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Vårupptakt i Burträsk
Lördagen den 17 Maj samlades runt ett 15-tal av Norrlandssektionens medlemmar 

i Burträsk för sedvanlig vårupptakt. Träffen hölls på hembygdsområdet intill camping 
och kyrka och det fina vädret bidrog till goda möjligheter att träffa folk och skaffa nya 
kontakter.
Sektionsordföranden Thomas Ramsell med 

kollegor hade fixat en tipsrunda runt samhället 
med ett gäng kluriga frågor som satte hjärnan 
på prov med skiftande resultat hos deltagarna. 
Efter tipsrundan erbjöds fika på campingen och 
prisutdelning. 
Dagens vinnare var Greger Nyberg från Docksta 

med en Saab 96 T 16.

Text och foto Anders Johansson

Ett gäng Saab 96 vid fikastoppet i Botsmark, från 
vänster Johnny Andersson, Greger             samt William 
Gidlund.

Uppsställning inför starten av tipsrundan där även lite 
nyare Saabar fans representerade i form av Saab 900 
och ett par Saab 99. Ägare är artikelförfattaren samt 
Thomas Ramsell då det gäller den oranga 99-an.

Till träffen kom även ett antal  WW-bubblor och en 
av de i Burträsk tillverkade RPB-bilarna (den gröna i 
bakgrunden).

Burträsk är som bekant känt för sin osttillverkning och har följdaktligen en jordbruks och transporthistoria så 
givetvis dök det upp en veterantraktor samt en gammal, väl renoverad mjölkbil som nyttjades av Daniel Löfbom               
på flaket vid prisutdelningen.

Framsidan: Från Rony Lutz arkiv : Kjell 
Knutson byter munstycke, och sittande i 
bilen, Erik Carlsson i samband med första 
provkörningen av Formel Juniorbilen.
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Klubbtidning för Svenska Saabklubbens medlem-
mar och trycks i 3 000 exemplar vid  SIBtryck i 

Norsborg.

Ansvarig utgivare: Lars Mårtensson.

Skriv till Bakrutan!

Skicka in dina reseskildringar, tävlingsbidrag, 
Saabäventyr m m till tidningsredaktören.

(Ej till Saabklubbens adress)
Annonser Yngve Ekberg 08-774 8 85

Artiklar till tidningen mejlas enklast i valfritt da-
taformat.Textfiler och bildfiler skickas åtskilda och 
bilder bör bibehållas som de är från kameran för 
att hålla god tryckkvalitet. Grundregel kan vara 

minst 1 MB stora!

Saabklubben eller redaktionen reserverar sig 
mot felaktigheter i inskickat och 

publicerat material.
Särtryck ur tidningen är tillåten under förutsätt-

ning att källan anges.

Stoppdatum för material till Bakrutan 2014
 

  Nr 4  9 November.

I din brevlåda ca 3-5 veckor efter stoppdatum.

I detta nr 3-2014
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Kom ihåg !

Glöm inte att skicka material 
till nästa Bakruta i god tid in-
nan deadline den  9 November 
2014 !    

Red

Visst vill du bidra till att 
göra en bra klubbtidning 

ännu bättre!
Tveka inte med att höra av dig till  

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

tidningen av det. 

Mejla: bakrutan@saabklubben.se

eller slå en signal:

Anders 070 - 510 88 78

Red
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Ordföranden 
informerar

Hej, efter en fantastisk sommar där det tyvärr 
inte har blivit fullt så mycket cabåka som jag 
önskat så är vi nyss hemkomna från Norrkö-
pingsmarknaden.

Jag har i stället för att snurra runt i någon 
av cabbarna ägnat mig åt min son Viktor som 
precis har fått upp ögonen för det här med 
bilar och min sambo Nadia. Tro det eller ej, 
men Saabarna är inte det viktigaste i livet. Det 
känns nästan som att svära i kyrkan när jag 
medger det. Trots det har det hunnit bli några 
mil i Viggencabben. Jag har inte hunnit med 
någon tvåtakt alls och där börjar abstinensen 
bli påtaglig och överhängande.

Årets Norrköpingsmarknad var som alltid 
mycket välorganiserad och fylld med fynd. Jag tror 
att det sattes rekord i år med 57 st föranmälda 
säljare.
Året hittills från årsmötet har präglats av arbete 

med utredningen av klubbens reservdelsverksam-
het, planeringen av IntSaab2016 och tack vare att 
styrelsen har fått lite andrum från allt arbete med 
att få rätsida på reservdelsverksamheten så har 
vi nu också hunnit se framåt, med träffar och hur 
vi skall förnya oss.

Vi behöver locka yngre förmågor till klubben 
och vi har redan startat enklare samarbete med 
STCS. STCS har mycket aktiva medlemmar och 
de börjar få upp ögonen även för tvåtakt. Jag hop-
pas att vi kan fortsätta samarbetet och utveckla 
det. STCS höll i SSKs banträff i Sviestad där de 
svarade för organisationen runt åkningen. Jag kan 
inte säga annat än att vi blev imponerade av hur 
proffsiga dom är. 
Vi planerar för minst en banträff nästa år. Jag har 

pratat med några av våra kunniga medlemmar 
och går allt i lås så kommer vi att kunna bjuda 
våra medlemmar på riktiga godbitar, det får vi 
återkomma om. Men jag kan lova att det kan bli 
riktigt intressant.

Vi har också tankar på att förnya SSKs klubb-

tröjor. Jag har tillfrågat en medlem som har 
designat tröjor innan och jag hoppas att han 
kan tänka sig att göra en tröja åt oss. Här har vi 
många funderingar på årströjor och begränsade 
serier, självklart i bästa kvalitet och med stil så 
du kan använda tröjan även utanför träffarna. Vi 
skulle också vilja utöka sortimentet med glas med 
vår logga och varför inte en Saab, gjuten i silver. 
Handgjorda enbart för SSK i begränsad upplaga. 
Saab Skånia har tagit fram en keps på temat 

med vår nuvarande logga som jag tycker blev 
mycket bra. Ni kommer förhoppningsvis se den 
i klubbshoppen snart.
Vi har arbetat fram underlag för framtida sty-

relser för att underlätta deras arbete, skapat 
sammanställningar så de inte behöver starta från 
någonstans före noll. Allt kommer vi att spara 
digitalt för enkel uppladdning om det behöver 
förnyas.

Det är dags för SSKs kalender för 2015. I år skall 
vi satsa på fina bilder, självklart med Saabtema. 
Om du har några bilder som du är extra stolt 
över så hör av dig till redaktören så tar vi med 
dom i bedömningen. Det behöver således inte 
vara en bild på en nytvättad och polerad Saab på 
bilden, huvudsaken är att bilden säger dig något. 
I en miljö eller i en situation som står ut. Bilden 
kan mycket väl vara på din arbetsbänk där din 
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nymålade tvåtaktsmotor står och blänker under 
ihopmontering, eller varför inte din nyrasade 
motor med oljepölen under, eller det vackra 
skogvraket med mossa på taket? Vi skall kunna 
gå och titta på bilderna och mysa fram tills vi kan 
ta ut våra klenoder igen när saltet är borta från 
vägarna. Det bästa vore ju att när året är gånget 
tar vi och sätter in bilderna i ram och hänger dom 
i garaget för avnjutning, det vore verkligen lyckat.
SjöSaaben, U93,  under vattnet skulle definitivt 

vara en aspirant till kalendern.
En svårslagen bild är den på den lätt patinerade 

och otroligt läckra midnattsblå 96 -63an fångad 
på en vacker höstväg. Ni vet vilken bild jag menar.

Vi kommer under hösten samla ihop klubbens 
funktionärer som jobbar i det tysta och gör ett 
fantastiskt jobb för oss alla. För att ta tillvara nya 
idéer och se hur vi skall utveckla klubben. 

Reservdelsshopen.
Vår förhoppning är att medlemmarna snart kan 

gå till val på det underlag som utredningsgruppen 
slutligen kommer att presentera. De alternativ 
som kommer att finnas, redovisas tydligt och i 
god tid så att alla hinner sätta sig in i alternativen 
och komma med synpunkter.
Vår utan underdrift otrolige webmaster ordnar 

så att alla medlemmar kommer att ha möjlighet 
att göra sin röst hörd via röstning på forumet.
Poströstning kommer vi också att ordna för dig 

som föredrar detta.

Vi är fullt medvetna om att tremånadersgränsen 
som årsmötet gav styrelsen på sig för att komma 
med svar är överskriden men vi anser att detta är 
mycket viktigt att utredningen blir så tydlig som 
det bara går. Verksamheten går i dagsläget runt 
så det är inte panik där, dock så måste vi finna 
en hållbar lösning över tiden där SSKs styrelse 
kan ägna sig åt träffverksamhet och inte åt affärs-
verksamhet. Vi hoppas att inom kort återkomma 
i ärendet.
Det har tagits initiativ för att skapa Reserv-

delsgruppen, något som har saknats under flera 
år, och de har börjat sitt arbete med att ta fram 
underlag för nytillverkning av delar. Mycket bra!

Jag känner mig hoppfull om att vi är på rätt väg 
och att vi i framtiden kommer att kunna lägga 
tid på träffverksamheten och utveckla den med 
banträffar, revivalträffar som den på Knutstorp i 

år med tidtypiska kläder, tält osv, och allt ni kan 
drömma ihop, så vi kan ha kul med våra fordon.
Jag har funderingar på att utöka antalet klasser 

på IntSaab2016, jag vill ha med klasser såsom 
HotRod och Ratrod. Vi har många sådana byggen 
allt sedan 80-talet och framåt. De senaste som de 
flesta känner till är ju byggen på 92orna.
Finaste orörda bil och finaste renovering är nog 

också något som bör finnas med. Det blir mycket 
jobb, men är hobbyn inte värd det? Du kanske har 
slitit med din renovering i tio år och så vinner en 
bil som enbart har polerats i 30 år, är det rättvist?

IntSaab 2015 
Nästa år är det dags för internationella Saabträf-

fen i Norge. Jag kan bara rekommendera er att 
överväga denna träff, storslagna vägar och vyer 
utlovas. Denna träff är ju också köravstånd för oss 
alla oavsett om det är tvåtakt eller nyare. 

 
IntSaab 2016  Linköping-Vadstena
Planeringen pågår förfullt, vill du vara med och 

skapa en fantastisk träff för våra utländska och 
inhemska besökare hör av dig till mig. Ju fler vi är 
som gör en del så blir allt lättare för alla. Det är 
nu mindre än 24 månader kvar och dom kommer 
att rasa iväg snabbt. Hjälp oss hålla flaggan högt 
och ge besökarna en träff de aldrig kommer att 
glömma!

Varma hälsningar
Lars Mårtensson

Tf Ordförande SSK 
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Information om reservdelsverksamheten
Utredningsgruppen för SSKs reservdelsverksamhet vill nu informera om det arbete 

som ägt rum sedan årsmötet. Det är vårt hopp att så många medlemmar som möjligt 
tar del av denna info och meddelar oss de kommentarer ni har. 
 
Den akuta orsaken till att försöka optimera 

reservdelshanteringen baserades på det ineffek-
tiva och, för medlemmarna, mycket kostsamma 
beslut som tagits tidigare om att flytta hela verk-
samheten till ett logistikföretag i Västervik. Det 
visade sig snart att vår relativt lilla verksamhet 
inte passade in det större logistikföretagets or-
ganisation och att man dessutom tvingades binda 
upp sig i ett dyrt flerårigt långtidskontrakt. Vi vet 
alla vilka förluster detta förorsakat klubben och 
dess medlemmar.
Den positiva effekten av att samla alla Saab-mo-

dellernas delar under samma tak förtogs tyvärr 
av det kostsamma äventyret i Västervik.
 
Vid det extra årsmötet 2013 fattades därför ett 

nödvändigt beslut att köpa sig ut ur kontraktet 
samt att anställa Jan Karlsson från Skattkärr, Karl-
stad samt att flytta lagret till en ledig lokal där.
Jan har en lång erfarenhet av Saab reservdelar 

från sin tid hos Saabhandlaren WAFAB i Karlstad 
och har dessutom ansvarat för Saab 99 delarna 
inom klubben och har med hjälp av flera medlem-
mar gjort ett mycket gott jobb med flytten och 
har fått verksamheten att fungera väl.
 
Vid årsmötet 2014 var som bekant många 

medlemmar lite oförberedda på de alternativ till 
reservdelshantering som förelades. Det fanns en 
viss osäkerhet om vad de olika alternativen skulle 
innebära på sikt, framför allt då de flesta medlem-
mar inte hade kunnat ta del av dem i förväg.
En medlem hade innan årsmötet kontaktat den 

avgående styrelsen med ett förslag att köpa lag-
ret och att driva det i egen regi, och dessutom 
utan något som helst vinstintresse, till en början 
i dagens lokaler och med hjälp av Jan Karlsson.
Denne intressent fanns med vid årsmötet och 

frågades ut av deltagarna. Det framkom då att 
han ej hade några planer på att tillhandahålla 
några delar till nyare saabmodeller än de som 
för närvarande finns på programmet, ej heller 
att söka svåråtkomliga delar hos bildemonte-
ringsföretagen. 
De alternativ som presenterades var

1)    Total nedläggning och avyttring av reservdels-
lagret och att enbart fokusera klubbens verksamhet 
på klubbträffar och dylikt.
2)    Sälja ut hela lagret till utomstående företagare 

som då skulle stå för inköp, försäljning och förnyelse 
av sortimentet i egen regi.
3)   Bildandet av ett separat aktiebolag för reserv-

delsverksamheten.
 
Däremot fanns inte något förslag att behålla 

reservdelsverksamheten som hittills, helt och hål-
let inom klubben. Detta bl.a. beroende på befarat 
betungande arbete med i framtiden nödvändig 
momsredovisning och hantering av sociala kost-
nader för anställd personal.
 
I Årsmötesbeslutet som kan läsas nedan står 

följande:
 
§9 Reservdelsverksamheten
 
Karl Ask går igenom de tre alternativ som Svenska 

Saabklubben står inför att ta gällande reservdels-
verksamheten.
Lennart Nilsson presenterar sig och sitt förslag 

för stämman. Lennart Nilsson svarar på stämmans 
frågor gällande förslaget samt Lennart Nilssons sam-
manbetsförslag.
 
Efter en längre diskussion röstar stämman om 

att välja förslag B. Detta med en klar majoritet av 
rösterna. 
Beslut fattas även om styrelsen får i uppdrag att 

tillsätta en arbetsgrupp att på ett kvartal skall arbeta 
med denna fråga samt tillsammans med styrelsen 
skall fatta ett beslut i frågan.
 
Styrelsen beslutade vid möte i Örebro 28/4 bl.a. 

följande enligt protokoll:
 
1.     Frågan om utredningsgruppens sammansätt-

ning, befogenheter, mål och begränsningar.
Försäljning är beslutat på årsmötet men på vilket 

sätt är inte fastställd. Det är utredningsgruppen 
som skall komma med flera förslag.
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Information om reservdelsverksamheten
Målsättning är att komma med lösningar som 

ställer medlemmars intressen främst. Viktiga 
frågor är ägandet av verktyg, licenser på delar, 
framtidsutveckling av reservdelsverksamhet och 
garantier att det gynnar Saabklubbens medlem-
mar också längre fram i tiden. Det är viktigare 
än priset.
Vissa verktyg till delar är spårlöst försvunna, 

dem måste lokaliseras.
Innan ett avtal tecknas skall det kollas av en jurist.
Modellombudsmannen kommer med förslag om 

vad som skall tillverkas framöver.
Skall en eventuell köpare sälja delar via Saabklub-

bens website? Eller skall köparen ha en egen sida 
med separat inloggning för medlemmar i Svenska 
Saabklubben? Annat alternativ?
Utredningsgruppen skall komma med 3 olika 

förslag tills mitten av juni
 
Utredningsgruppens arbete har fortgått sedan 

årsmötet med bl.a. ett arbetsmöte i Dals Ed och 
har delrapporterats till styrelsen vid möte i Väs-
terås i Juli 2014. 
Eftersom det kort efter att arbetet påbörjades 

konstaterades att den tidspress som från början 
förelåg, och som styrde den tillgängliga utred-
ningstiden till 3 månader, inte längre förelåg så 
rapporterades till styrelsen att vi föredrar att 
göra ett noggrant arbete med klubbens bästa 
som ledstjärna. 
Dessutom utökades då gruppen med två per-

soner för att få en mer riksomfattande samman-
sättning. Förutom Bengt Gustafson (Öjersjö) och 
Mats Lenngren (Stockholm) ingår nu även Thomas 
Ramsell (Norrland) och Kenneth Nilsson (Skånia) 
i gruppen.
 
Vi har under sommaren studerat några olika 

alternativ till försäljning av verksamheten, bl.a. 
Speed Parts i Uddevalla utan att finna denna lös-
ning i samklang med klubbens bästa.  Speed Parts 
som vid en första kontakt sade sig vara mycket 
intresserade visade sig senare vara helt okon-
taktbara via såväl telefon, mail som fysiskt besök 
Den vanligaste lösningen bland övriga märkes-

klubbar tycks vara en hantering i egen regi. Dock 
som i Volvoklubbarnas fall genom en gemensam 
ideell förening www.svis.se eller som i fallet Ci-
troen en internationell kanal.

Gruppens förslag:
 
Vi har i gruppen enats om följande förslag att låta 

medlemmarna yttra sig över (publiceras på SSK 
Forum samt i Nr 3 av Bakrutan som utkommer 
under september månad).
 
1. Behåll tills vidare reservdelsverksamheten 

i egen regi men gör vissa förberedelser såsom 
bolagisering för det fall, att det i framtiden ändå 
blir nödvändigt att göra någon förändring. Risken 
för det sistnämnda kan minimeras om verksam-
heten kan fortsätta bedrivas med lönsamhet och 
så professionellt som möjligt.
 
2. Reservdelsverksamhet i klubbens egen regi 

garanterar att udda och annars svårfunna delar 
kan tillhandahållas. Sådana delar med små försälj-
ningsvolymer utgår oftast i kommersiella aktörers 
sortiment på grund av för dålig lönsamhet.
 
2. Bilda ett till föreningen helägt aktiebolag där 

reservdelsverksamheten förläggs. Detta aktie-
bolag utgör legalt en egen juridisk person där 
moms mm kan hanteras enligt de tydliga regler 
som gäller för aktiebolag. I föreningar är moms-
redovisning betydligt otydligare och man riskerar 
felagerande och skattesmällar. Ett helägt aktiebo-
lag minimerar ekonomiska risker för föreningen 
och är samtidigt förberedande för det fall att en 
avknoppning någon gång i framtiden ändå skulle 
bli erforderlig, vilket då kan ske enklare. Helägda 
aktiebolag för serviceverksamhet är vanligt fö-
rekommande i föreningssammanhang av ovan 
nämnda skäl. Föreningen står för aktiekapitalet 
och ett initialt kassalån.
 
3. Tillse att de personer som sitter i styrelsen 

för aktiebolaget har professionella kunskaper 
i affärsmannaskap, ekonomi mm. I föreningen 
behövs en styrelse mer inriktad på entusiasm, 
det behöver inte/bör således inte vara samma 
personer i respektive styrelse.
 
4. En rationalisering av administrationen med 

förbättrat e-handelssystem enligt Jonathan Sulos 
förslag föreslås. Några enkla kalkylverktyg som 
hjälper till vid prissättning av varor kan behövas 
för att understödja Jan så att försäljningen sker 
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Nyheter och erbjudanden från Saabklubbens reservdelsverksamhet.

lönsamt och att bikostnader täcks såsom för 
emballage, distribution etc.
 
5. Se till att ekonomimodellen i aktiebolaget 

medger att lönsamhet för varje inköpt artikel 
kan mätas och följas.
 
6. Samarbeta med andra SAAB-klubbar både 

nationellt och internationellt för gemensamma 
inköpsmöjligheter med lägre inköpskostnader 
till följd av högre tillverkningsvolymer och lägre 
verktygskostnader etc.
 
 
Våra rekommenderade frågor till med-

lemmarna är därmed om man kan accep-
tera att;
 
1. reservdelsverksamheten behålls i egen regi 

tills vidare och så länge lönsamhet kan påvisas

2. reservdelsverksamheten förläggs i ett eget 
bolag helägt av föreningen och att styrelsen för 
detsamma sammansätts på annat och lämpligt sätt

3. Jonathan Sulos e-handelssystem används och 
att övriga rutiner för försäljning, administration 
och inköp utvecklas till stöd för Jan och verk-
samheten.

 
För närvarande fungerar reservdelshanteringen 

tillfredsställande och kommer att fortsätta i 
samma spår till dess att utredningen är klar och 
att styrelsen fattat beslut i frågan. Huruvida detta 
beslut ryms inom det tagna årsmötesbeslutet, el-
ler om frågan får tas upp igen på nästa års möte 
kommer att avgöras beroende på styrelsens 
kommande beslut.
 
Vi ber medlemmarna att höra av sig med kom-

mentarer till reservdelsgrp@saabklubben.se sna-
rast och absolut senast 15 oktober 2014. Försök 
att kanalisera all kommunikation i detta ärende 
till nämnda adress.
 
Det är vår plan att efter att vi fått utvärdera 

medlemmarnas kommentarer slutliga förslag till 
klubbstyrelsen.
 
Med vänlig hälsning

 Reservdelsutredningsgruppen
Bengt Gustafson (sammankallande)

Bengt Gustafson
Mail: bgben503@gmail.com
Ph: +46 705900518
Skype: cabsaab 

93,95,96  1956-1964
Art.nr: 783880 
Pris: 925: - 

95,96 1965-1968 
2-Takt
Art.nr: 732404
Pris: 925: - 

95,96 1967-1980 V4
Art.nr: 880328
Pris: 925: - 

Nytillverkade delar Vattenslangar
Saabklubben kan nu erbjuda vattenslang-

ar till i stort sett alla Saab 92,93.95.96 2-TT 
och V4 i bra kvalitet. Dessa finns att köpa 
i webshoppen. 
Vi jobbar vidare med att få fram vatten-

slangar till Saab 99,900 vi har en del i lager 
men det finns mer att önska.
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Nyheter och erbjudanden från Saabklubbens reservdelsverksamhet.

Saabklubbens planerade e-handelslösning
Saabklubben har idag en e-handelslösning som är väldigt komplex och kostsam (flera 

tusen/månad) samt orsakar en stor mängd onödig administration och ej kan anpassas 
ordentligt efter klubbens och dess medlemmars önskemål och behov.

Den planerade e-handelslösningen ingår i en 
gemensam plattform för vår hemsida (och inom 
kort även vårt forum och medlemsregister). Det 
innebär att man som medlem får en (1) inlogg-
ning för Saabklubbens alla IT-verksamheter. E-
handelslösningen är avsevärt enklare att använda, 
både som medlem och administratör. 

Rent konkret så kommer Janne att få mer tid 
till t ex telefonsamtal med medlemmar och ar-
bete för att ta in ytterligare reservdelar, hitta nya 
leverantörer, marknadsföra verksamheten m.m.

Den planerade e-handelslösningen är helt 
anpassningsbar och orsakar få extra kostnader 
utöver vår ordinarie kostnad för hemsidan (några 
hundra/månad). Dessutom är den i princip helt 
automatiserad vad gäller lagerhantering, fakturor, 
betalningar och mycket annat.

E-handelslösningen har ingående statistik och 
smarta funktioner för att öka vår försäljning, 
både inom och utanför Sverige. Om en reservdel 
saknas så ska man kunna anmäla intresse och bli 
meddelad när delen finns i lager. När man söker 
på t ex ”bensinpump Saab V4” på Google så ska 
Saabklubbens e-handelslösning vara det första 
resultat man ser.

Undertecknad (webbmaster) har arbetat med 
försäljning på Internet i över 15 år och byggt 
upp flera framgångsrika verksamheter. Jag kan 
med all säkerhet intyga att denna planerade e-
handelslösning är rätt väg att gå för klubben, våra 
medlemmar och vår reservdelsverksamhet.

Jonathan Sulo
Webbmaster

Tätningskrage mellan bakskärm och 
tankpåfyllningsrör,
Passar till 93,95,96  1956-1969
Art.nr: 706113 
Pris: 150:- “

Nyinkommet

Bälg till Styrväxel
Saab 92 1950-1956 

Art.Nr: 702301
Pris:175:- 

Drivknutsdamask till Saab 92 1950-1956 
Art.nr: 702237
Pris: 325:- ”
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Tillfälligt erbjudande 2
1st ny passager-
arstol till Saab 99 
2-3 Dörrars 1974-
1976
Klädselfärg: Brun
För bilar med 
färgnr: R2,R4,BK1 
Y11,SK1
Art.nr: 845252
Pris: 2.495:- “

Specialerbjudande

Höger dörr NOS till Saab 93 ev 92 med 
viss reservation.
Art.nr: 708620
Pris: 2500:- 
Dörren har lite ytrost p.g.a. dålig förvar-
ing.  Obs!  Finns endast 1st, kan bara 
beställas per telefon eller Mail. 

Tillfälligt erbjudande 1

1st ny förarstol 
passande till Saab 
99 2-Dörrars 1970-
1971
Klädselfärg: Röd
För bilar med 
Färgnr: W1 och 
RB1   
Art.nr: 842514
Pris: 2.495:- “

Beställningar
Du beställer enklast de delar du behöver från 

vår webbshop på: svenskasaabklubben.nordicshops.
com/index.html
Här kan du som medlem i Svenska Saabklub-

ben köpa reservdelar till din Saab, är du inte 
medlem så kan du köpa ett medlemsskap direkt 
i webshoppen, så tas avgiften med på samma 
reservdelsorder som du vill beställa.

Du kan också nå reservdelslagret per telefon: 
073-036 94 80,Tisdag-Fredag mellan kl 12:30-
16:00 om du inte hittar det du söker i webshop-
pen. Kan vara så att reservdelen finns ändå. Mail 
går förståss också bra, adressen är: reservdelar@
saabklubben.se

Reservdelslagret är också öppet för direktför-
säljning Tisdagar-Fredagar mellan 12:30-16:00, 
lagret finns på adress: Strandhemsvägen 3 656 
71 Skattkärr.

Hittar du inte den del du behöver så slå en 
signal då alla våra delar ännu inte är utlagda i 
webbshopen.

Bra att komma ihåg!

När ni betalar för reservdelar ni köpt av Saab-
klubbens reservdelslager så är det av yttersta 
vikt att ni anger fakturanummret som står på 
fakturanvår som referens. Annars får vår bokfö-
ringsbyrå stora problem med att hitta avsändaren 
av pengarna vilket i sämsta fall kan leda till att ni 
får en påminnels fastän ni har betalat.
 Fakturanummret står längst upp på fakturan.

Välkommen med din beställning!

Reservdelsansvarig för Svenska Saabklubben
Jan Karlsson
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Saabklubben kan nu erbjuda Gummilister till Saab 92 och 93 modellerna som är fär-
diglimmade klara att monteras på bil.

Vindrutelist Saab 92,93 alla med delad 
vindruta.
Art.nr: 704783 
Pris: 1990:- 

Bakrutelist Saab 
92,93 
Art.nr: 706063
Pris: 795:- 

Gummilist till 
sidoruta vänster 
sida Saab 92 93.
Art.nr: 716617
Pris: 850:- 

Gummilist till 
sidoruta höger 
sida Saab 92 93.
Art.nr: 716618
Pris: 850:- 

Gummilist till trösklarna höger och vän-
ster sida 92,93 
Art.nr: 703896
Pris: 295:-/st

Numera finns också vindrutelist som är 
färdiglimmad till Saab 93 med hel vin-
druta samt till Saab 95,96 1960-1967. 
Art.nr: 715299
Pris: 895:- ” 

Clubshopen uppdaterar!
Svenska Saabklubben har påbörjat ett projekt med uppdatering av vår clubshop 

med nya artiklar. Därför skulle vi behöva er hjälp med att få reda på vilka produkter 
ni vill att vi ska ta fram. Är det helt ute med tröjor, muggar och liknande eller är 
det sådant vi ska satsa på? Här bör vi även få synpunkter på vilken kvalitet/prisklass 
som kan vara lämplig

I samband med detta så ska vi också försöka skapa en formgivning/design på bland annat tröjor 
som blir så tilltalande som möjligt så finns det någon talang bland våra medlemmar som är villig 
att hjälpa till med den detaljen så vore det bra!  

Hör av er till någon i styrelsen med förslag och ideér så snart som möjligt så kanske vi kan få 
till ett nytt clubshopssortiment till nästa sommar!



12

Den 24 Maj var det premiär för Svenska Saabklubben som arrangör av bankörning och 
denna hölls på den enda banracingbana som finns att tillgå norr om Stockholm, Mitts-
vergebanan strax söder om Härnösand.

Bankörning på mittsverigebanan i Härnösand

Dagen till ära sken solen från en klarblå himmel 
och då undertecknad kom till banan strax efter 
kl 8 så var jag helt ensam på plats och grindarna 
öppna. Efter en stund så dök i alla fall förste 
medlem upp i form av klubbens kassör Magnus 
Höglund. Så småningom droppade de första be-

sökande samt funktionärerna in och vid 10-snåret 
åkte de första bilarna ut på banan.

Under dagen dök ett 40-tal klubbmedlemmar 
upp för att titta och prata en stund men endast 



12 13

Bankörning på mittsverigebanan i Härnösand

11 gav sig ut på banan så dessa fick i stort sett 
obegränsat med körtid. Snabbast på banan, alla 
klasser var Mikael Jardstam Arnäsvall med en 
Saab 96 2t.
Framåt fyratiden på eftermiddagen hade de 

flesta kört av sig så vi packade ihop och åkte 
hemåt med enbart positiva omdömen från såväl 
deltagare som besökare och funktionärer för 
dagens aktiviteter.

Text och foto Anders Johansson

Björn Olsson jagas här av Mikael Jardstam.



Bankörning på mittsverigebanan i Härnösand

14

Mikael Jardstam tog dagens rekord vad gäller avverkade 
varv runt banan, sannolikt även på bästa tid..

Gustav Eriksson Bispgården luftar en Saab 96 V4 av 
1975 års modell.

Klubbkassör Magnus Höglund hade bra fart genom 
chikanen på Mittsvergebanan

En två-takts 96 från 1964 rattas här av Anders 
Westerin från Husum.

Några av de gasglada lägger upp dagens strategi inför första start på morgonen.



Bankörning på mittsverigebanan i Härnösand

14 15

Björn Olsson under eftermiddagens pass

Johan Johansson Umeå forcerar chikanen under de 
inledande förmidagsvarven

Dagens andra V4:a på banan var en rallyutrustad -72 
med Mattias Alge som förare.

Mattias och Lejf Alge på väg hem efter en givande dag på banan.

Sten Lindgren tar en av dagens sista kurvor.
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Olofsfors Saabträff 2014
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Olofsfors Saabträff 2014

Lördagen den 14 Juni var det dags för Norrlandssektionen att arrangera Olofsfors 
Saabträff för andra året i rad. Liksom förra året gjorde Anders Linné med en stab 
kompisar sin insats med bravur med gott stöd av superfint väder och en gemytlig 
bruksmiljö. Vi räknade in runt 35 Saabar från tidiga 60-talare till en ny 9-3:a. 
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Givetvis var även andra fordon än Saab välkommna 
till träffen och resultatet blev en brokig samling fordon 
men även ett par märkesklubbar dök upp. Nedan ser vi 
Jaguarklubbens gäng med flagga.

Interiör från en Saab vars ägare Rolf Hägg har renoverat den in i minsta detalj under de senaste tjugo åren

Ingen Saab utan tidsenlig campingutrustning.

Nedan ser vi en del av arrangören Anders Linnè:s stora 
samling av modellbilar som var utställda på träffen.
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Inte att förglömma fick vi också ett Saabobesök 
i Rolf Hägg, Fränsta. Denna Saabo inköptes för 
ett tjugotal år sedan av, i Saabkretsar välkände 
Bosse Nordström från Stöcke, söder om Umeå.

Utöver fordon hade Anders L, dagen till ära, 
dammat av sin modellbilssamling för uppvisning 
i en av inomhuslokalerna där det också visades 
instruktionsfilm för verkstadsarbeten för besö-
karna.

Till träffen var bl.a. Jaguarklubben med flera lokal 
klubbar inbjudna så totalt dök runt 130 fordon 
upp vilket är en klar ökning jämfört med i fjol.

Text och foto Andes Johansson

19

Ovan ser vi nytt och gammalt i god blandning, till vänster Nils Gidlunds Saab 900 -91 och till höger en 2014 Saab 
9-3 som vi fick låna in från Carstedts i Umeå.

Träffgeneralen Anders Linné vid prisutdelningen 
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SAABOsemester 2014
Mina tankar i våras var att jag skulle åka ner till Trollhättan med min SAABO vagn, gå 

på Saab:s museum och fira att det var 50 år sedan min vagn såg dagens ljus. Tänkte att 
vi skulle komma hem till SAAB bilarnas hjärta. Men hur gör man det när man inte har 
någon passande bil att dra mer. Vi backar bandet å tar en liten snabb resumé.

Hitta Saabo vagnar.
Jag har alltid kört Saab, men intresset för äldre 

bilar började sommaren 2011. Jag uppsökte då 
Saabmuseet för första gången och fick reda på  att 
Saabs största tillbehör var en SAABO. En sån vill 
jag ha, men ”hur hittar man en sådan?” tänkte jag. 
Senare samma dag åkte jag av en händelse på 

ett besök och blev där varse en vagn A20,  Detta 
måste vara ödet tänkte jag. Den vagnen inköptes 
och fick följa med oss hemåt. I letandet efter re-
servdelar hittar jag en orörd/original vagn A 53, 
och efter lite övertalning blev även denna min. 

Dragbilen SAAB 95 -64
Sen var det att leta bil. Hade bestämt mig att 

det ska vara en Saab 95 -64 men dessa växer ju 
inte på träd nu förtiden. Jag kollade på många 
objekt, men de flesta var svåra att få köpa lös. 
Ju närmare det blev 2014 desto  ihärdigare blev 
jag i mitt sökande. Jag kände att jag bara måste 
åka till Trollhättan för att fira 50 år med vagnen 
plus bil. Jag insåg till slut att nu är det för sent 
att köpa ett objekt och få igång till sommaren 

2014. så det fanns bara ett sätt, köpa en som är 
klar. Jag bestämde mig en söndag i maj, för att i 
dag ska jag köpa en 95 -64. Ringde dit jag viste 
att en fanns och fick ett pris, ”Jag tar den” sa jag 
och hämtade den fredagen därpå. Hem med bilen, 
på med drag. Så var dragbilen klar och firandet 
sommaren 2014 kunde bli av.

Resan för att fira två 50 åringar.
Nu var allt klart. Kunde packa i bilen med mina 

saker, plus bilens, Olja, verktyg, fett, reservdelar, 
verkstadshandbok m.m. Tänkte många gånger att 
hur ska bilen klara av att åka från Malung ner till 
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Avstickare på resan 
Planerna kom att ändras när jag såg att det var 

SAAB träff i Gävle. Jag hade aldrig varit på någon 
sådan träff tidigare så planerade om resan lite, om-
väg via Gävle lades till. Jag började min semester 
med att åka till Hjornäss brygga och stanna på 
dans och genast när man stannar på parkeringen 
så kommer folk för att se på bilen och vagnen. 
Många för att prata minnen om Saab. Därefter 
gick turen vidare till nästa dans i Forsbacka och 
sen till Gävle på några dagars besök. Till sist var 
det dags för Saab träffen i Gävle.

Trollhättan. Det är ju ungefär 35 
mil enkel resa, vilket skulle bli ca 
70 mil tur/retur. Jag var speciellt 
osäker eftersom jag inte är någon 
mekaniker och bilkunnig,  Vad gör 
jag om det blir något fel.? 
Jag tänkte att det finns säkert 

någon som kan hjälpa mig.  Veckan 
innan resan så hade bilen börjat 
vibrera, så då blev jag osäker om 
jag skulle åka iväg, så jag ringde en 
vän, och han nämnde då att när 
det är varmt kan man få fetta in 
drivknutarna lite extra. Efter det 
gick ”Vera” hur fint som helst. Då 
kunde resan mot Trollhättan börja.

SAAB träffen.
Alla samlades under morgonen på parkeringen 

för gemensam karavan till träffen. Genast på 
parkeringen var det många som kom å tittade 
på ekipaget. Rullade ut mot Engeltofta där man 
fick se många fina bilar under dagen. Nu när man 
hade en Saab med på träff så var det lättare att 
knyta an med andra. Få lite tips och kontakter för 
framtiden.  Det blev en kanonbra träff, så nästa 
sommar måste det bli fler träffar. Efter träffen så 
rullade vi vidare mot Trollhättan.
Rullade sakta ner i landet. Var jag än stannade till 
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så kom det folk och började prata.  Jag har aldrig 
varit med om det tidigare, och det var inte lite 
folk.  Vissa bjöd till och med hem mig på kaffe. 
Stannade till utanför Örebro hus ”Veras” gamla 
ägare. Åkte någon tur till Saab fantaster (men 
ingen hemma tyvärr), men fick se en gammal re-
noverad mack. Resan gick vidare mot Örebro och 
sen in i Lanna för att se på lite Saabar hos Mats. 

När man sen skulle sova på kvällarna så var det 
bara att backa mot någon snygg vy. Fick ju vackra 
utsikter i panorama fönstret.

TROLLHÄTTAN.
Sen kom kvällen då man var framme i Trollhät-

tan. Jag började med att åka ut till fabriken och 
ta ett kort. Nu var Vera hemma igen. Efter 50 år 
på vägarna. Fortsatte vidare till en herre som re-
noverad en 95, utrustad med bland annat soltak 
och lite andra finesser, så den blir fin att se när 
den blir klar.
Morgonen efter så stod jag utanför Saab muset, 

och fick en hedersplats utanför entrén. Där fick 
ekipage stå hela dagen, under min tur inne på 
Saab museet och under sightseeingen för att få 
se lite andra Saab renoveringsobjekt.  Efter den 
dagen  åkte vi på Slussträffen som går av stapeln 
på onsdagar i Trollhättan.  Roligt och trevligt var 
det att när man åker in mot slussområdet så 
kommer en 900 med toppola. Båda Saabs stora 
tillbehör på rad.
Nere vid slussen så gick vi runt och tittade 

på andra fina bilar, många fina Saabar var det ju 
givetvis. Det blev många frågor om bilen, vagnen 
men framför allt barnstolen. Den var en riktigt hit. 

Efter denna långa dag så började jag min hemfärd. 
Och som alltid så blev det att sova efter vägen. 
Tog mig ungefär 15-35 mil om dagen. Blir så med 
alla kaffe besök man skulle hinna in på.
Jag var ute 9 dagar och avverlade lite över 160 

mil på turen. utan ett endast problem, om man 
då bortser från service samt fetta/olja in diverse 
delar.
Så nästa år ska semestern bli längre i både dagar 

och mil. För detta var något så himla underbart, 
trevligt å roligt att vara ute på. 

Text och foto Stefan Elofsson
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Saabträff i Tibro
Då det efterfrågats en träff i Tibro så tog jag tag i den saken, och skickade ut en inbju-

dan via sms och Facebook.  Datumet sattes den 29/5-14 vilket är på självaste cruising 
dagen i Tibro. 
Vad jag inte visste när jag sände ut inbjudan 

var att det samtidigt i Örebro skulle hållas en 
Saabträff.
Det blev i alla fall några som kom och vi hade tur 

med vädret för det var tusan till varmt denna dag. 
En väldigt spridd skala av Saabar, dök upp dom 

till exempel en Saab 99, en 96:a med breddade 
fälgar, samt en Saab 9000 som i mina ögon var 
för mycket sänkt.
Det kom också lite nyare Saabar som 9-3 och 

9-5, samt klubbens materialförvaltare Håkan 
Larsson som närvarade i en 900 lyx med Toppola.
 
Träffens äldsta deltagare kom i en vit 9-3 från 

2002 som endast rullat straxt över 5000 mil. 

Denna man har tydligen kört Saab hela livet, och 
han berättade om när han i en Saab 92 utan lucka 
i bak skulle ut på semester. Fru, tre ungar och 
packning. Det var lite krångligt att packa tyckte 
han. Färgen på bilen, jo, grön såklart.
Det fikades och pratades Saab under de timmar 

vi träffades. 
Efter detta så ”invigde” vi crusingen med att 

avsluta vår träff med att ta ett strög.
Och så klart så bestämde vi att vi träffas nästa 

år igen. Men då med mer erfarenheter av att 
ordna en träff. 
 
Jag tackar de som kom och att igen fått solsting.
 

Text och bild Fredrik Martinsson.

Håkan Larsson med sin Saab 96 V4 och samt Saab 900 Toppola i bakgrunden
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Saablegenden Gösta Karlsson har gått ur tiden.

En man som bara hade vänner
 Saab´s mest framgångrike banracingförare 

Gösta Karlsson somnade in i en ålder av 77 år den 
12 mars 2014, efter en kortare tid på sjukhuset.
Gösta Karlsson växte upp i Åskloster i närheten 

av Varberg och fick en grundläggande motorut-
bildning i samband med värnpliktstjänstgöringen 
på motorkompaniet på I 16 i Halmstad. I övrigt 
var Gösta i stort självlärd mekaniker. Arbetslivet 
började som bilmekaniker på Wohléns  Bil AB i 
Varberg, som sålde Mercedes och Saab. Dåva-
rande chefen Sture Wohlén märkte snabbt den 
nya medarbetarens tekniska och administriva 
talang och Gösta blev verkmästare redan vid 21 
års ålder.

Motorsportkarriären inleddes 1954 som TT-
åkare med Italienska Rumi-cyklar. 1957 kördes 
första biltävlingen med en grupp 1 Saab 93 i 
Västkustloppet. 1959 satsade Gösta helhjärtat 
på bilracing med en egentrimmad Saab 93 och 
slutade 3:a i SM tabellen. Sedan följde 5 år av 
intensivt tävlande med fabriksunderstödda Saab-
bilar. Ofta i två olika klasser (grupp 2 och grupp 3) 
och 1961 gällde det engagemanget även att köra 
Saab FJ samma tävlingshelg som standardbilarna. 
Framgångarna lät inte vänta på sig, Gösta Karlsson 
samlade ihop 12 SM tecken under dessa år. Redan 
1960 började Gösta tävla utomlands, i början 
fram för allt långlopp och sedan i EM serien för 
standardbilar. Även här var resultaten glänsande, 
ett EM guld och många topplaceringar. 1965 var 
Göstas sista år som fabriksförare, men en av de 
största framgångarna kom 1966 då Gösta och 
Sigvard Johansson vann 6- tim. tävlingen på Nür-
burgring med Sigges s.k. 97-hästars Saab.

Under hela sitt arbetsliv var Gösta trogen 
Wohlens bilfirma i Varberg, trots att firman 1960 
miste agenturen för Saab och blev en Volkswagen- 
återförsäljare.
Gösta hade hela tiden stöd i Saabtävlandet av sin 

gamle chef ” så länge Volkswagen eller Porsche 
inte kan förse dig med ett bra kontrakt skall du 
fortsätta att köra Saab”. Gösta var en omvittnat 
duktig mekaniker av många betraktad som ett 
mekaniskt geni och oerhört noggrann.  Pga. sin 
personlighet med stort lugn och gott humör var 

Gösta också respekterad och mycket omtyckt 
av sina medarbetare. Det kan nämnas att meka-
niker under alla Saabåren var kamrater, som till 
vardags jobbade på VW verkstaden. Efter några 
år befordrades Gösta till verkstadschef och var 
med och utvecklade förertaget genom planering 
och uppbyggnad av nya verkstäder både i Varberg 
och i Falkenberg. Då pensioneringen närmade sig 
hade arbetsstyrkan ökat till ca 75 man.

Det stora fritidsintresset förutom motorspor-
ten var fotboll, vilket bl.a. innebar ledaruppdag.

Göstas ” andra hemland” var Italien, dit familjen 
åkte på semester i stort sett varje år ända tills för 
några år sedan.  Gösta hade lärt sig språket och 
semestern innebar även kontakt med fram för 
allt Rumi- entusiaster, för erfarenhetsutbyte och 
inköp av reservdelar till renoveringsprojekten 
hemma i Varberg.

Gösta Karlsson efter seger på Skarpnäck troligen 1962
Foto: Göstas egna album
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I anslutning till pensioneringen blom-
made Saabintresset upp igen och Gösta 
införskaffade ett renoveringsobjekt och 
delar för att kunna bygga en replika av 
sin framgångsrika Saab Sport. Emellertid 
drabbades Gösta av en blodsjukdom för 
knappt 10 år sedan och orken räckte inte 
till för biljobb, utan det fick åter bli mo-
torcyklar.  Den halvfärdiga bilen såldes till 
Holland, men en hel del sällsynta saabdelar 
hamnade hos svenska samlare. 

På ålderns höst slöts cirkeln och Gösta 
lade sin krafter på MC- sidan framför allt 
Rumi. Det sista stora projektet var en 
minutiös och mycket komplicerad renove-
ring av en M V Agusta 125 cc fabriksracer 
från 1955. En stor dag för Gösta var utan 
tvekan då han sommaren 2013 uppvis-
ningskörde den fina M V´n på Karlskoga 
motorbana och kunde konstatera att allt 
fungerade.

Även om motorcyklar tog stor plats i 
Göstas liv på senare år, fanns hela tiden 
ett stort hjärta för Saab. Gösta deltog med 
glädje i träffar och möten och delade alltid 
med sig av sitt stora kunnande och sina er-
farenheter till intresserade i ”Saabfamiljen”

Gösta efterlämnade sin älskade  hustru  
Ulla, barnen Carina och Magnus med fa-
miljer, i stor sorg och saknad.

En mycket skicklig yrkesman, en stor 
sportsman och en oerhört fin människa 
har gått ur tiden, men för oss som hade 
den stora förmånen att lära känna Gösta 
Karlsson kommer han alltid att finnas kvar 
i minnet.

Ulf G Andersson
För vännerna i Saabklubben

Gösta vid den färdigrenoverade MV Agusta i September 2012 
Foto: Ulf G Andersson

Gösta Karlsson i depån på Karlskoga motorbana där han 
uppvisningskörde MV Agustan från 1955. 

Foto: Ulf G Andersson
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Saab Formula Junior
Ett unikt stycke svensk motorhistoria 

En svensk formelbil, tillverkad av en av landets bilfabriker, var något helt unikt 1960 och 
saknar motstycke i den svenska motorhistorien. Utifrån icke publicerade bilder, Saabdo-
kument, artiklar i dåtidens tidningar och framförallt samtal med så många som möjligt 
av de personer som var delaktiga i detta projekt, har vi försökt teckna, en så fullständig 
bild som möjligt, av historian kring de två Saab Formula Junior-bilarna.

Utvecklingsarbetet

Man kan se utvecklingen av SAABs Formula Ju-
nior som en direkt fortsättning på den inriktning 
av tävlingsverksamhet som Rolf Mellde en gång 
startade med Saab 92. Utan den tävlingsverksam-
het som Mellde och Landbü startade med början 
1949 och de framgångar som dessa resulterade i, 
kunde inte utprovningen av en helt ny bil åstad-
kommas så koncentrerat och effektivt.

Tack vare framgångarna med Saab 92 och Saab 
93, började ledningen förstå att det låg ett starkt 
PR-värde i att kunna utnyttja tävlingsresultaten 
i annonser och försäljningsbroschyrer. Samtidigt 

framgår det klart att Rolf Mellde drev sina hjärte-
frågor med att framhålla och visa på framhjulsdrif-
tens fördelar. Under hela 50-talet var Mellde den 
drivande kraften vad gällde tävlingsverksamheten 
och, som vi vet nu, med betydande framgång. 
Utvecklingen av Sonett 1 var ett steg i denna 
riktning, men någon fortsättning på denna rena 
racersportvagn blev det inte då klassgränser och 
trimningsförutsättningar ändrades.

Saab-ANA gav, med början 1961, ut ett nyhets-
blad, enbart till återförsäljarna, för att specifikt 
framhålla tävlingsframgångarna, i avsikt att för-
stärka försäljningsargumenten. 

Under senare delen av 50-talet kom Formula 

Från Rony Lutz arkiv: Första testningen 11 oktober 1960 Såtenäs militärflygfält: Från vänster: Erik Carlsson (med 
ryggen mot kameran), Sigvard Sörensson (med paraply) chassiansvarig och senare chef för experimentavd.,Kjell 
Knutson, motoransvarig, Sven-Åke Grahn, chassiingenjör (lutande över sittbrunnen), Gustaf Sperr (med paraply), Rolf 
Mellde (med keps och ryggen mot kameran), Olle Lindqvist (i hatt) och man i bakgrunden=okänd.
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Junior-klassen till, för att ge möjlighet till en 
formelbil som byggdes på, i huvudsak standard-
komponenter. Mellde såg här möjligheten att göra 
en framhjulsdriven ”monoposto” för att återigen 
visa att det är fullt möjligt att göra en konkur-
rensmässig racerbil med framhjulsdrift.

Ett beslut fattades tidigt 1960, att två vagnar 
skulle tillverkas efter Melldes intentioner. Enligt 
Teknikens Värld hade Mellde varit både i England 
och USA för att samla erfarenheter. I huvuddrag 
skulle vagnarna ha självbärande kaross, vilket var 
unikt. Här var Saab först, tre år innan Lotus 25! 

I Saabs interna personaltidning Vips nr 5 1960  
skriver man ” arbetet med experimentvagnarna 
påbörjades i mars – april i år. Till stor del har det 
utförts i form av frivilligt arbete av ett tiotal man 
från utprovnings och konstruktionsavdelningen”
Konstruktionsteamet, med John Ohlin i spetsen 

(inlånad från verktygskonstruktion) gick till verket 
i Åsaka-verkstaden som nu inhyste all verksam-
het som berörde tävlingssidan. Tillsammans med 
Eric Carlsson (E.C.) fanns nu även Carl- Magnus 
Skogh (C-M.S.) som fast anställda förare. Förutom 
alla planerade rallyn skulle man även hinna med 
banracingen. För tävlingsverksamheten fanns nu 
även en mekanikerstab med Sven ”Sölebo” Ols-
son, Sven Wennerdahl och motormekaniker Rolf 

Ebefors på plats. Av sammanträdesprotokoll kan 
man utläsa att ”KMX” (konstruktionsavdelning-
ens experimentverkstad för prototyptillverkning) 
i högsta grad var involverad för framtagning av 
kaross- och chassikomponenter.

Enligt Formel Junior- reglementet, var max. slag-
volym =1100 cc, inte utan anledning då gränsen 
säkerligen var anpassand för en Fiat 1100-motor, 
vilken troligen funnits i tankarna hos den italien-
ske greven Lurani, upphovsmannen till Formula 
Junior-klassen.

Josef Eklund (chef för motorlab.) och Kjell Knut-
son (utprovnings ing. och sedan tidigare ansvarig 
för tävlingsmotorer) gjorde en första utredning 
som kom fram till att motorn kunde borras till 
en cylinderdiameter på 74 mm. Josef E. ritade 
en kolv med invändiga förstärkningsribbor och 
två kolvringar. Motorn placerades liggande (15˚ 
mot horisontalplanet) för att få en låg frontlinje 
och en låg tyngdpunkt. Med den erfarenhet som 
man hade från tidigare grp.3-trimning, skulle man 
börja med porttider, som man hade erfarenhet 
av i kombination med den dubbelförgasare som 
fanns tillgänglig för 750 GT-varianten. (Solex 44 
PII). För att snabbt få motorer för inbyggnad, 
började man med 850-motorer men då med 
rätt kringutrustning. För att sänka tyngdpunkten 

Från Vips nr 5 1960: FJ-racern och en del av personalen som varit sysselsatt med bilen i Åsakaverkstaden. Fr. v. 
montör Gunnar Glada, snickare Alf Estborn, ingenjör John Ohlin (chef) och plåtslagare Bertil Johansson
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vred man växellådan så att växelförarmekanismen 
sitter på undersidan av bilen. Tändsystemet kom 
från Saab 750 GT och tändstiften som användes 
var Bosch DM 250 

Ett omfattande utvecklingsprogram fastställdes 
och där ingick separata insug, det som senare 
skulle bli 1+1/2 dubbelförgasare (44 PII), förutom 
en vevaxel med större vevskivor, för att kunna 
öka vevhuskompressionsförhållandet. Detta låg 
dock mer än ett halvår framåt i utvecklingen. 
Det gällde i första läget att skaffa sig kunskap 
om FJ´ns prestanda för att få en uppfattning om 
hur konceptet skulle kunna möta konkurrensen.
                                                                                                                   
 Utvecklingsläget i slutet av 1960, tillät fortfaran-

de endast 850 cc-motorer. En av de huvudsakliga 
frågorna var om Saab FJ skulle hålla måttet och 
kunna ge ett konkurrensmässigt motstånd. Svaret 
på detta skulle komma vid provkörningarna på 
Såtenäs militärflygfält (F7-flottiljen) den 30 nov. 
och 1 dec. 1960. Saab hade goda kontakter med 
militären på Såtenäs. Med bra framförhållning 
och planering var det aldrig några problem att 
få tillgång till banorna. Helt uteslutande var det 
taxibanorna som användes.

Andra halvan av 1960 kom nu att kännetecknas 
av ett intensivt utvecklingsarbete och inte minst 
ett packningsarbete för att t.ex. få plats med en 
avgassamlare under bilen. Knutson ritade tre al-
ternativ, varav det senaste i utvecklingsserien är 
daterat så sent som maj 1962. Expansionsvolymen 
kom att utvecklas i 7 steg upp till aug. 1960. 

För att kunna få ett drivaggregat för provkörning 
av vagn och andra modifieringar, t.ex. konstruk-
tionsändringar på växellådshus och kåpor inkl. 
växelföring, valde man att göra två 850-motorer 
med rätt förgasare och en grp.2-trimning. Ut-
gångsläget för förgasarsituationen var att använda 
dubbelförgasaren från 750 GT (Solex 44 PII). 

Karossen hade ingen bärande ram som var bruk-
ligt vid tiden, utan bilen ”hålls ihop” av en stark 
och lätt, självbärande skalkonstruktion av stålplåt  
(monocoque), ca 2 m lång och med en vikt på 
44 kg. En glasfiberkåpa fram täckte motorn och 
en den bakre täckte den 45 l stora bensintanken. 
Karossens bakdel är tvärt ”avhuggen” för att ge 
bättre luftsläpp i höga farter. 

I tidningen VIPS nr 5 1960 skriver man: Den 
bärande ”lådan” har kunnat byggas av i stort sett 
plana plåtar och utan att dubbelkrökta ytor be-

Från Teknikens Värld  nr 11 1960. Teckning av Gunnar 
Sjögren

Från Rony Lutz arkiv: Motor och batteriplacering i ett 
tidigt skede. Notera dubbelförgasaren och de dubbla 
SU-bränslepumparna

Från Rony Lutz arkiv: Bränsletankrens placering
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hövt tillgripas. Den har i stort sett utförts 
som handarbete och med få verktyg. För 
punktsvetsningen har verkstadens serie-
verktyg använts För att hålla nere vikten 
och få små dimensioner, har fjädrarna för 
alla fyra hjulen utförts som dragfjädrar. 
Av viktskäl har det ordinarie batteriet 
ersatts av två motorcykelbatterier. Elsys-
temet 12 volts.

I sitt färdiga utförande hade FJ-vagnen 
en totallängd= 3600 mm, hjulbas= 2067 
mm, spårvidd fram=1224 mm/ bak=1234 
mm. Största bredd= 1430 mm. Bräns-
letankens volym= 45 liter. Totalvikt ca 
380 kg

Pressvisning

13 oktober 1960: Saab FJ visades officiellt för 
pressen. I samband med en provkörning på Karl-
skoga-banan, gjordes en spektakulär filmning och 
presentation av den första svenska formelbilen 
för svensk TV. Filmen och en intervju av Torbjörn 
Axelman med Mellde kunde visas för den svenska 
Tv-publiken.  Mellde och Carlson kör bil nr 1 vid 
pressvisning och efterföljande test. 
Fösta sidan på KAKs klubbtidning, Svensk Mo-

tortidning 15/11 -60, pryddes av en bild med 
Mellde bakom ratten i fullfart med bil nr 1. I 
tidnigen skrev man ”Vid bilsalongen i Stockholm 
slog Saabs sportvagn ner som en bomb. Lika 
överaskande uppenbarade sig en Formel Junior 
från Trollhättefabriken”
17 november skrev även Teknikens Värld en 

första artikel om bilarna och en Saab FJ utgör 

Från Rony Lutz arkiv : Från vänster: Kjell Knutson byter 
munstycke. Sittande i bilen, Erik Carlsson i samband 
med första provkörningen

Enligt VIPS gjordes den första provkörningen 
den 11 oktober. Troligen skedde detta på Såtenäs 
flygfält. På bilder från detta tillfälle kan man se att 
första versionen av avgasrör mynnade vid nedre 
delen av karossen. Nästa utvecklingssteg blev 
den utformning man kan se på bilarna idag d.v.s. 
avgasröret mynnar vid främre och övre delen av 
vä bakhjul

Från Rony Lutz arkiv: Rolf Mellde i FJ´n, den första 
paradbilden?

Från Rony Lutz arkiv: Fototeamet och folket kring FJ´n
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omslagsbild. I artiklarna från denna tid kan man 
läsa att första bilen från början var målad klarröd
.
Jämförande körproven på Såtenäs 
flygfält (30 nov. och 1 dec. 1960).

Körproven var planerade i minsta detalj för att 
fastställa accelerationsdata, toppfart och en första 
utvärdering av vagnegenskaper. Till denna prov-
körning hade man även lånat in Bosse Ljungfeldts 
Lotus FJ med en Ford/Cosworth 105 E-motor. 
Fordmotorn gav i den bänkkörning, som företogs 
efter proven, 78,5 hk/6900 rpm. Lotus-bilen har 
kunnat identifieras genom transportbussens BP-
reklam och C-M.S. minnesbild.

Den 30 november 1960 var allt förberett för 
provkörning. Olle Lindqvist hade fastställt ett pre-
ciserat tidsschema som samtidigt var en check-
lista. Enligt plan skulle nu bilarna vara färdiga för 

provstart. Med bilarna tankade och vägda skulle 
de vara tillgängliga 12.30. Ansvarig för transport 
och materiel var John Ohlin. Ingenjörsteamet 
bestod av Olle Lindqvist, Kjell Knutson, Hylander 
(okänd) och John Åhs, dåvarande ansvarig för täv-
lingsverkstaden. Dessutom var C-M.S.  (förare), en 
chaufför från BP (troligen för transport av Lotus-
vagnen) och en mekaniker (Appelqvist) på plats.

Provprogrammet innefattade både såväl accele-
rationsprov i tre delar mellan stående start och 
upp till 1000 m, som topphastighetsprov.

Med tanke på att Saab FJ´n (bil nr 2) hade 
850-motor och vägde vid provet 389 kg mot 
motsvarande 1000 cc-motor och 345 kg för 
Lotus, så klarade sig Saab FJ´n bra med ca 0,5 till 
1,5 s längre accelerationstid under tio delsträckor 
upp till 1000 m.

Lotusen kom dock upp i 191 km/h på den fly-
gande kilometern mot 172 km/h för Saab FJ. 

En direkt uppfattning och bedömning av pre-

Jämförande prov på Såtenäs 31/10-1/11 1960. Carl-
Magnus Skogh vid ratten, Mellde och Ohlin skjuter på. 
Foto Ronny Johansson

Den inlånade bilen (Lotus) med en Ford 105 E-motor 
som användes för jämförande prov med Saab FJ.  
Foto Ronny Johansson

Från Rony Lutz arkiv: Pressvisning med Tv inspelning 
på Karlskoga 13 oktober 1960. Erik vid ratten under 
intervju med Mellde. Från STV, Torbjörn Axelman. 

Från Rony Lutz arkiv: Testdag på Gälleråsen troligen 14 
oktober 1960. Från vänster Kjell Knutson, Erik C., Olle 
Lindqvist, John Ohlin, Gunnar Glada, Rolf Mellde i bilen 
och Appelqvist.
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standa för FJ-projektet var inte rättvisande då 
Saab-motorerna hade standard slagvolym (850 
cc). Motorerna (94822, FJ- III och 102937- FJ II) 
hade olika avgastider (44,5 resp. 43,5 mm), insug-
ningstider (97,9 resp. 97,3 mm) och avgassystem 
(spec.1 och spec.2) och komp.förhållande 10,4 
resp. 10,7. Överströmningsmåtten var lika (55,5 
mm), dock hade FJ-II-motorn uppfräst cylinder-
vägg 30 mm.
FJ-III hade bromsats till 68 hk/5000 och var  

monterades i bil nr 1 (röd). Bilen hade vid detta 
tillfälle ett avgassystem med expansionsvolym= 
2,7 liter och en inre strypning med öppningsarean 
20,3 cm2.
                                                                                                                    
FJ-II – motorn hade något längre spoltider och 

med modifierad avgassamlare, med strypning 
25,4 cm2, bromsade motorn 74 hk/6000 rpm. 
Denna motor monterades i bil nr 2 (vid detta 
tillfälle olackad).

Förarna

Formula Junior-bilarnas ordinarie förare var 
fabrikens rallyförare Erik Carlsson och Carl-Mag-
nus Skogh. Vid de tillfällen någon av rallyförarna 
var upptagna, fick Gösta Karlsson köra den lediga 
bilen. Från utvecklingstiden finns det bilder som 
visar att Rolf Mellde, som chef för utprovningsav-
delningen, provkörde bilarna och gav synpunkter 
på modifieringar och justeringar. Testkörningarna 
utfördes dock till största delen av Carl-Magnus 
Skogh med hjälp av Gösta Karlsson.

Piero Taruffi (författare till boken The Technique 
of Motor Racing – dåtidens ”bibel” för otaliga 
blivande racerförare). Man körde Osca sportbilar, 
men Taruffi tyckte de svenska förarna gjorde så 
bra ifrån sig, att man som avslutning ”plockade 
fram ” Juan Manuel Fangios VM vinnande Maserati 
250 F från 1957, ”det var en utmanande bil att 
köra” berättar Skogh!
FJ´n med de längsgående profilerna på karossi-

dorna kördes alltid av Skogh (nr 1) i tävlingssam-
manhang. Vagnen hade träklossar på pedalerna för 
att passa den kortare föraren. Bil nr 2 hade släta 
karossidor och kördes av Carlsson 

Konkurrentjämförelse.

En av de stora frågorna var: Hur kommer vi att 
stå oss mot de redan etablerade teamen i Europa?

En av leverantörerna av FJ-motorer var den 
etablerade tvåtaktstrimmaren Gerhard Mitter 
i Tyskland. Han hade specialiserat sig på DKW-
motorer med stor framgång och hade tagit fram 
en FJ-motor. Saab hade lånat eller köpt en Mitter-
motor, en 1000 cc-motor uppborrad till 78 mm. 
Med ett slag på 76 mm blev slagvolymen 1090 cc. 

Under februari 1961 gjorde Knutson en under-
sökning och uppmätning av de mest intressanta 
motorparametrarna

Motorn gav i bänk 79 hk/5000 rpm och 11,8 
kgm/4000rpm. Utrustningen var 3 st. Amal-förga-
sare (mc-Monoblock), fördelare med tre brytare 
och således tre tändspolar. Med motorn kom ett 
för denna anpassat avgassystem.

C-M knäpper hjälmen för ett körpass på Gälleråsen 
våren 1961. Notera att det är bil nr 2 (utan sickor på 
sidorna). Foto Torsten Åsberg

C-M.S. berättar att BP hösten 1960 ordnade 
en racerförarkurs i Italien för sina svenska kon-
trakterade förare. För Saabs del deltog C-M.S. 
och E.C. Instruktör var den kände racerföraren 

C-M poserar vid en tidig provkörning på Gälleråsen 
(notera att det fortfarande är Pirelli-däck. Foto Torsten 
Åsberg
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Spoltiderna för Mittermotorn är: insug= 144 
(122), överström.= 122 (132) och avgas: 170 
(176) vevaxelgrader. Saab-motorns spoltider är 
angivna inom parentes. Saab 940-motorn med 
dessa spoltider och dubbelförgasare (44 PII) gav 
85 hk/5900 rpm och 11,4 kgm/4700 rpm.

Övriga noteringar var att förhållandevis lite 
arbete var gjort i kanaler medan vevaxeln hade 
modifierats med pålimmat balsaträ. Mitttermo-
torns avgassystem gav inte något extra jmf. med 
Saab-systemet. 

Förutom vägning av komponenter mättes 
godsfördelningen i kolvar och dess slipkurvor. 

Vevhuskompressionsförhållandet uppmättes till 
1,3. Detta värde skall jämföras med Saab-motorns 
1,6 efter att den utrustats med specialvevaxeln, 
vilken inte var med i denna jämförelse.

Sammanfattningsvis kunde man då konstatera, 
att Saab-motorn i denna jämförelse var konkur-
renskraftig. Mitter-motorn drog något bättre på 
låga varv men varvade ut sämre på högre varv. 
Knutsons kommentar till detta var att det troligen 
berodde på överströmmningskanalernas utform-
ning i kombination med avgassystemet. 

Till den jämförande provningen med Mitter-
motorn, hade 74 mm-kolvarna kommit på plats 
och man hade nu material för att ta fram motorer 
för den första tävlingssäsongen. 

Fortsatt utprovning 1961. 

Under oktober 1960 utformade man ett ut-
vecklingsprogram, som i första hand syftade till 
att optimera chassiinställningarna. Bl.a. skulle olika 
cambervinklar provas tillsammans med varierat 
toe-in, stötdämpare och krängningshämmare. 
När dessa förberedelser var gjorda planera-
des en provkörning på Såtenäs flygfält. Senare 
skulle även de olika koncepten också provas på 
Karlskoga-banan 
Tidigt på våren avverkar G. K. en hel testdag på 

Gelleråsen tillsammans med bl.a. John Åhs.  Speci-
fikt, skulle stötdämpare, hjulvinklar, bakaxelinfäst-
ning, krängningshämmare provas.  Nu skulle första 
gången även tre-förgasare installationen provas. 
Under denna tid pågick ännu framtagningen av 
en ny motor avsedd att utrustas med den nya 

Paradbilden, som nog var tänkt officiell publicering. 
Notera den monterade 3-brytare utrustningen som 
dock aldrig användes för tävlingsbruk. ( Saabfoto)

Från Rony Lutz arkiv: Djurgårdslopper 11 maj 1960, 
C-M S. ligger här trea

Från Sven Wennerdahls fotoalbum: Formula junior vagn 
lastad på en lätt lastbil i billaboratoriet på Saabfabriken. 
Från vä Torsten Åsberg, Sven ”Sölebo” Olsson och Björn 
Wahlgren på väg till tävling i Karlskoga 4juni 1960
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större vevaxeln. På denna motor avsåg man även 
att montera en tändfördelare med tre brytare. 
Denna tändfördelare kom dock aldrig i bruk vid 
tävlingssammanhang.  Avgassystemet skulle vida-
reutvecklas och anpassas till ett max-effektvarv 
vid 7000 rpm.

Provkörningarna på Karlskoga-banan i slutet av 
april uppmärksammades av lokalpressen och det 
blev artiklar i både Nya Wermlandstidningen och 
Ny Tid (Gbg). Troligen hade pressen fått uppgifter 
om varvtider av provledaren John Åhs. Det fram-
går att Carl-Magnus presterade en bästa tid av 
1,37,1 på dåvarande 3 km-slingan. Denna tid skall 
jämföras med Stirling Moss banrekord på 1,33,3 
satt med en 2,8 liters Lotus racersportvagn 1960! 

näs taxi banor. Med olika drevsatser kunde man 
få upp till 22 kombinationer. Så i detta avseende 
kunde man anse sig väl rustade. 
Av protokoll skriva av C-M.S. framgår att årets 

sista testkörning gjorde i Karskoga gjordes 1-2 
november 1961. Skogh rapporterade att bilen 
blev stadigare med Gabriel stötdämpare fram, 
men en aning stötig. Man provade även olika 
hjulvinkar och läge på bakaxeln, samt med eller 
utan krängnigshämmare.

Tävlingsåret 1961.

11 Maj: Nu är det skarpt läge och båda FJ-bilarna 
anmäldes till Djurgårdsloppet i Helsingfors. 
Loppet i sig är en utmaning med mycket träd 
vid bankanterna och vid detta tillfälle en dåligt 
sopad bana, vilket gjorde att flera svåra olyckor 
inträffade. FJ-vagnarna med Carl-Magnus och 
Erik C. som förare gjorde en hedersam debut 
med Carl-Magnus på 4:e och Erik 5:e-plats i ett 
späckat internationellt startfält.                                                                                                    

Den andra tävlingen detta år blev återigen inter-
nationell då Mellde hade anmält C-M. till Copen-
hagen Cup på Roskilde Ring (28/5). Detta kanske 
för att få en måttstock på hur man kunde mäta sig 
med den starkaste konkurrensen, i detta fall med 
de framtida F1-förarna Dennis Hulme och David 
Piper m.fl. C-M. kom 2:a i kvalificeringsheatet och 
kom i mål på samma placering i första finalen. I 
den andra finalen låg C-M. på andra plats men 
bröt av okänd anledning.

Nästa tävling var Velodromloppet i Karlskoga 
den 4 juni. Carl-Magnus var snabbast på träningen 
och hade ”pole position” vid starten. E.C. hade 
2:a träningstiden följd av Yngve Rosqvist i en 
Lotus. Tävlingen kom att bli dramatisk. Tidningen 
Racing skrev: ” C-M.S. och Picko Troberg gjorde 
en fantomstart och försvann in i första kurvan. 
C-M.S. berättar: ”i första kurvan körde Rosqvist 

på mig på insidan och trängde sig förbi. Jag av-
vaktade i sju varv, men på åttonde gick jag förbi 
på raksträckan innan Velodromkurvan, vilket han 
tydligen inte tålde utan körde in i Saab-FJ´n så att 
jag åkte av banan, och nedför en 2 m hög slänt!” 
Smällen blev så hård att C-M fick ont i ryggen och 
hade svårt att ta sig tillbaka till depån! Under tiden 
hade Yngves hustru, Ewy Rosqvist, hunnit lägga 
in en protest mot C-M. För stängning. Protesten 

Således var man ganska nöjd med FJ prestandan 
för vid denna tidpunkt. Hittills hade alla körningar 
varit gjorda med Dunlop SP eller Pirelli Cinturato, 
vilket var däcken som vanligtvis användes vid ral-
lykörningarna sommartid. Karlskoga-körningarna 
hade dock visat att Dunlop Racing ( 5,00 L-15 på 
en 4,5 tums fälg), med typiska fördelar för bankör-
ning, var att föredra, i alla fall vid torrt underlag. 
Ytterliggare en testdag före säsongen avverkade 

G.K: på Karlskoga varvid man körde motorprov 
med två olika motorer.

Till säsongens start hade man också tagit fram 
två grundväxellådor som gick under namnen 
”Karlskoga-” resp. ”Skarpnäcklådorna”.  Inför 
Västkustloppet körde GK växelådsprov på Såte-

Från Sven Wennerdahls fotoalbum: Starten för 
Velodromloppet i Karskoga 4 juni 1961, C-M Skogh 
i  polepostion, bredvid står  Erik Carlsson och i 3:e 
startruta ” ärkerivalen” Yngve Rosqvist
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godkändes inte och C-M. fick upprättelse.  E.C. 
fick bryta pga. för hög bränsle nivå i förgasarna.

Västkustloppet i Falkenberg den 5/6 augusti, som 
kördes på den gamla landsvägsbannan, stod näst 
i tur på programmet. Förare denna helg var Erik 
C. och Gösta K.
Lördagens race var en deltävling i SM medan 

söndagens tävling skulle ingå i en landskamp. 
Rosqvist med sin Lotus 18 var träningssnab-

bast och G.K., med startnummer 14, hade andra 
startrutan. E.C. stod i andra led. Gösta har fun-
nit sig väl till rätta i bilen och på första varvet 
bromsade sig G.K. förbi storfavoriten Rosqvist vid 
ingången till Halmstadkurvan, bara för att höra 
ett mystiskt ljud från motorn. Gösta tar det säkra 
för det osäkra och bryter för att inte förstöra 
en värdefull motor. Väl hemkommen kan man 
konstatera att det var en plåt i ljuddämparen som 
hade lossnat Erik kom sedan 2:a i SM tävlingen 
efter Yngve Rosqvist i Lotusen. Mekanikerna bytte 
sedan motor i Göstas bil under eftermiddagen.

Från Rony Lutz arkiv:  Beundrande blickar på en lastad 
FJ inför Velodromloppet i Karlskoga

Från C-M.S album: Velodromloppet juni -61 Skogh jagar 
Rosqvist

Från Gösta Karlsson fotoalbum: Starten inför 
Västkustloppet i Falkenberg 1961, på den gamla 
landsvägsbanan, G.K ,står i andra start position bredvid 
Yngve Rosqvist.

Från Gösta Karlsson fotoalbum: Västkustloppet 1961, 
Gösta Karlsson i Halmstadkurvan i landskampen

På söndagens landskamp var troligen startord-
ningen denna samma. På bilder kan man se att 
G.K. åter står i första ledet med E.C. bakom sig. 
Reservmotorn var betydligt svagare, men Gösta 
bärgade en 3.e plats efter Rosqvist och Carlsson 
och med ett flertal namnkunniga förare efter sig. 
Enligt G.K gick bilen bra och problemfritt.
  
Den 20 aug var det dags för Kanonloppet på 

Gälleråsen. G.K. berättar ”På träningen gick bilen 
bra, jag presterade troligen 4:e tiden. Enda pro-
blemet var att jag i ingången till Tröskurvan stötte 
till en motståndare som fick problem (sannorlikt 
Rosqvist el Ljungfeldt), varvid noskonen skadades, 
men kunde tejpas. 
På tävlingen gick det bra de första varven och 

jag närmade mig den finske toppföraren Curt 
Lincon som höll tredjeplatsen, men på 14:e varvet 
hände något i motorn, tempmätaren gick i topp 
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och det började rinna vatten framtill i förarutrym-
met. Troligen skar generatorn och vattenpumpen 
stannade, varvid en vattenslang sprack, och sedan 
skar motorn. Tävlingen vanns av Tony Maggs (som 
sedan fortsatte till F 1) och 4:e placerade var 
Denis Hulme (F1 världsmästare 1967). 

Den 28 aug., bara en vecka efter Kanonloppet, 
var det dags för ytterligare en internationell ut-
maning, nämligen ”Det danske GP” på Roskilde 
Ring. Mellde ville antagligen än en gång mäta FJ´ns 
prestanda internationellt även om tävlingsavdel-
ningens resurser sattes på prov. Hela europaeliten 
var på plats med bl.a. Tony Maggs, Dennis Hulme 
och Trevor Taylor.

Här återges Carl-Magnus noteringar från täv-
lingen: ”- Efter träningen låg jag bra till och hade 
3:e startpositionen. Det regnade lite smått som 
gjorde banan hal. Det passade mig, jag har alltid 
dragit nytta av halt väglag oavsett rally eller bana. 

skoga- triumfatorn Tony Maggs, trots en knäckt 
bakstötdämpare”
Carl-Magnus fortsätter:-” Så kom söndagen där 

jag hade pole position i detta kanonstarka fält. 
Starten var inte helt enkel, inte bara det att det 
var lätt att få för mycket spinn på de drivande 
framhjulen, jag hade även två stycken separat 
styrda bränslepumpar att ha koll på. Varvräkna-
ren gav utslag när motorn blev sur och inte gick 
rent. 
Nu var det solsken och Hulme och kompani 

gjorde tummen upp vilket innebar att ”nu skall du 
få åka, gubbe” En perfekt start från min sida gjorde 
att jag var med de tre första genom första böjen, 
Maggs, Taylor och jag. Hulme låg fyra. Nu gick det 
fort. Efter några varv var jag uppe på andra plats 
bakom Maggs. På 8:e varvet hade jag bestämt var 
jag skulle gå om även honom, när motorn plötsligt 
stannade. Efteråt visade det sig att drivningen av 
tändfördelaredrevet hade brustit.”
Gösta K. kom trea i sitt första försöksheat och 

hade bl.a. Dennis Hulme bakom sig. Gösta be-
rättade att fjädrarna var för mjuka så att bilens 
underrede skrapade i banan, särskilt i Velodrom-
kurvan, där Gösta hade kört många gånger med 
sin standardvagn och väl visste hur den kurvan 
skulle tas. Mellde kom extra från Trollhättan 
med en sats hårdare fjädrar som monterades på 
Skoghs bil. Gösta fick sedan bryta sitt finalheat 
p.g.a. fjädringsproblemen. 

Efter denna tävling fick Carl-Magnus telegram 
både från Cooper och Lotus som ville att han 

Från Rony Lutz arkiv: Skogh i ledning på Roskilde ring

Från C-M.S album: Det Danske GP Roskilde augusti -61, 
Svenne Bergvägg. C-M.S och Mellde vända mot bilen

Jag kom iväg som tredje bil och det var jag nöjd 
med. Framhjulsdriften var ett handikapp i starten, 
men när vi kommit igång tyckte jag tempot var 
för lågt och jag kunde avancera till täten. Jag triv-
des som fisken i vattnet och började varva den 
ene efter den andre, även de stora kanonerna 
som Dennis Hulme och de andra etablerade 
FJ-förarna. Den svenska stjärnan Yngve Rosqvist 
varvade jag på ett tidigt stadium. Loppet slutade 
med att jag varvade samtliga utom Tony Maggs!”
I Motortidningen Racing 1/9 -61 skrev Tommy 

Wiking: C-M.S. inledde på en regnvåt lördags-
avdelning med att synnerligen överlägset köra 
hem sitt kvalheat. ” Han rattade Saabekipaget 
med strålande elegans. Detsamma kan man säga 
om Gösta Karlsson som i det andra kvalloppet 
styrde in sin Saab till en fin andra plats efter Karl-
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skulle köra för dem. Även Porsche hörde av sig. 
Från rallysidan kom erbjudande från Lancia, BMC, 
Alfa Romeo, Ford och BMW. Carl-Magnus blev 
dock Sverige trogen och gick 1963 till Volvo.
Efter framgångarna i Danmark frågade Mellde 

om Carl-Magnus ville köra i Monte Carlos FJ-lopp, 
som var en förtävling till F1-loppet. Carl-Magnus 
påpekade då att det behövde byggas en ny bil då 
han bedömde att FJ nr1 inte var i allra bästa skick 
efter alla ändringar av stag och axelinfästningar 
i karossen. Troligen hade Saab-FJ´n varit mycket 
konkurrenskraftig på den banan med sin långa 
backe upp mot kasinot. Efteråt ångrade sig Carl-
Magnus att han inte accepterde erbjudandet.  

Den 10 september var det dags för den sista 
SM tävlingen för året i Sverige, Skarpnäcks lop-
pet. C-M.S. berättar själv: ” Jag var snabbast på 
träningen och hade pole position och tänkte inte 
ge varken Lotus eller Cooper en chans. Jag fick en 
kanonstart och gick ensam genom första kurvan, 
och andra bilen som körs av Gösta Karlsson, kom 
igenom första kurvan utan någon fajt.” 
Bakom Skogh och Karlsson händer det en hel del 

och som man gav Saab-arna skulden för, trots att 
dessa inte har varit i närheten av de som råkade 
illa ut. Bl.a. slog Bosse Ljungfelt runt med sin Lotus 
och höll på att skära sig illa på den sönderslagna 
plexiglasrutan. På det hela ondgjorde man sig över 
uppstickaren Saab som stal uppmärksamheten!
G.K. berättar från denna tävling ” jag hade nog 

tagit ut mig lite efter att ha vunnit både med 
grupp 2 och grupp 3 bilen. Skogh och jag hade 
1:a och 2:a träningstiderna och vi kom iväg bra 
i starten. På andra varvet skulle Ljungfeldt köra 
om mig på yttersidan i hårnålen och kolliderade 

med halmbalarna.”
Det blev dubbelseger för Saab. Dessutom ra-

derade C-M. ut banrekordet och sänkte Joakim 
Bonniers tidigare varvrekord det med hela 5 
sek.!! C-M. sa efter tävlingen: ”Saaben gick som 
en klocka och var oslagbar när man visste hur 
den skulle köras”.

1962  Vad hände?

Vi har inte med säkert kunnat utröna varför FJ 
projektet lades ner men sannorlikt var det flera 
orsaker. 
Trots en noggrann planering under senhös-

ten 1961 beträffande fortsatt utveckling av FJ-
konceptet, kom det att ske en total ändring av 
tävlingsavdelningens inriktning. I början av 1962 
kom tävlingsavdelningen att bli en separat avdel-
ning helt skild från Teknisk Utveckling även vad 
beträffar lokaliteter.
Bo Hellberg anställdes som chef i början av 1962 

och banden, inte minst de ekonomiska, knöts nu 
närmare till informationsavdelningen i Nyköping. 
Ganska tidigt 1962 fattade man beslut om att 
rallyverksamheten skull prioriteras tillsammans 
med de banracing- tävlingar som ingick i EM för 
standardvagnar Grp 2.
Förutom de ekonomiska och strategiska över-

vägandena fanns tydliga tekniska utmaningar.
Bilarna var ca 20 kg för tunga. För att åtgärda 

detta skulle man behövt bygga en monocoque 
i aluminium och tillverka lättare fälgar av t.ex. 

Från Rony Lutz arkiv: SM finalen på Skarpnäck i 
Stockholm med placering 1 och 2 för C-M.S. och G.K.

En FJ motor som konverterats till Gösta Karlssons grupp 
4 bil 1963, utrustad med 1,5 horisontell Solex 40 PHH 
förgasare, som finns på Saabmuseet. 
Foto Nils Gunnar Svensson
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Gösta Karlsson blev i alla fall anmäld till Velo-
dromloppet den 27 maj på Karlskoga-banan, men 
startade aldrig i tävlingen.       
                                                                                                                  

Körintryck

Då man frågar Carl-Magnus, som ju var den som 
mest körde FJ´n och skördade de flesta framgång-
arna, säger han: ”- det var ju en riktig racerbil med 
bra bromsar och vi hade 22 olika utväxlingar, så 
växellådan var aldrig något problem!”
Vad gäller styrning, som Erik C klagade bittert 

på, säger Carl-Magnus att, bara man tankade fullt 
så blev det balans i bilen och jag upplevde inte 
detta som ett problem. Däremot kan man tycka 
att däcken var för smala för denna typ av körning.
Gösta K beskriver inte heller bilen som svår-

körd, men det var en ”spännande bil” att köra!

Vad hände med bilarna?

Bilarna har varit kvar i Saabfabrikens ägo hela 
tiden. En av bilarna utlånades till Saab-ingenjören 
Ferdinand Gustafsson för att ta racinglicens för 

13

Motoreffekt hos ett urval av Saabs tävlingsmoter (enligt effektkurvor från 
tävlingsavdelningen)

År  Avsedd för  Max effekt 
(hk) 

Vid varvtal 
(rpm) 

Förgasare  Cylindervolym 

1959  Grupp 3, Le 
Mans  

65  5500  Solex 44 PII‐
dubbel 

750 cc 

1960 
december 

FJ III  68  5000  Solex 44 PII‐
dubbel 

850 cc 

1960 
december 

FJ II  74  6000  Solex 44 PII‐
dubbel 

850 cc 

1961 januari  FJ I  84  6000  Solex 44 PII‐
dubbel  

940 cc 

1961 slutet 
säsongen 

FJ  90‐92  Ca 6000  1,5 Solex 44 
PII=trippel  

940 cc 

1962 
febr. 

FJ  94‐96  6200‐6500  1,5 Solex 44 
PII=trippel  

940 cc 

1962 maj  Grp 3 
Tulpanrallyt 

77  5700  Solex 44 PII‐
dubbel 

850 cc 

1962 maj  Grupp 2 
Karlskoga  

67  5800  Solex 40 AI  850 cc 

 1963 maj   Grupp 4  94  6000  Solex 44 PHH   940 cc 
1963/64  Sport, Grupp 

2  Rallyutf. 
Ca 80  6000  Trippel Solex  

C 44 3 PI 
”Lanciaförga
sare” 

850 cc 

magnesium, detta innebar väsentliga kostander. 
Dessutom gick utvecklingen framåt hos konkur-

renterna. Man utnyttjade den övre cylindervolym-
gränsen genom att fodra ner bland annat Peugot 
och Fiatmotorer till 1100 cc. Cooper använde en 
BMC motor på 1100 cc och Lotus en Ford 109E 
motor, trimmad av Cosworth.  På Saabmotorn 
kunde man inte öka slagvolymen över de befint-
liga 940 cc. Merlyn fick en femväxlad nållagrad 
växelåda (med delar från VW), som man snabbt 
kunde dreva om ( = de senare i Formula sam-
anhang helt dominerande Hewland växellådon). 
Vidare kom en helt nykonstruerad Brabhambil, 
som var mycket låg och välbyggd. Som ytterligare 
” lök på laxen” började komma uppgifter om det 
nya F3 reglementet som skulle börja gälla 1964. 
Där begränsade man trimningen till en förgasare 
med en strypbricka på 40 mm i insuget och detta 
skulle givetvis var ”döden” för Saabs FJ motor.

Ett sista argument för nedläggningen var kanske 
att man bedömde sig fått ut den information 
och det reklamvärde man hade förväntat sig av 
FJ projektet.
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formelbil på 60- talet.
Båda finns på Saab-muséet i Trollhättan. Bil nr 1 

är utställd. Just denna bil är renoverad av gamle 
tävlingsmekanikern Rolf Ebefors och Ture Stam. 
Bilen har visats upp och körts vid olika tillfällen, 
som vid jubiléer och andra historiska evenemang 
av Gösta Karlsson, Nils-Gunnar Svensson och 
Peter Bäckström.  
FJ-motorerna fick dock leva vidare men nu i en 

96-kaross som tidigare körts i grp 3-klassen. Den 
nya utmaningen var att 1963 delta i prototyp-/
sportvagnsklassen (grupp 4) med en mycket 
specialpreparerad bil med bara en förarstol som 
enda inredning och med karossdetaljer som an-
tingen var gjorda i plast eller aluminium. Motorn i 
grupp 4 bilen hade 1+1/2 Solex-förgasare, dock i 
horisontalutförande och hade inga driftsproblem 
under denna tid. Med en 940 cc-motor som 
bromsade 94 hk tog Gösta Karlsson SM-tecken 
både på bana och på is.

Ganska precis 30 år senare lånades en av FJ-
vagnarna ut till Rolf ”Dumle” Carlsson, som än 
en gång skulle visa Saab-FJ´ns potential. Med ny 
motor borrad, på samma sätt som tidigare, till 
74 mm. dia. och med ett trippelförgasarearrang-
emang, kom man upp i de effekter som man hade 
för 30 år sedan. Med nya inställningar och bl.a. 
större däck, blev bilen mycket snabb. Rolf kunde 
notera flera vinster och som träningssnabbaste FJ, 
under 90-talets tävlingar i historisk racing. Största 
framgången var nog i ”Årets Stora Mönstring för 
Historiska Tävlingsbilar” på klassiska Nürburgring 
i Tyskland. Med en fjärdeplats i kvaltävlingen (med 
17 startande) var det upplagd för en framskjuten 
placering i huvudtävlingen.  Med tuffare konkur-
rens från andra kvalheat blev det till slut en 
fjärdeplacering och detta mot betydligare mo-
dernare bilar. Det var utan tvivel en framstående 
prestation. Det kom senare en finaltävling, som 
Rolf dock fick bryta p.g.a. kokande bränsle i filtret 
(det var 30 grader varmt!!)
I Svenska Cupen i historisk racing tog Rolf hem 

segern i klassen och kunde kröna denna med 
seger i kval och i huvudtävlingen på Anderstorp-
banan 1990.

Epilog

Vid vår genomlysning av Formula junior projek-
tet drygt 50 år senare, framstår det som en stor 
prestation, att personer helt utan erfarenhet av 
racerbilar kunde bygga en så tekniskt avancerad 
bil, dessutom på mycket kort tid. Man bevisade 
att Rolf Melldes tes” det går att bygga en konkur-
renskraftig framhjulsdriven racerbil” var riktig. 
Man imponeras av den noggrannhet och det 
stora engagemang som framkommer i de tekniska 
protokollen. Saab-bilen framstår utan tvekan som 
den motorstarkaste 1961. Rimligen hade man en 
begränsad budget och mycket arbete gjordes på 
frivillig bas. Man kan bara leka med tanken som 
vad som hade hänt om C-M.S. önskemål om lite 
bredare däck för att få bättre fäste i starten och 
G.K.´s. om diffspärr hade förverkligats.

Trollhätttan, Uddevalla Juli 2014
Copyright Nils Gunnar Svensson, Ulf G Andersson

Referenslista

Pressmeddelande Svenska Aeroplan aktiebolaget oktober 

1960: Formula Junior-racer, ny experimentbil från Saab

Vips nr 5 1960: Experimentvagn i racerklassen höstny-

heten från Saab-T.

Svensk Motortidning 15 november 1960: 

Fart nr 11 1960 Saab FJ: Sveriges första fabriksracer

Illustrerad Motorsport nr 3 1961: Det går fort…..när det 

går!

Teknikens värld nr 16 1961: Sensation i racervärlden. 

Saab provar egen Formula Junior

Ny Wermlandstidningen 27 april 1960: Saab kan skriva 

motorhistoriaKopior från Carl Magnus Skogh Provning-

sprotokoll och tekniska rapporter

Ingående samtal med förarna Cal-Magnus Skogh och 

Gösta Karlsson

TÄVINGSNYTT SAAB 1960 och 1961

Martin Strömberg: Äventyrens Sport ” Bäst i världen”

www. F2 register, en hemsida med tävlingsresultat för 

Formula Junior 1961

SAAB IDAG Nr 39, 1990

Motortidningen Racing: referat från Svenska FJ tävlingar 

1961.

Rony Lutz arkiv.
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MAX & VILLE SAABMEKANIKER 
SOM UPPLYSER.

Förra gången jag skrev stod vi inför påsken, denna gång är semestern slut och det känns även som 
om sommaren tog slut tvärt här i södern en bit in i augusti. Som vanligt har det inte blivit kört det jag 
tänkt mig. Semestern startade med en tur till Gelleråsen och sedan direkt till Mantorp med 944:an. 
Sedan blev det museum besök i Tyskland på Porsche, Mercedes, Audi samt Volkswagen. Imponerande, 
framför allt Mercedes på 8 våningar! Väl värt ett besök. Har även hunnit med en tur till England för 
att hämta hem en VX, samt till Nordmaling och hämta en SAAB 9000 med ch nr 120!

Men nu över till Max&Ville, denna gång lovade jag att titta på de lite äldre bilarna.

Först ur blir ett SI från Januari 1976 ang inställning av brytarkontakter på SAAB 95 / 96.
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Vi fortsätter med SAAB 95 / 96 och ett SI från mars 1975 här kan man se hur varselljus med sänkt 
spänning skall kopplas in, ett tips som faktiskt fungerar än idag om man har äldre bil än 1975.
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Vi plockar med ännu ett SI på SAAB 95 / 96 från maj 1973, detta visar hur dekorlisterna skall sitta 
på dörrar och sidostycken som inte har förborrade hål.
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Vi hoppar framåt i modellprogrammet och kommer då till ett SI från nov 1976 som behandlar hjul-
vibrationer på SAAB 99 EMS samt GLE.
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Denna gång avslutar vi våra SI med ännu ett ang SAAB 99 EMS från feb 1976, detta kom till isamband 
med att EMS fick frontspoiler.

Ellefantklubbs “gubbarna” är slut, men en liten bonus kommer iallafall, ett litet reportage om det nya 
SAAB Centrum i Malmö, klippt från ANA nytt 1961. Idag tror jag där är en VVS firma. Men verkstaden 
fanns kvar tills någongång i slutet av 80 talet, och där fick jag min 900 turbo servad på den tiden!

Detta får vara allt för denna gång, nästa gång firar vi 20 avsnitts jubileum!

Hälsningar Max&Ville   Vid tangenterna Michael Rasmussen
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Med svarvade fotbollar 
i motorprinsens hjulspår!

Det hela började med att min dotter bestämde sig för att bli Stockholmare, och att 
besöken på Kungsholmen ibland sammanföll med Prins Bertil Memorial. Det  var ju alltid 
trevligt och att gå ut på stan för att kolla in kortegen.
Jag surfade på nätet i början av april och kom 

in på Gärdesloppets hemsida, mest av en slump, 
klickade på anmälan och såg att det fortfarande 
gick att anmäla sig. Det vore kanske trevlig att se 
det hela från deltagarperspektiv någon gång, så 
det blev en bokning för att delta med min Saab 96 
V4, en replika på Stig Blomqvist och Arne Hertz 
toreadorröda bil. 250:- kronor betalades och på 
Valborgsmässoafton kom en programtidning och 
en nummerlapp med 361 på, i brevlådan.
Söndagen den 18 Maj ringde klockan 05,00 och 

efter en snabb frukost samt när kylväskan var 
packad satt vi kurs mot Nyköping. Morgonen 
var varm och skön, full av fågelkvitter och solen 
stod redan högt på himlen. Efter ett snabbt stopp 
innan vi svängde upp å motorvägen för att kolla 
spännbanden, så sattes siktet på Stockholm. Hu-
möret var på topp, trafiken mycket gles och varje 
gång jag tittade i innerbackspegeln såg jag vara en 
USA-front, livet kunde vara smycket sämre!
Att Saab Turbo Club of Sweden hade sin banträff 

på Sviestad denna dag skulle snart märkas. Strax 
innan Trosa-avfarten fram tills en bra bit efter 
Södertälje, var nästan alla bilar vi mötte av märket 

Saab, så det blev ett blinkande, vinkande, tutande 
och mnga tummar upp. Så var vi framme i ett 
folktomt Stockholm och nu vaknade kvinnorös-
ten i GPS-en och i ett huj siktades Biskopsudden.

Cortege
Välkommen, sade den morgonpigga funktionä-

ren, lasta av på gräset och ställ kärran i skogskan-
ten. Jag hann bara svänga ut på det nyklippta fältet 
och dra åt handbromsen så hade redan en liten 
skara av nyfikna män samlats runt V4:an. Frågorna 
haglade om det mesta kring Saab:s tävlingshistoria, 
det var första gången som det tagit en halvtimme 
att lasta av bilen från vagnen. När Saab:en var 
parkerad tillsammans med de fordon som redan 
anlänt, tog vi kylväskan, knallade ner till insläppet, 
kalasade på äggmackor och tittade på alla fina 
fordon som rullade in på området.
Klockan 10,20 började det märkas en viss oro 

på området och på slaget 10,30 ljöd: ”Gent-
lemen, start jour engines” och ljudet från 600 
fordonsmotorer var mäktigt. Det första ledet 
började rulla och vi stod i det andra ledet så vi 
hade ca 75 fordon före oss. När vi passerade 
utställningen av Mini-bilar kom en Shopper fa-
randes från ingenstans, ni vet en trehjulig moped Här ska andas Stockholmsluft!
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tillverkad av Norsjö mekaniska verkstad. Det var 
gul och ägaren hade skruvat fast inte mindre än 
tre stycken kameror runt vindrutan, samt det 
faktum att han dessutom filmade med mobilen 
gjorde färden tämligen vinglig. Strax efter Djur-
gårdsbrunnsbron och strax innan Kaknästornet 
hände det oundvikliga, Shoppern for av vägen i 
ett moln av fjolårslöv till publikens stora glädje.
Färden in mot centrala Stockholm kändes nu 

mycket säkrare när man slapp ha moppen före 
sig. Vid Berwaldhallen hade en polis och en 
busschaufför inte samma uppfattning om vilka 
trafikregler som gällde, när bussen svängde ut 
från tvärgatan hoppade den kvinnliga polisen vigt 
åt sidan och V4-an fick sina bromsar testade. När 
det hela lugnat ner sig hade det blivit en lucka 
på ca 250 meter till MG:n före oss, och då såg 
jag henne STENMURKLAN, hon var i alla fall 
lika skrynklig som en sådan med hårfärg som 

i ett leende när vi frihjulade förbi henne, och hon 
ropade med späd röst ”Heja Carlsson”.
Färden gick vidare förbi Kungsträdgården, Slot-

tet, Slussen, och Stadshuset och när vi kommer 
ut på Norrmälarstrand står folk i fyrdubbla led 
på båda sidor om gatan och några gör vågen 
medan andra fotar med kameror, mobiler, paddor 
och vad som nu finns tillgängligt. Att Saab är en 
bristvara i Stockholm förstår man när man hör 
folk ropa; ”Heja Saab”, ”Hurra för Saaben”, ”Kolla 
Saaben”, och så låter det genom hela den centrala 
delen av Stockholm. Det är först när vi närmar 
oss Gärdet igen som det blir något mindre med 
folk men betydligt fler fotografer, kameror med 
teleobjektiv och filmkameror står och ligger på 
varje refug, det är nästan så att man börjar känna 
sig populär!

Anders Annergårds Saab 96 V4 Grupp 2

fick en röd paprika att se blek ut. Den 
svarta kappan släpade i marken trots 
att termometern visade över + 25 
grader. Stenmurklan blängde jpå alla 
Fordar, Chevroletter och MG som 
hon skulle ha gjort på Fido när hon 
just upptäckt högen på den äkta mat-
tan. Efter en snabb koll att det inte 
låg några stenar i korgen på rullatorn 
(det blir fula bucklor av sådana), rätade 
jag ut högerbenet, det råmar fint om 
tvåtumsssystemet mot husfasaderna på 
Östermalm, och plötsligt händer det, 
heter det ju! Stenmurklan sprack upp 

En Saab 96 trubbnos tillhörig Kenneth Hermansson
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öre år 1976.
Efter en stund verkar alla nöjda med 

svaren och då ges ett tillfälle att gå en 
promenad för att se på alla fordon. I 
depån för kappkörningen står det två 
röda Saab:ar, en 96-kortnos och en 
96-V4 grupp 2. Vi går vidare på utställ-
ningsfältet och passerar en röd 850 
Monte Carlo tvåtakt i nyskick, samt en 
OG 900 Cab och ett par fina Sonetter. 
Fler Saab var inte med i dag och det får 
mig att tänka på att det är svårt att tro 
att Saab varit Sveriges näst mest sålda 
bil. Inte en 92:a, 93;a eller 99;a var med 
och medverkande antal T-Fordar var fler 
än antalet Saab:ar.

Många passade på att försköna familjealbumen

Carl-Johan går löst på vinchen inför hemfärden.

Åter på Biskopsudden
Så var vi åter på Biskopsudden och den motor-

historiska färden ä över för denna gång, och om 
det var många åskådare i centrum så var det ing-
enting mot det som skulle möta oss vid fältet. Det 
var som att köra in i en myrstack. När vi lyckats 
parkera bilen hinner knappt huvudströmmen bli 
bruten innan man åter blir omringad av en massa 
trevliga människor som har en otrolig nyfikenhet, 
vad gäller gamla Saab:ar. Den första frågan var, är 
remmen över huven standard? Svar på detta, nej 
men väl standard tillbehör och gick att köpa över 
disk hos Saab-handlaren för 15 kronor och 30 

Vid 17,30-tiden börjar det bli dags att styra 
kosan hemåt, efter att ha tackat nej till ännu 
ett bud på V4-an och svarat killen som sprungit 
ifatt oss på vem som gjort dekalerna på 96-an, 
så lämnar vi Biskoppsudden för denna gång. Att 
lämna Stockholm går smidigt och snabbt lotsar 
GPS:en oss till gator och tunnlar som jag inte 
visste fanns. När vi svänger ut från Statoil i Järna 
faller de första regndropparna på vindrutan.
På tisdagen den 20 Maj är det som vanligt träff 

med motorhistorikerna vid Djulö, Jasså, linslusen 
har hittat hem får man höra, det visar sig att på 
söndagskvällen hade ABC-Nytt sänt ett reportage 
om Prins Bertil Memorial på TV och i bild rundar 
en viss röd Saab 96 V4 ett gathörn.

Text Thommy Zeipel Foto Thommy och Anna Zeipel.
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Projekt Saab 900 
Polis-replika

Ibland är det svårt att förklara sitt bil-intresse i allmänhet och sitt SAAB-intresse i syn-
nerhet för andra människor som inte delar detta intresse. Detta projekt är kanske till 
och med svårt att förklara för många som är intresserade.

Jag har under flera år närt en dröm om att göra 
om en SAAB till polisbil. Att hitta en bil som gått 
som riktig polisbil i någorlunda skick var något 
som jag ganska tidigt gav upp.

Tidigt i år kom jag i kontakt med en kille som 
höll på att ordna fram bilar till en SVT inspelning 
och han ville skaffa fram tidstypiska Volvo 240 i 
Polisutförande. Min spontana fråga var om han 
inte kunde tänka sig en SAAB 900 istället, men 
nej producenten tyckte att den såg för ”snäll” ut. 
Det ena gav det andra och det slutade med att jag 
fick jobb för en dag för att sätta på dekoren på 
två Volvo 244 och en VW Caravelle. Som ersätt-
ning fick jag den överblivna dekoren och jag fick 
även köpa en lätt krockad Volvo 244 i poliskläder.

Det där med en Volvo kändes inte rätt och det 
blev snart Blocket för den. Istället spanade jag själv 
på blocket och fick tag på ett fint exemplar av 900 
som inköptes. Jag kontaktade SAAB-museet för 
att få allt så rätt som möjligt men döm om min 

förvåning att man inte hade en enda Polis SAAB 
i gömmorna!  Hög tid att vakna museet, de sista 
95:orna rangeras ut från Polisen i snabb takt!

Jag har en låda med blandad dekor. Varje del är 
unik och passar bara den bil som den är tillverkad 
för. Jag lärde mig även att det inte är samma dekor 
till 900 sedan som till CC. Delarna tejpades upp 
som ett stort pussel och alla bitarna fanns!

Med god hjälp av frun sattes det dekoren på 
plats. Det var många timmars jobb för att få till 
raka linjer. Till vår hjälp att få det rätt hade vi 
antagligen alla bilder som finns på nätet på gamla 
900 med den sk hockeklubbsdekoren. 

Arbetet är i högsta grad pågående och nu söker 
jag i första hand en riktig blåljusbåge passande 
SAAB 900, polisknappar och vred inne i bilen 
skulle vara pricken över I:t. Andra saker som 
radioutrustning är på gång. Min ambition är göra 
den så välliknande som möjligt.
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Premiärvisningen för bilen blev i 
Gräfsnäs i början av augusti och reak-
tionerna var mycket positiva.

Jag har även fått höra att det var en 
av Volvos formgivare som tagit fram 
dekoren till Polisen. Denna dekor 
användes från 1984 och fram till runt 
1990 då den succecivt ersattes av de 
blå-vita bilarna. Vissa bilar med ”hock-
eyklubban” var dock i tjänst fram till 
minst 1996.

I mitt sökande efter riktiga blåljus 
med ramp kom jag till Motala där 
firman Trafyr fanns som tillverkade 
dem. Hos Weijo som en gång startade 
firman hittade jag ett roligt tidnings-
urklipp att även Dubai polisen köpt 
SAAB 900 som polisbil. Extra roligt 
eftersom Dubaipolisen blivit kända för 
sina lyxbilspolisbilar.

Niklas Lindén Medlem 3658
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Saab:s träratt
Hej! Jag heter Sten-Erik Stenberg 
Min första Saab köpte jag 1964 och det var en  92 b från 1954 och sedan hanns ett antal 

Saabar med under min ungdom. Då jag efter många år utan Saab såg en som var till 
salu i corren så kontaktade jag ägaren och fick köpa bilen då de andra spekulanterna 
inte ville ge begärt pris. Tala om lycka tänkte jag! Nu åkte jag gammelbil igen men det 
var ingen träratt i den,
Första gången jag såg en träratt var i en Saab 95:a som var uppställd vid brandstationen i Bestorp. 

Bilen tillhörde Ivan som var snickare på Saabs snickeri i Linköping. 
Någon gång på 90-talet tänkte jag fråga Ivan om träratten men tyvärr kom det annat emellan. Så 

dök det upp en ratt på Tradera så nu kontaktade jag sonen till Ivan och frågade om det var en ratt 
som hans far var med och tillverkade. Svaret blev ja och nu letade även Ivans fru rätt på bilder från 
tillverkningen som jag fick ta del av. 
Vid flygets dag på Malmen i Linköping fick vi via lite omvägar kontakt med en man som likt Ivan 

hade varit med vid tillverkningen vid snickeriet och kunde därmed också få lite information om vad 
bilderna föreställde och detta kan jag nu delge er.

Hur man gjorde en träratt till en Saab Sport
Trärattar tillverkades i 

Linköping på Oskarssgatan 
17 ( i Saabs snickeri från 
1959 och några år framåt). 
Ratten monterades i Saab 
93, GT 750, Saab 96 Sport. I 
snickeriet arbetade 10 per-
soner med rattarna när det 
kom sådana beställningar. I 
snickeriet tillverkades även 
verktyg och pressdetaljer 
till flygplan samt inred-
ningsdetaljer till bilar såsom 
instrumentbräda och dörr-
sidor till Saab. Här arbetade 
c 50 personer. 
Att tillverka en ratt var 

ingen barnlek och så här 
gick processen till på Os-
karsgatan:
Materialet var valnötsfa-

ner som kom till fabriken i 
längder om 2,5 meter bredd 
och höjd om 1x1 meter. Av 
träet sågades remsor i di-
mension: 2,5 mm tjocka, 25 
mm bred och sedan fasades 
ändarna och limmades ihop 
till ca 12,5 m långa remsor 
se bild till höger.
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Bilden ovan: Efter att ha torkat un-
der 4 timmar fästes ena änden i ett 
hjul. Hjulet vevades med handkraft 
av två personer:
Träet limmades och virades upp 

på en kassett och fick sitta så i 
ungefär ett dygn.
Därefter hyvlades båda sidor till 

rätt dimension, samt inner- och 
ytterdiametern frästes till rätt stor-
lek. Sedan fräste man ut ett spår på 
rattens insida för att kunna fästa 
aluminiumringen. Till sist fräste man 
ut greppen på baksidan av ratten.
Sedan gjorde man träringen som 

ligger i falsen. Det aluminium som 
användes kom som en platt tallrik 
och pressades till rätt form i en 
gummipress.
Nu frästes aluminiumet med 

alla detaljer så att det passade på 
trädelen. Metalldelen sändes för 
finjustering och polering. När den 
kom tillbaka skruvades den fast i 
träratten. Sedan monterades den 
lilla innerringen som limmades på 
plats se bild till vänster.
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Här frästes två spår för att dölja skarven och 
nu var det bara lite finjustering kvar bild ovan.
Nu var ratten klar för noggrann lack och puts 

varefter det återstod att måla de svarta ränderna 
på ratten för att dölja skarven.

Till sist sändes rattarna efter mycket arbete 
och fint resultat av skickliga snickare till Saab för 
montering.

Text och Foto Sten-Erik Stenberg

Kalenderfototävling 
Delta i vår fototävling och du har chansen till att få 

din bild i nästa års klubbkalender!
Sedan ett par år vet vi att ni klubbmedlemmar 

sitter på en stor bildskatt. Kameraslutarna går 
ofta varma på träffar och utflykter och det kan 
bli många bilder på ett år. Så varför inte skicka 
en eller flera som bidrag i vår tävling om bilder 
till nästa års kalender? 

Kraven på bilden du skickar är att den är i färg, 
högupplöst (bästa .jpegkvalitet brukar räcka; 
bildstorleken brukar då ligga någonstans 1-2MB). 
Motivet ska vara tydligt Saab-anknutet men det 
måste inte vara en bil rakt-upp-och-ner. Om det 
är en person eller en bil som dominerar på bilden, 
tänk på att du frågar vederbörande att det är okej 
att hon/han/bilen är med på bild i kalendern
Inskickade, ej utnyttjade, bilder till fjolårets täv-

ling är automatiskt med även i år så dessa behöver 
ni inte skicka in på nytt.

Tävlingen pågår fram till den sista No-
vember så fundera inte för länge innan ni 
skickar in era bidrag!
Skicka era bilder till mejladressen 
bakrutan@saabklubben.se

Red  

SAAB-KALENDER
2014-2015

SSK Almanacka 2014-15.indd   1 2014-02-19   19:04:11
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20 %
-15 %

Medlemspriser
Halva priset!Rabatt...

Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hit-
tar en kod i anslutning till varje produkt. Rab-
attkoderna 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 klubbtill-
hörighet och vilket medlemsnummer du har i 
Saabklubben så dras rabatten av från brutto-
priset 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 Hels-
ingborg Top n´Trim erbjuder bland annat 
innertakstyg till Saab 99 och många olika typer 
av lister till din Saab. Saabklubbens medlem-
mar erhåller 15% på material. Top n´Trim Shop 
Rundgången 10  254 52 Helsingborg Tel. 042-20 
09 69 
www.topntrim.nu
Förenade färg Svenska Saabklubbens 
medlemmar får rabatt på allt ”flytande” med 
30% och på tillbehör med 20%. De har en 
kopia på Saabklubbens 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@forena-
defarg.se med vad man beställt, sitt namn och 
adress förstås samt medlemsnummer i Saab-
klubben.

Rabatt på övernattning på Scandic Ho-
tels 
Se MHRF hemsida för mer information: www.
mhrf.se

Saabåterförsäljaren ANA Trollhättan AB 
lämnar 15% rabatt på Saab original tillbehör  
och reservdelar mot uppvisande av giltigt 
medlemskort 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

Swedol
Hos marknadsledande Swedol kan proffsen 
inom bygg-, entreprenad-, åkeri- och indus-
trisektorn – och andra som väljer proffskvalitet 
– handla vad de behöver. Här finns: elartiklar, 
verktyg, arbetskläder, fordonsdelar & tillbehör, 
hydraulik, lyft & last och förbrukningsvaror.
För att handla uppger du som medlem “Sven-
ska Saabklubben” i kassan. Kontantköp på detta 
konto får då göras mot uppvisande av giltigt 
medlemskort. Rabatten, 10%, gäller på hela 
sortimentet utom rödmarkerade priser (se 
katalog) samt redan nedsatta artiklar (kampanj, 
rea).”
ColorGlo
Har du slitage, missfärgningar eller skador på 
inredningen i bilen, båten eller soffan?
Vi är specialister på restaurering, reparation, 
färgning och rengöring av de flesta typer av 
inredningsmaterial, som till exempel skinn, plast, 
tyg och vinyl. 
Alla medlemmar får 15% på alla jobb hos 
Colorglo i Sverige.

Ekman Bil&Båt AB på Värmdö
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt, 
vid uppvisande av giltigt medlemskort.
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PER GILLBRANDS MOTORSHOW söndag 9/11 2014 14:00 i Berwaldhallen Stockholm

framtidens motormodeller. Efter 45 år som mo-
torutvecklare inom personbilsindustrin på bland 
annat Saab, Volvo och 25 år som publikdragande 
föreläsare i förbränningsmotorns utvecklingshisto-
ria, ger Per Gillbrand en unik avskedsföreställning.
Ett 20-tal egenhändigt byggda och ljudligt fung-

erande modeller av historiska motorer kommer 
att presenteras och köras. 

Biljetter går att boka på Berwaldhallens hemsida.

Två timmar om förbränningsmotorns utveck-
lingshistoria. En upplevelse i ljud och doft. Per 
Gillbrands världsunika föredrag och demonstra-
tion av olika motorers utveckling. En mullrande 
show utlovas!
Detta är sista tillfället att uppleva Per Gillbrands 

världsunika föredrag och demonstration av mo-
torernas utveckling i våra bilar, motorcyklar och 
flygplan. En tidsresa från 1700-talet fram tills 
idag via Newcomens atmosfäriska ångmaskin till 

Evenemang
 

.

Lokala träffsamordnare 
Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare

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

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

Södermanland/Västman-
land 
Fredric Yngveson 
Öknavägen 239 
632 39 Eskilstuna  0704-93 85 13

Saab Stockholm
Jonathan Sulo
070-564 30 40

Gästrikland 
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Norrlandssektionen
Thomas Ramsell
070 - 312 43 39

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

Göteborgssektionen
Mats Kadmark
Trekantsgatan 6
418 75 Göteborg
Tel 0736-72 30 72

Vintern står för dörren med en betydligt glesare kalender än sommarperioden och vi hänvisar 
till  sektionernas hemsidor för vidare info alternativt ta kontakt med nedanståene träffsam-
ordnare.

Tidningsred

Vi fortsätter med träffarna på Bialitt andra torsda-
gen i månaden kl 1800. 

Träffarna kan innehålla föredrag, 
videovisning eller 

bara en träff bland Saabentusiaster. 

Titta gärna på vår hemsida för uppdaterad info
  http://skane.saabklubben.nu

Välkommna  Styrelsen

Saab Skåniasträffar 2014

Vi träffs och pratar Saab på UVS klubblokal en onsdagskväll i månaden och 
höstens träfftillfällen blir onsdagen den 8 Oktober, 12 November samt den 

10 December. För uppdaterad information se: norrland.saabklubben.se
Välkommna!

Norrlandssektionens  
Träffar 2014
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Säljes

Köpes

Hej!

Efter många år och många mil med bilen känner 
jag att jag är “klar” med bilen och nya projekt 
har påbörjats. Därför säljer jag denna unika bil. 
Det är en handbyggd kombi från 1960. CH 430. 
Fint renoverad!
Varit med i SVTs Hinsehäxan.
Den hade storrollen i filmen om Monica Z från 
förra året. Tror att det var 17 scener den var 
med i. 
Hur mycket som helst är gjort på den av mig 
men mest tidigare ägare. Varit med i tidningen 
Klassiker för några år sen. 
Kan prata i flera timmar om den så ring istället 
för att läsa en tråkig annonstext.

Sidolister till SAAB 9000 CSE-97 (A50) 
och listerna är helt svarta.
Per Åberg, Österbymo, 070-248 95 47
__________________________________
Takbåge Trafyr passande SAAB 900 
köpes - allt av intresse!
Söker även saftblandare/varningsljus Pintsch 
Bamag, hela eller delar, blå el orange.
Söker polisutrusning som satt i SAAB 900,ba-
tonghållare, knappar och vred samt en Volvo 
140 backspegel (bisittarbackspegel).
Söker även annan lös polisutrustning.
Seriöst projekt. 
Niklas
saab900police@gmail.com
0739-149725

Har du min Prislista 2014 ?
 
Om inte sätt in 60 :- SEK på mitt Plusgiro : 475 
06 59 - 7 , så kommer den med Posten den 
innehåller 42 sidor med till 99 % fabriksnya re-
servdelar till Saab 2 Takt och  V4 och du finner 
även lite detaljer för Sonett.
 
När du läser detta så har vi släppt Nyhetsblad 
nr: 3 / 2014 och ur detta kan jag nämna Wood-
ruffkil till Drivaxel / Bromstrumma på din 2 T 
93 ,95, 96 t.o.m - 1964 och eftersom dessa är i 
tumstorlek kan dessa vara svåra att hitta.
Till Saab 95 , 96 har vi numera  Stötdämpare 
Olja / Gas Fram , och dessutom likadana till 96 
:a Bak av samma typ , dom är lite styvare än 
enbart Oljedämpare.
Har ochså fått in nyslipade Kamaxlar till V4 i 
följande slipningar 7.2 7.4 och 7.6 för er som 
vill ha lite mer kraft i motorn.
Vi har återigen Acc,membran i lager till din 
Saab V4 77 B - 80.
 
Välkommen som kund hos oss, eller om du har 
en fråga om reservdelar till Saab 2T eller V4 
, så är du välkommen att slå mig en signal på 
telefon eller sänd mig ett mail. 
Karl-Anders Carlsson Grunsbo 271  462 96  
Frändefors
 
Tel : 0521- 431 33  Mail: saab.kalle@telia.com  
Öppet veckans ALLA dagar : 11.00 - 20.00Kan tänka mig inbyte av delar eller bilar, kom 

med förslag. Annars bud.

karl.o.ask@gmail.com
0737-277647
__________________________________
Ett glas till en baklampa reservdelsnum-
mer 57873437
Mycket ovanligt då det har ett gult och ett rött 
fält, mått ca 11*6cm Passar till exportmodell?
Pris 75kr
070-204 10 96 Kjell Olsson Siljansnäs
__________________________________

SAAB 9000T, röd, 27.700 mil, 2 ägare, full 
historik och mycket delar utbytta. 
Bilen är i unikt skick för årsmodellen och 
lämplig som samlarbil. MHRF-försäkrad och i 
originalskick. Tillverkad i Finland.
Per Åberg, Österbymo, 070-248 95 47
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Svenska Saabklubben 
Tegelvägen 7
723 48 Västerås

Svenska Saabklubbens 
styrelse 

www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2014: 350 kr
Familjemedlem:            100 kr

Ordförande: Vakant ordfo-
rande@saabklubben.se
Vice ordf. Lars Mårtensson
Aspnäsvägen 10 177 37 Järfälla
Tel 070 - 565 24 94
viceordforande@saabklubben.se

Sekreterare Bram Janssen
Tel: 070 - 640 05 72
sekreterare@saabklubben.se

Media

Reservdelar & Klubbshop

Kassör Magnus Höglund
Tel 021-80 30 26
kassor@saabklubben.se

Användarnamn: 2014-03 
Lösenord: ”kamvinkel”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Lars Mårtensson

Medlemsansvarig
Anna Gunnarsson
Frejagatan 13 
543 31 Tibro
Tel: 0504-100 22 
medlem@saabklubben.se

Org nr 867200-6502
Plusgiro: 
476 52 46-6

MHRF-besiktningsmän:

Sektionsansvariga:

Svenska Saabklubbens “Modellombudsmän”
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         Tfn
Saab 92/93 inkl. GT                 John Jonasson      08-71 52 429
Saab 96 TT inkl. GT, Sport och MC Lennart Holmgren    026-25 70 15
Saab 96 V4 inkl. MC,De Luxe          Leif Blomberg           0502-450 42
Saab 95 TT /95 V4                       Mattias Roswall 0143-139 22
Saab 99                           Magnus Dufva           08-38 45 64
Saab 900                             Michael Rasmussen   0418-433610
Saab 9000                          Magnus Höglund       021-80 30 26
Saab Sonett                             Hans Eklund             0514- 272 22
Saabo                          Erik Randa             08-646 49 99
Lack/lackering                              Patric Henriksson 0290-70203

MHRF-ansvarig Christer Melwinsson 
Heby 641 97 Katrineholm Tel 070-6979291

Simon Wadström  070 - 156 53 37         
Karl Ask                  0737 - 277 647
Michael Rasmussen 0418-43 36 10
Magnus Höglund     070 343 06 46
Claes Hedlund          070-553 8330
Patrik Hermansson   0514-30125
Lars”Julle”Olofsson  0700-717575
Lars Söderlund           072-276744

Hans Willebrand    0480 - 330 56
Martin Stenlund     0961 - 617 33
John Jonasson          08-71 52 429
Martin Bergstrand   018-369 156
Rune Danielsson      070-5844738
Lennart Holmgren  026-25 70 15
Bertil Maununen       019-314523

Ytterligare info finns på 
vår hemsida!

Träffgrupp

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

Materialförvaltare Håkan Larsson Tel: 0504-100 22 klubbshop@...

Anders Johansson
Anumark 13
905 95  Umeå
Tel 090 - 18 60 26

Webbmaster:
Jonathan Sulo 
webmaster@saab  
klubben.se

Sibylla Gustavsson Tel 011-24 79 75
Johannes Stenling Tel 070-210 57 78
Anders Källqvist  Tel 0455-20 92 08
traffar@saabklubben.se

Telefonnummer till reservdels-
verksamheten: 073-03 69 480 
Öppet för direktförsäljning 

Hans Willebrand Tel: 0480-330 56

Ledamot Bengt Gustavson
Tel: 070-590 05 18
ledamot@saabklubben.se

Jan Karlsson 
Bangårdsv. 4 D 
656 71 Skattkärr
Tel 073 - 0369480 

Forumansvarig: Emil Bengtsson 
Tel 070-536 21 85
              Redaktör Bakrutan: 

Mejl: 
bakrutan@saabklubben.se

Saab Skånia:
Bengt Åkesson
Tel 0415 - 402 22
skania@...

Trollhättan:
Roland Widarsson
Tel 0521 - 22 30 33

Norrland:
 Thomas Ramsell  
 Tel 070-312 43 39
 norrland@...

Gotland
Björn Askengren
Tel 0498 50038

Göteborg
Mats Kadmark
Tel 0736-72 30 72
gothia@...

Hallandia
Mats-Ove Fredlund
Tel 070-698 93 52

Annonser Yngve Ekberg
08-774 28 85

Saab Stockholm:
Jonathan Sulo
Tel 070-564 30 40 
stockholm@...

över disk Tisdag-Fredag mellan 12,30-16,00. 
Mejladressen är reservdelar@saabklubben.se
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Nya Medlemmar Välkomna !
5904 BENGT ERIKSSON DINGLE

5905 MARCUS ANDERSSON BORLÄNGE

5906 FRANK SOLLIER HÄSELBY

5907 PER HOLMQVIST SALTSJÖ-BOO

5908 SIGURD HAANAES MELHUS

5909 JENNE BOOTSMA SCHIEDAM

5910 CHRISTO-
FER

EDEUS STOCKHOLM

5911 JACKIE JOHANSSON DANDERYD

5912 ERIK EGNELL HÄGERSTEN

5913 HENRI VÄNTTINEN MÜNCHEN

5914 ERIK NOWAK DRESDEN

5915 HÅKAN WIDELL BROMMA

5916 ROGER HAMMARSTÉN URSVIKEN

5917 LENNART FRIGGERÅKER FALKÖPING

5918 PETTER SCHÖLD LÖDERUP

5919 BJÖRN OLSSON ARNÄSVALL

5920 MIKAEL LINDBERG FLARKEN

5921 STEFAN ELOVSSON MALUNG

5922 MAGNUS NORDEKE SKEPPLANDA

5923 JOHAN HÄGGBLOM LINKÖPING

5924 MATS PETTERSSON VALBO

5925 SIMON SCHÖNNING BANDHAGEN

5926 ANDERS BJÖRKEGREN GÖTEBORG

5927 BERTIL LINDER GÖTEBORG

5928 INGVAR HANSSON HEMSE

5929 GUNNAR SVENSSON DALSTORP

5930 FERD ÅGE BERNTSEN HORTEN

5931 SVEN-ERIK RINDBERG BRUNFLO

5932 ANDERS SANDBERG REFTELE

5933 FREDRIK OLSSON BULLAREN

5934 EMIL DAHLIN BISPGÅRDEN

5935 NILSSON-
MOTOR 

ARBOGA AB ARBOG

5936 MARTIN SANDBLOM ÄLVÄNGEN

5937 SAMI ILBÄCKS HEDEMORA

5938 PETER SANDSTRÖM URSHULT

5939 TOMAS BJÖRKLUND BOLLNÄS

5940 TORD ÖYEN BERGEN

5941 LARS-
GUNNAR

SÄTHERBERG TORSBY

5942 FREDRICK ROOS ÖDEBORG

5943 JIMMY ANDERSSON GÖTEBORG

5944 PER SJÖBERG STORUMAN

5945 ÅKE NYGREN KRISTINE-
HAMN

5946 THOMAS RANTA KARIS

5947 ANDREAS PERSSON BROBY

5948 HÅKAN JOHANSSON LINGHEM

5949 LEIF SJÖDIN RAMSELE

5950 LARS-
GUNNAR

WIDELL LIDKÖPING

5951 PELLE HESSELVIK ZUG

5952 FREDRIK ANDERSSON NOSSEBRO

5953 JOHAN BRORSON DALS RO-
STOCK

5954 PER ANDERSSON BLENTARP

5955 ANDREAS JENSEN FILIPSTAD

5956 CHRISTER BÖNSTRÖM SUNDSVALL

5957 PÄR ERIKSSON SUNDSVALL

5958 TOMAS HOLMÉN STENSTORP

5959 ROLAND SAND KIRUNA

5960 STEEN HOLTOUG VALLERSBAEK 
STRAND

5961 LENNART WAHLQVIST HUDDINGE

5962 ARILD BJÖRSETH KIRKENES

5963 ERNST SVEDBERG LÅNGBAN

5964 PETER BORNVALL BILLINGE

5965 LENNART JONSSON KIL

5966 VALEN-
TINO

BARTELLE TORINO

5967 DANIEL BENGTSSON FRÄNDEFORS

5968 FREDRIK FLORIN VAGNHÄRAD

5969 LINA EGERSTAD ÄLANDSBRO

5970 MIKAEL BERG TYRESÖ

5971 TOMAS NORBERG INSJÖN

5972 VINCENO CARDINALE ARIANO 
IRPINO

5973 ULF BERNHARDS-
SON

KRISTISNAS-
TAD

5974 PER-OLOF PALM UMEÅ

5975 PER-ARNE HÄLLKVIST BONÄSSUND

5976 JENS NORBÄCK SÄFFLE

5977 ANDREAS MAGNUSSON KÄRNA

5978 ERIK ALEXANDERS-
SON

TÄBY

5979 JOHAN SELANDER NYKÖPING

5980 KARL BERLIN HARLÖSA

5982 EMIL UPPA TORSHÄLLA

5983 LEIF PETTERSSON BOLLSTA-
BRUK

5984 STEFAN AHLUND MUNSÖ

5985 KARL-
HÅKON

LETNES INDERÖY

5986 JOHN CUNNINGHAM KENT

5987 BJARNE OLSEN VÄRNAMO

5988 JAN-OVE VIKLUND UTANSJÖ

5989 LEIF THORPEBO STRÖMSUND

5990 MATS GLEERUP MALMÖ

5991 LEIF GUSTAFSSON HÖLÖ

5992 ANDREAS ALM LAHOLM

5993 NÄSMANS BILSADELMAK SUNDSVALL

5994 ALFRED WÄPLING FALKÖPING

5995 HÅKAN LINDSTRÖM BISPGÅRDEN

5996 SUSANNE NILSSON SOLLEFTEÅ

5997 CLAES L SON LUNDIN GIMO

5998 SÖREN FREDIN STÅNGA

5999 TOMMY KARLSSON ÅMÅL

6000 FREDRIK GUSTAFSON HULTSFRED

6001 TIMO KRATSCHKE MARKARYD

6002 MATS HILLERSTRÖM JÖNKÖPING

6003 BÖRJE ANDERSSON VIDSEL

6004 KJELL LUNDMARK SKELLEFTEÅ

6005 ANDERS LINNA KARLSTAD

6006 JOHAN ROSENBLAD STORA 
SKEDVI

6007 CHRISTER LARSSON STÖLLET

6008 ULF ANDERSSON ÖREBRO

6009 TOMMI RINTAMAKI VAASA

6010 KJELL DYBERG-EK ESLÖV

6011 MERLIJN KALKMAN ABCOUDE

6012 ANDREAS WULFF GÖTA

6013 STAFFAN JANSSON VÄSTERÅS

6014 GUSTAV MÅRTENSSON FRÖSÖN

6015 MONA-
LISA

LINDROS GARPHYT-
TAN

6016 KJELL DAVIDSSON MJÖLBY

6017 HENRIK VILSELIUS ÄLVSJÖ

6018 LARS OLSSON ESLÖV

6019 GUSTAV ANDERSSON STORFORS

6020 MATTIAS HANSSON GETINGE

6021 TOM KOPPE PARGAS

6022 TRYGVE SÖRLI SARPSBORG

6023 LARS AMRUD FÅVAG

6024 STAFFAN NORDSTRAND ÅKERSBERGA

6025 PATRIK WESTERLUND ÅRSUNDA

6026 MANUELA VOLPE HÄGGLING-
EN

6027 HENRIK NILSSON LERUM

6028 ERIK BLOMQUIST SMEDJEBACK-
EN

6029 MATS NORRFORS FALUN

6030 ULF LINDMAN NORRKÖ-
PING

6031 PASI KORVA SÖLVESBORG

6032 CURT SUNDQVIST BODEN

6033 URBAN WALLIN UPPSALA

6034 LARS-ÅKE HANSSON BANDHAGEN

6035 HÅKAN EDVARDSSON FLODA

6036 BERNT TALLAKSEN KRITIAN-
SAND

6037 JOHAN STÅLBERG BORLÄNGE

6038 JOHAN LEHMAN HÄRNÖSAND

6039 JOSEF ZABEL HALTERN AM 
SEE

6040 OLAV DAVIDSE SCHAREN-
DYKE

6041 PETER CARLSSON NYKÖPING

6042 PATRIK HÅKANSSON RONNEBY

6043 GERD HOLMGREN TROLLHÄT-
TAN
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Läsarnas sida

ELAINE GUSTAVSSON SNICKERIVÄGEN 23 UPPHÄRAD

DANIEL GUSTAVSSON ÖSTERBY 31 HÖLÖ

Nya familjemedlemmar

Hej!

Undertecknad besökte den 16 Augusti i år, Elmia veteranmarknad i Jönköping. Färden 
företogs med min 36 år gamla Saab 96 V4 från 1978.

När jag kom fram till infarten för veteranbilar fick jag inte 
köra in där utan blev ivägvinkad så långt ifrån veteranbilspar-
keringen det gick, på andra sidan fältet! Vet inte varför? 

Jag har varit på många veteranmarknader med veteran-
bilsparkering och alltid varit välkommen med min Saab men 
i Jönköping fanns inga Saabvänner. Detta berodde inte på att 
det var fullt på veteranbilsparkeringen, det kollade jag. Det 
var ganska mycket folk där, så en besökare mindre spelar 
ingen roll för dem, så mina besök kommer att utebli. Är 
man inte välkommen med en gammal Saab så är man inte.

Hälsningar
Helge Persson Medl. nr 971

Lottvinnare Saab 99
I förra numret av Bakrutan erbjöds klubbmedlemmarna att delta i en utlottning av en Saab 99 från 

1983 års modell. 
Till lycklig vinnare efter lottdragning blev medlemsnummer 4190 Viktor Zander från Fårbo.

Grattis till vinsten! 



Svenska Saabklubbens Reservdelar
www. svenskasaabklubben.nordicshops.com

Ett litet urval av allt som finns i lager.

Saab 92-96 Saab 90,99,900 Saab 9000 Saab 900/9-3 Saab 9-5


