslet, eller vad det nu var 
kvar i tanken.. Nytt 3 %-igt bränsle i tanken, ny 
bränslepump plus bränsleslang, sedan var det 
dags…. Egnition ON, det börjar klicka i pumpen, 

”Team twostroke and xs-block” är redo att möta 
”utmaningen”. Jag har i år byggt upp ett Saabstall 
bestånde av 92:an och två av mina V4:or. Vid 
startplatsen visade sej att jag fått startnummer 
”UNO”!!! 

Hemkomsten efter Kalldrage 2012.

På väg till Burträsk.

Februari och på agendan står Kalldrage’

Jag tyckte att det var lite osportsligt, för då var 
det ju bara för övriga startfältet att följa ”two-
strokesmoken”. Men turordningen gällde hur 
som helst… Rallyt var som vanligt mycket bra 
upplagt, med frågor om allt man inte trodde man 
inte visste… 
Efter fikauppehållet vaknade Kung Bore från sin 

siesta, snön fullkomligt vräkte ner. Men med 28 
hästkrafter på drivhjulen så spårade jag ända in 
i mål. Vissa sa att det var det värsta snöovädret 
hittills i år, men det hindrade inte 92:an på nå’t 
vis. Jo, jag fick faktiskt göra ett tändstiftsbyte i 

värsta ovädret, men sen smattrade den på ända 
hem. 28 mil i snökaos.
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drar sakta ut choken å NUUU….!!!!! Ååååjaa! 
På första gnistan smattrar den igång, som om 
tiden stått stilla dom sista 33 åren. Men ojdå, man 
kanske skulle ha ringt och förvarnat brandkåren, 
för helt plötsligt försvann himlen i ett blåsvart 
rökmoln…

 There can be only one: Saab

Såg över bromsarna, bytte bromscylindrar bak, 
och åkte på bilprovningen. Besiktningen tog 35 
minuter; killen hade nog aldrig sett en så pigg 
50-åring. Vid bromsprovet tyckte han att hand-
bromsen tog lite dåligt, han fråga mej hur mycket 
den ska ta. Jag svarade att jag justerar tills jag inte 
kan snurra på däcken, det tyckte han lät okej. Nu 
var sommaren räddad och det är bara att tuta å 
köra i två år framöver.
Började sommarträffarna med Grunkor & Mo-

jänger, en träff med allehanda grejor, precis som 
namnet antyder. Man fick se allt från motorsågar 
och gamla spånhyvlar till en 4x4 Renault 4. 
Höjdpunkten är ju förstås backrace i ”pungkros-
sarbacken”. Man kör två heat på idealtid med 
moped och det brukar för det mesta gå hett till i 
backen….
Onsdag sjätte juni, Sveriges nationaldag. Idag 

går stadsrallyt i Umeå av stapeln. Ett mycket 
välordnat rally där alla motorklubbar runt Umeå 
hjälps åt och fixa en kontroll var. I år blev det 
11 kontroller runt Umeå stad, många varierande 
frågor fick man utstå under färden. För dagen hade 
målgången förlagd till Gammlia där det firades 
nationaldagen. Det var mycket folk som fick se 
många ”gammbil´a” denna dag. 
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I mitten av juni blev det special uppdrag 
bestående av en bröllopstur. Brudparet blev my-
cket nöjda med resan och dom såg ut att trivas 
”där bak i bilen”.

Sista helgen i juni gick Wheels av stapeln i ett 
regnigt Umeå. Vi var ett troget Saabgäng som satt 
och tryckte under Saabtältet denna dag. Vi höll 
humöret uppe genom att inmundiga mycket kaffe 
och goda bullar. 

Nu var det dags för rundsmörning och lite över-
syn av vagnen. För nästa hållplats var Ramsele 
och vägen dit är lång, så man måste ju ha ordning 
och reda på grejerna. Men en Saab är ju alltid en 
Saab.

frågan husvagn eller tält, jag svarade Saab hon 
blängde lite konstigt på mej och pekade längst 
bort på campingen. Ja, vissa campar ju i husvagn, 
tält eller stuga, själv föredrar jag min Saab.
Lördag 14 juli: Ramsele Classic & Veteran-

fordonsdag. Temat för året var herrgårdsvagnar. 
Solen lyste över vårt Saabtält och alla trogna Saab 
vänner, tror antalet uppgick till 30 i alla fall. 
Vi fick oss dock några avsvalkande regnskurar 

under dagen, men solens strålar torkade upp oss 
snabbt efter varje skur. På kvällskvisten anord-

Så var det dags, packad, tankad och klar för 
avfärd mot Ramsele, denna regniga fredagsmor-
gon.. Med 96:ans 38 hästkrafter mot 92:ans  28 
gick färden i ett ”hissnande” tempo… Min trogne 
vapendragare T. Ramsell hade fullt sjå att hänga 
på med ”lilla Blå” och husvagn i uppförsbackarna. 
Bjurholm blev första stoppet, för att missa go’fikat 
hos BeLeVis tvätt & service gör man ogärna. 
Sedan blev det ju förstås ett lunchstopp på Åse-
lemarknad som vanligt, vi håller på traditionerna. 
Vi anlände till Ramsele på kvällskvisten riktigt 
rena och fina, för det hade regnat alla 31 milen 
dit. Vi checkade in på Ramsele camping. Jag fick 

nande vi en intern Saabgrillning nere på campin-
gen, det blev ett välbesökt ställe av Saab folket… 
Senare på kvällen var vi tvungna å köra en repa på 
byn, som även kallas ”Bysvepet”. Man blir lika 
förvånad varje år för vem hittar egentligen till 
Ramsele, jo alla vi som vill besöka en mycket bra 
och välordnad bilträff i en mycket vacker natur.       
Dagen efter skildes jag från min ”vapenbroder” 

dom skulle dra vidare mot nya mål… Själva så 
pruttade vi hemåt i maklig takt och njöt av mo-
torljudet varje meter vi körde. Vid hemkomsten 
hade vi rullat 79 mil på fyra dagar. Problem hade 
vi inga, för ni ha väl inte glömt bilens namn 
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SAAB… Se Andras Avundsjuka 
Blickar    

 Så efter några dagar i ”depå” och en liten mel-
lanservice var det dags igen. (354) Fredag 21 juli 
drog tvåtaktstrion som bestod av tre stycken Saab 
96:or, en 61:a, en 62:a och en 64:a, mot Lyck-
sele. Vi drog vägen fram i ett mycket väldoftade 
tvåtaktsmoln. Tror vissa bakomvarande bilister 
stängde sina friskluftsintag då dom kom upp i 
baken på oss...
Det är andra året det anordnades en Europeisk 

bilträff på Gammplatsen i Lycksele. Vi byggde 
upp ett mycket starkt ”Saabimperium” under vår 
Saabflagga. Allt från tvåtakt till 900 cab och även 
V4:a Sport med en Saabo i baken gjorde oss den 
äran denna dag. Det fanns förstås andra bilar än 
Saab på plats, men dom stod liksom i skuggan, 
kan man säga.Totalt var det cirka 140 fordon som 
kom till denna mycket trevliga träff.
 Så efter en dag med några nya ansikten att lägga 

på minnet, så avrundade vi. Jag checkade in på 
mitt privata ”bed & breakfast” i centrala delarna 
av stan. Inmundigade en pizza på kvällskvisten 
å kände mej nöjd med denna dag. Dagen efter så 
drog jag hemåt i ensamt majestät, lämnade bara 
ett litet tvåtaksmoln efter mej.

Nu blev det någon dags vila igen till nästa 
evenemang. Fyllde tiden med att blanda lite mer 
3% i jeepdunken och skaka om rejält. För risk för 
soppatorsk vill man ju inte ta...

Torsdag 26 juli. Vad ska man hitta på idag? Jo, 
åka upp till Lycksele på veteranbildelsmarknad.. 
Det var ju hela fyra dagar sen man var i ”Lapp-
stockholm” sist! Strosade runt och gjorde några 
fynd som man inte behövde egentligen..! Check-
ade in på ”bed & breakfast” igen. Intog sängen 
tidigt för och vara utvilad tills imorgon.
Fredag 27 juli. Idag var det stadsrally på pro-

grammet, var på plats tidigt denna soliga fred-
agsmorgon. Kom iväg som tionde ekipage och 
med en inhyrd kartläsare så rullade det på bra 
runt sta’n. Frågorna var som vanligt mycket 
omväxlande och vissa var praktiska körövningar 
som gick över förväntan. Slutade väl mitt i resul-
tatlistan denna gång. Efter avslutat rally så blev 
det ett studiebesök hos en Saabägare i Lycksele.. 
Vi skulle ”bara tvärkolla” lite, men efter fyra tim-
mar blev vi hungriga. Konstigt eller hur, hur tiden 
bara försvinner? Men det är alltid lika roligt att 

hitta nån som är lika Saabtokig som en själv, 
ja, och i vissa fall ännu värre.
Kvällen avslutades med ”Concour De 

Charme”, en uppvisning av gamla fordon och 
tidsenlig klädsel på chaufför och passagerare.. 
Men det spexades förstås också en hel del 
bland deltagarna. De är ett mycket uppskattat 
inslag i Motorveckan som drar enormt många 
åskådare i sommarnatten.
Lördag 28 augusti. Dags för ”Yankee Cars 

and Classics” på Gammplatsen igen. Som 
en katt bland hermelinerna smög jag mej in 
med min prutt-prutt-Saab. Men i år kände jag 
mej lite mer uppnosig, med en cylinder och 
10 hästar mer än ifjol under huven.. Jag hade 
förstås ingen större chans att blänka ikapp 
med alla stora blanka amerikanska V8:or, 
men jag syntes ändå ganska bra bland alla 
nyvaxade jänkare. Hade sällskap av två an-
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dra tappra Saabar denna dag. Kvällen avslutades 
med kvällscrusing på Lyckseles gator, antalet 
amerikanska bilar var oräkneligt. Söndag bestod 
i återhämtning tills ”mittidan”, sen pruttade jag 
dom 13 milen hem.. Jag kände verkligen hur 
96:an njöt av få spinna på i sina 80 knyck hela 
vägen till målet.

Nu är det nästan två veckors vila innan nästa 
”race”.. Så jag passade på att göra lite översyn på 
Saaben. Den fick sej en rejäl rundsmörjning och 
uppstädning efter sommaren bravader. 

Lördag 11 augusti. Solen lyste från klarblå 
himmel så det var bara att gasa mot Skellefteå, 
Guldrundan var målet för da’n.. 
Bonnstan var som vanligt fyllt till brädden 

med välgnussade ekipage i alla möjliga skep-
nader. Körde med två kartläsare denna gång. Dom 
gjorde ett gott jobb plus att jag tillförde några 
viktiga poäng på dom praktiska körövningarna, 
så slutade vi på en hedersvärd tionde plats bland 
110 startande ekipage.

Vi firade med lite thaimat och rullade hemåt 
mätta och belåtna i den sena augustinatten. Månen 
lyste in genom bakrutan å där stod tiondeplats-
pokalen stadigt och gnistrade i månskenet. Man 
kände sej faktiskt ganska nöjd då man rullat 37 
mil vid hemkomsten denna dag. 
Söndag 19 augusti. Idag mötte jag upp min 

vapenbroder T. Ramsell halvvägs mittiskogen, 
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vi drog vidare mot Motormuseet på Lägret i 
Vännäs. Vi riggade upp vårt Saabtält bredvid 
Drakenplanet.

Det rullande in Saabar under vår 
flagga hela dagen, så det blev 12  
Saabar totalt. Och som vanligt bra 
blandning, allt från tvåtakt till 900.

Vi tyckte faktiskt lite synd om kil-
larna i BMW-montern bredvid oss, 
dom hade bara tre bilar på plats... 
Vännäs motormuseum bjuder som 
vanligt på soligt väder och en bra och 
varierad utställning av fordon.. Det 
är även en stor loppis ute på ängarna.
Så med ställningen 12 Saabar mot 

tre BMW sov vi gott denna natt.
Söndag 26 augusti. Vaknade med 

en tår i ögat i sommarstugan idag. 
För idag äger årets sista bilträff rum 
i Överboda. Som vanligt blev det 
knökfullt av mullrande amerikanska 
V8:or på ängarna, men det har aldrig 
hindrat mej från att smyga in i orm-
boet. Det blir alltid lite omväxling då 
jag pruttade in med min Trubbis, och 
alltid får jag tummen upp av nå’n. 
Så från maj till augusti i år så lade 

jag till 496 mil på vägmätaren på min 
Trubbis. Inte undra på att vissa tycker 
att jag ”luktar skoter”, då jag hälsar 
på dom. Sedan har jag ju förstås 
besökt Gammlia i Umeå 10 gånger 
under sommaren, där träffas vi och 
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Pokerbil med Golftak:

En soltakshistoria
Sol ute och sol inne ger sol i sinne! 

Här berättar Anders Heinz om sitt 
glädjeämne med fri takhöjd.
Jag heter Anders Heintz och är en bilin-

tresserad dalslänning, snart 40 år fyllda. 
Hittade min 9-3 1998  hos en handlare 
i Värmland. Jag hade aldrig sett en 9-3 
med Webastotak tidigare. ”Kul med 
något udda tänkte” jag och slog till. 
Lite nyfiken tog jag kontakt med 

föregående ägare för att få lite informa-

Ett äss i rockärmen. Peter ”Poker” 
Wallenberg blev glatt överraskad över 
att få träffa sin gamla bil när han var 
med om att återinviga Saabmuseet i 
Trollhättan.

32

delar med oss av våra ”gammbilar” till alla som 
vill ha en nostalgistund.

Sedan under hösten har jag investerat i en Saab 
V4:a 75:a ”televerksorange” i bruksskick, en Saab 
93 59:a renoveringsobjekt och en Saab 93F 60:a 
i kördugligt skick
 
Man hoppas på en lååång vinter i garagevärmen 

med andra ord. 
Ja, så det var allt från ”tanken fylld med 3% 

oljeblandning” för denna gång.

Håll SVERIGE (inte) RENT, vi syns i ”twos-
trokesmoken” i sommar.

                                                         Johnny ”twostroke”
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tion om bilen. Han berättade att hans kompis 
Per Eklund hade ordnat bilen åt honom från 
Saab i Trollhättan. Den var då cirka ett år 
gammal och hade gått 1000 mil. Enligt Per 
Eklund så var ”Poker” Wallenberg förste 
ägare till bilen.
Efter en tid så fick jag kontakt med Peter 

“Poker” Wallenberg via mail. Han tyckte 
det var kul att jag hörde av mig då han hade 
funderat på vad som hänt med hans gamla 
bil. “Poker” berättade att han under en tid 
som han satt i Saab Automobiles styrelse 
ville visa att man med enkla grepp och med 
externa leverantörer kunde skapa uddabilar 
och erbjuda sina kunder.
Golf och Drake
Taket monterades av ett företag i Åkers-

berga (samma modell av tak som fanns att 
köpa fabriksmonterat till VW Golf II Coun-
try). Spoilerkittet (Draken) var framtaget av 
Joakim Thörjesson som tillsammans med sin 
familj drev företaget Fridafors Racing.
“Poker” och Joakim började senare tävla 

tillsammans i Diners Club Racing team.
I SvD Näringsliv från 2012-03-08 berättar 

“Poker”:
“Som styrelsemedlem tog jag mitt ansvar: 

Jag lät göra om en 900 (9-3) till cabrio coach. 
Många tyckte att det här var jättekul, men inte 
Saabs ledning. Bilen blev nämligen väldigt 
osäker.”
Fick tillfälle att träffa “Poker” i samband 

med Saabmuseets nyinvigning 24 mars i år. 
Bilen stod då uppställd utanför entrén för 
allmän beskådning.
Obekräftade uppgifter gör gällande att ett 

villkor för att Per skulle få köpa bilen till sin 
kompis var att han monterade ett plåttak på 
bilen. Om detta stämmer vet jag inte i skri-
vande stund. Kanske inte helt omöjligt då det 
troligen finns en anledning till att det sägs att 
“värmlänningar bare löver å löver”.

Text och bild: Anders Heintz

FOTNOT: Artikeln har tidigare varit publi-
cerad i Turbotrycket.

Öppna spjäll. Det blir dubbelt så öppet med både 
turbo och tygtak.

Gillar det udda. Och inte blev det sämre när Anders 
Heintz forskade i historien om sin nya bil.

Interiör från den enligt Saabs ledning“osäkra” Saab 
9-3 som Peter “Poker” Wallenberg lät bygga om i 
slutet av 90-talet
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En Saabsaga
En gång för mycket  länge sedan, innan behovet av barnstolar infunnit sig, fanns det en sak i 

världen för mig: Saab 95. I min strävan att få tag på bra delar, bra eventuella objekt, eller kanske 
projektet med stora bokstäver, som alla bra delar skulle vara till, följde jag med i annonserna. 
På den tiden, när detta begav sig, var de i så 

kallade tidningar. I en av dessa tidningar stod en 
dag en sådan annons, Saab 95 V4. Den (bilen) 
fanns en bra bit bort, i de öde skogarna norr om 
Hufvudstaden. Det fick bli en utflykt att åka och 
titta på den. Min (sedermera) fru, en väninna och 
jag, for alltså norrut. 
På de oplogade, allt mindre och isigare vägarna, 

trivdes jag och bilen (en Saab) Det var väldigt 
vackert och så, men vi började undra om vi kört 
fel. Till slut stod dock inte en utan två 95:or 
framför oss.
När vi pratade med (den underbara) familjen 

som ägde bilarna, fick vi veta att bilen som var till 
salu stod på en gård en bit bort. Men visst kunde 
alla tre säljas...
Den ena, en 78:a, var väl inte så bra, men körbar. 

Den andra, en 75:a, var fin men trasig. Och den 
tredje..? 
      
Nu måste jag gå tillbaka till inledningen för 

att understryka hur förtjust jag var (och är) i 
95:orna!      
Vi åkte då alltså iväg till den andra gården för 

att titta på den tredje 95:an. Uppför en trång slin-
grande väg, in på gårdsplanen. Där stod den - och 
kanske hundra andra! 

Det är fortfarande så att jag kan tvivla på att detta 
har hänt i verkligheten. Om det bara var en dröm, 
ett lyckorus orsakat av för tidig Saab-träning eller 
något liknande. Vi gick runt i snöyran som i trans 
och såg 95:or, bara 95:or, överallt. Alla årsmodel-
ler, färger, skick... Intill staket, i diken, på slänter, 
i hagar, vid ladugårdsväggar. Och i ett garage stod 
en fin och blank röd 78:a, med trimmad motor och 
blankt avgasrör, som lyste rätt in i saabsjälen min. 
Drömbilen. Den fanns!

Som från ingenstans dök en man upp med ny-
cklarna till bilen vi skulle köpa. Det är inte my-
cket jag minns från mötet med mannen. Men jag 
pekade på den fina röda,och stammande frågade 
vad de hade den till? ”Den har vi och kör runt på 
ägorna med”...
Om detta är sant eller en dröm? En bra Saab-saga 

är det väl i alla fall. Utifall att någon känner igen 
något, så vore jag glad att höra hur det gick sen. 
Jag köpte de tre 95:orna.Den tredje var inte bra i 
karossen, men användes ett tag. 75:an renoverade 
jag nästan färdigt, men flytt utomlands, och barn-
ens ankomst gjorde att den blev delar den också. 
Det blev dock senare andra 95:or i mitt liv.

Svante Gabrielson, Saabägare
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Saab Hallandia träff i  i Halmstad.
 
Vi var några stycken som kom till novemberträffen för att försöka 

knyta ihop någonting inför 2013. Det utmynnade i att vi skall försöka 
få ihop 4-5 träffar under året och ett rally.
Vi skall även starta upp en ny hemsida som skall komma igång inom 

det snaraste, vi byter namn till Saab Hallandia och får en ny logga. Vi 
tar även fram ett medlemskort. 
Tack till Quality Hotel på Eurostop i Halmstad för god fika!

 
Saab Hallandia/ Mats-Ove Fredlund

Loggar in. Hallandias nya logga finns 
i både svart-vitt och vit-svart. Den 
svarta versionen kommer att användas 
genomgående medan den vita är tänkt 
för tryck på T-shirts och för utskrifter 
(det går åt mindre bläck).

En tapper skara samlades 
för att planera den nybakade 
Hallandiasektionens nästa säsong.

Detta måste nog varit våren 2011 som jag var på väg hem från jobbet som jag passerade min granne 
som är bonde.
 Och för en gång skull hade han kört ut och dammat av sin PV 444 från 1957.

 Så snabbt in på den grisiga gårdsplanen för att föreviga bilen tillsammans med min gamling.
 Volvon är helt orörd förutom att bromsarna fått sig en genomgång, den står still en hel del då ägaren 

inte vill köra  PV:n så ofta. Inredningen är totalt 
felfri, man kan knappt tro att någon suttit i bilen.

 Knappt 11500 mil har bilen rullat.
 Jag har frågat om han är villig att sälja bilen 

men se det är han ICKE.
 Klart man argumenterar emot men ett enkelt 

svar säger allt: Bilen är min pension försäkring.

 En fin gammal bil precis som våra Saabar.

 Text o Foto Fredrik Martinsson.

Volvo PV 444 -1957



36 37

Lycka & olycka i 50-talets Sverige
Uno Persson i Tidaholm bidrar med 

några ögonblicksbilder från 1950-talet. 
Med 60 års distans framstår väl alla 

utom möjligen den ihopknycklade päron-
halvan som roliga och nostalgiska. Vi får 
väl hoppas att den allvarligare av olyck-
orna ändå förlöpte väl för de inblandade 
och att de kunde vara tacksamma över att 
ha kört en stabil svensk?
Mysfaktorn torde dock ha varit lite 

sisådär även för herrarna i snöovädren 
och för dem som kört ner vägskylten. Kan 
man gissa att någon sedemera vågade sig 
på skämtet ”Skylten betyder inte att ni ska 
parkera på den..!”?
Campingbilden är emellertid som tagen ur 

en reklambild för Saab 92. Är det semester hemma på 
västkusten (O-skyltarna utfärdades i Bohuslän) eller har 
de unga tu sökt sig annorstädes för ett lite uppiggande 
badminton?
Kanske rent av ni läsare känner igen någon på bilderna, 

bil eller människa?
Red
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Verksamhetsberättelse för Svenska Saabklubben, 
verksamhetsåret 2012

Svenska Saabklubbens styrelse har under 2012 varit konstituerad enligt följande:

Ordförande   Karl Ask, Göteborg
Vice ordförande  Henric Tungström, Östersund
Sekreterare   Göran Sahlén, Uppsala 
Kassör    Mikael Andersson, Lit
Redaktör tom nr 2  Christer Gebo, Trollhättan
Tillf red from nr 3  Janne Hagnell, Alingsås
Materialförvaltare  Håkan Larsson, Tibro
Klubbmästare   Jonas Leklem, Bromma
Reservdelsansvarig  Hans Willebrand, Gräsgärde
Webmaster   Patrik Hermansson, Grästorp
Medlemsansvarig  Anna Gunnarsson
Ledamöter   Arne Andersén, Örebro
    Åke Olsson, Silverdalen
Externa befattningar:

Revisor   Peter Toftbom
Revisorsuppleant  Per Åberg 
Valberedning   Mattias Roswall (sammankallande)
    Bertil Stener
    Niklas Enander
Andreredaktör/redigering Anders Johansson
Reservdelsansvarig 99-9000 Thomas Ramsell

Inledning
Under verksamhetsåret 2012 har klubben fortsatt 

arbetet med att lägga all reservdelsförsäljning 
via en webbshop. Diskussionerna i styrelsen har 
främst handlat om att finna långsiktiga lösningar 
för reservdelar, en väl fungerande webb med 
tillhörande forum, tidningsutgivning och övrigt 
föreningsarbete. Tyvärr har arbetet med att skapa 
en väl fungerande reservdelsorganisation inte 
fallit väl ut. Reservdelsförsäljningen stoppades 
därför under december 2012 och året ut.

Sedan stödde klubben insamling till SaabsUnit-
eds insamling till att köpa den sista tillverkade 
saaben av Spyker. Detta var en Saab 9-3 Aero 
som deltog och kördes av ordföranden till träffen 
på Gelleråsen. Saabklubben skänkte 25 000kr till 
detta ädla projekt. 

Medlemmar
Medlemsantalet ligger ganska stabilt och vid 

årets slut hade vi drygt 2 700 medlemmar. 

Årsmöte
2012 års årsmöte avhölls på Saab Bilmuseum i 

Trollhättan. Speciellt detta år var att invigningen 
av saabmuseet skedde samtidigt så det blev ett 
längre och lite mer rörigt möte än vanligt. Men 
det var väldigt trevligt att två sådana festligheter 
kunde ske samtidigt. Samtidigt delades det ut 
hedersdiplom till de som har varit drivande att 
rädda saabmuseet.

Det fattades även en hel del beslut om motioner 
och en motion var att man skulle ha en grupp 
som utvecklade saabklubbens organisation för 
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att kunna få en smidigare och bättre fungerande 
klubb.  

Styrelsemöten
Styrelsen har genomfört 3 styrelsemöten under 

året; I övrigt har styrelsen kommunicerat genom 
ett styrelseforum på hemsidan samt via e-post 
och telefon.

Räkenskapshanteringen
Det har varit ett återkommande problem när 

reservdelsverksamheten har växt och det är svårt 
att få en överblick över. 2011s bokföring god-
kändes tills slut av revisorn på hösten och 2012s 
bokföring har en redovisningsbyrå fått jobba med. 

Bakrutan
Vår klubbtidningen Bakrutan har som vanligt 

utkommit med fyra välmatade nummer under året. 
Kvalitet och omfång har som alltid legat på en hög 
nivå. Redaktionen har successivt gjort tidningen 
fylligare, med fler färgsidor och vägt tryckkost-
nader, papperskvalitet och annat mot varandra så 
att våra medlemmar ska få en så bra produkt som 
möjligt i sin hand. Redaktionen efterlyser (också 
som vanligt) att fler medlemmar skriver bidrag - 
stora som små - för att ge Bakrutan ett mer blandat 
innehåll som speglar våra medlemmars skiftande 
intresseinriktningar.
Redaktör Christer Gebo valde att lämna sin post 

efter nummer två och styrelsen fyllnadsvalde in 
Janne Hagnell som ersättare, både som redaktör 
och medlem av styrelsen.
Arne Andersen har haft uppdraget som ansvarig 

utgivare av tidningen från och med nummer 3.

Klubbshopen
Klubbshoppen har förutom försäljning via an-

nonser i Bakrutan och på webben varit närvarande 
på några av klubbens träffar bland annat :
Svenska SAABklubbens årsmöte i Trollhättan 

och träffen på Gälleråsen i början av sommaren.

Reservdelar
Under året har arbetet med att föra samman 

lagerhållning och försäljning i en gemensam or-
ganisation fortsatt. Alla våra lager av reservdelar 
finns hos vår lagerhållare; Logpart AB i Västervik. 
Detta har kostat klubben drygt 480 000 kronor 

under 2012, vilket gett styrelsen anledning till oro. 
Under året har arbetet fortgått med att uppdatera 
webbshopen. Detta har skett med varierande 
framgång och en ny lösning är därför under arbete 
i början av 2013.

Förutom omorganisation har klubben fortsatt 
arbetet med nytillverkning av reservdelar samt 
tagit kontakt med ett stort antal firmor för framtida 
samarbete kring reservdelar.

Hemsidan/forumet
Svenska Saabklubbens hemsida och forum har 

uppdaterats och använts kontinuerligt under året 
. Bland annat har det lagts ut fler gamla Bakrutor 
i mediebibliotekt som nedladdningsbara PDF-er
Vi hoppas att vi tillsammans kan fortsätta 

att använda forumet som ett trevligt, virtuellt 
mötesforum för alla Saabtokar i framtiden. Vår 
webbmaster har under året, precis som tidigare, 
även fungerat som IT-ansvarig för Svenska Saab-
klubbens reservdelsverksamhet. 

Nytt system för medlemsregistret
Det nya medlemsregistret har under året 

fungerat väl och modifierats efter behov. Styrelse 
och klubbfunktionärer som har ett nytta av att 
komma åt detta kan nu ges egen inloggning och 
behörighet efter behov i detta register.

Träffar
Svenska Saabklubben och alla dess medlemmar 

har under året deltagit i väldigt många arrange-
mang kring våra bilar. Styrelsen vill påpeka att 
det är arbetet med att arrangera, hjälpa till på, 
samt deltaga i träffar som är en av de viktigaste 
grundpelarna i klubben. Styrelsen stöttar gärna 
medlemmar som vill anordna träffar med ekono-
miska bidrag.
Speciellt förra året var att vi var med och ar-

rangerande Gelleråsen, där ett gäng saabar fick 
visa upp sig. 

Vissa av lokalsektionerna deltar i och arrang-
erar många träffar och annonserar exemplariskt 
för dessa på respektive hemsidor. För Troll-
hätteskektionens del blir det ofta att de får dra ett 
stort lass när det gäller “centrala” arrangemang 
(förlåt skämtet ni som bor i syd och i norr) och 
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har under 2012 som vanligt gjort en stor insats 
i Mellansverige. Saab Gothia är mkt. aktiva i 
Göteborgsområdet (se nedan).

Lokal verksamhet
Trollhättesektionen, Norrlandssektionen, Saab 

Skånia,Gotlandssektionen samt Saab Gothia i 
Göteborg lämnar i år separata verksamhetsberät-
telser.

Slutord
Styrelsen vill slutligen rikta ett tack till alla 

Saabfantaster, både inom och utom klubben, som 
under året på något sätt bidragit till klubbens 
verksamhet. Som en ideell förening är vi beroende 
av frivilliga krafter vid de arrangemang som 
anordnas. Nu ser vi fram emot säsongen 2013 då 
vi hoppas att klubben ska bli ännu bättre på att ta 
tillvara medlemmarnas intressen, inte minst med 
avseende på reservdelar. 

2013-0x-xx

För Svenska Saabklubben

Karl Ask, ordförande         Janne Hagnell, ledamot             Anders Johansson, redaktör

Stadgeförslag till årsmötet
Kära medlemmar, som ni har kunnat läsa i förra numret, har förra årsmöte fattat ett beslut 

om att tillsätta en grupp som skulle se över Saabklubbens organisation. 

Det kommer att läggas fram ett förslag på  årsmötet den 23 Mars men för att förändra så måste vi 
även ändra stadgarna och då har vi skrivit ett förslag på nya stadgar som publiceras på nästa sida. Ni 
får gärna skicka in förslag på ändringar innan så vi hinner ta ställning till dem innan årsmötet. 

Vi hoppas att många kommer på årsmötet.

 Med vänliga saabhälsningar
 Matthias Roswall

 Sibylla Gustavsson
 Magnus Höglund

 Hans-Göran Nåhlberg
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Stadgeförslag till årsmöte 2013-03-23

2013-02-10                                                                                                               Sida 1 / 7 

Stadgar

För den ideella föreningen Svenska Saabklubben med säte (hemort) i 
Stockholm. Bildad 1976. Stadgarna ändrade senast av stämman den 2011-
03-29.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§ 1 Allmänt 

Svenska Saabklubben utgör en ideell förening/sammanslutning av fysiska personer med 
kulturell och social inriktning, öppen för alla med intresse för bevarande av Saabbilar och 
modeller samt deras kulturella och tekniska historia. 

§ 2 Ändamål 

Saabklubbens målsättning är att: 

* Med miljöhänsyn och trafiksäkerhetsfrämjande arbete verka för bevarandet av teknisk och 
historiskt intressanta Saabbilar och därtill knutna företeelser, samt främja förståelsen för och 
kunskapen om motorismens och Saabbilarnas historia. Samt att tillvarata medlemmars 
gemensamma intressen samt att medverka till att gårdagens Saabbilar får användas på 
morgondagens vägar. 

* Att verka för att kunskapen kring fordonets rätta originalutförande bevaras. 

* Att främja kunskap kring Saabbilarnas tävlingshistoria. 

* Att främja kunskap kring hur utförandet av tävlingsmodeller korrekt kan återskapas. 
(Trimning, Chassi, Skyddsutrustning mm.) 

* Verka för god reservdelsförsörjning till medlemmar som även innefattar den stora 
tidstypiska tillvalsförsörjning som Saab tillhandahöll genom sin fantastiska tävlingshistoria 
till medlemmar och till rimliga priser. 

* Främja ökande kontakter mellan medlemmar, klubbar genom till exempel träffar, rallyn och 
bankörningar.

* Tillvarata medlemmars gemensamma intressen och hålla sig informerad om förändringar 
och lagstiftning/regelförändringar vid berörda myndigheter, organisationer, föreningar och 
andra företag som kan påverka klubbens fortsatta verksamhet. 
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§ 3 Sammansättning 

Saabklubben består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar. 

§ 4 Beslutande organ 

Saabklubbens beslutande organ är stämman, extra stämma och styrelsen 

§ 5 Firmateckning 

Saabklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om så styrelsen beslutar, av två eller flera 
styrelseledamöter gemensamt eller var för sig. ( Se separat attestförordning ) 

§ 6 Verksamhet och räkenskapsår 
Saabklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 Januari t.o.m 31 
December. 

§ 7 Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är 
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande stämma. I brådskande fall får 
frågan avgöras av styrelsen. 

§ 8 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och Saabklubben får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist 
skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras genom skiljeförfarande. 
Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarande. Vardera parterna svarar för 
egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för 
ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.  

§ 9 Stadgeändring 

Beslut om ändring av stadgar skall tas upp till avgörande vid två på varandra följande 
stämmor, varav ett skall vara ordinarie stämma. Förslag till ändring av stadgar får skriftligen 
avges av såväl medlem som styrelse. 

§ 10 Upplösning av föreningen 

För upplösning av Saabklubben krävs beslut av stämma med minst 2/3 av samtliga 
medlemmars röster eller 4/5 av de på stämman närvarande. I beslut om upplösning av 
föreningen skall anges dels att Saabklubben tillgångar skall användas till bestämt 
föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta Saabklubbens handlingar m.m. skall 
arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

§ 11 Medlemskap 

Saabklubben är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa Saabklubbens stadgar och 
föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i 
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medlemsförteckningen.  Medlem som aktivt gynnat och främjat Saabklubben samt gjort 
Saabklubben stora tjänster, kan kallas hedersmedlem genom förslag från medlem eller 
styrelsen och beslut av stämman. 
Saabklubben sparar adressinformation om sina medlemmar i dataregister. Uppgifterna får 
endast användas till ordinarie klubbverksamhet och skall övervakas av kassör, sekreterare och 
medlemsansvarig. 

§ 12 Utträde 

Medlem som vill utträda ur Saabklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
därmed ha lämnat Saabklubben. Medlem som inte har betalat medlemsavgift före ordinarie 
stämma får anses ha begärt sitt utträde ur Saabklubben. Medlemskapet upphör i sådant 
fallgenom att personen avförs från medlemsförteckningen. 

§ 13 Uteslutning m.m. 

Medlem får inte uteslutas ur Saabklubben av annan anledning än att denne har försummat att 
betala av Saabklubben beslutade avgifter, motarbetat Saabklubbens verksamhet eller ändamål, 
eller uppenbarligen skadat Saabklubbens intresse. Beslut om uteslutning eller varning får inte 
fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de 
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen här för 
redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom 3 
dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörda

§ 14 Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem; 
*  har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
*  har rätt till information om Saabklubbens angelägenheter, 
*  skall följa föreningens stadgar, 
*  har inte rätt till Saabklubbens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen, 
*  skall betala medlemsavgift senast innan ordinarie stämma samt eventuella övriga avgifter 
som beslutas av Saabklubben. 
* har ej rätt att inköpa reservdelar av Saabklubben och sedan sälja dessa på den öppna 
marknaden och som direkt kan hänföras till egen vinning och eller försätta kravet om 
medlemskap ur spel.   
 *  alla medlemmar skall kunna delge klubben förslag om behov av tillverkning av delar, 
medverka till framtagning av föreslagen tillverkning för att sedan överlämna detta till klubben 
i sin helhet. 

STÄMMA OCH EXTRA STÄMMA 

§ 15 Tidpunkt och kallelse 

Stämman som är Saabklubbens högsta organ, hålls före utgången av Mars månad på tid och 
plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till stämman skall av styrelsen senast 8 veckor före 
mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i Saabklubbens interna tidskrift/tidningen 
Bakrutan alternativ sociala medier. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller 
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sammanslagning av föreningen med annan förening eller fråga om väsentlig betydelse för 
föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och 
förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, valberedningens förslag till nyval i styrelsen, 
val av revisorer samt val till valberedningen med kort presentation samt verksamhetsplan med 
budget samt inkomna motioner och med styrelsens yttrande av motionerna skall finnas 
tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före stämma och extra stämma. I kallelsen skall 
anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

§ 16 Förslag till ärende att behandlas av stämma 

Såväl medlem som styrelse får avge förslag som skall behandlas av stämman. Förslag från 
medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman. Styrelsen skall till 
stämman avge yttrande över förslaget.

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på stämman 

Medlem som betalt medlemsavgift har rösträtt på stämman. Rösträtten är personlig och får 
inte utövas genom ombud.

§ 18 Beslutsförhet 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på 
mötet.

§ 19 Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med 
undantag av 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom 
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ 
majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antal röster är vald 
(valda) oberoende hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Omröstning sker 
öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning inte 
avser val gäller lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om ordförande är 
röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika 
röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 

§ 20 Valbarhet 

Valbar till styrelse och valberedning/en är röstberättigad medlem i föreningen. Anställd i 
Saabklubben får väljas till ledamot i styrelsen, dock ej till valberedningen eller till revisor i 
föreningen.

§ 21 Ärenden vid ordinarie stämma 

Vid stämman skall följande behandlas och protokollföras. 
1   Fastställande av röstlängd ( vem som har rösträtt ) 
2   Val av ordförande och sekreterare vid mötet 
3   Val av protokollförare och rösträknare 
4   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
5   Fastställande av föredragningslista 
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6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsår   
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 
7   revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste verksamhets-/   
räkenskapsåret
8   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
9 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för den kommande
verksamhets-/räkenskapsåret 
10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
11 Val av 
 a) Saabklubbens ordförande för en tid av 2 år avgår jämna år. 
 b) Saabklubbens kassör för en tid av 2 år avgår udda år. 
 c) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter.  

d) Resterande ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. 
 e) 2 revisorer jämte 1 suppleanter för en tid av 1 år. 
      i  detta val får inte styrelsen delta. 

f)  3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till 
ordförande tillika sammankallande. 

 Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på stämman. 
12 Beslut av ev. hedersmedlem . 
13 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år. 
14 Fastställande av reseersättningar fram till nästkommande stämma. 
15 Saabklubbens stipendiefond. 
16 Övriga frågor. 
17 Mötets avslutning. 

§ 22 Extra stämma 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra stämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra 
stämma när en revisor eller minst 20 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär 
det. Sådan framställning skall fattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen 
mottagit en begäran om extra stämma skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas 
inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra 
stämma skall tillsändas medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Vid extra stämma får 
endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra stämma och om 
beslutsrättighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.  

VALBEREDNINGEN

§ 23 Sammansättning, åliggande

Valberedningen består av en ordförande tillika sammankallande och 2 ledamöter valda av 
stämman. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före stämman tillfråga dem vilkas 
mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor 
före stämman skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag till 
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styrelsesammansättning, revisorer samt valberedning samt kort presentation av valbar 
medlem. 
Valberedningen äger rätt att deltaga vid styrelsens samtliga möten samt att läsa samtliga 
protokoll från styrelsens möten. 

REVISORER

§ 24  Revision 

Föreningsstämman utser: 
* En godkänd eller auktoriserad revisor samt, 
* En godkänd eller auktoriserad revisorsuppleant. 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, stämmans- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn äger rätt att regelbundet deltaga på 
styrelsemöten. Saabklubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad 
före stämman. Revisorerna skall granska styrelsen förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 
dagar före stämman. 

STYRELSEN 

§ 25 Sammansättning 
Styrelsen skall bestå av 5 – 7 personer från medlemskåren. Suppleanter träder automatiskt in 
när någon ordinarie ledamot har förhinder. Kallelse utgår alltid till suppleanter, men kallas 
med kort varsel. 

Ordförande är Saabklubbens officiella representant 
Ordförande leder och fördelar styrelsens arbete och övervakar styrelsens arbete. 
(Se separat Arbets /Befogenhetsbeskrivning.) 

Vice Ordförande träder vid ordförandes förfall in i dennes ställe 
(Se separat Arbets /Befogenhetsbeskrivning.) 

Sekreterare skall vid styrelsesammanträden och andra sammanträden föra protokoll. 
Sekreteraren skall registrera och förvara inkomna skrivelser, underteckna utgående skrivelser 
och förvara kopior av dessa och ansvara för Saabklubbens arkiv, samt upprätta förslag till 
årsberättelser.  
(Se separat Arbets /Befogenhetsbeskrivning.) 

Kassör / Ekonomiansvarig
Kassören skall inkassera och förvalta klubbens medel, låta föra noggram bokföring , 
verkställa av styrelsen godkända utbetalningar. 
(Se separat Arbets /Befogenhetsbeskrivning.) 

Ledamot
(Se separat Arbets /Befogenhetsbeskrivning.) 

Suppleant
Suppleant i styrelsen kan även väljas från de olika stabsfunktionerna.
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§ 26 Styrelsens åliggande
När stämman inte är samlat är styrelsen i Saabklubben beslutande organ och ansvarar för 
Saabklubbens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för 
Saabklubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 
Det åligger styrelsen särskilt att, 

*  tillse att för Saabklubben gällande lagar och bindande regler iakttas, 
*  verkställa av stämman fattade beslut. 
*  planera , leda och fördela arbetet inom Saabklubben, 
*  ansvara för och förvalta Saabklubbens medel, 
*  att ansvara för att upprätta föreningens mål, plan samt policy och tillse att dessa blir                                    
levande dokument.      
*  tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt  24 § och 
förbereda möte. 

§ 27 Kallelse, beslutmässighet och omröstning 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter 
har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva 
antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga 
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte 
ske genom ombud. I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom 
skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall 
sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträde. Vid sammanträde skall 
protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en särskilt utsedd 
protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 28 Lokalsektioner 
Lokalsektioner av Svenska Saabklubben bildas under förutsättning att dessa följer de stadgar 
som Svenska Saabklubben tillsammans med lokalsektioner har utarbetat. 

§ 29 Överlåtelse och beslutanderätt 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till 
sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller funktionär. Den som fattar 
beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta 
styrelsen härom. 

Inkommet till Muséifonden  fram till 31/12-2012: 3 600: kr
Skänkt av:

Bengt Åkesson   Hörby
Leif Gustavsson   Älgarås
Kjell Borgestig   Östervåla

Ulf Daving    Ski   Norge
Mikael Jardstam   Arnäsvall
Ylva och Kenneth Nyblin  Färentuna
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En trevlig dag på Sviestad
Turboklubben på banan igen:

Vilken kanondag det var när klubben besökte 
Sviestad / Linköpings Motorstadion alldeles i 
utkanten av Linköping söndagen den 20:e maj.
Klart mycket bättre än vad vi först trodde det 

skulle bli då vi dagen innan var och rekade på 
banan. Då blåste det kallt och tidvis droppade det 
lite från himlen.
Då vi i styrelsen och racecrew anlände till banan 

på lördag eftermiddag höll man som bäst på med 
prisutdelning för en racingskola som hyrt banan 
för dagen. När vi på söndagsmorgonen slog upp 
ögongluggarna på det lilla vandrarhemmet i ut-
kanten av Linköping möttes vi av en strålande 
vacker morgon. Solen stod redan högt och värmde 
bort daggen från fuktigt gräs och mark.
Turen med vädret fortsatte. Det var strålande sol 

och redan vid 7-tiden på morgonen gick killarna i 
racecrew runt i kortärmat och la sista touchen på 
slalombanan. På banan blåste det endast en svag 
och ljummen vind. Det hela indikerade på att det 
skulle bli en varm och go dag i solen tillsammans 
med massa goda vänner och deras fina bilar.
Det rådde förbril aktivitet på hela motorstadion 

denna helg. STCS fick under söndagen samsas 
med inte bara Gokarten inne på banområdet, vi 
fick även se och framför allt höra ungdommarna 
i motorcross-SM göra upp om pallplatserna på 
banan intill. Av bland annat säkerhetsmässiga skäl 
valde vi dessvärre att inte köra något acc-moment 
under förmiddagspasset. Raksträckan vi
förra året använt för detta moment ansåg vi vara 

för smal för att möjliggöra säker körning med 2 

bilar i bredd.
Det hade inte rått någon förbril aktivitet på klub-

bens forum inför träffen. Trots detta registrerade 
vi in cirka 65 bilar. Riktigt kul och nästan på 
pricken lika många bilar som förra årets träff på 
banan.
Trots att antalet från styrelsen och racecrew för 

dagen var få, lyckades träffen ändå att flyta på 
utan större förseningar.
Efter morgondagens slalommoment stod det 

klart att dagens gigant var André Lidén, medlem-
snummer 5146. André körde in på den mycket 
fina totaltiden 74,47 sekunder för sina 2 slalom-
körningar. Andraplatsen knep Daniel Alenbratt, 
medlemsnummer 637, med sin totaltid på 80,73 
sekunder. På finfin tredjeplats kom Jerry Isaksson, 
medlemsnummer 6696, på tiden 81,91 sekunder.

Saxat ur Saab Turbo Club of Sweden tidning Turbot-
rycket nummer 2 2012. Bilder och text publicerade med 

tillstånd.
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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.

Fortsättning från förra numret av Bakrutan

Beskedet från Mellde var klart och koncist. Du 
får släppa alla dina nuvarande arbetsuppgifter, 
meddela din närmaste chef Josef Eklund, som ej 
var informerad, att fr. o. m. måndag måste du ta 
tjänstledigt. Din första arbetsuppgift blir att på 
måndag morgon ta den Dodge Van, som finns på 
tekniska avdelningen och köra ned till Köln för 
att hämta 5 st V4-motorer. Dessa skall du leverera 
till Saab-fabriken i Kristinehamn.

Min första kommentar till Mellde var att det 
kändes svårt att gå till min chef och med så kort 
varsel begära tjänstledigt. Melldes enda kom-
mentar var att det är ditt problem.
Först nästa dag tog jag mod till mig och stegade 

in till Eklund. Han tog emot min förfrågan med 
viss förundran men så sken han upp och kontrade 
med att ”det spelar väl ingen roll vad jag säger, 
du är väl borta på måndag morgon i vilket fall” – 
Eklund hade genomskådat vad som pågick.

Resan ner till Köln gick bra och tre dagar senare 
kunde jag leverera motorerna i Kristinehamn. 
Arbetet med att installera motorerna startade 
omgående och efter ett par veckor var det dags 
att åter åka till Köln för att hämta en ny motor-
leverans.

Publicerat med tillstånd av Saabveteteranerna

Ahlberg konstat-
erade på ett tidigt sta-
dium att man borde 
ha ett ställe utanför 
fabriksportarna där man ostört kunde härbärgera 
några färdigbyggda bilar samt ett kontor för 
diverse skrivgöromål. Genom kontakt med Kris-
tinehamn kommun hittades en gammal trävilla 
(Kroksvik), som använts av kommunens social-
förvaltning som bostad för hemlösa. Villan, som 
låg väster om Kristinehamn, fick saneras och 
målas om för att bli beboelig. Något garage fanns 
inte varför Ahlberg beställde två enklare garage 
redan innan snön hade smält bort. Vid leveransen 
och uppförandet av garagen undrade hantverkarna 
vad det var för knepig person som inte kunde 
vänta med jobbet tills snön smält bort..

Ett av problemen med att hålla ett så här pass 
stort projekt hemligt var att handlägga inköp av 
specifika komponenter till V4-motorn. Här kom 
Rune Ahlberg och Kristinehamnsfabriken in i 
bilden. Ett bolag med namnet Maskinverktyg AB 
inregistrerades med Ahlberg som ägare, ett bra 
sätt att inte förknippa Saab med alla inköp som 
måste göras.
En annan fördel med att arbeta i Kristinehamn 

var tillgången till verkstadsutrymmen för att kon-

Rune Ahlberg

Trävillan i Kroksvik
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vertera bilar samt göra vissa maskinbearbetningar. 
Bl. a. kom råa gjutgods till svänghjulskåpan från 
Frankrike. En erfaren produktionstekniker från 
växellådsfabriken i Göteborg, Gösta Mårtensson, 
kom upp till Kristinehamn för att förbereda och 
genomföra bearbetningen av dessa kåpor.

Den ordinarie inköpsavdelningen var helt 
ovetande om vad som pågick och många incident-
er inträffade. Ett exempel var när Rune Ahlberg 
tog direktkontakt med Liljeholmens kabelfabrik 
och avbeställde leveranser av 2-taktsmotorns 
kabelhärva till motorrummet. Leveransbevakarna 
på Saab noterade att leveranserna upphörde och 
ansvarig inköpare, Erik Ekebergh, tog då kontakt 
med leverantören och i skarpa ordalag uppmanade 
han dem att följa gällande leveransplan.

Arbetet i Kristinehamn fortskred enligt planerna 
och 6 bilar konverterades i snabb takt.
Per Gillrand återvände från Italien och han fick 

tillfälle att inspektera den bil och motor som rul-
lat 4800 mil. Resultatet var tillfredsställande och 
inget hade framkommit så här långt som gjorde att 
projektet ur teknisk synpunkt kunde ifrågasättas.

En icke oväsentlig uppgift var att ta fram un-
derlag för reservdelskataloger, verkstadshand-
böcker, instruktionsböcker samt inköp av diverse 
specialverktyg.
Trots långa arbetsdagar ute i villan började tiden 

bli knapp varför Saab’s servicechef David Persson 
kallades in och vi blev två man som kunde slutföra 
denna del av V4-projektet. Instruktionsboken 
rörande V4-motorn skrevs som ett komplement 
till den ordinarie instruktionsboken.

Ett av mina bestående minnen från tiden i 
Kristinehamn var är jag satt ute i villan framåt 
småtimmarna och såg rådjuren komma fram på 
gårdsplanen. Storslaget!

Produktionsförberedelser
Sista veckan i juni, omedelbart före semestern, 

var det dags att sprida informationen om V4-pro-
jektet till en större skara. Första gänget bestående 
av S. Claesborn (produktionschef), N-G Nilsson 
(verkstadschef), B. Andersson (verkstadsingen-
jör) och B. Lindberg (verkmästare slutmontering) 
anlände till Kristinehamn på förmiddagen och 

tillsammans med Ahlberg körde man direkt ut till 
villan. Två konverterade 96:or stod uppställda på 
gårdsplanen och rent utseendemässigt syntes inget 
som avslöjade att V4-motorer var inmonterade. 
Med glimten i ögat uppmanade Ahlberg sina 
gäster från Trollhättan att öppna huven på bilarna. 
En stor förvåning spred sig bland besökarna och 
man imponerades över det kvalitetsintryck mo-
torinstallationen uppvisade.

Efter information om projektet och vad som 
krävdes för att montera in V4-motorn kom nästa 
överraskning, om fyra veckor skall produktionen 
vara omställd och tillverkning av 95/96 med V4- 
motorer startas.

Delade uppfattningar huruvida detta var möjligt 
framfördes och ett par av deltagarna var mycket 
skeptiska. Efter provkörning och fördjupad in-
formation förstod man emellertid att V4-motorn 
skulle vara avgörande för Saab’s överlevnad.
Planeringsarbetet inför industrisemestern 

inleddes och eftersom motorbytet var relativt 
enkelt behövdes inga större ombyggnader göras 
i produktionen.
På tekniska avdelningen rådde det vid den här 

tidpunkten febril verksamhet. I vagnverkstaden 
organiserades en ombyggnadslina där en bil med 
2-T-motor kördes in i ena änden av lokalen och 
sedan passerade den ett antal stationer innan den 
kördes ut försedd med V4-motor.
Målet var att bygga om ca 200 bilar under se-

mestern för att täcka behovet av introduktionsbilar 
i början av augusti. Tanken var att samtliga åter-
försäljare i Sverige och ett antal motortidningar 

Montering av V4 motorer
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skulle få köra hem i en egen bil med V4-motor. 
Starten skedde från Storängsbotten i Stockholm.

För att klara bemanningen för ombyggnationen 
kontaktades ett 40-tal erfarna bilbyggare från 
produktionen och under förevändning att man 
skulle bygga om skivbromsar ombads de att in-
finna sig på Saab måndagen den 4 juli i den första 
semesterveckan. Att få dessa personer motiverade 
var inga problem och ombyggnadsarbetet gick 
snabbare och snabbare och när semestern var 
slut hade ca
600 bilar konverterats. John Åhs, som var verk-

stadschef på tekniska avdelningen, höll i trådarna 
när det gällde personal och arbetstider.

Efter semestern fortsatte ombyggnaderna i ett 
av de stora magasinen och när allt summerats 
på höstkanten hade 6.284 osålda bilar, som stått 
parkerade på bl. a. flygfältet, fått sina V4-motorer. 
Urmonterade 2-taktsmotorer användes senare 
som utbytesmotorer av serviceavdelningen.

med 96:or som hade enkla V4-dekaler på fram-
skärmarna, som nyheten spreds till allmänheten.

Så kom då den stora dagen, den 2 augusti 1966, 
när introduktionen ägde rum. Återförsäljare från 
hela Sverige kom till Trollhättan och efter sed-
vanlig information av bl a Mellde kunde varje 
återförsäljare vända hem i en ny Saab 96 med 
V4-motor. Samtliga bilar fungerade perfekt och 
många positiva omdömen meddelades nästkom-
mande dag. Succén var ett faktum!

Mellde och resten av ledningen kunde pusta ut 
och från att ha varit en förlorare på den svenska 
marknaden kunde man nu se framtiden an med 

tillförsikt, genomgående positiva 
omdömen kom från marknad och 
press och försäljningen ökade med 
ca 20% mellan 1966 och 1967.

Beträffande bilar med 2-taktsmo-
torer såldes endast 500 st, av totalt 
24.266 bilar som registrerades i 
Sverige under 1967, motsvarande 
siffra för 1968 var 28 st av totalt 
30.620 bilar. Efter 1968 stop-
pades försäljningen av 2-taktsmo-
torer och Tryggve Holms krav att 
fortsätta 5 år uppfylldes ej.

Storängsbotten

Osålda bilar parkerade på flygfältet.

Urmonterade 2-taktsmotorer som senare 
användes för serviceändamål

Trots att flera människor fick vetskap om V4-
projektet läckte inte hemligheten ut till pressen, 
det var först när en journalist några dagar före 
introduktionen upptäckte en biltransportbil lastad 
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SAAB SONETT
Parallellt med installationsarbetet av V-4 an i 

Saab-96 gjordes även förberedelser i Saab sonett. 
Kjell Knutsson ledde arbetet tillsammans med Ro-
land Andersson. Några större problem stötte man 
inte på och ändringarna på motorn inskränkte sig 
till ett nytt luftfilter med dubbla luftintag. Detta 
för att få frigång under huven som även försågs 
med en bula. För att klara högre varvtal byttes 
ventilfjädrarna ut mot ett styvare utförande.
Sonetten med V-4 motor visades för första gån-

gen vid den officiella lanseringen av Saab-96, 
d.v.s. den 2 Augusti 1966.
De första 69 bilarna inklusive 10 förseriebilar 

tillverkades som årsmodell 1967.

MOTORBESKRIVNING
V4-motorn tillverkades i Köln och an-

vändes av Ford i flera olika varianter 
av Ford Taunus, FordTransit och vissa 
stationära installationer. Seriestart hos 
Ford var september 1963.

För att underlätta instal-
lationen i 96:an plockades 
detaljer från olika Ford-
varianter samman till en 
unik Saab-motor. Detaljerna 
innefattade bl a oljetråg, trans-
missionskåpa och en Solexför-
gasare med lägre bygghöjd.
Motorn var, som namnet anger, 

en V-motor med 60° mellan de två 
cylinderbankarna, vilket ur vibrations-

synpunkt inte är den optimala lösningen. För att 
reducera vibrationerna var därför motorn försedd 
med en balansaxel som roterade med samma var-
vtal som vevaxeln men med motsatt rotationsrik-
tning. Motorns cylindervolym var 1498 cm3 (90 
x 58,86 mm) och max effekten på 65 Hk (DIN) 
erhölls vid 4700 rpm. Maxmomentet var 11,7 kpm 
vid 2500 rpm. Kompressionsförhållandet 9,0:1.

M71 introducerades för USA med en större 
motor med 1698 cm3 cylindervolym (90 x 66,8 
mm) med samma toppeffekt men med aningen 
högre moment. Kompressionsförhållandet min-
skades till 8,0:1 för att klara de hårdare kraven 
på avgasrening.

Saab Sonett med V4-motor

Fords V4-motor

USA-INTRODUK-
TIONEN

V4-motorn introducerades på 
USA-marknaden som M68 
dvs. seriestart hösten 1967. 
För att klara de amerikanska 
klimat- och avgasreningsk-
raven krävdes vissa modifi-
eringar:
• Omkalibrerad förgasare 

(Solex)
• Cylinderlock med nitrerade 
ventilsäten för att klara blyfri 
bensin

• 5-bladig kylfläkt i plast
• Decelerationsventil fr o m M70



53

• Termostatreglerad luftförvärmning fr. o m M70
• Kolkanister för luftning av bränsletank fr. o 

m M70.
För att få motorinstallationen godkänd av Ford 

för att användas på den amerikanska marknaden, 
krävde de att vi körde vissa prov i extremt varmt 
klimat.

För den skull preparerades en bil på Saab’s hu-
vudkontor i New Haven och kördes av mig och 
Don Taylor (tekniker från Saab US) till Kingman 
Arizona. Där hade Ford en provbana ute i öknen, 
som tidigare varit en militär flygbas. Under en två 
veckors period i juli 1967, körde vi prov vid en 
lufttemperatur på 40-45°C. Av speciellt intresse 
var att säkerställa att förgasarna klarade av dessa 
höga temperaturer. Proven genomfördes med god-
känt resultat och två år senare upprepades proven 
men då med nya Autolite-förgasaren.

EXEMPEL PÅ VIKTIGA FÖRÄNDRIN-
GAR OCH KVALITETSHÖJANDE ÅT-

GÄRDER 
Cylinderblock
Motorn i originalutförande hade ett cylinder-

block av så kallad ”open deck”-typ, dvs. cylin-
derns gjutgods var ej sammangjutna i överänden 
med blocket i övrigt. Huvudanledningen till denna
konstruktion var att underlätta rengörningen 

av blocket från gjutsand. Problemet med denna 
typ av block var emellertid att cylinderväggarna, 
som saknade support i överänden, rörde sig p g a 
temperaturväxlingar, och cylinderlockspacknin-
gen skadades i sämsta fall så kraftigt att läckage 

uppstod. Fr. o m mitten av M68 infördes ett nytt 
block av konventionell s k ”closed deck”-typ. 
Problemet med cylinderlockspackningen var löst. 
I samband med denna ändring målades motorn i 
blå färg.
Insugningsrör
Eftersom insugningsröret skall täta mot tre 

individuella ytor samtidigt (H cylinderlock, V 
cylinderlock och cylinderblock) krävdes snäva 
toleranser samt en packning som kunde ta upp 
vissa måttavvikelser. I början av V4-produktionen 
noterades att på vissa motorer erhölls oljeläckage 
i anslutning till tändfördelaren och i sämsta fall 
sögs olja in i motorn via en läckande packning.
En ny packning med korkförstärkning i båda 

ändar löste problemet. Introduktion M68. För att 
ytterligare förbättra tätningsfunktionen infördes 
ett förstärkt insugningsrör med förstärkningsrib-
bor från och med mitten av M69.
Kamaxeltransmission
Drivningen av kamaxel och balansaxel sker 

medelst kugghjul från vevaxeln. Dreven i fiber-
material uppvisade livslängdsproblem och många 
bilar, efter relativt korta körsträckor, åkte omkring 
med kraftigt oljud från denna växel och i sämsta 
fall slets kamaxelns fiberhjul sönder, vilket re-
sulterade i driftstopp.
Omfattande prov kördes hos Ford och Saab 

bistod med erfarenheter från fältet. Problemet, 
som ansågs som ytterst allvarligt, löstes med 
nytt fibermaterial samt optimerad kuggprofil på 
vevaxelns drev.
Ett balansaxeldrev i stål togs också fram och 

fanns att köpa som reservdel. Ståldrevet gav dock 
aningen högre ljudnivå.
Förgasare
Den ursprungliga förgasaren (fabrikat Solex) 

uppvisade vissa brister. Bl. a hade förgasaren 
invändig flottörhusventilation, vilket resulterade 
i startproblem i varmt väder. För att råda bot på 
detta försågs förgasaren fr. o m mitten av M67 
med en ventil som ventilerade flottörhuset utåt i 
tomgångsläge.
Fr. o m M69 introducerades en ny förgasare 

tillverkad i Belfast av Autolite (Fords eget märke) 
med en rad förbättringar. Det viktigaste var en 
förbättrad automatchoke samt förfinad kalibrering 
av bränsleluftblandningen. Nya avgasreningskrav 
infördes i Sverige fr o m januari 1975. För att klara 
dessa ersattes automatchoken med en manuell 

Motorblock med cylinder typ “open deck”
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med dubbla Weberförgasare, Maxeffekten låg 
på ca 145 hk.

I rallycross var Per Eklund den stora stjärnan 
och han dominerade Europamästerskapen under 
många år. Den motor som då användes var en 
turboladdad 1815 cc-motor där effekten låg på 
drygt 200 hk.
Stig Blomqvists framfart i 1000 sjöarnas rally i 

choke, som möjliggjorde en exaktare chokehan-
tering vid aktuella avgasprov. Förgasaren försågs 
också med en decelerationsventil vars uppgift var 
att upprätthålla god förbränning vid motorbroms.
Fr. o m M77 lanserades en dubbelports, tvåstegs-

förgasare av fabrikat Solex. Med denna förgasare 
ökades toppeffekten till 68 hk.
Motorupphägning
För att reducera vibrationsnivån introducerades 

hydrauliska främre motorkuddar fr. o m M68.
Oljepump
Oljepump med ökad kapacitet infördes M68½.
Chassi
Den ökade vikten på framaxeln med V4-motorn 

ansågs som hanterbar från seriestart. Förstärkta 
fjädrar och modifierade stötdämpare infördes 
senare.
Kylfläktar
Den ursprungliga kylfläkten var 6-bladig och 

tillverkad i plåt.
Fr o m M68 infördes en fembladig fläkt tillverkad 

i plast. I samband med 1,7 l motorn krävdes bättre 
kylning och en fyrbladig fläkt tillsammans med 
mindre remskiva infördes.

TÄVLINGSFRAMGÅNGAR
Saabs framgångsrika tävlingsavdelning med Bo 

Hellberg i spetsen startade omgående att jobba 
med V4-motorn. Nils-Gunnar Svensson, som 
ansvarade för motortrimning, tog kontakt med 
Jochen Neerpach på Fords tävlingsavdelning i 
Köln, men han hade inte några råd att ge när det 
gällde trimning av V4-motorn, snarare var han 
rätt skeptisk till motorns potential. Nils-Gunnar 
lyckade emellertid bra och en trimningssats togs 
fram för privata förare. Effekten med en sådan 
sats låg på ca100 hk.

Brage Sundström, som sedermera tog över 
efter Nils-Gunnar, fortsatte trimningsarbetet och 
framgångarna på rallyvägarna lät inte vänta på sig. 
Stig Blomqvist och Per Eklund tog flera 

meriterande 
segrar. Den 
motorn som 

användes flitigast 
var en 1,7 l motor 

Ansvariga på tävlingsavdelningen Bo Swanér,
Bo Hellberg, Paul Broman, Nils-Gunnar Svensson

Rallymotor 
ca.145 hk

Rallycrossmotor ca. 200 hk.
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Finland 1975 får avsluta avsnittet med tävlings-
framgången.

SUMMERING
Med facit i hand kan man konstatera att införan-

det av V4-motorn i Saab 95/96 medförde att Saab 
klarade krisen som var betydligt allvarligare än de 
flesta kände till. Tack vare Rolf Melldes enträgna 
insatser räddades Saab och man kunde koncen-
trera sig på utvecklingen av Saab 99.

När den sista 96-bilen med V4-motor rullade 
av linan den 8 januari 1980 i Nystadsfbriken i 
Finland hade 330.171 st 96:or, 81.201 st 95:or 
och 9.961 st. Sonetter tillverkats. 95:an slutade 
tillverkas 1 februari 1978.
Avslutningsvis kan jag konstatera att samarbetet 

med Ford var mycket positivt och de var mycket 

lyhörda för våra synpunkter vad gällde kvalitet 
etc.
När den sista motorn levererats (totalt ca 430.000 

st.) erhöll Marcus Wallenberg ett brev från Robert 
Lutz, som då var högste chefen för Ford Europa, 
där han tackade för gott samarbete under de 14 
år som Saab-affären pågick. Man kan också kon-
statera att Saab’s köp av motorer var den största 
enskilda leveransen till en utomstående kund i 
Fords historia.

Robert Lutz betraktas som en av de ledande 
personerna inom amerikanska bilindustrin och 
han har haft ledande befattningar hos samtliga 
amerikanska bilföretag. Under 2000-talet var 
han teknisk chef på GM med stort inflytande 
på Saab-affären och alla de turer som föregick 
försäljningen.
Personligen kan jag tänka tillbaka på den my-

Stig Blomqvists framfart i 1000 sjöarnas rally. Den sist tillverkade Saaben med V4-motor

Brev från Robert Lutz

Robert Lutz

cket intressanta tid som jag fick uppleva 
på Saab, både när det gällde kontakten 
med många intressanta personer, men 
också den kunskap som inhämtades i det 
dagliga arbetet.

Olle Granlund

Trollhättan 2010 10 17

Vid framtagande av detta dokument
 vill jag speciellt tacka följande personer:

Britt Back som har skrivit ut på datorn, Olle 
Johansson som redigerat bildmaterialet samt 

Peter Bäckström som skaffat fram foton



5656

Nya Medlemmar Välkomna !
5335 STEPHEN BODILEY BRISTOL 

AVON

5336 JOHAN EK ÖSTERBYMO

5337 JOHAN WÅGBERG LIDINGÖ

5338 JOHANNES ELMERSSON GÖTEBORG

5339 MICHAEL JOHANSSON ÖREBRO

5340 GEERT IVEN NYKÖPING

5341 SUNE HEDSTRÖM GAGNEF

5342 ÅKE SANDQVIST BRÄMHULT

5343 JOHAN STAAF GÖTEBORG

5344 YLVA NYBLIN FÄRENTUNA

5345 MAGNUS RILEY TROLLHÄT-
TAN

5346 VICTOR FRISK SUNDSVALL

5347 MATTIAS LINDH UMEÅ

5348 ANTONINO PELLEGRINO VICENZA

5349 MATTIAS OTFORS MALMÖ

5350 KONRAD SÖDERHOLM NORDMALING

5351 BBR EKO-
NOMI AB

VÄSTERÅS

5352 LARS-GÖ-
RAN

NILSSON ÅKERSBERGA

5353 ANDERS MAGNUSSON GÖTEBORG

5354 GUDRUN BACK GAMMELSTAD

5355 STEN FORSMAN MÄRSTA

5356 PETER KANZLER FORSA

5357 STEFAN KARLSSON LINKÖPING

5358 HÅKAN LUNDBORG VÅLBERG

5359 PATRIK JONSSON ORSA

5360 JOHAN JULÈN VINDELN

5361 MAGNUS DJERF ENEBYBERG

5362 PIERRE SÖDERBERG UPPSALA

5363 LENNART SVENSSON MALMÖ

5364 WILLIAM GRANHOLM SUNDSVALL

5365 MATTIAS TÅGSJÖ ÅBY

5366 ANDERS JAKOBSEN HASSELA

5367 ANDERS KARLSSON HÄSSLEHOLM

5368 JAN-ERIK KVARNSTRÖM TROLLHÄT-
TAN

5369 JANNE SANDSTRÖM BOLLNÄS

5370 THOMAS OLSSON LOMMA

5371 LEIF KARLSSON MUNKEDAL

5372 BÖRJE JOHANSSON RABBALS-
HEDE

5373 RICHARD JANSSON SUNNANSJÖ

5374 PER-OLOF ANDREAS-
SON

SUNDSVALL

5375 MICHAEL TÖRNROS GÖTEBORG

5376 TONY HÖRNLUND MÖLNDAL

5377 MARTIN HAGBERG SOLLENTUNA

5378 HERMANN GUDMUNDS-
SON

SELFOSS 
ÖLFUS

5379 NIELS OLSEN GYRSTINGE

5380 CASPAR  HIETBRINK NOORDWIJK

5381 OTTO ERIKSEN HELLE

5382 AXEL BOEY BOORTMEE-
BEEK

5383 MAGNUS BRYNGELS-
SON

SÖSDALA

5384 DAVID LOWE DT 2 9 HH

5385 HARALD NIELSEN MUENCHEN

5386 LARS JENSEN SILKEBORG

5387 GÖTE JOHANSSON MUNKEDAL

5388 GUSTAV KRONVALL ANKARSRUM

5389 THOR-
BJÖRN

LUNDIN TOMMELILLA

5390 BO ANDERSSON SKOGÅS

5391 ALVARO ISLA NEW YORK 
NY 10019

5392 JOACIM GUSTAVSSON SKÖVDE

5393 DAG KROKAA HJÄRTDAL

5394 JOHANNES WEIS WÖLFERS-
HEIM

5395 MORGAN ERNSTSSON DALS LÅNG-
ED

5396 JOHANNES JONSSON VÄLLINGBY

5397 CAROLINE LINDBERG HÖRBY

5398 PEKKA KIURI KIRKKONUM-
MI

5399 FRANCO UBERTI PRAGELATO 
TO

5400 TONY NORDH MULLSJÖ

5401 LARS BERGERSEN OSLO

5402 PETER HOLMBERG ÖNNESTAD

5403 STURE JONSSON LIDKÖPING

F 66 LARS VIRTOFT KOLBÄCK

F67 MARIE JOHANSSON TENHULT

F 68 KENNETH NYBLIN FÄRENTUNA

F 69 PER BREIDFORS JÄRPEN

F 70 OLOF BREIDFORS JÄRPEN

F 71 VILHELMSSON BJURHOLM

F 72 BIRGITTA BJÖRCK SKÖVDE

F 73 INGRID FREDLUND OSKARSTRÖM

Nya familjemedlemmar!
Välkomna
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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 
2013-14  
20:-
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20 %
-15 %

Medlemspriser
Halva priset!Rabatt...
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Tidningsredaktionen premierar denna gång 8 
medlemmar för sina bidrag till tidningen och 
ni får i vanlig ordning en trisslott med posten 
så småningom.   

Sibylla Gustavsson
Anders Norstedt
Ted Stockhaus
Johnny Andersson

Svante Gabrielsson
Mats-Ove Fredlund
Fredrik Martinsson
Rolf Ericsson

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

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

Trisslotter Bakrutan 1-13

Dessutom får de som fått sina bilder medtagna i 
vår årskalender en trisslott i brevlådan så smånin-
gom. 

Lycka till!
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Till nästa nummer av Bakrutan hoppas vi, att ni ute i 
landet hör av er om vad ni ska göra i sommar så vi får

 en välfylld evenemangskalender!
Red

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 - 312 43 39

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 våren/sommaren 2013

Vi fortsätter med träffarna på Bialitt andra torsd-
agen i månaden kl 1800. Träffarna kan innehålla 
föredrag, videovisning eller bara en träff bland 
Saabentusiaster.
 4 Maj Saabträff i Harlösa
9 Maj MHK Gröna träffen i Kyrkheddinge
6 Juni Motorhistoriska dagen
5-7 Juli Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp
27 Juli Thulinträffen i Landskrona

22 September Gulaträffen i Kyrkheddinge
Titta gärna på vår hemsida för uppdaterad info
http://skane.saabklubben.nu

Norrlandssektionens  
träffar våren/sommaren 2013

Under vintern fortsätter vi med våra onsdagsträf-
far en gång i månaden på Umeå Veteranbilssäsll-
skaps lokal i Umeå.
Vi kör dessa datum: 6/3, 10/4 samt den 8/5
Kom upp och hälsa på så får ni kaffe och en 
stunds Saabsnack och kanske ser vi en filmsnutt 
eller gör något annat kul.
Sommaruppstart sker sedan i Burträsk den 18 Maj 
Kontakt Thomas Ramsell 070 - 312 43 39
Vi kommer sedan att medverka vid Umeå City 
Rally Nationaldagen den 6 Juni. 
Vidare info kan sökas på vår hemsida 
http://norrland.saabklubben.nu/

Välkommna
Styrelsen
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Saab Meeting in the Bavarian Forest 
– 10th to 13th of October 2013

Where:
Adventure Camp Schnitzmühle, Schnitzmühle 1, 94234 Viechtach, Germany
international call 0049-9942-94810  0049-9942-94810 GRATIS   - http://www.schnitzmuehle.de
email: info@schnitzmuehle.de

Description:
From 10th to 13th of October 2013 a Saab meeting with international participation is at the Adventure 

Camp Schnitzmühle near Viechtach in the Bavarian Forest for the second time. The meeting is open 
to all Saab Automobiles from all model years. The meeting will start on Thursday, 10th of October 
2013, the first day is without any Saab program. This day is intended as an additional day for Saabfans 
(maybe some of you have a long journey to Viechtach), the official program starts on Friday afternoon. 
The meeting ends on Sunday midday / early afternoon. 

Accomodation:
Participants have to make their accommodation booking directly at the Schnitzmühle. After receiv-

ing your booking confirmation the participants have to send a separated registration form by mail or 
email to me (see registration form).
At the Schnitzmühle the following accommodation options are available: 
Singleroom/Doubleroom, 2 persons Lodge, 4 persons Lodge (different discount is offered for adults 

and children at the 4 persons lodge). Rates for the rooms are described on the Schnitzmühle website 
or you ask at the hotel office (one night with breakfast and dinner costs in Single-/Doubleroom  61 
EUR / person / day).
Beautiful Campsite (you can also stay in a tent, come with your caravan, ...)
Please include breakfast and dinner buffet with your booking! 
All rooms and beds at the Schnitzmühle during the meeting are reserved for Saabfans. Please say, 

that you want to go the “SAAB MEETING” when you do your booking.
In the morning there is a healthy breakfast buffet and in the evening the participants enjoy together 

on Friday a grill BBQ buffet and on Saturday a Thai-Bay buffet.

Registration:
After your booking at the Schnitzmühle is confirmed you need to send me a separate registration 

form to the meeting by mail or email. Participants will receive all the needed information about the 
meeting regularly by email or telephone in exceptional cases.
 
Planned program (voluntary participation):
2 driving tours with short tour stops (Friday - short tour / Saturday - big tour)
• Saab zone with all the participants and visitors Saabs
• Saab Rally History
• Saab market
• Presentation of “Saab treasures” (models, brochures, rarities, …)
• Bongos Beach Bar (open evenings - heated outdoor bar)
• Train traveling with a historical train on Sunday - http://www.wanderbahn.org
• Outdoor program with Hajo Bach - http://www.natur-erfahren-lernen.de
• Free use wellness spa pavilions (whirlpool, steam bath, aroma sauna, ...)
• Surprises
• Many leisure opportunities
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Cost:
The meeting costs per person 5 EUR (children up to 16 years pay half price), which are transferred 

in advance or can be payed in cash at the meeting. The meeting is not for profit and there are maybe 
other costs for voluntary participation in normal range (admission, train ticket, outdoor program, ...).
Anyone who wants can buy a memorabilia of the meeting.
Any money excess of the meeting goes to the Saab Museum in Trollhättan.

More informations:
The visit of the meeting is at own risk.
Also men/women/children/partner who are non Saabfans should feel comfortable at the meeting. 

There are many leisure opportunities.
All other information will follow to all registrated participants in emails before the meeting.
Questions can be submitted at any time to me by email: matthias-ketterl@gmx.de

Saab och Saabo träff
Uppsala

Den 8-9 JUNI
Information om mötesplats och tid ges vid anmälan

Vi kommer att åka ut på landet för lunch,femkamp och andra roliga lekar
Camping:  Tillgång till el, dusch och toalett 100 :-

Tillgång till dusch och toalett 50 :-
Vid frågor och anmälan, kontakta Anders, 073-826 70 48

 eller sara.s.w@live.se

Köp & Sälj
Säljes

Skall sälja av mina delar till V4an som 
motorhuv, baklucka, fälgar, ljusinsat-
ser, 3 st centrumkåpor till jubileums-
modellen och 4st till fotbollsfälgarna, 
bensinpump, bakruta, blinkers fram och 
bak, generator, startmotor, vattenpump, 
ljuddämpare och mycket mer. Nytt drag 
till 99-900 (med kromade stötfångare).
Roger Svensson, Blentarp, 070-341 33 

56
___________________________________

Skänkes
2st V4 motorer, 1 svart + 1 blå bort-

skänkes mot avhämtning. 
Per Åberg, Österbymo, 070-248 95 47, 

0381-604 33

Delar och verk-
tyg säljes!

Pioner Compo-
nentstereo inklu-
sive slutsteg. 
Portopower, avdra-
gare, batterilad-
dare, slipsten, 
kompression-
sprovare, 
extraljus, 
glödlampor, 
tändstift, 
högeffekt-
tändspole, 
modellbilar 
och mycket 
mer. Ring för mer info!
Östen Sjöberg 070-334 02 12.
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INBJUDAN TILL
SAAB FESTIVAL 2013

i Trollhättan 
En festival i Saab Sport & Rally-anda

Arbetet med Saabfestivalen 2013 pågår nu för fullt och vi är glada att 
kunna tillkännage årets festivaltema, som kommer att vara Saab Sport & 

Rally!

Minns du den brandgula trimkatalogen till Saab V4 från 70-talet? Vare 
sig du byggde en bil för tävlingsbruk, eller monterade 2-tumssystem 

och dekaltrimmade vardagsbilen för att efterlikna de tävlingsbilar Stig 
Blomqvist, Per Eklund eller Simo Lampinen körde, så var det i Saab Sport 
& Rally-sortimentet hos din lokala Saabåterförsäljare du hittade delarna 

som satte personlig prägel på din Saab.

Saab Sport & Rallytemat passar såväl den klassiska trimskolan (med 
kamaxlar, förgasare, planade toppar osv) som den nya generationens pre-
standaförbättringar för t.ex Saab 9-3 och 9-5 i form av större turboaggre-

gat, mjukvaruuppdateringar, 3-tums avgassystem mm
.

Vad har du gjort för att sätta personlig prägel på just din Saab? Kom och 
visa oss på Saabfestivalen 2013!

Vi saknar några pusselbitar för att kunna gå ut med ett preliminärt pro-
gram vid denna tidnings pressläggning men vi har en hemsida : 

http://www.saabfestival.se/index.htm  som kommer att ge er all den in-
formation ni behöver då festivalen närmar sig.

/Festivalkommittén
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Saabträff i Vallebygden den 11 Maj 2013
Vi träffas vid Varnhems Klosterkyrka kl 11.00 för en tur i 

Vallebygben. 
Avslutning vid Holgers Cafe o Atelje i Norra Lundby.

Vi gör ett uppehåll under färden för medhavd fika.
Fika o lättare mat finns att få vid Holgers cafe där vi avslutar.

Möjlighet till övernattning finns vid Holgers och vid Skara Sommarland.

Anmälan till Kenneth Björck 0500-425 529 senast 2013-05-04

Välkomna!

Träff på Gelleråsen!
Under helgen 15 – 17 Juni 2013 körs årets upplaga av Velodromloppet på Gelleråsen och 

Saabklubbens påbörjade Närke / Värmland sektion kommer att stå som arrangör för en träff 
i samband med tävlingarna. 
Det kommer bland annat att erbjudas möjlighet till bankörning. Alla Saab bilar från ursaaben till 

9000CC med förare har fritt inträde både till Saabträffen och till båda lördagens och söndagens velo-
dromlopp.
Här invid finns en bild på banområdet och uppställning av Saabbilar görs vid 11=gräsdepån) och 

camping på gräsytan märkt parkering eller på campingplats några kilometer därifrån. Är man tidigt 
ute går det att hyra stuga men de ryker snabbt. Vidare detaljinfo kommer i nästa bakruta.
Kontaktperson är Arne Andersén på tel 019-244469 eller 070-5911378 eller l_a@telia.com.

Organisationskommitèn
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Från Dalslandsloppet till 
Bergssalagsrallyt

Förutsättningarna är att ha roligt åka två takt på så fina och roliga vägar som möjligt vara lite 
kulturella och njuta. I fjol var vi i Dalsland i år när det var min tur att stå för det hela valde jag 
Bergslagen och utgick från Midnattssolsrallyts 2006-2011 program för att få ihop en så bra tur 
som möjligt. 

GPS är inte tillåten utan vi skall ta oss fram 
efter karta. Vilka är med? Jo, Conny “Plattan 
i botten” Bergåker, vit Sport -64, Uno “155” 
Persson med fru Margareta, vit Sport -65, 
Leif “Blådåren” Blomberg med sonen Björn 
“Kicken”, blå Sport -64 och Rolf “Föråkarn” 
Ericsson med fru Anita, röd 96 -64. Ni känner 
igen oss från Bakrutan nr 3 2011. Turen varade 
i år mellan den sjunde och 10 juni.

Dag 1 
Med samling kl 8.30 hemma hos oss i Mariestad 

för fika och genomgång av road book. Exakt på 
utsatt tid hördes ett skönt och välkänt ljud ute på 
gatan och där var dom, Tidaholmarna, i sina fina 
Saabar. Så efter cirka en timma var det dags att 
dra. Men jag kom bara 50 meter innan bilen var 
stendöd. Ajaj, det började inte bra! Som tur var 
det ett enkelt slarvfel av mig: Jag hade inte satt i 
kabeln till tändspolen ordentligt efter rengöringen 
kvällen före.Nu bar det i väg upp mot Degerfors 
där vi tog den östra sidan om sjön Möckeln, en 
riktig naturupplevelse i det fina vädret. En kort 
bit på E18 i Karlskoga för vidare färd mot Nora. 
Också en fin väg med mycket natur och många 

små sjöar. Strax innan Nora ringer Margareta och 
säger det finns jättegod glass där och hon hade helt 
rätt. Det var nog dags för en liten paus...
Vi gled in i Nora och parkerade på torget och bi-

larna passade in bra i stadsmiljön då staden känns 
som städer gjorde på 50-60-talen. Efter all glass 
så skulle vi då till den första special-sträckan, 
vilken utgjordes av Järle som den kördes 2011. En 
fin sträcka på sexton kilometer med en del luriga 
vägbyten för att vi skulle komma rätt.Nu var det 
hög tid för en sen lunch i Lindes-berg.
 
Mätta och nöjda åkte vi nu till Nostalgibyn 

i Hosta där ett par har samlat på sig allt från 
bensin-station-bilar-mopeder-kläder och mycket 
prylar. Dessutom fanns fik med “världsberömda” 
räkmackor, enligt ägaren. Nu var det hög tid att ta 

oss upp till Skinnskatteberg och åka sträckan 
Bockhammar fram och tillbaks, en cirka åtta 
kilometer perfekt grusväg, kurvigt och bra flyt. 
Förstår att den är omtyckt av proffsen. Leif tog 
täten på vägen tillbaka och jag såg
i hans ögon att nu skulle han “Öka fartta sista 

kvartta” så han drog iväg med Uno hängande 
precis efter i stensprutet. Nu var det bara att 
lugnt och fint åka till Riddarhyttan och ta in på 
det beställda Bed & Breakfast för övernattning. 
Det blev mycket eftersnack över några pilsner 
och pizza.

Conny fixade specialdesignade märken och kepsar.

Skön paus i Grythyttan.
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Dag 2
Utvilade och pigga var det dags att att dra upp 

mot Kopparberg. Då denna dagsetapp inte var så 
lång skulle det bli lite kultur också, första stoppet 
blev i Kopparberg för att gå runt och titta på dom 
gamla byggnaderna. Där råkade vi bli inbjudna att 
titta på hantverksmuseet, med skomakare-smed-
postkontor med mera, av en riktig entusiast som 
pratade oavbrutet tills vi var trötta i huvudena och 
var tvungna att smita ut... Nu vidare mot Skäret 
där det också blev ett litet stopp för att kolla det 
gamla sågverket där det nu mera spelas opera 
och enligt vad som berättades är väldigt populärt. 
Så var det bara att köra igenom den lilla byn 

så började Kopparbergssträckan, nio kilmeter 
lång, inte så kurvig men med härliga upp- och 
nerförsbackar. Efter en kort transport var det 
dags att utmana sträckan som kallas Hällefors. 
24 kilometer som började med mycket kurvor 

Avslutad resa, alla ville ha ren bil utom Conny. Det 
skall synas att man åkt ”rally”!

Oskyltat och många korsningar att välja rätt väg i.

Conny har problem med tändningen i regnvädret på 
lördagen men det var snabbt ordnat för far och son 
Blomberg.

ned mot en sjö för att mot slutet bli mycket rak. 
Lite luriga vägbyten fanns också. Efter att bilarna 
fått sitt i Hällefors var det vår tur i Måltidens 
hus i Grythyttan. Så en koll på byn med mycket 
gammal fin bebyggelse och en titt in på före detta 
Karl-Jans värdshus som var en upplevelse att se. 
Så var det bara att rulla ner mot Nora där Lilla 
Hotellet väntade för övernattning och det blev 
faktiskt tid över för en koll på stan och i butiker. 

Dag3
Efter två dagar med sol och varmt så var det inte 

så roligt att titta ut: Mulet och regn.Nu bar det 
av rakt söderut på småvägar ned mot Laxå där vi 
skulle åka Mosjötorpsträckan. Den var nysladdad 
och regnet öste ner så det varken styrde eller 
drev men vi tog oss igenom sakta och försiktigt. 
Sedan var det i princip bara att åka rakt över E20 
så var vi inne på nästa sträcka: Långsmon, sex 
kilometer perfekt grusväg med bara lätt duggregn; 
riktigt kul bilåka när det är så. En snabbfika upp 
i Tivedstorp och sedan till den sista sträckan 
ner mot Sätra, men den sträckan hade jag valt 
bort efter att åkt igenom den veckan innan då 
den var uppgrusad med rätt så grov sprängsten. 
Valde i stället Myrhulltavägen mellan Sätra och 
Älgarås, en perfekt grus- och rallyväg. Nu öste 
återigen regnet ner men med bara några få mil 
hem skulle det nog gå bra.Med ett litet stopp hos 
hantverkarna i Hajstorp vid Göta kanal så drog vi 
direkt ut till Torpet där vi avslutade det hela med 
grillparty och trevlig samvaro.
Nu står bilen i garaget med nyrenoverade 

bromsar runt om” Blombergs Bilverkstad” och ny 
besiktad och bara väntar på vår och sommar igen!

Text:Rolf Ericsson 1392
Foto: Uno Persson  157
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Omslagets baksida: Middagsdags vid grllarna under  Norrlandssektionens 
träff i Ramsele, sommaren 2013   Foto Johnny Andersson

Motorhistoriska Dagen firas igen den 6 juni!
Den 6 juni syns ovanligt många histo- riska 

fordon ute på vägarna. Då är det nämligen 
dags att fira Motorhistoriska Dagen. Motorhis-
toriska Riksförbundet fortsätter att utveckla 
konceptet tillsam- mans med klubbarna och 
andra aktörer. 
Den 6 juni har Motorhistoriska Dagen etablerat 

sig som den årligt återkommande manifesta- 
tionen för det fordonshistoriska kulturarvet. Ett 
viktigt mål med Motorhistoriska Dagen är att 
uppmärksamma allmänhet, media, politiker och i 
synnerhet beslutsfattare på den fordons- historiska 
rörelsens bredd och omfattning för att därigenom 
skapa ökad acceptans för bevarandet och brukan-
det av detta kulturarv.
Information om evenemang tas tacksamt emot 

av Motorhistoriska Riksförbundet. På så sätt 
fylls detta datum i Evenemangskalendern med 
spännande aktiviteter för intresserade besökare. 
En välfylld kalender är också ett sätt att visa att 
den fordonshistoriska rörelsen är aktiv och har 
utövare över hela landet.
Var med och fira Motorhistoriska Dagen 2013 

genom att arrangera exempelvis en träff, ett rally 
eller något annat roligt den 6 juni. Ett tips är att 
samarbeta. Varför inte slå era kloka huvuden ihop 
med en annan motorklubb, eller hembygdsföre-
ningen, och bli en del av ortens nationaldagsfi-
rande. Samarbete skapar bredd och mångfald och 

lockar ännu fler besökare. 
För femte året i rad genomförs arrangörs- täv-

lingen Kultur på väg av Motorhistoriska Riks-
förbundet i samarbete med tidningen Nostalgia. 
Tävlingen utser bästa arrangemang under Mo-
torhistoriska Dagen. En jury besöker ett antal 
evenemang och utser sedan vinnare, hedersprista-
gare samt delar ut diplom. Under sensommaren 
och hösten genomförs sedan prisutdelningar i 
vinnarnas hemkommuner dit vi bjuder in pres-
sen och representanter för kommunen för att 
uppmärksamma klubben och kulturarvet. Detta 
brukar bli trevliga till- ställningar som ger kom-
munen ökad kunskap om klubben och kulturgär-
ningen, till nytta i framtida kontakter.
Tidigare förstapristagare i tävlingen har varit 

Lions Club Skänninge, Gotlands Veteran- bilk-
lubb, Norrlands Motorhistorikers norrbot- tens-
sektion samt Upplands Fordonshistoriker. Läs 
gärna mer om dessa och övriga pristagare på 
www.mhrf.se/6juni
Alla evenemang, stora som små, kan delta 

i tävlingen Kultur på väg. Några av juryns 
bedömningspunkter är hur kulturarvet lyfts fram, 
samarbete med andra, engagemang från exem-
pelvis kommunen samt miljö- och säkerhetstänk. 
Kontakta MHRF:s kansli vid intresse av att delta 
i tävlingen.

Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

Upplands Fordonshistoriker vann Kultur på väg 2012. Bild: Malin Blomquist/MHRF 
Kultur på väg i Norrbotten, vinnare 2011. Bild: Timo Vuortio/MHRF
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Stockarydsträffen
När vi flyttade till Stockaryd kom vi ganska 

tidigt i kontakt med damerna som driver 
Stockaryds Stationscafé. De hade ordnat mc-
träffar några gånger tillsammans med en lokal 
mc-klubb men var nu sugna på att ordna en 
bilträff. De undrade om Lasse och jag ville 
vara med och dra igång en bilträff. Det ville vi. 
Vi hittade ett datum som både dom och vi kunde, 

det bar sig inte bättre än att det blev samma helg 
som Nostalgias träff i Ronneby. Det kändes lite 
spännande på morgonen. Tänk om alla valde att 
åka till Ronneby istället ? Vi hade inte annonserat 
i dagspressen utan spridit det via facebook, lappar 
på allmänna anslagstavlor och i biltidningarnas 
kalendrar på nätet. 
Det blev kanonväder denna lördag, soligt och 

inte ett regnmoln i sikte. Bilarna började rulla in 
strax efter klockan 13. Gissa om vi blev förvånade 
när vi kunde räkna in 55 bilar.
Det blev också många besökare så Stockaryds-

borna måste ha gått man ur huse.
Vi hade inget jättedigert program, utan damerna 

på Stockaryds stationscafé hade engagerat två 
lokala förmågor som sjöng och spelade gitarr. Vi 
hade även en grilltallrik på menyn och de som 

tyckte det var för mastigt kunde köpa en gammal 
klassiker: Raggarslang (det vill säga kokt korv 
med bröd) och Pucko.
Inne på cafét hade vi en liten miniutställning av 

modellbilar, vilken rönte stor uppskattning. 
Vi hade ingen rallyslinga eller tipspromenad. 

Däremot hade vi godisregn till både små och stora 
barns förtjusning. 
Vi utsåg även träffens charmigaste fordon, det 

blev amerikanskt rakt över. En Chevrolet med 
husvagn (i samma färg som bilen), en Ford Edsel 
och en Oldsombile.
Det blev pris till två herrar också, de fick pris 

för charmigaste klädsel. 
Damerna på caféet ville göra något oväntat ock-

så, så det delades ut pris för charmigaste camp-
ingbord. Det gick till Saabägaren Roger Forsséns 
campingbord av trä med ett Taffelcampingset. (En 
plasthink med tillhörande muggar, tallrikar och 
ibland termos, som tillverkades på Husqvarna 
Borstfabrik, designat av Sigward Bernadotte.)
Vi blev lite bitna av detta så vi provar med en ny 

träff i Stockaryd den nionde september. 
Och tänker då låta besökarna utse charmigaste 

fordon. 
Sibylla

Sibylla och Lasse i tidsenlig 
klädsel vid träffen i Stockaryd

De tunga fordonen från Stockaryd får 
representeras av denna tidiga Volvo Diesel.

En norsk 
långnos 2T 
från 1965.




