
 

Gammalsaabens første 
Venner – ei familiehistorie

- Olav R Faleide -

«Han sa’: Fædrenes synder hjemsøges på 
børnene»

(Osvald Alving i Henrik Ibsens ”Gjengangere”)
Innleiingsvis må det presiserast at sitatet ovanfor ikkje 
berre referer til begrepa «synder», men også til «elde 

handlingar» så som det å kjøpe Saab. 
«Runs in the family», heiter det visst på engelsk.

Då denne toåringen flytta frå Faleide i Nordfjord 
til Matrand i Eidskog i 1956, meinte foreldra å 
kunne spore den gryande og sære interessa for 
bil. Lærarlønningane den gongen var ikkje mykje 
å kjøpe bil for, så Far sykla til og frå skulen. Dei 
fleste av kollegene hans som hadde bil køyrde 
rundt i små, engelske førkrigsmodellar, og dei få 
som hadde nyare bilar hadde austeuropeiske som 
ikkje akkurat var prega av tekniske nyvinningar. 
Den einaste som utmerka seg i vår lokale bilpark 
på den tida var drosjesjåføren vår, Arne Kjærnsli. 
Han hadde gul og svart 55-modell Chevrolet 
Bel Air med rekkeseksar, tretrinns rattgir og 
servostyring. Året etter overgjekk han seg sjølv 
med ny investering i arbeidsplassen; 57 modell gul 
og kvit med V8 og automatkasse. Før eg begynte 
på skulen hadde eg mang ein tur i framsetet 
hans – med tårer i augo, for dette var opplevingar 
som gjorde inntrykk på ein seksåring. Kollegene 
hans hadde ZIL med klappsete og plass til åtte, 
eller Volga med firesylindra, underdimensjonerte 
motorar med stempel på storleik med 
fiskebolleboksar, halvmeters slaglengde og 
seksvoltsanlegg. På grunn av kjøpsrestriksjonane 
på den tida var nabolaget stort sett prega av 
Moskwich, Pobeda, Skoda, Trabant, Wartburg og 
IFA. Dei som måtte ha bil av yrkesmessige grunnar 
køyrde standsmessig; distriktslegen hadde ny Opel 
Kapitän, kommuneingeniøren Hillman Minx, 
heradsagronomen Vauxhall Cresta med eitt gult og 
eitt kvitt grøftelys (det var faktisk standardutstyr) 
og dyrlegen Rambler Rebel stasjonsvogn. Han som 
åtte den einaste Mercedesen i bygda hadde visst 
ikkje hatt heilt reint rulleblad under okkupasjonen, 

men bilen hans var svart og fin og gjenstand for beundring 
blant oss som ikkje heilt visste kva landssvik var. Etter 
kvart som 2. verdskrigen kom litt på avstand, vart det også 
ein og annan brukt Opel og Taunus å sjå innimellom. Då 
kjøpsrestriksjonane vart oppheva den 1. oktober 1960 vart 
bilsalet frigjeve her i landet, og plutseleg rann Skotterud 
over av Renault Dauphine, VW, DKW, Anglia og Fiat.

Då begynte også diskusjonen rundt kjøkenbordet heime i 
seine kveldstimar etter at vi ungane hadde lagt oss, Mor 
og Far ville ikkje kveikje håpet om bil i familien før dei 
var sikre på at det var økonomisk forsvarleg. Mange 
alternativ var oppe til realitetshandsaming, og her var 
mange krav som måtte stettast; romsleg nok til 5 med 
dertil høyrande bagasjeplass (der rauk Dauphine og VW 
ut), Amazon og Taunus 17M vart for dyrt (prisen skulle 
ikkje overstige brutto årslønn for ein adjunkt) og dei 
amerikanske vart for store og brukte for mykje bensin 
(vegstandarden teken med i vurderinga ettersom det no 
var på tale å flytte vestover igjen). Kadetten var både pen 
og nett, men litt «småskranglete» etter Mor sin smak. Etter 
eit par-tre år med fram-og-tilbake-planlegging nærma Far 
seg ei avgjerd; Sidan vi budde ved svenskegrensa vart 
naturlegvis fjernsynsprogramma derfrå vel så populære 
som NRK, og her var det sendingar frå både RAC-Rally, 
Monte Carlo og diverse skandinaviske arrangement. Vi 
hadde følgt med på både Safarirally, Rally Viking og 
Midnattssolrally i eit par år, og vart stadig meir forundra 
over kva «nabobygda» borte i Trollhättan klarte å få til. I 
januar 1964 sat vi klistra til skjermen under Rally Monte 
Carlo og trudde nesten ikkje det vi såg; sekssylindra 
Lanciaer, Alfa Romeoar med dristige køyrarar, kraftige 
Mercedesar og Paddecitroënar måtte gje tapt for ein 
tresylindra totaktar på 850 kubikk og kilo – og Eric 
Carlsson utgjorde ein reell trussel mot plasseringane 
deira så det heldt. Vi let oss villig imponere sønder og 
saman! Både storleik og pris var innanfor dei fastlagde 
rammene – så då var det langt på veg bestemt. Den 18. 
mars kom Erling Grønvold frå Våler i Solør på besøk med 
demobilen, ein raud 63-modell og ein ishavsblå B3, fletta 
ny med prøveskilt og runde instrument. Far hadde klarert 
med banken og Grønvold, så 64-modellen vart ståande 
att på tunet den kvelden. På bursdagen til Mor dagen etter 
kom skilta, og D-92648 vart frøet som skulle spire til 
Gammalsaabens Venner 13 år seinare.�

Kvar einaste sommar gjennom heile barndommen ferierte 
vi hos besteforeldre i Loen. Som familieverksemd i 
sesongdrift, var Hotel Alexandra avhengige av at heile 
slekta stilte opp og jobba der om somrane, og då var Far 



guide og sjåfør. Han var såleis van med amerikanske 
flatmarksdoningar og VW-bussar, så Saab vart ei ny 
oppleving for han. Han lærte fort korleis frihjul og 
framhjulsdrift best kunne utnyttast med diagonaldekk 
på grusveg – raskare ut av svingen enn inn! Vi 
smågutane spydde som grisar, og Mor tykte heller 
ikkje dette var like morosamt støtt, men heldigvis kom 
det meir og meir oljegrus og asfalt utover midten på 
60-talet så det gjekk seg til etter kvart. Denne hausten 
flytta vi til Førde for å komme litt nærare heimen 
i Loen, og som skikken var den gongen følgde det 
med omregistrering til S-skilt og vi fekk 18388. Det 
originale D-nummeret sit på bror Inge sin 63-modell i 
dag. Han har jo blitt hedmarking.

Hausten 1966 fekk vi «attpåklatten» i familien. All den rikelege bakseteplassen vi hadde hatt i to år gjekk 
dermed fløyten; bagen med veslesøstera vår måtte nemleg stå i baksetet og hjula på vogna opp-ned på takgrinda. 
Eg fekk så vidt pressa meg ned attmed bagen, men brørne Magne og Inge måtte stå bak passasjersetet og 
støtte ryggen mot bagen. Det vart dryge turar for dei når vi skulle til Loen i helgane, det var trass alt nesten 2 
timars køyring på eit nokså berykta vegnett med telehiv på fjellovergangen. Nei, dei var skjønt einige om at 
vi måtte ha meir plass, og noko anna enn 95 vart faktisk ikkje diskutert ettersom vi hadde funne lukka i Saab. 
Forhandlaren var Standal AS i Florø, men han tilrådde litt venting på å kjøpe for no var det nemleg ein firetaktar 
i emning. Far hadde høyrt rykta, og eit litt anna dreiemoment og 30 hestar meir var ikkje han i mot – og det var 
berre 1.750 kroner dyrare enn det føreliggande totaktsalternativet. 15. november 1966 drog Far til Oslo for å 
hente ein koksgrå V4, «handombygd» med raud topp og blant dei første 600 som forlèt fabrikken den hausten 
- med knøttsmå V4-merke frå panseret til 17M øvst på framskjermen og papirlapp med V4 på bakdøra. Med i 
kjøpekontrakten følgde garanti om nyare og sterkare framfjører dersom forstillinga skulle «knele» før 30.000 
km, samt ny gearkasse om det skulle vise seg at den som var dimensjonert for totaktsmotoren ikkje skulle halde. 
Begge punkta i avtalen vart innfridde før 25.000 km. No vart det romslegare tilhøve på tur, og familieutflukter 
som ikkje var reine transportetappar vart jo reine fornøyelsen. Bagvogna i bakarste setet og rikeleg plass til 
oss tre gutane med Inge i midten med beina på reservehjulet, for han var minst og stuttast i beina (det er han 
framleis).�

Etter kvart vart vi også vaksne, i alle fall av år, flytte ut av foreldreheimen og fekk eigne transportbehov. Etter 
eit mindre vellukka forhold til ein 1961 DKW 1000S, fann eg att barndomslukka i ein raud 63-modell og den 

hadde eg i ti år før han vart overdratt til ein 
kompis her i Loen og bilen er framleis i 
bygda. Eg har mist oversikten over kor mange 
Saab eg har hatt i åras løp, men etter våronna 
i år er det mykje som tyder på at eg har kjøpt 
fleire enn eg har selt. Eitt totakts- og tre V4 
restaureringsprosjekt er ikkje med på bildet, 
men pensjonistaktivitetane mine er langt på 
veg fastlagde når den dagen kjem om ein ti 
års tid.
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Frå venstre: 1962, Ingrid, 1968, 1976, Rolv Marius, 1982, Olav R, 1994, 1999, Kari og 2007.

Dersom du treng info om ”kåsøren” til eit ukjent publikum, er her nokre fakta:
Olav R Faleide (58) er guide og lærar av yrke og busett i Loen i Nordfjord.
I 1977 tok han initiativet til å få skipa bilklubben Gammalsaabens Venner, som såleis kunne 
feire 35-års jubileum i år. Han har vore Saabentusiast heile livet, og var derfor noko sturen 
den 19. desember i fjor då fabrikken erklærte oppbod og det ikkje vart nye Saab å få lenger. 
Dottera Ingrid på 16 trøysta då faren med ein god klem og sa: ”Jammen Pappa – då er det no 
bra at vi har hamstra, då!”
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