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Omslaget: Saab 92 efter en natts snöande men bara 
glada miner för det..
Foto Johnny Andersson och sittande i bilen sambon Isabell.

Beställningar Reservdelar
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 öppet för direktförsäljning 
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 fakturan 
som referens.  Annars får vår bokföringsbyrå stora 
problem med att hitta avsändaren av pengarna 
vilket i sämsta fall kan leda till att ni får en påmin-
nels fastän ni har betalat.
 Fakturanummret står längst upp på fakturan.

God Jul och Gott Nytt år!
Reservdelsansvarig för Svenska Saabklubben

Jan Karlsson
Nytillverkat

Gångjärnstapp dörr, övre
Passar till: Saab 93F, 95,96 
1960-1980 
Art:nr: 711756
Pris: 70:-
Gångjärnstapp dörr, 
nedre
Passar till: Saab 93F, 95,96 
1960-1980 
Art.nr: 711757
Pris: 70:-”

Kampanjerbjudande

Bussning, fjäderlänk bak, 
bakaxel, Saab 99 1969-1978, 
Fjädertallrik fram 
99,90,900 1973-1993. 
Art.nr: 893197 
Kampanjpris: 30:-Ord:90:-

Framskärm, Vänster, utan huvfäste och huvsty-
rning, (kan användas som skärmkant till fram 
och bakskärmar höger o vänster sida 99,90,900 
1969-1993).  
Passar till: Saab 99,90 1977-1987
Art:nr: 691267
Kampanjpris: 200:-/st (Ordinarie: pris 550:-)

Motor Begagnad till 
Saab 9000 Turbo 1988, har 
suttit i en testbil från Saab-
fabriken i Trollhättan. Vat-
tenkyld Turbo.  Fungerade 
felfritt vid urmonteringen. 
Motornr: B202 3L I3M 
J109105
Art.nr: 7569742-BE
Pris: 2250:- 

Ny grundmotor (för-
gasarutförande) 
Saab 99 1974 2,0L 
Motornr: B20P01020104
Art.nr: 835430
Pris: 2995:- 

Bussning, Fjäderlänk 
bak, främre upphäng-
ning. Passar till: Saab 
99,90,900 1979-1993
Art.nr: 893529
Kampanjpris: 25:- Ord:60:-



2 3

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 2015
Nr 1 18 Januari             Nr 2 12 April

       Nr 3  23 Augusti          Nr 4  8 November.

I din brevlåda ca 3-5 veckor efter stoppdatum.
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Kom ihåg !

Glöm inte att skicka material 
till nästa Bakruta i god tid in-
nan deadline den  18 Januari 
2015 !    

Red

Jag saknar material/
reportage från flera 

av de större träffarna i 
södra delarna av landet i 

sommar!

Tveka inte med att höra av dig till  
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 till

Anders på tfn 070 - 510 88 78

Red
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Hej! Vintern närmar sig med stormsteg. 
Några av oss har hobbybilarna påställda 
och klara för äventyr även nu och jag tror 
att övriga avundas dom innerst inne.

Nu väntar en rolig tid med skruvande i garaget 
och fikaastunder i köket där gamla minnen luftas 
och förbättras.

Styrelsearbetet rullar på, det som ligger närmast 
för dörren är att få ta del av utredningsgruppens 
rapport om de val som ligger framför oss avse-
ende reservdelsverksamheten. Tyvärr har den 
utdragna processen gjort att rapporten inte kan 
redovisas i detta nummer av bakrutan vilket var 
tanken. Vi avser att utkomma med den i nästa 
Bakruta som skall skickas ut något tidigare än 
först planerat. Ni skall erhålla den i god tid innan 
årsmötet 2015.

Enkäten som utredningsgruppen gick ut med 
till er gav en stor övervikt åt att ni vill behålla 
reservdelsverksamheten inom klubben.
Utredningsgruppens rapport kommer opartiskt 

redovisa alla för och nackdelar med de olika 
alternativen vi har att ta ställning till. Vi har nu 
professionell hjälp i utredningsgruppen, en person 
som gör utredningar i sitt dagliga arbete. Jag tror 
att ni kommer att finna utredningen tydlig och 
strukturerad.

Det har under året blivit tydligt att de åtgärder 
som genomförts de senaste åren har fått posi-
tiv effekt.  Vi har gått från vara endast månader 
från en verklig konkurs 2013, till en beräknad 
omsättning på närmare 2.4 miljoner kronor. 
i år Min personliga syn på saken är att det är 
alldeles för tidigt att ta beslut om försäljning. Vi 
vet fortfarande inte det verkliga värdet på vår 
reservdelsverksamhet och utvecklingsmöjlighe-
terna är mycket spännande med de tankar som 
vår webmaster Jonathan Sulo har i bakfickan. 
Om beslutet efter medlemsröstningen blir för-
säljning så bör vi vänta med en försäljning fram 
tills vi har bättre statistik på försäljningen. Det 
oklara värdet på verksamheten gör det närmast 

omöjligt att få ett riktigt värde vid en eventuell 
försäljning. Om resultatet av röstningen blir att 
klubben skall driva detta vidare så kommer det 
att finnas möjligheter att knyta alla Saabklubbar 
i världen till vår webshop med allt detta skulle 
kunna innebära för kundunderlag och tillskott av 
kapital för nytillverkning.

Just nu är det ingen brådska att avyttra verk-
samheten, den går mycket bra och kostnaderna 
för driften ryms i budgeten, dock så har vi en 
stor utmaning.

Det är att hitta en organisation som kan driva 
reservdelsshopen. Den del Janne sköter fungerar 
mycket bra men det behövs flera som driver ett 
företag av den här storleken. Har du kunskaperna 
och viljan att vara med och driva reservdels-
verksamheten så hör av dig till mig. Nuvarande 
ledningsgrupp för reservdelsverksamheten sitter 
minst fram till att beslut av medlemmarna tas i 
frågan. Ersättningsfrågan för denna ledningsgrupp 
är löst.

Styrelsen har tagit beslut om att momsregistrera 
SSK, detta för att kunna redovisa momsen på rätt 
sätt. Vi hade kunnat bilda ett bolag också, men vi 
har idag inte organisationen bakom ett bolag klar. 
Vi har därför valt att gå via en momsregistrering. 
När vi har befattningshavare klart för att bilda 
bolag kan vi göra det, inte förr.

Ordföranden 
informerar
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Oavsett hur medlemmarna väljer så skall re-
servdelshopens dagliga drift inte belasta framtida 
styrelser för SSK. Detta måste bli en omedelbar 
slutsats, Styrelsen skall i framtiden kontrollera 
resultat och utveckling, besluta om inriktning för 
reservdelsverksamheten efter förslag.

Som vi har aviserat tidigare så kommer samtliga 
medlemmar beredas möjlighet att rösta när det 
blir dags för detta, antingen via forumet med login 
eller via brev.

Nu när reservdelsverksamheten, på ett eller 
annat sätt kommer att skiljas från SSK styrelse 
så kommer styrelsearbetet att kunna inriktas på 
rolig social verksamhet som träffar och liknande.

Vi söker därför nu dig som vill bidra till klubben 
och engagera dig i arbetet.
Poster som t.ex Klubbmästare har vi saknat i 

några år och inte haft tid att tillsätta. Vi söker nu 
även intresserade till dessa poster. Hör av dig till 
mig med intresseanmälan.

Webshopen
Webmaster Sulo håller på och ordnar för att 

du inom snar framtid skall kunna betala din or-
der direkt med ditt bankort. Han håller också 
på och skapar underlag för att kunna upprätta 
en webshop som kommer att kunna översättas 
till flera språk. Första språk ut blir Engelska och 
därefter finns förslag på att översätta webshopen 

till Finska, Holländska och Tyska. Du som vill hjälpa 
till att översätta hör av dig till webmaster Sulo. Vi 
behöver främst hjälp med översättning till Finska, 
Holländska och Tyska.

Banträffar.
Vi har i år genomfört banträffar på MittSveri-

gebanan och Sviestad. Det har funnits intresse 
och vi vill gärna köra ett år till för att utvärdera 
om detta är något som ni medlemmar vill att vi 
fortsätter med. Kom gärna med synpunkter!

IntSaab2016
Den internationella Saabträffen 2016, som vi har 

tagit på oss att genomföra närmar sig alldeles för 
fort. Det finns intresse hos lokalavdelningarna 
runt om i landet att organisera och driva träffen 
med dess förträffar men vi behöver dig och din 
kunskap. Får vi inte snabbt fram en organisation 
som kan börja planera så måste vi snart avblåsa 
träffen. Finns det inget intresse från medlemmarna 
så är det tyvärr enda utvägen.

Vi behöver dig som kan skapa en logga för 
träffen, designa tröjor, jobba med layouten av 
hemsidan osv. Vi skall också skapa en broschyr 
med information till träffen som skall delas ut. 
Här har du som gillar och kan sådant en chans 
att göra en insats!

Mvh Lars Mårtensson
T.f ordf SSK

Saab 96 -61 Genomskärning
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UPPSALA SAABTRÄFF 2014
Vi bestämde oss för att åka på utflykt, de 

inställningsfulla människorna och jag, och 
första stoppet skulle vara Gränbyparke-
ringen i Uppsala.
 Solen sken och jag var först på plats. Den tiden 

var inte många ute och åkte en lördagsmorgon 
mitt i sommaren. 
9.08 stod två eldsjälar på plats och väntade på 

resten av SAAB-gänget för att ta en tripp ut på 
vischan. Kaffekoppen i ena handen och mackan i 
andra. Glada och exalterade för hur dagen skulle 
bli.
Jag bestämde mig för att prata med några per-

soner. Anders Wapsell var en av dem.

Wappe som han så fint kallas har hållit i träffen 
två år i rad då hans intresse för saabar aldrig 
riktigt tagit slut. Anders har under sitt liv haft 
åtta stycken saabar men den han körde med just 
denna dag var han alldeles egna Saab 90 och han 
var väldigt stolt över den. En ljusblå liten bil med 
röda fälgar. En bra kombination tyckte vi alla.

Några andra som även fick upp min uppmärk-
samhet var paret Karlsson. Anita och Lars-Åke. 
Året var 1985 och de köpte tillsammans deras 

första bil, en röd, skinande Sabb 93 B. 
Det var inte så populärt med Saab på den tiden 

och folk tyckte Anita och Lars-Åke var och köpte 
helt fel bil för året det egentligen var men inte 

Saab 93 B 1959, anita och Lars-Åke Karlsson

Saab 96 V4, 1971, Catarina Rangstedt

Saab 96 L, 1977, Gunnar Blackne

Saab 90, 1987, Anders Wapsell

6
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UPPSALA SAABTRÄFF 2014
stoppade detta dem. En Saab som på senare kom 
att användas som en sovplats för familjen under 
en sommar. Trångt men mysigt.

En annan Saab som fångade mitt öga var Ola 
Wortzelius Saab 93a med dieselmotor. Bilen var 
specialgjort med borttagningsbar baklucka för 
att få plats med en sovvagn av märket Toppola. 
Toppola kommer ursprungligen från Finland men 
finns nu över hela världen.
Ola har haft bilen i cirka fyra och ett halvt år 

och var nöjd från sekunden han köpte den. Un-
der dessa fyra år har bilen kört genom Albanien, 
Grekland och några andra länder i Europa vilket 
är en fantastiskt bra kritik för Saabtillverkarna. 

Innan klockan slog elva var alla de nio bilar som 
skulle med på resan på plats och redo för den 
långa vägen fram till Faringe station. Det kördes 
på grusvägar långt in i skogen men även på vägar 
vid sjöar och grönska. Vädret var som bäst och 
ingen kunde vara gladare än Wappe själv som 
lyckats få ihop sin träff ändå.
I Faringe stannade vi och åt vår mat och satt ner 

tillsammans och pratade om allt mellan himmel 
och jord tills dagen började lida mot sitt slut och 
jag fick lov att åka hem. Dagen hade varit bra och 
roligast hade nog de som tillsammans hade hittat 
några att dela sitt intresse med. 

Text och foto: Evelina Ekström

Saab 90, Conny Lewin

Saab 93 diesel, 2,2 opel diesel 2001, Ola Wortzelius

1962 Saab 96 2 takts motor. Micke Karlsson

76

Saab 96, 1974, Kenneth Zotterman



DaleCarlia Saab Meeting 24:e maj 2014Träffens enda Sonett.

För fjärde året kördes DaleCarlia Saab 
Meeting (eller Daalaträffen som vi kallar 
den här uppe). I fjol körde vi ganska tidigt, 
redan i april, men i år ville vi inte chansa på 
att ha tur med aprilvädret och lade träffen 
sent i solsäkra maj istället och soligt blev 
det...

Strax efter halv 10 var vi arrangörer på plats 
i solskenet och kort därefter började dom för-
sta bilarna rulla in på gräsplanen utanför BIVA 
i Borlänge. BIVA ställde upp dagen till ära med 
en NEVS 9-3 Aero för provkörning och bjöd på 
korv och kaffe i bilhallen (stort tack till  Anders 
på BIVA för hjälpen med det). Det dröjde inte 
länge innan gräsplanen började fyllas och vi blev 
även i år överaskade av vilket intresse det finns. En mycket vackert renoverad 9000 Aero.

Konsten att bygga en ”BMW-dräpare” i Saabskrud. När Nordic Tuning rullade in med sina bilar 
lämnade det ingen oberörd.

8
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DaleCarlia Saab Meeting 24:e maj 2014
De första bilarna har tagit 
plats utanför Biva i Borlänge.

Helt klart är att genomslagskraften med dagens 
media (forum, internet, Facebook etc.) inte ska 
underskattas! 
Det var extra kul att se andra bilister stanna till 

för titta på bilarna och snacka lite Saab, inte helt 
oväntat var det många som ”egentligen ville köra 
Saab men…” av olika anledningar fick åka tyskt 
eller något annat ”svenskt” istället.
Efter ca en timma hade vi en samling på drygt 

30 Saabar på plats och en spridning från en Saab 
93 till en NG 9-5 Aero, till och med en Saabo 
med tillhörande dragbil av rätt märke. Sist (men 
inte tystast) till samlingsplatsen i Borlänge kom 
Nordic Tuning från Falun med 3 Saabar med till-
sammans närmare 1800 hästkrafter, minst sagt 
imponerande! 

Strax före lunch 
rullade karavanden 
med drygt 30 
Saabar iväg mot 
Gamla Staberg

Två olika nyanser av rött, sedan respektive kombi, 
flankerar varandra.

8



Mot gamla Staberg
Hela karavanen rullade strax efter halv 12 mot 

Gamla Staberg utanför Falun. Vi åkte på den 
trevligt kurviga vägen över Torsång och Vika och 
det var riktigt kul att se alla förvånade men glada 
miner när den långa karavanen med Saabar snirk-
lade sig fram i det soliga landskapet. 
När vi svängde in på gårdsplanen i Gamla Staberg 

störde vi visserligen lugnet något för de gäster 
som hade tänkt sig en stilla lunch men när man 
hör det mysiga ljudet av tvåtaktare, V4:or och 
Sonetter så var nog allt förlåtet och det dröjde 
inte länge förrän nyfikna lunchgäster började gå 
runt och titta på bilarna. Själv hade jag knappt 
hunnit ur bilen förrän en man frågade ca 10 
frågor i snabb följd varav jag hann svara på max 
2 innan han rusade vidare för att titta på bilarna, 
misstänker att han också tilhörde skaran som 
”egentlligen vill jag köra Saab men….”.

I restaurangen fanns bord bokat för oss, 20 
personer trodde vi skulle räcka på förhand, men 
det visade sig att vi blev många fler. Som tur var 
så valde många att sitta ute i solskenet istället så 

Träffens två äldsta bilar snyggt uppställda

Ett vackert ekipage som välförtjänt tog hem 
priset för ”Peoples Choice”.

En 900 med härlig 
patina, Super Aero fälgar 
och cirka 44000 mil på 
mätaren tog hem priset 
för ”Highest Milage”.

10



de som sökte skuggan inomhus hade inga problem 
att få plats. När vi räknade samman samtliga bilar 
på träffen kom vi upp i ca 40 st då några hade 
valt att köra direkt till Staberg., riktigt kul att så 
många ville komma!

Prisutdelning
Dagen avrundades med prisutdelning i katego-

rierna ”Longest Milage” (högsta totala miltal på 
bil), ”Longest Distance” (längst resväg till träffen), 
”Oldest Car” samt det prestigefyllda ”Peoples 
Chocie”. Se bilderna bredvid för vinnarna i de 
olika kategorierna.
Undertecknad, Benny Östh och Calle Björk, 

vill tacka alla som kom för en fantastiskt trevlig 
dag samt önska er och övriga Saabintresserade 
välkomna 2015 då vi firar 5-års jubileum.

Text och foto
Medlem 1073, Henrik Sundberg

Det var bitvis trångt bland bilarna utanför restaurangen 
i Gamla Staberg.

Många av lunchgästerna gick runt 
och beundrade bilarna.

Denna 92:an (1950) tog hem priset för ”Oldest Car” 
och är en av Sverige äldsta idag rullande Saabar.

10 11
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Hastighetstävlingar med 
Saab 93

Detta är ett försök, att med hjälpa av Carl-Magnus Skoghs minnesbilder och fotografier, 
tillsammans med artiklar, resultatlistor och dokument teckna Saabs tidiga racinghistoria

Tillbakablick
1) Tävlingsformer:  Hastighetstävlingar in-

delades på 50-talet i landsväg och isbana, men 
antalet hastighetstävlingar var mycket begränsat 
under andra halvan av 50-talet. Den enda perma-
nenta tävlingsbanan vid denna tid var Gelleråsen 
i Karlskoga, som 1952 fått asfaltbeläggning. Vidare 
körde man på en triangelbanan på Skarpnäcks-
flygfält i Stockholm. 1955 och 56 kördes Grand 
Prix tävlingar på en landsvägsbana utanför Kris-
tianstad. Västkustloppet som också kördes på en 
landsvägsbanan, utanför Falkenberg, började som 
en mc tävling, och sedan tillkom även bilklasser

Motorsporten dominerades av MC tävlingar 
och inom bilsporten var det OT som gällde d.v.s. 
orientering eller tillförlitlighetstävlingar i skogen. 
Det sistnämnda, kallar vi idag rally el minirally. Un-
der februari -mars kördes många isbanetävlingar 
även så långt söder ut som Göteborg. Vidare fanns 
tävlingsformen ”rundbana” det var tävlingar på 
grusbanor, i princip speedwaybanor eller s.k. 1000 
-metersbanor som Kyrkektorp utanför Skövde 
eller travbanor som Solvalla och Årjäng. Därutö-
ver kördes ett antal gräsbanetävling exempelvis 
på Saabs flygfält i Trollhättan. Under nästan hela 
50-talet fanns den s.k. midgetklassen (dåtidens 
Formula 3), små öppna racerbilar med 500 cc 
motorcykelmotor (ofta från JAP eller Norton), 
som 1959 ersattes av Formula Junior. Midgetbi-

Från C-M S arkiv: Saabstallet runt segraren Skogh i 
samband m Kanonloppet -58, från vä Rolf Mellde., 
Hans Hågbäck, Carl-Magnus Skogh och Erik Carlsson
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larna var många gånger hembyggen, men det fanns 
också fabriksbyggda bilar som engelska Cooper.

2) Bilklasser:  Förutom Formula 1 som tävlade 
i Kristianstad, fanns tämligen stora Sportvagns-
klasser: specialsport, seriesport över 2000 cc 
och under 2000 cc. Men mot slutet på 50 talet 
började standardvagnsklasserna komma allt mer. 
Vid denna tid kördes OT-tävlingarna med i prin-
cip grupp 1 bilar. Man fick”jämna till” kanalerna 
och balansera motorn, samt montera större 
munstycke. Viktigaste åtgärden på en OT-bil var 
nog att montera skyddsplåt, eftersom vägarna 
var oerhört dåliga jämfört med idag. Vidare satte 
man på extraljus och toppförare som Carl Mag-
nus Skogh hade varit i Tyskland och testat fram 
Auto-Trygg gasstötdämpare till Saaben.
Hastighetstävlingarna körde man med special-

standarbilar, fram till 1960 då grupp 2 reglementet 
trädde i kraft. Specialstandard liknar det senare 
grupp 3  reglementet (lilla turistvagns klassen), 
d.v.s. lite friare trimning, som till exempel  tillät 
dubbelförgasare på Saab 93 ( = Solex 44 PII, den 
förgasare som ingick i den s.k. Superstasen till 
Saab 750 GT tillsammans med ett 2 tums avgas-
system).

Gösta Karlssons beskrivning av modi-
fieringarna på Saab 93 specialstand-

ard” för 1959 års säsong (N8041)

Det fanns ingen inredning i bilen, förutom en 
GT-stol och instrumentbrädan. Sidopapparna 
var utbytta mot grågalon limmade mot plåten. 
Fönsterhissen var ersatt av en läderrem på känt 
racingmanér. En aluminiumplåt täckte öppning 
till bagagerummet. Förutom vindrutan användes 
plast i de övriga rutorna.  Stötfångarna fick man ta 
bort. Bilen sänktes genom att fjädrarna kapades 2 

varv och fjädringskomponenterna nollställdes (då 
drivaxeln var vågrät läge justerades bärarmsinfäst-
ningen till neutralläge). Krängningshämmaren togs 
bort och stötdämparna byttes mot Auto-Trygg 
gasdämpare. Hårdare bromsband från Ferodo 
monterades och man bytte de bakre bromscy-
lindrarna. Avgassystemet hämtades från den s.k. 
supersatsen (trimningssatsen) till Saab GT 750, 
ett 2 tums system. 
 Motorn filades enligt Saabs trimningsanvisningar 

+ lite till. Stor noggrannhet gällde avseende vin-
kel på överströmningskanalerna. Vevhushalvorna 
passades ihop korrekt. Avgassamlare och insugs-

Från Fart nr 3 1958: Erik Carlson jagar C-M S i is SM -58

Från boken Mr Saab: Mångårige motormekanikern i 
Saabstallet Rolf Ebefors arbetar med en Specialstandard 
93:a utrustad med den sk Sonettförgasaren en Solex 44
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rör passades in noga.  Topplocket planades och 
klämspalten svarvades till korrekt mått. Insugsrör 
för dubbelförgasaren på grupp 3 motorn inköptes 
av bröderna Falk i Stockholm, som tillverkade 
dylika, efter att man en natt lånade insugsröret 
på en Sonett I som stod utställningshallen på 
arbetsplatsen (Philipssons bilpalats) och kopierat 
detta.  Förgasaren en Solex 44 P II kunde köpas 
över disk hos en Boschåterförsäljaren för ca 600 
kr.  Dubbla bränslepumpar med separat brytare, 
som krävde noggrann hantering för att den täm-
ligen känsliga förgasaren inte skulle ” sura ner” 
tändstiften
Vattenpumpens in och utlopp förstorades, lik-

som vattenröret under motorn. Termostaten er-
sattes av ett rör och två av fläktens vingar kapades 
bort. Strömfördelaren svetsades och tändningen 
ställdes in på varje cylinder med mätklocka. En 
högeffekt tändspole från Bosch, TK 12 A10, er-
satte standardspolen. Svänghjulet lättades medels 
svarvning och sedan balaserades det tillsammans 
med tryckplattan. Tryckplattan försåg med stift 
(för att komma i ”det balanserande läget” efter 
demontering) och extra fjädrarar skruvades 
i. För att undvika haveri på den lite tungtram-
pade kopplingen monterades förstärka s.k. ”tysk 
pinne” uppe och nere i kopplingsarmen. Saabens 
standardvevaxel modifierades genom att ”förank-
ringar” svetsades/skruvades i vevslängarna, som 
sedan fylldes med glasfiberarmerad plast. Detta 
var Göstas metod för att höja vevhuskompres-
sionen och efterlikna den konstruktion som fanns 
på den då, mycket mycket sällsynta, GT-axeln. 
Den gängse metoden vid denna tid var att fylla 
vevaxeln genom att Aralditlimma balsaträ, men 
detta hade dock nackdelen av att allt som oftast 
komma ut via avgasröret.  Växelådan schimsades 
om för att allt skulle gå så lätt som möjligt och 
man minskade oljemängden till 1 l.
Enl. boken ”Från tvåtakt till turbo” var grupp 3 

93:an kraftigt lättad och vägde 696 kg.

Svensk Racing
Entusiasten och fotografen Bengt-Åce Gustafs-

son driver denna fantastiska hemsida, där man kan 
finna startlistor och resultat ända från 50-talet! 
Här finner man redan 1956 ett par okända pri-
vatåkare som tävlade med 93:an.

Grusbana
C-M S berättar att han 3 gånger körde på trav-

banan i Årjäng med 93:an, den s.k. isbilen d.v.s. 
den specialstandardbil Saabfabriken färdigställt 
för israring. C-M vann sin klass två gånger och 
hade en hård fight med Erik Berger i en Volvo Pv 
i röverheatet. Ett annat år blev C M påkörd av 
norrmannen Gunnar Hagenrud som låg långt ut i 
banan och plötsligt fick ett kast och med våldsam 
kraft rammade 93:an i höjd med hö dörr med 
förödande resultat, hela tröskeln blev intryckt 
långt in i bilen.
Även på Kyrketorpsbanan körde C-M, vid detta 

tillfälle tog en VW förare starten och det regniga 
vädret gjorde att kolstybben fullständigt murade 
igen framrutan. C-M fick veva ner sidorutan för 
att få såpass sikt att kunna köra om och gå upp i 
ledning och vann tävlingen. 93an användes också 
en eller två gånger på Solvalla, resultaten är dock 
höljda i dunkel.

Från Fart nr 3 1958: Erik Karlsson med BP overall 
framför sin specialstandard Saab 93 med långnabb 
däck i samband med Is SM 1958

Från Gösta Karlsson 
fotoalbum: Gösta 
Karlsson i depån 
på Skärapnäck 
1959, med sin 
egenhändigt byggda 
specialstandard 
Saab
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Hastighetstävling isbana (HI)
1958 instiftades ett svenskt mästerskap i 

hastighetstävling på is, där en av klasserna var 
specialstandard bilar upp till 1000 cc. Givetvis 
skulle Saab deltaga med den i OT sammanhang 
så framgångsrika 93:an. Förare var fabrikens ral-
lyförare Erik Carlsson och Carl-Magnus Skogh. 
C-M berättar: på fredag hämtade Erik och jag var 
sin tävlingsbil i Trollhättan.  Bilarna var helt rena 
invändigt, förutom en vägg mot bagageutrymmet. 
De var lastade med 4 isdäck med långnabb och 
tävlingsmotorn + jeepdunkar med bränsle. Sedan 
bar det av, ofta långt norrut. Ett problem var att 
tanken var så liten att vi gång på gång fick stanna 

Från C-M S arkiv: C-M S. i full fart på Karlskogabanan 1959

och tanka. Då vi kom fram byttes motorn och 
efter tävlingen bytte man tillbaka till landsvägs-
motorn igen för att på söndag eftermiddag köra 
hem. Efter en tid bytte vid bara dubbelförgasaren 
till en enkelförgasare och körde hem med täv-
lingsmotorn, det gick alldeles utmärkt. På måndag 
morgon började den ordinarie arbetsveckan igen 
och så höll vi på under några vintermånader. Vilket 
slit, men roligt hade vi !!!  
På is SM´s hemsida finns bilder I det s.k. isarkivet 

från slutet på 50 talet där man kan se bl.a. E.C.
I Sveriges Bilsports kalender från 1966 finns  

resultatlistor, från Is SM, där man kan se att Saab-
förarna hlet dominerade. 

4

stanna och tanka. Då vi kom fram byttes motorn och efter tävlingen bytte man 
tillbaka till landsvägsmotorn igen för att på söndag eftermiddag köra hem. Efter 
en tid bytte vid bara dubbelförgasaren till en enkelförgasare och körde hem med 
tävlingsmotorn, det gick alldeles utmärkt. På måndag morgon började den 
ordinarie arbetsveckan igen och så höll vi på under några vintermånader. Vilket 
slit, men roligt hade vi !!!
På is SM´s hemsida finns bilder I det s.k. isarkivet från slutet på 50 talet där man 
kan se bl.a. E.C. 
I Sveriges Bilsports kalender från 1966 kan man se att Saabförarna helt 
domminerade.  

Specialstandard bilar max 1000cc: 

1958   1959   
1 Erik Carlsson SMK 

Trollhättan
1 Erik 

Carlsson
SMK
Trollhättan

2 Carl-Magnus 
Skogh

Åmåls Mk 2 Sigurd 
Isacsson

Djursholms 
MK, DKW 

3 Påvel Ringborg Filipstads 
MC, DKW 

3 Carl-
Magnus
Skogh

Åmåls Mk 

4 Sigurd Isacsson Djursholms 
MK, DKW 

4 H 
Hågebäck 

SMK
Trollhättan
Saab 

5 Kjell Persson Ludvika 
MS Saab 

5 B Hellgren Jämtlandsläns 
MK Saab 

Hastighetstävling på landbana (HL) 

1957 återfinner man 93:or i standarvagnsklassen i samband med ena 
Västkustloppet. Detta år börjar 93:an även dominera Specialstandardklassen på 
bana. Rolf Mellde vann klasseger i Kanonloppet 26 augusti. 

1958 är det Carl-Magnus Skogh som står som vinnare i Kanonloppet med en s.k. 
”isbil” d.v.s. vinterns isbil används nu för förstagången som asfaltracer. På 
platserna efter C-M S återfinner vi E.C. och Mellde. På fotgrafier från Karlskoga 
identifierar C-M. Melldes bil som en ljusgul 750 GT med lister på sidorna! Som 
coming man detta år får man nog betrakta Gösta Karlsson.  

1959, detta var första året som Hastighetstävling på landbana fick SM status.
Carl–Magnus och Erik körde en full säsong, d.v.s. 4 tävlingar, Velodromloppet i 

Svenskt Mästerskap på Isbana, Specialstandard, max 1000 cc:
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Hastighetstävling på landbana (HL)
1957 återfinner man 93:or i standarvagnsklassen 

i samband med ena Västkustloppet. Detta år bör-
jar 93:an även dominera Specialstandardklassen 
på bana. Rolf Mellde vann klasseger i Kanonloppet 
26 augusti.

1958 är det Carl-Magnus Skogh som står som 
vinnare i Kanonloppet med en s.k. ”isbil” d.v.s. 
vinterns isbil används nu för förstagången som 
asfaltracer. På platserna efter C-M S återfinner 
vi E.C. och Mellde. På fotgrafier från Karlskoga 
identifierar C-M S. Melldes bil som en ljusgul 750 
GT med lister på sidorna! Som coming man detta 
år får man nog betrakta Gösta Karlsson. 

1959, detta var första året som Hastighetstävling 
på landbana fick SM status.  Carl–Magnus och 
Erik körde en full säsong, d.v.s. 4 tävlingar, Velo-
dromloppet i Karlskoga 18/5, Västkustloppet på 
Skreabanan i Falkenberg 7/7 och Kanonloppet i 
Karlskoga 9/8. Sista tävlingen detta år gick 13/9 
på Skarpnäck.  Första tävlingen för året vanns 
av privatföraren Gösta Karlsson, som någon 
vecka efter denna bedrift fick en 4 växlad låda 
från fabriksteamet. Detta vara en ”lyxvara” som 
annars bara var förbehållet fabriksförarna! Både 
Västkustloppet och Kanonloppet vanns sedan av 
E.C.  På Skarpnäck körde C-M en röd 93:a med 
nummer P 72587 till seger. Slutställningen i SM 
blev E. Carlsson, C-M Skog och G Karlsson.

12 timmars på Skärpnäck 1959
Detta var en tävling för rena standardbilar som 

gick av stapeln fyra gånger mellan 1959 och 1962. 
Detta var tänk som en dåtida ”Konsument upp-
lysning”, men spårade ur, då alla bilföretag inte 
verkade ta begreppet standardbil på lika stort 
alvar. Tävlingen började med s.k. Le Mans start 
d.v.s. förarna sprang över banan till sina bilar då 
starten gick och sedan bar det iväg. Första året 
delade C-M S en bil med utvecklingschefen Rolf 
Mellde (som normalt inte fick köra biltävlingar, 
eftersom företagsledning vid denna tid, tyckte 
han var så värdefull för företaget, att man inte 
vågade ta risken att han råkade ute för en skada i 
biltävling). Bil nr 2 bilen kördes av E.C. och Gösta 
Karlsson samt nr 3 av de Finska rallyessen Carl 
Otto Bremer och Rauno Aaltonen. Skogh och 
Mellde vann klassen. 

Från Nostalgia nr 4 1998: Starten i Kanonloppet 1958. Nr 1 Rolf Mellde i en 750 GT,  nr 7 CMS i en fabriks 93:a, 
Erik Carlsson ( P14811) i 3:e led bakom Mellde

Från C-M S arkiv: CM med specialstandard Saaben i Is 
SM -58
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Saab 93 på Le Mans 1959
Entusiasten Sture Nottorp fick med sig Saab-

folket på att preparera en 93 B för 24 tim-
marstävligen. Andreförare den var etablerade 
tävlingsföraren Gunnar Bengtsson. Huvudansvarig 
för preparering av bilen var Rune Bertilsson (f.d. 
Ferrari mekaniker hos Ferrari Svezia), som på den 
tiden ansvarade för tävlingsbilarna på Saab. Bilen 
lättades kraftigt och utrustades med en 98 L tank 
(välbehövligt med tanke på att den förbrukade 
1,88 L 4 % bensin/ mil). Bilen vägde 723 kg och 
motorn bromsade 64,5 hk vid 5400 rpm. Den 
stora nyheten var en fyrväxlad experimentlåda. 
Dessutom hade bilen vattenkylda frambromsar.  
Resultatet blev över förväntan, 12:e plats av13 

som kom i mål av de 55 startande detta år. Min-
nena av denna bedrift återupplivades då Retro-
spektive motorsport med bland andra Bo Lind-
man och Niklas Enander som eldsjälar, byggde en 
kopia av bilen, som mycket framgångsrikt kördes 
i Historic Le Mans 2008 av Bo Lindman, Göran 
Dahlén och Fredrik Thonerhjelm.

Bild ovan och nedan från C-M S arkiv: Erik pressar 
Saab till det ytterasta i Kanaonloppet -58

Från C-M S arkiv: C-M S. på väg genom hårnålskurvan 
på Skarpnäck och mot seger september 1959.
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Medtävlarna 
August 1957 debuterade de fabriks-

preparede bilarna med Rolf Mellde, 
Harald Kronogård Claes Bäckström 
och Hans Hågbeck bakom ratten.  De 
två sistnämnda var medarbetare på 
Saabfabriken. Kronogård blev seder-
mera svensk mästare med Lotus Elite. 
I resultatlistorna från slutet på 50 talet, 
började Gösta Karlson dyka upp som 
privatförare med Saab 93. Mångåriga 
Saab 2 taktsåkare,  från slutet av 50-ta-
let och framåt var också Påvel Ringborg 
Filipstad och Kjell Persson, Ludvika. 
Den förstnämnde var antagligen en 
färgstark person eftersom man av och 
till hör historier berättas om honom. 
Påvel hade en benprotes ” ett träben” 
som man sade på den tiden och lär haft 
för vana att sätta fast strumporna på 
protesbenet med häftstift! 
Ett annat återkommande namn var 

också Lars Thaung från Växjö, som 
körde Saab i många år och bl.a. skrev 
en trimningsartikel i Illustrerad Mo-
torsport 1966, som av och till citeras. 
Thaung drev en firma som reparerade 
krockade bilar tillsammans med sin 
broder och dessa två byggde en för-
längd transportbil för tävlingsbilen av en Från C-M S arkiv:  Carl Magnus lycklig vinnare i Kanonloppet -58

året och vinst på Skarpnäck.
C-M upplevde 93:an som en mycket bättre ba-

lanserad bil än 92:an och i viss mån även 96:an. 
Dessutom var fjädringsvägen längre än på gamla 
92:an vilket givetvis var en fördel i OT-tävlingarna

Epilog
Saabs mycket framgångsrika banracingkarriär 

med 2-taktare inleddes med Saab 93 B. man 
erövrade mellan åren 1958 och 1966 7 SM titlar 
på is och 9 på asfalt. 93.an var en välbalanserad 
och stark bil, med tämligen modest trimmad 
motor. Tack vare duktiga allroundförare som Carl 
Magnus Skog och Erik Carlsson med flera, domi-
nerade bilmodellen helt klassen Specialstandard 
upp till 1000 cc åren 1957-59.

Uddevalla maj 2014

Copyright Ulf G Andersson

Saab 96, alltså en föregångare till den s.k. Solsta 
Saaben, redan i mitten på 60-talet. Thaung hade 
goda kontakter på tävlingsavdelningen via sin vän 
ingenjören Kjell Knutsson, som var ansvarig för 
tävlingsmotorena fram till 1963 och utvecklade 
Formula Junior motorn. Vidare sägs det att de 
s.k. ”smålandsfälgarna” en 5,5 tums fälgbana från 
Volvo med ett insvetsat Saabcentrum tillverka-
des i Thaungs verkstad. Anders Sigurdsson från 
Ulricehamn började sin tävlingsbana med Saab 
93, han körde sedan både i skogen och på bana 
under många år med olika Saabmodeler

Fabriksbilarna
Av bilder och dokument framgår att C-M 

Skogh i Kanonloppet 1958 körde en gyllenbeige 
fabriksbil, Saab 93 B, med registreringsnummer P 
24777 (Chassi nr 41191) och E.C. en röd bil med 
nummer P 14811 (chassi nr 40964). Dessa bilarna 
hade tidigare under året används för istävlingarna.
1959 använde C-M S en blå 93 B med registe-

ringsnummer P 72587 med topplaceringar hela 
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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!

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 julafton så fun-
dera inte för länge innan ni skickar in era 
bidrag!

Skicka även info och datum om era träf-
far den kommande sommaren så kan jag 
föra in dem i kalendariet

Skicka era bidrag 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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Tack för allt, Saab
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Saab Owners Club 
hjälper Top Gear 

Den 26 Februari 2012 visade BBCs kända bilprogram Top Gear ett 12 minuters inslag 
om Saabs historia. Här får vi en första hands återberättelse av Mike Philpott som orga-
niserade detta å Saab Owners Clubs vägnar. 

Har du inte redan sett inslaget på Top 
Gear så leta upp det på You Tub eller Top 
Gears egen hemsida på dessa länkar: 
Del  1 . ht tp : / /www.topgear.com/uk/v ide-

os/1664360796001 
Del  2 . ht tp : / /www.topgear.com/uk/v ide-

os/1664360802001 och se dem i sin helhet, 
så får du mer ut av artikeln som följer.

I november kontaktades vi av Top Gear för att 
undersöka om vi var intresserade av att hjälpa 
dem att göra en film om Saabs historia. Först kom 
misstanken om att detta kunde vara ett av alla 
skräpmail som cirkulerar, kunde detta verkligen 
vara sant? Men eftersom de inte frågade efter 
mitt kontonummer el. dyl. så tyckte jag att det 
ändå kunde vara värt en återkoppling.

Mike Philpott och Jeremy Clarkson i samband med 
inspelningen av Top Gear; s Saabprogram.

här nu! Tänk om de förlöjligar Saab och våra bilar? 
Tänk om de bara viftar bort oss som en bunt 
kufar i anoraks?

Förberedelser
Efter vida diskussioner med producenterna på 

Top Gear, där vi förhörde oss angående syftet 
och upplägget med inslaget så kunde vi förvissa 
oss om att helhetsintrycket för Saab skulle vara 
positivt, men att vi skulle vara tvungna att stå ut 
med viss modellkritik för att balansera ut det hela. 
Ok, tänkte jag, inget program som detta skulle bli 
100 % så som vi vill ha det ändå, så funkar det 
bara inte nu för tiden. För övrigt var det också 
tydligt från en början att vi inte skulle få någon 
direkt publicitet genom filmen pga. BBC:s regler. Vi 
kom snabbt underfund om att idén med att lyfta 

Ken Dovers Saab 92 B fotograferas inför inspelningen.

Det här mailet var äkta! Efter många år utan att 
knappt nämna Saab och när så väl gjordes så inte 
alltid i god talan, så planerade man nu att göra en 
12 minuters hyllningsfilm till märket.

Detta kan knappast vara dåligt tänkte vi, och  
det kunde dra nya blickar till Saab som bilmärke, 
Saab-världen och vår klubb. 12 minuter på Top 
Gear är mer värt än någon reklam vi hade råd 
med, så långt var vi på det klara. Fast, vänta lite 
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fram Saab inte bara skulle gynna 
vår klubb utan också hela Saab-
världen i sin helhet, där vi utgör 
en stor del. Vid den tidpunkten 
var vi alla överens om att det 
definitivt var läge att nappa på 
erbjudandet och dra igång.

Vår uppgift var till en början 
att se till att rätt bil fanns på 
rätt ställe för varje del av fil-
men. Detta började med att 
vi presenterade en lista av de 
modeller som haft stor historisk 
inverkan i Saabs historia. Ganska 
snabbt förstod vi att det skulle 
bli svårt att hinna med alla bilar 
på bara 12 minuter, dessutom 
förstod vi också att större delen 
av manuset var redan skrivet 
och valet av bilar behövde passa 
detta snarare än tvärtom.
Mot slutet av november mot-

tog jag den första listan på bilar 
som behövdes. Denna sträckte 
sig från en 92a till en ny 9-5 av 
2010 års modell och listan i sig 
var ganska strikt i sina specifika-

Resultatet efter att ha blivit nedsläppt från kran på taket kontra samma 
behandling av en BMW, nedan.

tioner. Utöver detta så skulle körstilen på bilarna 
variera från full gas på bana till ”inspirerad kör-
ning” till att bara cruisa runt på landsbygden. Plus, 
som vi senare blev varse, lägga en bil på taket. 
Märkligt nog var det inte många frivilliga bland 
våra medlemmar för just det äventyret..

Flexibilitet
Vid den tidpunkten hade vi ingen aning om 

tänkta datum och inspelningsplatser för filmen, 
så i tro om att vi hade gott om tid började jag 
leta efter de rätta bilarna. Här gjorde vi den nå-
got svidande upptäckten att vårt register över 
medlemmars fordon var som bäst ofullständigt 
men snarare var det knappast existerande, detta 
har nu manat oss att lägga detta på kommande 
agenda bland de högre prioriteringarna. Hur som 
helst så påbörjade jag arbetet med listan och 
ringde dagligen hundratals samtal och skickade 
minst lika många mail. Så småningom började 
verkligheten klarna då jag mer och mer förstod 
hur dessa organisationer fungerar.

Till följd av projektets flytande uppläggning så 

ändrades ständigt listan på bilar, ungefär lika ofta 
som datumen och inspelningsplatserna som varie-
rade från The Midlands till Sydost nästan dagligen. 
Även om Top Gear teamet var riktigt hyggligt folk 
så var frustrationen bland oss medlemmar hög 
under denna tid.
Slutligen så hade vi cirka 10 dagar på oss att 

få tag i lämpliga bilar till första inspelningsdagen 
som slutligen skulle genomfördes på Top Gears 
testbana i Dunsfold, Surrey den 16 december. De 
flesta bilarna förutom min 9-5 hämtades upp av 
en transportör och forslades direkt till Dunsfold. 
Till den sessionen hade vi följande modeller:

92B   ägd av Ken Dover
900 Classic  inköpt av Top Gear   
   (förståeligt eftersom den  
   crashas red. amn.)
900 Cabriolet ägd av John Ransley
9-3 Combicoupé ägd av Julie Matthews
9000 Aero  ägd av John Ransley
9-3 SportSedan V6 ägd av Nick Neo
9-5   ägd av mig
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Dag 1
Efter att ha ordnat upp det viktigaste, att få alla 

bilarna på plats så for jag & Ken iväg kvällen före 
för att vara på plats i Dunsfold kl. 10 på morgonen 
på inspelningsdagen. ”När vill ni ha oss där” löd 
vår fråga. Åh runt kl. 8 räcker sa producenten. 
Följande schemaändring bara några timmar före 
avfärd! ”finns det någon chans att ni kan komma 
lite tidigare” löd frågan. Hur tidigt svarade vi? ”Nja 
runt kl. 6 hade vart bra tack, ni behöver instruera 
James angående 92:ans eventuella egenheter då 
vi tänkte börja filma kl. 7!”

Så efter fyra timmars sömn anlände vi till Duns-
fold i tron om att vi troligen skulle vara de första 
på plats men tji fick vi då hela Top Gear teamet 
varit där sedan kl. 5. 92an och 9000 var redan 
halv-preppade för filmning. Strax efter kl. 7 var 
92an ute på banan med ”Kapten inte så snabb” 

(James May red. amn.) bakom ratten under Kens 
vakande öga. En Range Rover satte av efter med 
tillhörande kameramän hängande ut genom 
bakluckan.
Härnäst var det dags för 9000 Aero rattad av Je-

remy Clarkson. Den försvann snabbt ut på banan 
och bortom synhåll, eftersom den inte figurerar 
i den slutgiltiga filmen så har jag ingen aning om 
vad de gjorde med den! Om vi frågar snällt så 
kanske vi får ta en titt på råmaterialet.
Planen var att Jeremy och Kaptenen skulle cruisa 

runt i Johns 900 Cab och bara avnjuta lite klassisk 
vinden-i-håret-åkning, kl. 9 började det dessvärre 
snöa, detta satte stopp för gedigna Cab-åkningar 
och de knäppte några foton av bilen istället som 
kan ses i filmen.
Betyder detta att vi kommer packa ihop nu, frå-

gade vi? ”Knappast” fick vi till svar, om snön var så 
djup att vi inte skulle få bilarna härifrån skulle vi 
möjligen överväga det men annars kör vi på. Om 
vi får bra väder här nere ser vi det som en bonus, 
tillade de. Det demonstrerades väl framöver då vi 

Deltagande fordon utrustas här med kameror och 
annan inspelningsutrustning.

Förberedelse för en tävling runt banan mellan Nicks 9-3:a och ett Provost Jetflygplan som tyvärr inte kom med på filmen.
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fick se skådespelarna, bl.a. ”arkitekten” agera som 
att det var sommar fast det snarare började gå 
mot vitt ute! Snacka om ”the show must go on”.
Resten av dagen avverkades med filmning av 

9-3ans Natt Panel och därtill visst förlöjligande av 
denna, vidare arrangerades en tävling runt banan 
mellan Nicks 9-3 och ett Provost Jetflygplan foto-
grafering av min 9-5 vidtog och slutligen släpptes 
900:an ner och landade på taket. Det var synd att 
de var tvungna att klippa bort Jetplans-sekvensen 
för den var riktigt kul att se live! Som väntat var 
flygplanet bedrövligt klumpigt att flyga runt banan 
medan 9-3an som kördes av en mycket uppskat-
tande Jeremy smiskade sig runt banan med bravur.

Styrkeprov
Vitsen med att släppa 900 på taket vilket fram-

går ganska tydligt i klippet var att visa hur starka 
dessa bilar är, vilket vi givetvis visste redan. Detta 
var dock plan B då den ursprungliga idén var att 
lyfta bilen i dörrhandtagen varpå jag påpekade för 
producenten att bilarna är starka men inte SÅ 
starka. Om man studerar klippet noga ser man 
att dörrhandtagen saknas.
Efter cirka 12 timmar från att vi anlände på 

Dunsfold var den dagens filmningar till ändå och 
teamet verkade vara nöjda med resultatet. Både 
Jeremy och James tackade oss för våra åsikter när 
vi satte oss i bilen med destination parkeringsplats 

längs med M25an för några få timmars sömn.
Det var verkligen en ny upplevelse för oss och 

det var väldigt tydligt att hela Top Gear teamet 
verkligen är väldigt organiserade och därtill totalt 
fokuserade på uppgiften och alla jobbar extremt 
hårt för att nå de uppsatta målen. 14 till 16 tim-
mars filmning per dag med inget annat förutom 
någon enstaka läsk och chips att äta är inget 
ovanligt för dem! Därvid hade vi avverkat dag 1 
och vi pustade ut så sakteliga samtidigt som vi 
riktade våra tankar till planeringen av dag 2.

Dag 2
Denna skulle ta plats på annan ort i närheten 

av Cotswolds, den exakta positionen för inspel-
ningsplatsen stoppade Top Gear folket djupt ner 
i fickan fram tills några dagar före utsatt datum. 
Eftersom vi nu hade lite mer kött på benen i pro-
jektet så var listan på bilar mer definierad denna 
gången. Dock fanns där en extra utmaning i att 
de ville att så många som möjligt av bilarna skulle 
komma från trakten och rattas av sina ägare under 
en lång kylig dag på Cotswold, utöver detta så 
försäkrades mig att inget utöver snöstorm skulle 
stoppa inspelningarna! Äsch tänkte jag, jag gillar 
utmaningar! Datumet var satt till den 13 januari 
och ja, det var en fredag!
Återigen var specifikationerna för varje modell 

ganska utförliga och jag började jaga rätt på folk 
som inte har något emot minusgrader. Först 
trodde jag att detta skulle bli ett föga upplyftande 

Jeremy och James får de sista instruktionerna inför 
fotovarven på banan.
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uppdrag men som kan ses i filmen så hittade vi 
ganska snart en skara offer (förlåt medlemmar) 
som tydligen inte hade något emot de karja vin-
terförhållandena. Den slutgiltiga startlinjen blev:

Min nya 9-5
Chris Foxleys 99 Turbo – Stjärnan i detta avsnitt
Mark Edgars 9000 Aero
Elli Wilsons 9-3 TTID
Min Sonett III

Lancia Temat var inte vårt! En NG900 lånades av 
Top Gear från en verkstad men den gick sönder 
på vägen till inspelningarna.
Det finns mycket värt att nämna från denna 

dag som tyvärr ej får plats så jag fokuserar på 
höjdpunkterna. Chris kom ner kvällen före och 
bodde hos oss. Våra grannar har alltid tyckt att jag 
varit lite excentrisk men nu är de misstankarna 
säkerligen bekräftade efter att de sett oss tvätta 
99.an kl. 11 på morgonen i minusgrader. Jag minns 
inte när vi gick och la oss eller när vi gick upp 
men kl. 04:30 följande morgon satte vi kurs med 
vår lilla karavan mot Chipping Norton. Min 9-5 
med Sonetten på trailer och Chris i 99an längst 
bak. Till skillnad mot dragbilen saknade trailern 
vinterdäck så en viss försiktighet var på sin plats.
Efter att ha anlänt till en gård uppe bland kullarna 

kl. 0530 så möttes vi snart upp av Mark och Ellie 
och började rigga bilarna för filmning.

Bankörning med bluff
Först ut var 9000 och 99an. Så fort dagsljus 

fanns att tillgå så var fotograferingen igång och 
det var fantastiskt att gå runt bland alla olika 
bakgrunder de använde bara för att hålla sig 
varm, det var nu minus 6. Ellie lyckades hitta en 
bekväm höbal att slappa i medan han beundrade 
sin egen 9-3 och hördes mumla något om sexiga 
bakdelar! Det första problemet för dagen var att 
det inte gick bli av med kondensen på Sonetten.  
Varje gång den torkades av så var där fuktigt igen 
efter någon minut eller två. Jag tror att de hade 
och göra med att den stått på trailer hela vägen 
och inte fått upp värmen ordentligt. Slutligen så 
lyckades vi avhjälpa det hela för de två sekunder 
den fick i bild.
Näst på agendan var att filma dagens stjärna, 

Chris’ 99. Först körd av en professionell förare 
och sen av Jeremy med James i passagerarsätet. 
Jag tror knappast Chris misstycker då jag säger 
att han var något nervös över att släppa iväg sin 

99 till dem. Det hade jag också vart.
På detta följer nästa del av berättelsen då pro-

ducenten kommer gåendes upp längs fältet med 
en högtalare i handen. Som ni kan föreställa er 
så blev Chris snabbt väldigt blek medan vi andra 
spädde på det hela genom att fråga saker som ”är 
det allt som är kvar av bilen?” och fällde kom-
mentarer som ”jag tror säkert att de betalar för 
att sätta högtalaren på en träplackett så att du 
får ett bevis på att du en gång hade en 99 Turbo”. 
Av någon anledning så skrattade Chris inte alls! 
Normalt har han inget problem att dra av ett 
o annat skämt. Hur som helst så visade det sig 
snart att en uppjagad Jezza hade meddelat över 
radion att något vid hans fötter hade attackerat 
honom i bilen. Det visade sig att högtalaren under 
instrumentbrädan hade lossnat och dinglade fritt 
i sin sladd. När denna förklaring vidare följdes av 
åtskilliga försäkringar att bilen inte låg på taket 
i något dike någonstans så kunde vi alla slappna 
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Saab 99 Turbo i nyskick som var ett av filmens huvudnummer och nedan 
ägaren till höger Chris Foxley som här återfår den högtalare som lossnat 
ifrån bilen av producenten. Viss oro om hur resten av bilen ser ut kan 
skönjas.

av lite.
Marks 9000 var näst ut och den 

kördes av Kapten Långsam så 
ingen av oss kände någon större 
oro denna gång. Han anmärkte 
också när han klev in i bilen att 
”detta är en riktigt fin bil”.
Senare under dagen så avrigga-

des 99an och 9000 varpå 9-5an 
och 9-3an riggades. Som man 
kan se på fotona så är Spaghetti 
Junction (ökänd motorvägs 
korsning, red. anm.) en baggis 
jämfört med detta. Jezza drog 
iväg i 9-3an och blev som man 
kan se i filmen ganska imponerad 
av den, framförallt av dess satel-
litnavigering.
Utöver detta gjordes en del 

andra klipp under dagen varav 
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några tog plats i filmen och andra inte. 
Sist på dagens lista blev körning av min 9-5 med 

Kapten Långsam bakom ratten med Jeremy bred-
vid. Efter lite sista minuten repetition av manuset 
så for dom iväg med min stolthet. Återigen ser 
man i filmen att de verkligen uppskattade bilen 
och gav den goda vitsord när vi talades vid efteråt 
så jag var nöjd med det.

Bluff två
Vad jag däremot inte var så nöjd med var det 

som kom sen. Efter att 9-5an hade varit borta ett 
tag så kom en från Teamet och frågade efter 99an 
igen. Det verkade som om de ville ”filma lite vid 
sjön”. Efter vad som kändes som en evighet så 
snackade jag med en i teamet och frågade lite i 
förbifarten varför min bil dröjde så. Återigen så 
nämnde han sjön men också en kran. ”En kran?” 
utbrast jag. ”Vad tusan gör de med en kran?” 
frågade jag. Lyfter din bil över sjön, så klart, kom 
svaret. Märkligt nog så verkar jag under dessa 
fasansfulla ögonblick utveckla samma typ av blek-
het och brist på humor som Chris tidigare gjort! 
Slutligen så dök 9-5an upp igen. Den var inte blöt 
över huvud taget! Snart förstod jag att de alla 
hade haft riktigt kul och se mina reaktioner när 
de drev totalt med mig. Man skulle kunna säga 
att vi hade hunnit utveckla en härlig relation vid 
den tiden.

Runt kl. 17 var filmningen till ända och Top Gear 
teamet verkade mycket nöjda med resultatet. 
Bilarna var alla helskinnade och i ett stycke så vi 
i SOC teamet var inte mindre nöjda vi! Medan de 
packade ihop all utrustning så hade vi ett gemytligt 
samtal med James. Han talade om hur han och 
Jeremy verkligen gillar Saabar huvudsakligen för 
att de är lite annorlunda än allt annat som finns 
att tillgå. Hur de var så över gick konversationen 
snart från bilar till öl vilket vi alla verkade tycka 
vara nog så viktigt.
Återigen var de fascinerande att se hela Top 

Gear teamet och programledarna i aktion. Lika 
imponerande var det att se hur mycket de får 
gjort på en och samma dag genom att jobba sten 
hårt och hålla sig till sitt fullspäckade schema till 
punkt o pricka. Jag skulle tro att Ellie vill påstå att 
hela BBC fungerar så här!

Dagen avslutades med att få upp Sonetten på 
trailern, teamet och programledarna tackade 
oss igen och vi begav oss alla hemåt för att så 

sakteliga tina upp. Nu vet jag också varför alla på 
Top teamet ser så unga ut. De är unga! Jag kunde 
definitivt inte hålla samma tempo som dem en 
hel dag.
Efter de två dagarna av filmning trodde vi att 

vårt jobb var över och att vi bara behövde svettas 
lite i väntan på att filmen skulle komma ut. Som 
jag nämnt tidigare så kan man även om man var 
där vid varje enskild tagning inte vara helt säker 
på hur slutprodukten kommer att se ut. Jag hade 
delvis rätt!

Dag 3
Standardschemat för ett Top Gear avsnitt ser ut 

som så att det filmas i Studion på onsdagen före 
söndagen då avsnittet sänds. Ni kanske redan gis-
sat vad som sker. Samtalet kom på måndagen före 
och lät ungefär som ”vi vet att det är i senaste 
laget men vi undrar om du och Chris kan tänka er 
att ta era bilar och komma upp till studion inom 
två dagar?” Vi förstår verkligen om det är för kort 
varsel men Jeremy och James skulle gärna vilja se 
programmets stjärna och den sista saabmodellen 
tillsammans i studion om de vore möjligt.
Efter att ha fällt några inte fullt så uppskat-

tande kommentarer om tajmingen så kom jag 
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på att detta var ytterligare en kanon chans att 
visa Klubben och föra Saab-världen ännu mer 
in i rampljuset. Så efter en hätsk telefonväxling 
mellan mig själv, Chris och producenten enades 
vi om att vara på plats kl. 10 på dagen då det 
skulle ske, ärligt talat måste sägas att chansen at 
få delta vid studioinspelningen av avsnittet var 
riktigt frestande. Givetvis gjordes följande dag en 
snabb städning/putsning av båda våra bilar och vi 
bad till gudarna om torrt väder på onsdag.

Efter de vanliga vänligheterna och hälsningarna 
med Teamet och producenten så riggades bilarna 
i studion för repetition. Planen var att ta ut dem 
igen senare för en snabb tvätt och blåstorkning 
för den riktiga filmningen efter lunch. Snart dök 
de tre programledarna upp och repetitionerna 
satte igång. Det blev vårt tillfälle att inmundiga 
en välförtjänt kaffe och därtill frukost medan vi 
underhölls av ”a reasonable priced car out on 
the track” och några antikviteter i form av en 

Artikelförfattarens 9-5 a årsmodell 2010 var filmens andra dragplåster som nedan är förberedd för dagens sista 
runda på banan åt James som förare och Jeremy som bisittare. Baksätet var fyllt med inspelningsutrustning. 



mande publiken som snart fyllde tomrummet 
kring bilarna men vi valde hellre att hålla oss lite i 
bakgrunden där vi kunde övervaka våra dyrgripar 
som i våra ögon såg ut att bli attackerade av vilda 
bestar i form av publiken. För övrigt upptäckte vi 
att det var mycket mer spännande att vara vänd 
mot publiken och programledarna snarare än att 
tränga sig runt omkring för att på så vis förvissas 
sig om att komma med i bild vilket uppenbarligen 
var strategin hos flertalet.
Oklart hur många som var där men jag uppskat-

tar det till flera hundra. Filmningen i studion tar 
cirka 4 timmar att genomföra inklusive en liten 
rast halvvägs så vi var inställda på en ganska sen 
avfärd hemåt. Det började med att producenten 
klev upp på scenen och förklarade hur det hela 
skulle gå till samtidigt som han förklarade att 
vissa typer av kläder påverkar kamerorna nega-
tivt varför vissa kan bli ombedda att flytta på sig. 
Relevansen av detta visade sig senare, det visades 
också en kort film av bortklippta scener och om-
tagningar som inte är tillgängligt för allmänheten. 
Detta var hur kul som helst men inte för oroliga 
själar att se på!
Till slut så anlände de tre musketörerna till rung-

ande jubel och gjorde sig hemmastadda på den 
provisoriska scenen komplett med det berömda 
kaffebordet i glas med några cm dam på. Allt en 
del av illusionen antar jag. 
Jeremy börjar med ett generellt snack med 

publiken där han välkomnar alla och går igenom 
innehållet. I sann Clarkson anda så refererar han 
också till producentens tidigare uttalande ang. 
kläder och kameror och menar ”att detta var 
totalt ***** skitsnack”. Om ni blir ombedda att 

Morgan Trehjuling vid ”The Stig”, fungerar verk-
ligen den där!
Så allt rullade på som de skulle? Nja inte riktigt, 

det slutade med att repetitionerna drog över 
tiden och vi fick 40 min på oss att få bilarna 
färdiga och trycka i oss lunchen. Jag hann med 
att ge 9-5an en snabb omgång med ett (några 
av er kommer att rygga tillbaks nu) tvättmedel 
oberoende av vatten som jag ibland använder på 
vår husvagn plus att jag gick över fälgarna snabbt 
med våt trasor för de ändamålet. Det är i alla fall 
bara mina vinterdäck…
Av någon anledning så vägrade Chris mitt erbju-

dande om tvätthjälp och vi tog oss an 99an med 
ett par väldigt våta mikrofiber dukar varefter vi 
moppade av så mycket vi kunde för att undvika 
allt för många kortslutningar bland mängden 
kablar på golvet. Allt gick bra till slut och bilarna 
såg strålande ut.
Runtom i studion kunde jag till min stora be-

låtenhet se lite av den legendariska Top Gear 
rekvisitan som den Elektriska bilen, XJS Sport 
tåget och Toyota Hiluxen som hängde från väg-
gen, inget av detta var på plats när vi filmade 
på Dunsfold. Lunchen avnjöts tillsammans med 
resten av teamet i en dubbeldäckarbuss speciellt 
inhyrd för dagen, sade jag avnjöts, avklarades vore 
bättre, på 7 min närmare bestämt. 

Sändningen var på gång!
Tillbaka i studion justerade vi de sista detaljerna 

på bilarna inför sändning. Vi hade givetvis för tur 
att placera oss var vi än ville bland den anstor-

Mike:s Sonett III till höger och James May:s 
vardagsPorsche till vänster
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flytta på er så är det enbart för att ni är fula! Han 
plockar ut två stackare i publiken för att påvisa 
detta faktum, det är då jag o Chris förstår att vi 
gjorde rätt val att hålla oss i skuggorna. 
Jag måste säga att hela programmet utgjorde 

några av de mest underhållande timmarna i mitt 
liv. Programledarna spelar konstant mot publiken 
så man nästan glömmer att det är inspelning, det 
är också mycket mer material som vi får se i den 
timmen än som sänds. Älska eller hata dem, men 
de vet hur man ställer till en bra föreställning. Jag 
tyckte det var fantastiskt.
Mot slutet av programmet fick vi äntligen se 

filmen som vi båda väntat på så länge. Jag var 
väldigt nervös precis som Chris. Våra reaktioner 
var ganska snarlika och i tre distinkta steg. Först 
tyckte vi att det var lite mediokert då mycket av 
det filmade materialet inte tagits med i klippning-
en samtidigt som det positiva budskapet inte var 
starkt nog. Sen riktades vårt missnöje givetvis mot 
de negativa åsikterna som fick oss att bli mer än 
lite irriterade speciellt att 900 cabriolet inte lyftes 
upp som den milsten den var, dumheterna som 
sades om stroker motorn i Kens 92 samt att de 
kritiserade Sonetten.  Vi delade våra tankar med 
producenterna efteråt. Hur som helst så kom vi 
att efter viss reflektion uppskatta att materialet 
över lag var bra och att det gav en nära nog rättvis 
bild av Saabs historia och manade på fler väldigt 
positiva poänger. Programmet framställde våra 
bilar som innovativa, nytänkande, stilrena, roliga 
att köra, säkra och som vi redan vet och älskar så 
mycket, en känsla av ingenjörens ständiga närvaro. 
Till och med vi ägare och entusiaster stod i god 

Chris gör sista puts inför studiofilmingen.

dager. Vi var nöjda med vårt hårda arbete, Saabs 
skulle återigen vara på folks läppar några veckor 
framöver och märkets profil höjdes något steg 
förhoppningsvis för alltid.
När programmet kom mot sitt slut måste jag 

nog säga att jag var ganska stolt att se Jezza, 
Kaptenen och den-inte-fullt-så-långe avsluta pro-
grammet framför våra bilar. En av höjdpunkterna 
för mig var när Jeremy sa att han verkligen gil-
lade 9-5an (men uppenbarligen inte lika mycket 
som 99an!) Chris sa att han trodde att jag skulle 
skrika på Hammond när han lutade sig över min 
motorhuv! Tanken slog mig, men så tänkte jag, så 
tung kan han väl inte vara?
Så snart som publiken skingrat sig så återtog vi 

vårdnaden av våra bilar och satte av direkt hem, 
efter några timmar på parkeringen vid M25an så 
var vi åter hemma igen oförskämt tidigt eller sent, 
men åtminstone med den belönande känslan av 
att återigen utfört ett gott jobb. Jag håller fort-
farande kontakt med folket på Top Gear så vem 
vet vad de har planerat för oss och våra Saabar 
i framtiden.
Besök oss på NEC Classic Car show om du vill 

veta mer om bilarna i inslaget.
Tack igen till alla medlemmar som hjälpt mig och 

deltagit i detta projekt.
Mike Philpott

Översatt av Jens Alexanderson å Svenska Saabklubbens 
vägnar utifrån originalet från Saab Owners Club med referen-

ser från den Norska översättningen från Gammelsaabens 
Venner. 

Umeå 2014-10-20

3130
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Twostrokeåret i norr 2014

Japp då var´e dax igen,  nytt år, nya möjligheter och med  trubbnosen 
fulltankad med 3% i tanken är´e ba å gasa in det nya året. 

Blev en rivstart på det nya året, fredag den 
31 januari drog jag upp dell Lappstockholm för 
vinterrally´t  Winterdriving Full Fart tillbaka i 
Tiden. 
Men 4 mil innan jag var framme fick jag bräns-

lebekymmer, bränslefiltret var igentäppt. Blev 
ett snabbt byte av filtret bre´ve vägen å snabbt 
iväg igen. 
Lördan bjöd på ett strålande solskensväder, 

körde till startplatsen ready to RACE.  Hade hop-
pats på att kartläsar´n skulle dyka upp, men han 
hade fått förhinder. Det blev alltså att både läsa 
noter å ratt´a twostroker´n mellan plogkant´a 
själv. Rally´t gick efter mycket fina vintervägar, 
med lagom mycke snö i spåren. Efter att ha läst 
alla noterna rätt så rullade jag i mål efter cirka 15 
mil. Längtar redan till nästa års ”Winterdrive`ing 
2015”.  (!!!!)



32 33

Twostrokeåret i norr 2014

Artikelförfattaren i sin uppbäddade 96:a i Ramsele
Den stora bilden är en kvällsvy från Lidsjön i Västerbotten
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Februari månad å nu väntar 
”Kalldrag´e” igen. Som vanligt ställde 
jag upp med 2 SAABAR, hade lånat ut 
min ”indisk gula” -75:a i år. Själv rattade 
jag min trubbnos förstås. Med kartlä-
sarinnan vid min sida så avverkade vi 
alla kontroller i rask takt. Detta var 
mitt 6:e ”Kalldrag” på raken, mycket 
välordnat som vanligt.

Mitten av maj månad och Norge 
har sin nationaldag, men även Bur-
träsk har sin årliga avrostningsträff 
denna dag. Mötte upp några ”Saabi-
sar” i grannbyn å körde i ”convoj” ti 
Burträsk. Som vanligt var det en salig 
blandning av fordon på plats. Efter den 
traditionella tipsrundan på byn där det 
alltid är nån som förirrar bort sej så 
blev det prisutdelning vid campingen. 
Där vi för övrigt höll på fullkomligt 
blåsa bort p.g.a. orkanvindarna som 
blåste denna dag. 

Avsluta som vanligt med att fylla våra 
magar på Wärdhuset, där för övrigt 
ingen har lämnat huset hungrig. Hittills 
hade allt rullat på bra, men på hemvä-
gen blev det laddnings bekymmer för 
en av oss. Men med våran ”SAAB anda” 
i ryggraden så lämnar vi ju inte nån i 
”nöd”, bogserlinan åkte fram och allt 
fick ett ”lyckligt slut” denna dag.

Kalldrage 2014

Avfrostningsträff Burträsk
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Sveriges nationaldag så gick 
Cityrundan av stapel´n. Detta är 
ett samarbete mellan alla motor-
klubbar i stan, vi anordnar var 
sin kontroll på olika ställen runt 
stan. Efter att ha kört detta rally  
några år så fick jag äran att sköta 
”SAABklubbens” kontroll detta år. 
Det var trevligt att både få se och 
träffa alla deltagare och förstås se 
deras ”kunskaper” i vår kontroll. 

1:a lördan i juni då går alltid 
startskottet för Grunkor & Mo-
jänger så även detta år. Detta är 
en mycket trevlig träff där finns 
allt mellan himmel och jord att 
beskåda. Fick med mej min ”indisk 
gula -75:a, ”trubbnosen” å även 

92:an fick hänga med denna dag. 
Så antalet SAABAR var väl tillta-
get som vanligt.  Blev fotad och 
intervjuad av en dagstidning från 
en grannkommun. Det är ju alltid 
trevligt å bli uppmärksammad då 
man är ute ve gammelsaaba. 

Cityrundan i Umeå

På väg till “Grunkor och Mojänger”

Ubåten Isabell
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För andra året på raken 
anordnades det en bilträff på 
Olofsfors Bruk. Förra året var det 
mest en SAAB träff, men till detta 
år hade även andra märken blivit 
inbjudna. Och med facit i hand blev 
det en mycket lyckad tillställning. 
Dom flesta tillverkade SAAB:ar 
fanns på plats allt från en SAABO 
till årets modell av senaste snitt. 
Även denna gång blev det en  tid-
nings artikel i en lokal tidning, om 
min trogna trubbnos, alltid trevligt 
som sagt.

Sista lördan i juni så samlas alla 
som vill visa upp sin gammbil på 
noliafältet, WHEELS går av stapel´n. 
Det är till 85% amerikanska vråålåk 
som visar upp sej, men även ett 
gäng glada SAAB ägare visar upp 
sina pärlor. Denna strålade dag 
lyckades dom klämma in över 1 
700 fordon på området, inte undra 
på att korven tog slut. 

4:e juli och solen strålar även 
denna dag, då styr jag min trubb-
nos mot Bjurholmshållet. Passade 
på att besöka en polare på vägen 
innan det var dags att besöks 
”Bjurholms veterancrusing”. Detta 
är en trevlig tillställning som väl-

Bilträff på Olofsfors bruk

Weels nats i Umeå efter 
midsommar

Tretal i Saab inför sommaren träffresor
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komnar allt som rullar på egna hjul 
och är 30 år eller äldre. Kvällens 
höjdpunkt är som vanligt crusingen 
runt byn, och efter det var det dags 
för peoples choice och korv ätning 
så man orkar köra den långa vägen 
hem genom skogen.

Dagen efter Bjurholmsträffen 
i Juli så begav vi oss till Boby-
draget, en uppföljare på fjolårets 
succe.  Där fanns veteranbilar, 
gammtraktor´a, entreprenadma-
skiner och maskinvisning medmera 
att beskåda. Men dagens höjdpunkt 
var nog ändå veterantraktorparal-
lellslalom mella strutsägg´a (ensila-
gebalar) ute på åker`n. Dom körde 
2 heat och den med minsta tids-
skillnaden gick segrade ur striden.

Den tolfte Juli var det åter dags 
för den årliga resan till Ramsele för 
sjätte året nu. Som vi alla minns 
så var värmen påtaglig minst sagt 
och i visa stunder önskade man 
att man hade av AC ti trubbnosen. 
Men vad  är en dans på slottet då 
man kan ha korsdrag i kupén, de är 
då ”agnarna skills från vetet”. (som 
alltid min gamle far bruka säga) 
Efter det obligatoriska fikastop-
pet hos BeLeVi´s så landade vi i 

Ramsele nästa!
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Ramsele efter 31 mil i hettan. Efter att 
ha campat i trubbnosen dom senaste 
2 åren så hade vi hyrt en stuga till vårt 
förfogande i år, kanske inte lika mysigt 
men mera praktiskt kanske. 
På lördan var det ”Ramsele veteran-

fordonsdag & Crusing”, och årets tema 
var svenskt tillverkat. Alla andra av mina 
SAAB polare parkerade under SAAB 
flaggans ståtliga fana. Själv rullade jag in 
med min trubbnos på hembygdsområ-
det och där demonstrerade jag en av 
SAABENS original tillbehör bäddsatsen. 
Den väcker alltid lite uppmärksamhet 
då jag förvandlar trubbnosens kupé till 
den optimala dubbelsängen.
Som vanligt var det mycket fordon och 

besökare på plats denna soliga dag. Våra 
kroppar blev rejält uppvärmda av solen 
strålar denna dag, ända in i ben & märg. 
Dagen till ära hade även storebror 
gjort oss sällskap, alltid lika roligt å få 
beskåda denna husbil. På kvällskvisten 
blev det några repor på Bysvepet, alltid 
lika populärt bland deltagarna. Lämnade 
ett rejält twostrokesmokecloud över 
byn innan jag kröp till kojs efter ännu 
en lyckad dag bland likasinnade.

Idag styr jag min ”trubbnos” norrut 
mot ”Lappstockholm” och ”Klas-
sikerträffen”. Mötte upp några andra 

Cruising i Ramsele
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”SAABISAR” som hade samma mål. Årets tema 
på träffen var camping så det var bara att bädda 
ut dubbelsängen igen å luta sej tillbaka i värmen. 
Jag har ju utvecklat campingutrustningen med 
lite egna tillbehör, så man campar ju inte allt för 
diskret. Dom allra flesta kom ju med sina tidsen-
ligt ekipage, bil och husvagn. Blev inget peoples 
choice idag men däremot blev jag även denna dag 
intervjuad av en dagstidning, vilket resulterade i 
att jag hamnade på deras 1:a sida dagen efter. Men 
jag håller ju på å bli van nu.

Efter en mycket solig å varm dag med mycket 
bad i älven så avsluta jag denna dag med Drive 
in bio like the american´s do, kände mej faktiskt 
som en amerikan i min lilla SAAB. 

 Denna kanske årets varmaste dag skulle jag å 
min trubbis ta oss 8 mil in i landet. Rullade iväg 
med alla rutorna nedvevade, fläkten på full fart, 
liksom värmen, för att hålla motortempen på  
rekommenderad nivå. Men fast rutorna var ned-

vevade så blev det +50 i kupén, å motortempen 
började gå mot rött. Tror problemet var att det 
var +30 grader ute och att det var en rejäl höjd-
skillnad till målet. Fick ta några pauser i skuggan 
på vägen, men till slut var jag framme vid mitt mål 
Pauträsk. Byn mitt i världen 450 m.ö.h.

Efter några dagars lugn och ro vid Stöttingsfjäl-
lets fot så var det dags att bege sej tillbaks till 
civilisation igen. På agendan stod det veteranbils 
marknad och som vanligt fanns det allt mellan 
himmel och jord att beskåda.  Gjorde några fynd 
under solens värmande strålar.

Fredag den 25 Juli var det stadsrally i Lapp-
stockholm” som gällde.  Var tidigt på plats för att 
snabbt ta mej iväg, vi var som katten runt het gröt 
kan man säga. Vi körde med ett vinnade koncept, 
alla rutor nedvevade å full fart i kurvorna. Efter 
ett mycket väl arrangerat rally blev det ett sval-
kande dopp i Umeälven. På kvällskvisten gjorde 
vi som dom flesta som var på motorveckan, vi 
tittade på Couture De Charm. Ett mycket trevligt 
spektakel” som vanligt.

Nu har det blivit augusti och dags att besöka 
Gullparken Event, det är ett mysigt place mitt ute 
i skogen. Där träffas vi som håller gamla fordon 
rullande, surrar, umgås å njuter av underhållningen 
från stora scenen.

En vacker dag blev det läge att hämta hem en 
V4:a – 78:a som stått bortställd, bortglömd och 
övergiven sen sent -90 tal. Tänkte att den med lite 
omsorg & inlevelse kunde kanske bli den optimala 
vinterbilen, för vem kan säga NEJ till en V4:a.
 
Fredagkväll = Gullparken,ikväll fick man åka 

lite ståndmässigt.  Tog nämligen min gamle tro-
tjänare från 1955, 92:an puttrade välvilligt dom 4 
milen genom skogen till målet. Även denna gång 
fanns det fordon av alla olika slag, men som vanligt 
var jag ensam i twostroke stallet. Dimman hade 
börjat lägga sej över nejden då jag startade upp 
92:an, och med dimmans hjälp lyckades vi röklägga 
hela området.

Ännu en gång fick den dynamiska trion göra 
sällskap till Café Storudden, 92:an, trubbnosen 
och vespa popolino`n gjorde som alltid uppstån-
delse på parkeringen.  Både 92:an å vespan blev 
omnämnda vid prisutdelningcermonin.

Drive in bio i Lycksele
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Söndagen den 17 Augusti besökte vi  Vännäs 
läger. Där samlades 13 st glada SAAB ägare 
under SAAB flaggans vajande fana. Vi satt i 
skuggan under SAAB tältet å lyssnade på den 
mullrande  Rolls-Royce V12 motor  som stod 
8 meter från oss. (får inte glömma hörselprop-
parna till nästa år)  Det var som vanligt många 
trevliga fordon att gå å titta på, å damerna fick 
ju gå på loppis.
Helgen därpå styrdes kosan  en trevlig SAAB 

tour lite norrut, fick äran att följa med å se 
då en -74:as 95:a bytte ägare. Den hade stått 
länge å väntat på sin nya ägare i sin lilla gömma. 
Den nya ägarens sängkammarblick gick inte 
att missta sej på efter köpet. 

Då man äntligen trodde att SAAB säsong-
en” var över, så blev det en oplanerad tripp 
till Burträsk. Tänkte liksom att man började 
ju säsongen med Avrostningsträffen i maj, så 
det är väl lika bra att avsluta på samma ställe. 
Hade solen i ryggen hela vägen upp så polar´n 
me Dogde´n hade fullt sjåå att hänga på. Väl på 
plats så blev man förvånad över antalet fordon, 
hade väl tippat på en 30 – 40 bilar. Men hela 
campingen var knökfull med bilar, mest tyck-
enda jänkare men det fanns både SAAB å lite 
Bubblor här å var ox´å. Tidningen Bilsport var 

Ny Gammsaab till samlingarna

Saab 93 observerad i Ramsele

Bilsport på besök i Burträsk
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på plats denna dag, därav det stora antalet bilar, 
runt 300 st påstods det. Avnjöt en god midda 
för att sen prutta hem i ensamt majestät i den 
Norrlänska sommarnatten. 
En vacker Septemberdag blev det att utöka 

SAAB samlingen men en V4:a från -71. Hade varit 
å klämt & känt på den vid några tillfällen. Den 
hade stått länge å väntat på mej, mossan hade 
börjat växa över fälgkanten på den. Men nu efter 
att den har fått färskt bränsle i ledningarna, känns 
hon som en ny igen.
Man få känna sej nöjd med vad året hade att 

bjuda på i år, fick träffa på många likasinnade som 
hade  SAAB i ”tanken”. Så med miniräknarens 
hjälp så kan jag summera ihop med 92:an 40 MIL 
och med 96:an, 550 MIL vilket ger totalt  med 
590 MIL med tvåtakts pruttandet detta år. Inte 
undra på att man ibland ”känner” sej ”lite dåsig” 
av all twostrokesmoke. 
    
 Nu är det bara att börja om å rundsmötja så 

vagnparken ä redo för nästa år race, då kanske 
ox´å ”93 F`n” är ”ready to race”… 

That`s all for this time, and don´t forget to let 
the twostrokesmoke burn now and forever..

                                      / Johnny  “Twostroke owner”

Motormuséets dag i Vännäs 2014

Ytterligare en nöjd Saabägare med ett nyförvärv

Tvåtaktare i annan tappning
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Läsarnas sida

4 Bruks-Saabar under 33 år

Inköpskostnaden för dessa har varit totalt 122 
700 kr, alltså en värdeminskning hittills på c:a 1,23 
kr/mil! Milkostnaden har legat på c:a 17-20 kr/mil, 
allt inräknat, de senaste åren. Med ett bensinpris 
på c:a 14 kr/l är det svårslaget vill jag påstå.
Låt oss börja 1980 då jag som student köpte en 

99 2,0 L -73 som gått 10800 mil. Den fick bära mig 
genom mellansverige under mina år som student 
och senare som boende i Uppsala med föräldra-
hem i Värmland och fästmö från Dalarna. 1987 
slog vi ner de permanenta bopålarna i Dalarna 
och då fick den bli jobbpendlarbil.

150-100-50 år i år

Jag vill inte på något sätt påstå att jag är unik, men kanske lite ovanlig. Jag har ägt 4 
Saabar som bruksbilar sedan 1980 och två är fortfarande i drift och i bra skick, trots hög 
ålder och höga miltal.
Ja, tänker ni kanske, det går väl an om de knappt används. Men så är det inte.  De har 

tillsammans gått 99500 mil under 33 år, Underlaget är mycket grusväg och saltade vägar. 
De har fått dra både tunga släp och husvagn.

Den 6 och 7 september kördes ett jubileums-
tåg från Malmö till Stockholm för att fira 150års 
jubileet för Södra stambanan. Tåget drogs av en 
annan jubilar, ångloket F 1200 som är 100 år i. 
Loket är tillverkat av NOHAB i Trollhättan där 

SAAB har sitt museum idag. Jag passade på och 
fotograferade tåget tillsammans med en annan 
Trollhätteprodukt. Min SAAB 96 från 1964 som är 
50 år i år. Bilden är tagen i Stehag den 6 september.

Uno Persson
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Den gick sedan oförtrutet vidare med lite 
rostreparationer till årsskiftet 2001-2002 då 
rosten ätit mer än jag orkade laga. Den hade då 
gått 41500 mil och gick mekaniskt lika bra som 
den alltid gjort. Bytte olja var 1000:e mil, ingen 
fyllning däremellan , startade alltid lätt och en låg 
bränsleförbrukning.

Men mekaniskt var denna bil dösäker. Inga 
problem alls. Tyvärr så fick den duka under pga 
rost sista april 2011 efter 29 år i drift och då 
med 39800mil på mätaren. Ett år äldre än vad 
99:an blev faktiskt. En fantastisk bil. Du saknas 
mig också!!!!
2001, när 99:an började kännas dålig, så hittade 

jag ett fynd hos den lokala Volvohandlaren som 

naturligtvis inte förstått att rätt värdesätta en bra 
SAAB. Det var en vit 900i 2,1-16v med 14000 mil 
på mätaren. Den var i nyskick. Det blev affär av och 
den rullar fortfarande efter 36 000 mil, mekaniskt 
i nyskick och karossmässigt i oförskämt bra skick. 
Den ser ut att kunna gå många år till.
2008, när jag började känna att 82:an inte skulle 

orka med rosten länge till, hittade jag en riktig gub-
bil i Idre, en 900i 2,1-16v-93:a sedan. Först  tyckte 
jag den var för långt bort men när den var kvar på 
blocket tre veckor senare så kunde jag inte låta bli. 
Och den visade sig vara i bättre skick än väntat.
Inköpt ny av ett äldre par i Idre, bara gått 8800 

mil och som längst till Mora. Saltfria vägar alltså. 
Den blev vår och har idag gått 20200 mil och är i 
ett excellent skick.
Till detta så har jag en svåger som körde  en 900i 

2,1-16v som arbetsbil i skogsbruket sedan 2002, nu 
med 35000 mil på mätaren, samt en dotter som 
kör en 99-84 med 30 000 mil på mätaren dagligen. 
Reparationerna på dessa brukar förunnas mig 

men de är inte vanliga och ganska trevliga att göra.
Med detta vill jag inte skryta med mitt bilinnehav 

utan visa vilka kvalitetsbilar 99 och og900 verkligen 
var och är. 

Alla bilar har ju svagheter och dessa bilars 
svaghet idag är väl en bränsleförbrukning som 
av miljöskäl kunde vara lägre. Kostnadsmässigt 
är det uthärdligt eftersom totalkostnaden   ändå 
är svårslaget låg.
Tillgången till reservdelar är ett annat problem 

efter SAABs konkurs. Idag är det Mekonomen, 
Speedparts och SAABklubben som gäller.
Vore kul att höra om det finns någon mer som 

haft SAABar på detta sätt.
(Glömde visst nämna att det i garaget även finns 

en mycket fin 99-75 som entusiastbil och en 99-
73 EMS under (långsam) renovering)

Med vänlig hälsning/SAABGunnar medlem nr. 4159

Bilen hade ett enda standardfel, som alla 99:or 
led av mer eller mindre t.o.m. 1977 års modell, 
nämligen att splines på lamellaxeln och mot-
svarande drev nöttes ut. På min fick jag byta 
axel+drev var 9000:e mil. Annars gick den alltid. 
Grönis, du saknas mig!!!!
1988 insåg vi att vi behövde en bil till och vår 

bruna 900 GL-82 inköptes. Den hade då gått 
10500 mil. I den bilen växte mina barn upp och 
lärde sig också så småningom att köra bil i den. 
82 års modeller led fortfarande lite av 70-talets 
rostsjuka så det blev några rostreparationer 
genom åren. Bl.a. så bytte jag hela främre golvet 
med sidostycken fram på höger sida en gång och 
lyckades måtta in alla upphängningars fästhål på 
rätt ställe. Lite stolt över det…
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Då sitter man här igen och har passerat “bäst före datum” vad det gäller deadline för 
min uppgift.

MAX & VILLE 
SAABMEKANIKER SOM UPPLYSER.

Att man aldrig lär sig! Sommaren är slut, mörk-
ret kommer tidigare på dagarna, bilarna är alla 
avställda utom nyförvärvet, en 9-3 turbo X.  Det 
känns som skatteåterbäring när pengarna kom-
mer åter. Har ingen egentlig plan för detta 20 
avsnitts firande,  men eftersom SAAB 9000 fyller 
30 år så kan det väl passa med SI för denna modell, 
och jag lovar er, här finns massor!

Över till Max&Ville, vi börjar med ett SI från 
april 1985, man hann knappt börja leverera bilarna 
innan uppdateringarna stod som spön i backen! 
Här lite uppgifter för de 2000 första bilarn
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Vi fortsätter med ett från november 1986 och tar upp körbarheten eller EGR ryckningar som man 
säger.
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Hastighetsmätarwiren fortplantade ljud från växellådan in i kupen, men som vanligt fanns det åtgärder 
att ta till.
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Baklampor med sprickor har man ju sett på äldre 9000 bilar, anledningen var att man monterade 
dem för högt så bagageluckan slog i när man skulle stänga, mao gör om gör rätt!
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Vi avslutar denna 20:e gång med ett service tips ang vattenläckage, vilket kunde ta sig olika sätt.

Men vi måste ju ha med en bonus sak 
även denna gång, ett udrag ur ANA nytt 
nr 3 1961.
Här utser man årets “motorkvinna” 

och tävlingen utfördes bl.a med en 
SAAB 96.

Tills vi ses nästa gång så kör lungt och 
glöm inte rattmuffen!

Hälsningar Max&Ville
Vid tangenterna Michael Rasmussen



48 49



Världens största SAAB-marknad!
Jag är inte bara medlem i Svenska SAAB-

klubben utan även styrelsemedlem i Öst-
göta Saabklubb (ÖSK) som arrangerar 
”världens största SAAB-marknad”. Därför 
tyckte SSKs  Tf ordförande, Lars Mårtens-
son, att det skulle vara alldeles förträffligt 
om ÖSK-redaktören (jag) kunde svänga 
ihop något till Bakrutans läsare. Det gick 
som ni kommer att märka! 

Inte helt okänd
Man kan verkligen säga att marknaden har haft 

ett gott rykte sedan starten 1987. Nu fjärde 
gången på Kråkvilan i Norrköping. I år kom det 
runt 800  besökare under dagen, inte bara från 
gamla Svedala utan även från ”hela världen” t ex 

Nedan till vänster: Lite matsäck mellan 
affärerna skadar inte..

50

Vänstra bilden Martin Bergstrand håller 
låda, kanske om Polenträffen?



Världens största SAAB-marknad!
Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Holland och 
08:or förstås… Vädret var på vår sida i år utan 
några regndroppar och tack vare det (kanske) 
kom det 61 säljare. Inte illa! 

Lördag kväll
Vi (ÖSK) har som tradition att ha det lite mysigt 

tillsammans med de långväga gästerna som kom-
mer för att bo på vår ”camping”.  Så med partytält 
och en glödande grill plus mycket chokande, gissa 
om vad, blev kvällen sen som vanligt. 

Söndag morgon
Tidig morgon och på med den gula västen. För 

om man är med i ÖSK´s styrelse är man per 
automatik funktionär, så jag hamnade som ”fin-
bilsdiregent” i år. Där hade jag både svenska och 
utlänska finbilar att tampas med. Även kön med 

säljare ringlade som vanligt lång med både svenska 
och utländska ekipage in på området.

Handlade
Många handlade, så och jag. Det blev både billiga 

och dyra fynd i år för mig och troligtvis för er 
andra som var där också.  När jag hade gått runt 
på marknaden ett tag började det kurra i magen 
som vanligt, så ett besök på Maries väl fyllda fik 
är alltid nödvändigt för att stilla gnisslet i kistan.

Då var det slut
Allt har en ände, så även marknaden. Snyggt 

jobbat alla som var inblandade i den här jätteap-
paraten. Ingen nämnd och ingen glömd, som man 
säger.
Jag hoppas vi ses nästa år samma tid, första hel-

gen i september, samma plats,   Kråkvilan i Norr-
köping, som ligger i norra delen av Östergötland. 

VÄLKOMNA!
Text och foto:

Daniel Gustavsson, SSK/ÖSK
Härlig SAAB 93:a med saxomat 
besökte marknaden!

5150
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Säljes

Saab 96-69, regnr ADE 395 (känt regnr i 
rallykretsar på 70-talet) men med bytt kaross 
till 75B år 2007. I vår ägo sedan 1977. Får kal-
las bättre ren.objekt. Ingen rallybil med denna 
kaross men har varit ljudbil på mässor mm in-
nan sonen fick snurr på den med ny och god-
känd identitet. Typad till 99kw = 135hk. Tyvärr 
smälld hö fram där hjulhus behöver riktas ev 
bytas + flygel, huv och front. 

Dessa beg delar ingår vid ev köp. 2 fäll-
bara recarostolar sitter i, standard motor (ej 
monterad) + vxllåda. Simons 2” mm.  Avställd 
2010-05 senast bes 2007. Minimalt med rost 
men bromsar mm måste renoveras då den 
stått i 4 år. Ring för mer info och bilder. Säljes 
pg av tidsbrist till verklig entusiast. Pris: 6.000:-

Yngve/Tomas Ekberg, Huddinge, 08-774 28 
85 (kväll & helg) annars helst mail yngve.ek-
berg@seb.se 

Köpes
1st ny standard kolv 70mm kolvklass B, 

res.delsnr 782803.
Ulf Hansen, Gävle, 070-375 90 30

Reservdelslista 2T och V4  2015

 Boka ditt exemplar redan nu och har handlat 
under 2014 behöver du inte göra något, listan 
kommer automatiskt i din brevlåda. 

Jag kan stolt tala om för er att den innehåller mer än 
1850 detaljnummer på delar från 1950 - 1980 på 2T och 
V4. Den blir din för 60:- som betalas till plusgirot 475 06 
59 - 7 och glöm inte namn och adress.

 
Listan innehåller till övervägande del av original NOS 

delar och nytillverkade delar efter original. Om du inte 
hittar vad du söker så slå mig en signal eller sänd mig ett 
mail.

Jag kanske vet om någon annan kan ha delen du söker 
om inte jag har den. 

I listan finner du bl.a repsatser till bromscylindrar och 
huvudcylinder, eller kpl hjulcylinder om det är vad du sök-

er, bromsslangar, kopplingswire till 92:a och 93,95,96 tom 
64. Från 65 - 80 finns repsatser. 

Topplockspackningar och övriga motorpackningar p-
boxar och packning till bakre lock till 4 växlad låda som 
kan vara svår att hitta, alla p-boxar till 2T och V4 och my-
cket, mycket andra delar som du kan se när du får listan.

Ny rabattgivare:
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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.

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

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 

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

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

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.

ANA-TROLLHÄTTAN AB
Mot uppvisande av giltigt medlemskort lämnar 
ANA-Trollhättan 15% rabatt på Saab orginal 
reservdelar och tillbehör

Rennsport Haus Sweden
Saabklubbens medlemmar erhåller 5-10% 
rabatt på det flesta delarna till SAAB om inte 
annan rabattsats står angiven.Beställningar görs 
via telefon eller mail. Glöm inte att ange ditt 
medlemsnummer. Hemsida: rennsporthaus.se
Email: info@rennsporthaus.se Tel. +46(0)73-
0921928
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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 
torsdagen 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 2015

Vi träffs och pratar Saab på UVS klubblokal en onsdagskväll i månaden och 
vintern/vårens träfftillfällen blir onsdagen den 

14 Januari, 
12 Februari 

11 Mars 
15 April

 samt den 6 Maj.
 För uppdaterad information se: norrland.saabklubben.se

Välkommna!

Norrlandssektionens  
Träffar våren 2015
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KALLELSE till årsmöte för 
SSK Norrland

Söndagen den 22 Februari 2015
Plats: Umeå Veteranbilssällskaps klubblokal på Storgatan 67 i Umeå

Mötet startar kl 13,00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och planering inför den kommande 
sommarträffar och andra arrangemang

Efteråt äter vi middag på lämpligt ställe i Umeå.

VARMT VÄLKOMMNA!
Styrelsen

  Svenska
 Saabklubbens årsmöte 2015

Kallelse

Nu är det åter dags för årsmöte !

Plats:  Saabmuséet i Trollhättan

Lördagen den 14 Mars 2015 med början kl 12.

Sedvanlig marknad hålls efter mötet. Vi gör som vanligt en kontroll av 
medlemskapet vid insläppet till mötet, så ta med ditt medlemskort eller ditt 

medlemsnummer!
 

Vidare information och årsmöteshandlingar kommer i nästa nr av Bakrutan

Välkomna!
önskar Styrelsen
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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 !
6044 ULF HÄGGLUND VIKSJÖ

6046 IVER FORSETH LILLEHAMMER

6047 DAG MORTEN ERIKSEN BERGEN

6048 SIMON TUOREMAA KIRUNA

6049 TOMMY LARSSON TÄBY

6050 ANDREAS JONSSON SÖDERTÄLJE

6051 MATTIAS JOHANSSON VÄDDÖ

6052 MARTIN JOHANNISSON URSHULT

6053 NIKLAS BÄCKER KOPPARBERG

6054 MAGNUS HÅKANSSON ÄLVKARLEBY

6055 PETTER NORDBLOM MÖLNDAL

6056 MATS SVÄRD HELSINGBORG

6057 BROR SALMELIN BRYSSEL

6058 GUNNAR WILUND GÄVLE

6059 TONY AXELSSON GRUMS

6060 KENT MARTINSSON KOLSVA

6061 MAGNUS DANIELSSON UPPSALA

6062 PETER ELIASSON VÄXJÖ

6063 ANDREW KATZ DENVER  CO

6064 MARIAN SCHULTZ VERSAILLE

6065 TIMO VANHAMÄKI HELSINGFORS-HELSINKI

6066 DANIEL PERO TYRESÖ

6067 HELEN OREST ÖJEBYN

6068 LENNART BÖRJESSON VARGÖN

6069 ANTE BLOMQVIST RONNEBY

6070 INGEMAR UDD SKÄRHOLMEN

6071 LARS HÖGSTEDT STENINGE

6072 MANFRED STJERN GÖTEBORG

6073 KJELL ANDRÉN SKINNSKATTEBERG

6074 MIKKO HOVILA SOMERO

6075 GUNNAR JERNER BORLÄNGE

6076 BENGT Å BERGER SJÖTORP

6077 STEFAN WELANDER STRÄNGNÄS

6079 ANDREAS FALCK NORRKÖPING

6080 JAN-ERIK JOHANSSON BRODDETORP

6081 GÖRAN ROTH TROLLHÄTTAN

6082 ZOLTAN HERZEGH DANDERYD

6083 STYRBJÖRN HOLM PÅSKALLAVIK

6084 REINHARD BOËS TÜBINGEN

6085 FRITTE WALL MOTALA

6086 JOAKIM ÖHLIN NORRKÖPING

6087 MIKAEL MARKSTRÖM LIDKÖPING

6088 FAVIO CAMPETTI MILANO

6089 HANS SEIFERT HANNOVER

6090 STEFAN HAMMAR SKILLINGARYD

6091 LARS ENGKVIST KÄLLBY

6092 DANIEL ASKENVIK UMEÅ

6093 LENNART KRISTIANSSON AXVALL

6094 PÄR SVEDLUND SANDVIKEN

6095 LARS JÖNSSON VÄXJÖ

6096 ANDERS CRONVALL BARA

6097 ANDERS GARDEFALK KALMAR

6098 ANDERS UKONSAARI KIRUNA

6099 ANDERS NORDIN HUDDINGE

6100 HÅKAN TONÉR KLOCKRIKE

6101 ÅKE ÅGREN STIGTOMTA

6102 J-E BOND TÄLLBERG

6103 CARL SCHNEIDER VÄSTRA FRÖLUNDA

6104 MÅNS FRID SANDVIKEN

6105 JOHAN MÖRNER NYKVARN

6106 ANDREAS HOLGERSSON SENNAN

6107 THOMAS LUNDSTRÖM STOCKHOLM

6108 EVERT ZANDER VÄRNAMO

6109 DENNIS SJÖBERG VÄSTERÅS

6110 ANDERS KLÄRINGE UPPSALA

6111 THOMAS HARTOG KLAGSTORP

6112 STEFAN HERMANSSON UMEÅ

6113 STEFAN ROSENGREN ÅMMEBERG

6114 ANDERS MÖLLER KRISTINEHAMN

6115 IRMA FACKLER BORENSBERG

6116 INGE JOHANSSON SKÄNNINGE

6117 MIKAEL LJUNGBERG GÖTEBORG

6118 THOMAS KNAGE VITTEN

6119 MATS SMITH FRÖSÖN

6120 PETER LAND KUNGSBACKA

6121 JOHAN FONDÉN LILLA EDET

6122 TOMMY KARLSSON TROLLHÄTTAN

6123 ANDERS STRÖM ÖREBRO

6124 PETER VIKING HANSEN HUNDESTAD

6125 MARIA STRNDBERG MÖRSIL

6126 LARS OLOFSSON ÅS

6127 FRANS SPÅNGBERG ÖRNSKÖLDSVIK

6128 JÖRGEN HÖJER FJÄRÅS

6129 HANS HENRIK LAURITZEN VEJLE

6130 JÖRGEN HANSEN SKÄNNINGE

6131 LARS-ERIK KALLIN MOHEDA

6132 BJÖRN KNUTSSON SÖDERHAMN

6133 SVENN MADSEN ÖSTERSUND

6134 TROY ELLIOT BODAFORS

6135 MARIA GORIS BOOISCHOT

6136 BENGT CLEMENT TROLLHÄTTAN

6137 JAN CARLSSON SÄVE

6138 HARRI TONTTI LAHTI

6139 CALLE SIGRELL TÄBY

6140 LASZLO PILLER MÄRSTA

6141 HANS BÄCK TIMRÅ

6142 JUSSI HEIKKINEN ESPOO

6143 ÅKE LARSSON ONSALA

6144 STEPHEN WILLIS CRAVEN ARMS SHROP -

SHIRE

Inga nya familjemedlemmar har noterats sedan 
förra Bakrutan.
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Grattis Viktor!! 

Viktor Zander vann lotteriet på den Saab 99 av 1983 års modell som  Saabklubben fick 
till skänks av Bo Svantesson från Karlstad. 

Saabklubben besiktigade bilen och kan man tänka sig, med dryga 34 000 mil på mätaren gick bilen 
igenom utan anmärkning.  

För Viktor blev denna vinst den 12:e Saaben som han har stått ägare för. Han är en riktig Saabentusi-
ast,  och sin första Saab ärvde han då han var 16 år (År 2000) och det var också en Saab 99 1984 års 
modell och två dörrars, Den bilen har han kvar än idag, och den renoverades till originalskick under 
år 2009. Till vardags kör han en Saab 9-5.a.  

Viktor har också provat på att köra rally och byggde för detta en Saab 900 2 dörrars för grupp E, 
tävlade med den under 2012, men som för så många andra, är det svårt att få tiden att räcka till så 
rallybilen såldes. Viktor håller  som bäst på med att renovera en Saab 99 GL CK 1978 Super Automatic 
som inte syns alltför ofta på vägarna numera. 
Efter en fika så rullade Viktor och 99, an hemåt från Värmland till Fårbo i Småland, båda med ett litet 

leende, den ena för att han slapp skroten o den andra för den 12.e Saaben. 

Lycka till med bilen Viktor. 
Svenska Saabklubben. 

Lotterivinnare Saab 99



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


