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Rättelse
Artikelförfattaren till artikeln om Björn Envall i 

Bakrutan nr 2-2017 heter Kjetil Urheim och inget 
annat. 

Red

BAKRUTAN
Klubbtidning för Svenska Saabklubbens

medlemmar och 
trycks i 4 100 exemplar vid  SIB-tryck i Norsborg.

Ansvarig utgivare: Karl Ask.

Skriv till Bakrutan!
Skicka in dina reseskildringar, tävlingsbidrag, Saa-
bäventyr, annonser  m m till tidningsredaktören på 

Mejl: bakrutan@saabklubben.se  
eller postadress till 
Anders Johansson

Anumark 13, 
905 95 Umeå

.
(Ej till Saabklubbens adress)

Material 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 förutsättning 
att källan anges.

Stoppdatum för material till det sista numret av 
Bakrutan 2017 är satt till den  5 November.          

     I din brevlåda lagom innan Jul!

Kom ihåg !

Glöm inte att skicka material 
till nästa Bakruta nr 4-2017, i 

god tid innan deadline den  

5 November 2017 !  

Red

Visst vill du bidra till att 
göra en bra klubbtidning 

ännu bättre!

Tveka inte med att höra av dig till  
Anders om du har artiklar, ideér 

eller andra uppslag så hjälper jag dig 
att få till något bra i tidningen av det. 

Jag har i vanlig ordning inget 
överskott på material till 

tidningen så skriv gärna ihop 
något om, samt fota lite av vad 
ni gjort under sommaren och 

mejla mig resultatet! 

Jag behöver detta till 
Julnumret för att få till en 

läsvärd och spännande tidning!

Mejla: bakrutan@saabklubben.se

eller slå en signal:

Anders 070 - 510 88 78
Red
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Hur man samlar 47 likadana bilar på en bild.

Strax innan Saabfestivalen 2017 så fick jag en tokig ide att försöka samla så många nya Saab 9-5 på en 
och samma bild. Anledningen till detta är att under presentationsdagarna 7 år tidigare så stod ett 30-tal 
bilar uppställda på Trollhättan-Vänersborgs flygplats och väntade på de med flyg ankommande gästerna. 

Jag själv jobbade då som tekniker på Malmö Aviation 
(går idag under namnet BRA). Vem är jag då kan man 
ju undra? Jag är 47 år, heter Henrik Zaar och kommer 
ursprungligen från Linköping. Jobbade på Saabfa-
briken med att bygga civila flygplan 1988-2002. Har 
även Jobbat på Arlanda men är nu boende på skånska 
landsbygden och stationerad på Malmö Airport. 

Saabfanatiker är man ju naturligtvis och har väl varit 
ägare till ett 10tal Saabar, Nu består dock flottan bara 
av 2.5 saab. En Saab 95 V4 av 1973 års modell, en 
Saab ng9-5 TiD4 av 2010 års modell och den halva 
Saaben är en Cadillac BLS av 2008 års modell vilken 
går som vinterbil medan de 2 förstnämnda bara rullar 
sommartid.
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Hur man samlar 47 likadana bilar på en bild.

Artikelförfattaren med ett förflutet inom flyg-Saab i 
Linköping

Foto Henrik Zaar

För att återgå till våren 2010 så fick jag då frågan om 
jag ville åka på ett charteruppdrag som innefattade 
ett stort antal flygningar i juni och juli månad inom 
Europa och alla dessa skulle sluta i Trollhättan. Det 
var ju inte svårt att räkna ut att det var Saab som lagt 
uppdraget men det fanns ingen mer information att få 
just då. Sommaren kom och uppdraget startade, första 
flygningen för min del gick Malmö-Rotterdam-Troll-

Bilderna på detta uppslag: Lineup 2010 då ett 30-tal NG 
9-5 väntade på att ta emot internationella besökare på 
Trollhättans flygplats.

 Foto Henrik Zaar

hättan. Wow säger jag bara när vi gjorde inflygningen 
mot Trollhättan synen som mötte oss på marken var 
fantastisk ett 30-tal bilar uppställda för att hämta våra 
passagerare nedanför flygplanstrappan.

Veckan fortsatte med en flygning in med förväntans-
fulla deltagare och på eftermiddagen en flygning ut 
med deltagare som kommit dagen innan.

Nutid 
Den synen jag hade 2010 är nåt jag alltid velat se 

igen och framför allt ta bättre bilder på, 2010 fanns 
inte heller alla färgerna representerade på bilarna utan 
man hade valt grått, silver och svart. 

Tankarna snurrade om hur man skulle göra detta, 
kunde jag ens få tillstånd att göra det?

Kollade lite snabbt upp om det skulle gå men de första 
svaren var nekande. Synd så jag gjorde upp en annan 
plan och det var att få låna en personalparkering på 
Nevs eller i värsta fall ockupera huvudentrén hos dem. 
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Dagen innan festivalen började så var jag på plats hos 
Nevs och pratade med vakterna där och fick klartecken 
att det skulle kunna gå bara vi inte blockerade hela 
ingången. 

Skönt, jag förberedde att skicka ut ett Facebookevent 
till Både den svenska och den internationella Saab 
ng9-5 gruppen. Men jag valde att vänta lite till för en 
tanke slog mig, om jag pratar direkt med personalen 
på plats på flygplatsen så är det mycket lättare att få 
både kontakt och svar på frågeställningar. Sagt och 
gjort åkte den sista kilometern från Nevs till flygplatsen 
med och träffade Rampchefen som genast nappade på 
iden bara för att den var så galen, samt att det tidsmäs-
sigt passade mellan deras avgångar och ankomster. Nu 
passade jag också på att be min vän Nichlas Strandberg 
som jag pratat lite med innan om min idé att packa sin 
fotoväska att ta sig till Trollhättan för en ”once in a 
lifetime” fotografering. 

Så på eftermiddagen på torsdagen gick det ut ett med-
delande till NG ägarna att det skulle bli möjlighet till 
ett fotoevent på flygplatsen. Tyvärr sa väderprognosen 
11 grader åska och regn, men folk började svara att 
de skulle komma och på natten hade jag ca 20 bilar 
som sagt ok.

 
Fredagmorgonen så kollades väder igen 14 grader och 

ösregn men under dagen så blev prognosen bättre och 
bättre och det ramlade in fler bilar som ville vara med.

Jag tog nu tillfället i akt att att prata med internatio-
nella gäster som bjöds in till eventet.

Eftermiddagen kom och runt 16 tiden körde jag och 
Nichlas våra ng9-5or ut till flygplatsen.

Vi möttes naturligtvis av dagens första regnskur och 
humöret sjönk, men efter en kopp kaffe och lite prat 
med personalen på flygplatsen så var det dags att gå ut 
och möta upp alla bilarna, solen var på väg att spräcka 
molntäcket och lika fort som humöret sjönk tidigare 
gick det upp när vi såg samlingen av bilar. Det hade 
under dagen spridit sig och på platsen såg vi ett 40tal 
bilar vad som var ännu trevligare var ju att det verkade 
finnas minst en av varje färg med.

Vi hade en genomgång av vad som skulle ske och 
hur bilar skulle ställas upp på insidan. 

Karavanen rullade genom grindarna och ställdes upp. 
Flygplatspersonalen hade även rullat fram en bil med 

korglift på så att vi skulle kunna ta bra bilder från ett 
högre perspektiv vilket var mycket vänligt då man inte 
får flyga drönare på en flygplats.

Bilder togs på alla bilar och även på folket på plats, 
sen var det fritt fram för alla att fotografera en stund 
och beundra alla bilar. 

På bilden finns följande bilar från vänster till höger.
1 – Java metallic (317) SportCombi
1 – Solid Black (170)
1 – Jet Black (298)
3 – Laser Red (278)

6 – Jet black (298)
8 – Arctic White (306)
6 – Carbon Grey (310)
1 – Glacier Silver (313)
3 – Diamond Silver (315)
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Resultatet blev som ni kan se enastående, 47 fordon 
varav fyra stycken sportkombi samt även en hembyggd 
sportkombi baserad på en sedan. Av dessa bilar är det 
två som inte har en lack som erbjöds på ng9-5 men är 
tidstypisk färg 318 Sky Blue pearl kom på modellår 
2012 av 9-3 och Ice Pearl White kunde fås på 9-4X.

Stort tack till Flygplatsen med personal och Nichlas 
Strandberg som ställde upp som min hjälpreda, men 
det största tacket går till alla som kom ut till flygplatsen 
och möjliggjorde denna fotografering.

Text: Henrik Zaar (Saab Skånia)

2 – Java metallic (317) Sportcombi
3 – Java metallic (317) Sedan
1 – Sky Blue Pearl (318)
3 – Fjord Blue (320)
2 – Oak Brown metallic (321) sedan

1 – Oak Brown metallic (321) Sportcombi
4 – Granite grey (322)
1 – Ice pearl white (330) “SportCombi conversion”

Foto Nichlas Strandberg

Samtliga bilförare med passagerare fick givetvis också 
komma med på 2017 års bilder från flygplatsens korglift.

Foto Nichlas Strandberg, Oscar Persson.
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Jonas och jag (Lena) köpte vår första gemensamma Saab (en vit 99a) i början 
av 90-talet.  Själv är jag uppvuxen med Saab och det var inte svårt 

att övertyga min då blivande man om att Saab var bilen med 
stort B, så sedan dess har det alltid funnits Saab hos oss. 

Egentligen är det dock inte förrän på senare år 
som vi blivit riktiga entusiaster. 

En Saab:s förvandling
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I nuläget har vi fyra Saabar, en 9-3X, en 9-3cab, en 
9-7X och en 9-5Ng som vi vårdar efter konstens alla 
regler för att kunna njuta av dem så länge som bara 
är möjligt.

Vår 9-5 köpte vi i november 2014. Då hade vi letat 
ett tag efter en lågmilad och fullutrustad Ng 9-5 med 
största motorn, Turbo6. 

Vi blev tipsade om denna, som egentligen inte var till 
salu för tillfället, men ägaren kunde tänka sig att sälja. 
Bilen hade varit avställd ett tag hos en entusiast som 
ägde ett antal fina Saabar, och den hade bara gått 2900 
mil. Det enda vi saknade på den var ett  panoramatak, 
men efter att ha sett bilen som var som ny så bestämde 
vi oss ändå för att köpa den. 

Extrautrustning
Så började först jakten på Hirschutrustning, för det 

ville vi ha. Diffusor, avgassystem, sänkfjädrar o vinge 
fanns fortfarande på lager då och med lite tur fick vi 
tag på nästan nya Hirschfälgar som vi köpte från Kiel 
i Tyskland. Hirschpanel i nappaläder hade vi turen 
att få köpa den sista som fanns i lager, och bodykit 
beställde vi när de bestämde sig för att tillverka några 
få exemplar till, då efterfrågan var stor. 

Nu kände vi oss ganska nöjda med vår   Hirschutrus-
tade Carbon Grey Turbo6!

Men så berättade ägaren till verkstan där vi servar 
våra Saabar, Philip Salonen på Mannes bilservice i 

Sölvesborg, att de gjort ett takbyte på en Ng 9-5 för 
att kunden ville ha panoramatak. Detta satte idéer i 
huvudena på oss. Vi började räkna på vad det skulle 
kosta, och bestämde oss för att försöka få tag i delar 
till projektet. Själva takbytet skulle utföras av en väl-
känd karosseri och skadeverkstad, Moses i Tollarp, så 
allt skulle göras professionellt och enligt regelverket.

Även här hade vi tur, tack vare att Mannes bilservice 
engagerade sig till 100 procent , för att hitta helt nya 
originaldelar, som takplåt, innertak, panorama, motor, 
kablage o allt som behövdes.

Strax innan vi skulle lämna in bilen för att tömma 
den på all inredning då detta är nödvändigt för takbytet 
så kom vi på ytterligare idéer, såsom backkamera och 
döda vinkelvarning. Detta skulle kommit på MY12, 
och finns endast på några få bilar. Även U-rail till 
bagaget köptes in för att all utrustning skulle finnas.

Eftersom bilen nu ändå skulle tömmas helt på in-
redning, så blev kabeldragningen både enklare och 
billigare. 

Därav föddes också idéen om att byta färg. Bilen 
skulle ändå lackas på vissa partier i samband med 
takbytet. Vi gjorde nu en kalkyl på en hel omlackering, 
och det visade sig att den totala kostnaden inte skulle 
skilja sig så mycket som vi trodde från vad den blivit 
annars!
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Färgval
Så nu var det färgen som skulle bestämmas. 
Att det skulle vara en Saab originalfärg som låg rätt 

i tiden var en självklarhet för både Jonas och mig, då 
allt annat på bilen är enbart original.

Vi ville skapa något som Saab själva kanske gjort 
om de fortsatt producera Saab 9-5 och hade tidigare 
sett och läst en del om cabben, Sky blue edition, fullt 
utrustad och med all Hirschutrustning, en riktigt unik 
pärla!

9-3 cabben som byggdes ihop för hand som en av 
de sista i fabriken, tillsammans med en 9-3 sedan och 
en 9-3 kombi, och dessa tre exemplar fick färgen Sky 
blue Pearl 318.

Och om allt fortsatt, så kanske, en Sky blue edition 
9-5 funnits att beställa?

I alla fall hade det då varit vår ultimata drömbil!

Alternativet vi hade haft till Skyblue var Crystal red 
som finns på 9-4x, alltså också en originalfärg som låg 
rätt tidsmässigt, men vi kom fram till att den blå blev 
mer speciell, och färgen tycker vi båda mycket om.

Så i september 2016 lämnade vi vår bil på Mannes 
bilservice och bilen tömdes på inredningen som vi tog 
vi med oss hem, där jag, del för del rengjort o fixat 
allt till nyskick. 

Efter en del förberedelse med kabeldragning skickas 
bilen vidare till Moses i Tollarp där taket kapas av och 
byts ut mot en helt ny takplåt anpassad för panorama. 

Allt förbereds för lackering, ut och invändigt. Och 
sen var det dags för lack.

Hela arbetet tar ett tag då de på Moses är mycket 
noggranna med både karosseriarbeten o lackarbeten. 
Men helt fantastiskt att se resultatet!

Montering
Efter detta transporteras bilen tillbaka till Mannes 

bilservice för att montera resterande o inredningen 
som vi nu fixat till.

Nu monteras även backkameran klart och glastak-
luckan sätts på plats. En del koder måste läggas in för 
att få alla nya funktioner att fungera.

Vi passar även på att byta ut dimljussarger, grill o 
sarger till strålkastare till helt nya. Alla gamla delar 
sparar vi som reserv.

När bilen nu äntligen är helt klar o vi kan hämta hem 
den känns det som en helt ny bil som är skapad helt 
efter våra önskemål, vår drömbil helt enkelt!

Att vi vann pris i 9-5 klassen på Saabfestivalen i år 
kändes stort o helt fantastiskt, lite som ett kvitto på 
att vi lyckats och att även andra uppskattade vår tanke 
med vår 9-5a.

Vi kommer i fortsättningen bara att använda den 
som entusiastbil, ut o finåka och åka på Saabträffar. 
På vintern blir det vintervila i garaget.

Allt för att kunna njuta så länge det bara går av denna 
underbara bil! 

Text och foto Lena Stridh
Foto färdig bil Fredrik Lund, sydmedia.se
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Fem tvåtaktare ute 
på Gotlandsskoj 

Fem tvåtaktare startas upp i arla morgonstund i Vikingstad med omnejd en torsdagsmorgon i slutet 
på juli 2017. Jag åker förbi där gamla Caltex acken låg i Vikingstad och i höjd med där Esso macken låg 
svänger jag ut på gamla Riksettan, spåren av de gamla mackarna är obefintliga numer. Men när jag susar 
igenom riksettans gamla allé vid Lagerlunda, över den gamla stenbron med stenpollare och kättingar till 
räcke, så är det rena njutningen. Här smälter tvåtaktaren in i miljön perfekt.  

Sedan jag hämtat upp min kartläsare Bernta, rullar vi 
söderut på väg 136 och kan strax efter Grebo se och 
ana doften av två tvåtaktare framför oss. Det är Kjella 
och Peter i en vit -64 med takräcke samt Björn, Lars 
och Erik i den ljusblå sänkta -62:an. 

Vi tar olika vägar till första checkpunkten som är 
Shellmacken i Åtvidaberg, här kommer John i sin -62:a 
och Mats i sin -64:a via vägen över Mormorsgruvan. 
Några tankas upp inför den första samlade etappen 
ned till Västerviks hamn. Erik tar plats i Mats mörk-
blå kortnos, vi konstaterar snabbt på Caltex bilkarta 
att vi ska följa väg 136 ner 
mot Riksfyran. Den tidiga 
morgonens dimslöjor blan-
das med en svag aning av 
tvåtaktsdoft och allt rullar på 
med trevlig skönsång utmed 
insjöar och en härligt kupe-
rad vägsträcka förbi Överum 
och vidare mot sydost.

Väl ute på Riksfyran, ja det är visst E 22 numer (eller 
är det E 66?), så kommer ett infall att det är dags att 
kolla vilken hastighet som 1963 års SAAB 96 klarar 
av. GPS’en klockar 129 km/h när vi inser att det tar 
för lång tid att försöka uppnå ytterligare en km/h, 
för visserligen är 96-an smal men vi vill inte pressa 
oss förbi framförvarande moderna svenssonbil mel-
lan vajerräckena på den enfiliga vägsträckan. Vi kan 
samtidigt konstatera att hastighetsmätarnålen då är 
någonstans inne i askkoppen eftersom den visar 15 
km/h för mycket jämfört med GPS’en.

Något tidiga i Västervikshamn, vi hade tagit till lite 
tid för oförutsedd service om det skulle behövts, veck-
lar vi ut campingbordet med tillhörande x-stolar för 
en morgonfika. Nio ynglingar, hmm … nåja, tömmer 
upp kaffe ur termosar och ur prasslande smörpapper 
kommer mackor med prickig korv och stekta ägg. Vad 
är en bilutflykt utan matsäck!?

Våra fem tvåtaktare rullar in på rad och till stor 
munterhet för Gotlandsbolagets personal. De lättar på 

Tankning vid samlingsplatsen i Åtvidaberg

Vår oumbärliga vägguide
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hörselskydden och mungiporna åker upp till öronen 
när den härliga skönsången ekar inne på färjedäcket. 
Det går inte att ta miste på att det är en tävlingsmotor 
som sitter i Björns -62:a när han rattar den inne i fär-
jans plåtskrov.

I Visby rullar vi av rampen vid tolv snåret och 
motorerna får andas frisk luft igen i backen upp mot 
Söderport. Vi rullar vidare till alla flanörers glädje 
förbi Österport, åker utmed muren förbi Östergravar 
och Norderport ner mot Snäckgärdsvägen där vi följer 
Norderstrand. Vi rullar upp på vägen norrut och viker 
sen av mot Väskinde. Nu på småvägarna kommer den 
första egenheten på min tvåtaktare, när fyran kom-
mit i och gasen tryckts ned ett tag så verkar det som 
jag lyckats komma åt knappen för farthållaren. När 
jag släpper gasen så fortsätter bilen att öka i fart på 
småvägarna. Jag får lirka på gasreglaget med stortån 
för att lätta på gaspådraget. Det är gasfjädern som gått 
av, men den går som väl är att kröka till i änden så att 
allt fungerar igen.

Här blir första stoppet, där ett par av grabbarnas lum-
parkompis bor. Här blir vi förevisade den lilla fören-
ingslokal där allt började med rikspolitikernas sommar 
evenemang på Gotland, starten till Almedalsveckan. 
Det var Gunnar Sträng som höll ett sommar tal här för 
förmodligen intresserade partivänner. Mycket troligt i 
hängselbrallor med kloka ord till de redan frälsta. Vi 
kommer att hinna med många kulturhistoriska nedslag 
på ön, det här är bara början.

K-spaning på gamla mackar
Färden fortsätter mot Bro där vår K-spaning av 

nedlagda bensin mackar börjar. En Shell mack och en 
Caltex mack finns i Bro, verkar dock som det är ett tag 
sedan den sista bensinen såldes här. I Tingstäde hittar 
vi nästa Caltexmack, här finns inte pumparna kvar 

men försäljning av diverse Gotlands prylar pågår i den 
gamla smörjhallen och tvätthallen. Tur att vi navigerar 
efter vår Caltexkarta från 1962 så att vi hittar det som 
verkligen är sevärdheter.

Så trevlig miljö det varit tidigare, med några små 
mackar på lagom avstånd

Till vänster: Gott om plats på färjans tvåtakts 
däck

Från den tiden det var riktiga bensin mackar 
och riktiga bensinmacks kartor

In mot Visby igen för incheckning på boendet vid 
Norderstrand. Vi surrar ett tag på altanerna vid vårt 
boende och njuter av kvällssol och att skölja ner 
kalkstensdammet i strupen. Här dyker Erik och Mats 
lumparkompis Krister upp och förgyller stämningen 
med sin härliga gotländska. 

Broder Dagge som bott de senaste tjugo åren i Visby 
kommer inrullande, lämpligt nog på cykel, och får 
träffa några gamla bekantingar. Kvällen avnjuts utan 
bilar på restaurangen NON’s altandäck precis utmed 
havet. Det kommer att visa sig att det är ett bra utbud 
av gotländsk öl på stadens vattenhål.

Den enda macken 
vi hittade med 
ratt för att välja 
oljeinblandning
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Jag tar en tur upp till broder Dagge och tar en fru-
kostfika ihop med delar av familjen. På väg dit blir 
det ett annat insugsljud och motorn stannar så fort jag 
släpper gasen, jaha vad är det nu? På garageuppfarten 
på Terra Nova syns felet omgående, hela luftburken har 
ramlat av från förgasaren. Kan det vara så att jag inte 
dragit åt skruvarna som håller den på plats, hmm … 
möjligen. Dagge rotar i garaget och hittar nya skruvar 
och så sitter den på plats igen.

När vi samlat ihop oss igen vänder färden mot nord-
ost och raka vägen till Fårösund via Bro, Tingstäde, 
Othem, Lärbro, Rute och Bunge på länsväg 27. Väl 
där är det allmän tankning på Ingomacken (var det 
inte en Esso mack här tidigare? Spåren är nogsamt 
borttvättade), innan vi rullar nerför backen mot färjan. 

Sen rullar vi lite vackert genom Digerhuvuds rauk-
område, Helgumannens fiskeläge och vidare upp mot 
Langhammars hammaren som kanske är Gotlands 
vackraste raukområde. Det blir såklart en del foto-
stopp för att njuta av stunden och miljön samt en del 
rasslande över färister och gemensamt huserande av 
smala vägar med både får, uräkta lamm såklart, och 
cyklister. Efter det blir det Kutens bensin som är ett 
kultställe, det visar sig inte minst på den ringlande kön 
in till creperiet. Vi nöjer oss med att ringla utvändigt 
bland gamla bilvrak, vägskyltar från bilismens barn-
dom och bensinfat märkta med Pratts, Krooks, Nafta 
syndikat, Standard oil, m fl som var vanliga under 
förra seklets början.

Trevlig kvällssamling utmed Norderstrand Visby                       samt fika vid Lauters Bar Mat och Cafe.

Vi rullar av färjan på Fårö och siktar på Lauterhorns 
hamn. Men straxt innan så kommer vi fram till Lauters 
Bar Mat och Café, alltid trevligt med lite förstärknings-
fika i skönt sommarväder. 

Ganska många tar kort och filmar bilarna, det kom-
mer vi att vänja oss vid under de här dagarna, skoj att 
vi kan glädja både turister och gotlänningar lite extra.

Tankstopp på Ingomacken i Bunge.

Fotostopp i Digerhuvud naturreservat, Fårö
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Åter i Visby ställer vi tvåtaktarna för kvälls- och natt-
vila för att ta taxi till Barlingbo bryggeri för att avnjuta 
deras skummande produkter. De har nyligen flyttat 
ölproduktionen från Stava gård i Barlingbo för att eta-
blera sig på A7:s gamla kasernområde inne i Visby. En 
mycket god middag avnjuts på deras uteservering med 
deras välsmakande öl direkt från tappen. Undertiden 
blir vi underhållna av mustiga lumparhistorier från 
Mats som gjorde lumpen på A7. Till störst glädje för 
historieberättaren själv som blev 19 år igen, mycket 
skratt såklart. Undrar om de inte låg på 9. kompaniet!

Efter middagen och några goda öl från ”Baarlingboo 
bryggeri” så tar vi taxibilarna vidare till Vänge för att 
lyssna på ett uppträdande av gruppen Smaklösa, Got-
lands eget kultband. Som gärna gör om bl a Johnny 
Cash och Creedence till låtar med Gotländsk text. 
Det är en upplevelse som inte får missas, det ingår 
i att ta del av Gotlands kulturen. Deras musikaliska 
begåvning är något omtvistad, men otvivelaktigt har 
de roligt själva under framträdandet. Mellansnacken 
är ofta bättre än låtarna. Men som vanligt är Smaklösa 
en vattendelare, vissa undrar vad gör vi här, det här 
går inte att lyssna på! Medan andra skrattar så vi får 
träningsvärk i magen. Ja det blev väl fifty-fifty om 
omdömet i vårt gäng också. 

Taxi in mot Visby igen, tyvärr inte i tvåtaktare. Efter 
en viss väntan på grund av ett missförstånd med tiden 
så dyker vår Gotländske taxiförare upp. -Vi sa väl 
klockan nio? –Naj, naj, ni skulle ringe när ni ville bli 
hämtede. Nåja han kom ju i alla fall, vi slapp övernatta 
på Vänge Pärk- och Varpaklubbs idrottsplats. Väl 
utmotade ur taxin fotvandring utmed Norderstrand, 
genom muren vid Snäckgärdsporten och via Botaniska 
trädgården till torget. Stora Torget i Visby ska upple-
vas i den ljusa sommarnatten, lugnt, trevligt, musik, 
gotländsk öl och trevligt surr på uteserveringarna.

Visby motordag
Lördagens första stopp blir bilträffen Visbys Motor-

dag vid Oskarsstenen söder om stan. Stort evenemang 
med bilar i alla kategorier, lastbilar, traktorer, mili-
tärfordon, motorcyklar. Vi blir såklart invinkade och 
anvisade en uppställningsplats. Ja just SAABs repre-
sentation visar sig utgöras av våra fem kortnos 96:or 
och en 99:a. Efter någon timme tycker vi att vi sett 
det intressanta och åker vidare. Träffens kameraman 
stoppar oss så att han hinner rigga upp filmkameran 
på stativet och kan filma oss när vi åker.

Stora Torget Visby by night

Vi åker vidare på vår odyssé på ön, vi tar småvägarna 
över Västerhejde, Träkumla, Vall, Roma och Dalhem 
för att helt plötsligt stå vid den levande historien vid 
Hesselby station. Här finns ånglok, motorvagnar, 
tågvagnar, station, stinsar, som är levande och skjut-
sar turister som om det vore 1920 idag. Det var så att 
tvåtaktarna kändes moderna i sammanhanget. För-
hoppningen var att maskinisterna i gänget skulle ha fått 

I turordning från vänster står tvåtaktarna utställda Visby 
motordag 29 juli 2017:
1962, 1964, 1963, 1964 och 1962. Björns ljusblå -62:a med 
öppen huv har en tävlingsmotor bromsad till 80 hk och ett 
motorrum i nyskick, det drar blickarna till sig såklart.
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vara med och köra ett ånglok, men platsens entusiaster 
vågade inte ösa in kol i pannan pga av brandrisken i 
landskapet. De körde med dieseldrivna motorlok is-
tället på den nybyggda smalspåriga banan till Roma 
Kloster. Men vi kör hellre bensindrivna tvåtaktare nu 
när inte riktiga ånglok stod till buds.

Vi rastar våra kortnosar vidare via Hörsne (har vi 
inte hört Smaklösa sjunga om ”den hemliga vägen 
mellan Ganthem och Hörsne” i klassikern ”Tre hjul 
kvar på min PV”?), Gothem, Botvaldevik till Åminne 
strandbad för att inta en lunch med rökt fisk på uteser-
veringen. Mätta så fortsätter kulturdagarna med grus-
sträckan över Tjelvars grav. Vi gör såklart fotostopp 
vid den mytomspunne Tjelvars skeppssättning, en av 
de finare på Gotland. Kan vi inte ana lite fuktiga ögon 
hos sjömannen Lars i gänget när han drömmer sig till 
rors på ett vikingaskepp. 

Rolig krokig kalkstensväg fram till skeppssättningen 
som ligger ett par km in på vägen. Därefter riktigt 
krokigt, ja knappt farbart mellan täta buskage och 
träd, men tom den sänkta 96:an tog sig fram efter lite 
trixande på den något gropiga sträckan, med avgas-
systemet i behåll. Avslutningen är en enda lång rauk-
sträcka på 4 km. Ingen av 96:orna bakom går att se 
i backspegeln, det är bara ett stort vitt dammoln från 
den torra kalkstens vägen. Ute på asfalten igen förbi 
Källunge, Ekeby, Endre och sen med siktet inställt på 
Österport Visby för att sedan följa murens och stran-
dens sträckning till boendet. 

Sen gick vi ner till Skeppsbron för en god och trevlig 
middag nere vid gästhamnen och som avslutning en 
trevlig kväll på torget och en härlig fottur hem utmed 
stranden i den ljumna sommarnatten.

Söndagen inleds med Högklint. När vi njutit av utsik-
ten kommer John på att hans jacka troligen blev kvar 
efter utcheckningen på boendet. Vi hakar på in mot 
Visby igen, köra tvåtaktare har ingen något emot så 
lite extra svängar uppskattas. Erik som kartläser med 
mig nu ser till att vi kommer in på P18:s gamla om-
råde, där han gjorde lumpen. Såklart tar vi en rundtur 
på det gamla regementet och fler gamla goda berät-
telser kommer fram. Medan John letar efter jackan 
så stannar vi till för en kaffe och en räkmacka på K-
stämplade Norrgatts Konditori i Visby, straxt utanför 
Norderport. Här dröjer vi oss kvar lite i den genuina 
miljön som inte förändrats sedan 1947. Att då en rad 
med tvåtaktare utanför känns passa in väl verkar fler 
tycka och fotar såklart.

Norrgatts Konditori hittar man i korsningen Kung 
Magnus väg – Lummelundsväg – Norderväg – Broväg. 

Det blir en fottur in till innerstan igen och gå i fotspå-
ren av ett par lumpargrabbars minnen om diverse hyss 
i stan. Bland annat blev vi guidade till det som kom 
att benämnas Eriks sväng. Som myntats när en Opel 
Rekord kört uppför Trappgränd, ända upp till trapporna 
och där lyckats gira vänster ner på Trumpetarebacken, 
vilket är en 120 graders vinkel, på otroligt smala 
gränder. Erkännandet kom, det var inte utan skrapkän-
ning. Förmodligen på alla sidor utom möjligen taket. 

Den mytomspunne Tjelvars grav

Norrgatts K-märkta konditori i Visby.

Vi åker söderut på länsväg 20 förbi Vibble, Tofta, 
Västergarn, men vad dyker upp utmed vägen straxt 
efter Västergarns hamn!? Är det inte en Esso mack!? 
Men den är ombyggt till ett Smaklösa Museum. Ja det 
är väl ändå en form av återbruk av en gammal mack.

Vi tar sikte på Caltex macken i Klintehamn, tydligt 
utmärkt med en stjärna på kartan, för tankning. Den 
är visst omskyltad till Preem!? Här på macken är toa-
lettrummet sevärt oavsett om man är nödig eller inte. 
Det är snyggt inrett med bilder på bilar, från bilismens 
guldålder. Jodå, tvåtakts SAABar också. Man ser med 
lätthet att det här är en riktig mack, troligen allt sedan 
Caltex dagar. Här finns det ställ med slangklammer, 
tändstift, torkarblad, fläktremmar, glödlampor, säk-
ringar med mässings kontakter, inte mjuk aluminium 
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här inte. Det är den typen av säkring som tål att man 
snurrar på för att förbättra kontakten vid oxid på säk-
ringen. Mycket trevlig mack med härlig personal, trots 
de moderna skyltarna.

3:85 kronor/litern
Vi fortsätter på väg 20 förbi Klinte och Ansarve mot 

Levide. Vi åker förbi Alstäde gård med en Mobil Oil 
skylt över dubbelgaragets portar. Det var här som Pe-

ter var sommarbarn en sommar, vi andra har fått höra 
om hyssen. I Levide finns en härlig Nynäsmack där 
nyckeln vreds om i låset för sista gången 1980. 1980, 
det känns ändå som ganska nyligen, men att döma av 
priset på pumpen så var det ett tag sedan, 3,85/liter. När 
tvåtaktsdimman skingrat sig så säger en röst bakom 
ryggen på mig, 

-Hej Thomas! Vilken överraskning, här står min 
gamla jobbarkompis Kerstin som jag inte träffat på 
några år. Ja Kerstin ser lika ung ut som alltid, det är väl 
bara bilarna och mackarna som åldras. Hon bor numer 
i Levide, moderniteter som Facebook och Messenger 
kommer till nytta, verkligen skoj att ses igen. 

Kerstin tycker absolut att vi ska planera in ett besök 
på Alskute mikrobryggeri som ligger vid Levide, som 
tydligen gör mycket god öl. Ett sammanträffande i 
tanken, jag ringde familjen Todd på Alskute innan vi 
åkte och kollade möjligheterna, efter tips från Radio 
P4 Gotland, men vi kunde inte få ihop tiderna så det 
passade den här gången.

Mitt emot Nynäsmacken ligger en av Levides gamla 
affärer, numer ombyggt till museum. Ivan som har stäl-
let berättar att han samlat bensinmacksprylar, skyltar 

Möjligen Gotlands mest smaklösa museum. 

Nynäs macken i Levide, kö till pumpen

Lite smått ur Ivans samlingar, som börjat att plockas ner 
i packlådor

Ivan i Levide njuter av stunden, med blicken vilande på 
tvåtaktarna vid Nynäsmacken.
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och annat under många år. Han har renoverat cyklar, 
mopeder och motorcyklar som visats upp. Nu är han 
på gång att packa ner allt eftersom hela innehållet i 
muséet är sålt till en person i Floda. 

Vi blev troligen de sista besökarna hos Ivan, som 
egentligen inte haft öppet alls de sista åren. Ivan upp-
skattade att fem tvåtaktare gled in vid Nynäsmacken 
vilket troligen inte skett det senaste halvseklet, om 
någonsin. Han berättar att förr fanns det två bensin 
mackar i lilla Levide, en Standard Oil och en Nynäs. 
Han har kvar en glaskupa från respektive mack som 
suttit högst upp på de gamla pumparna.

Hemåt
Vi följer skylten om försäljning av rökt kött och rökt 

fisk och stannar till på Mallgårds gårdsplan. I den lilla 
gårdsbutiken inhandlas diverse nyrökta varor. Mats 
är bra sugen att koppla på den gamla tankvagnen i 
trä på Björns dragkrok. När vi rullar vidare är Björn 
kartläsare när jag kör Mats bil, han konstaterar att vi 
stryker nästgårds med gården Grymlings som lär vara 
ursprunget till namnet på ett band. 

Färden går vidare västerut förbi Eksta mot Ham-
marudd. Där viker vi norrut på den lilla fina vägen 
utmed Ekstakusten, där vi har Stora och Lilla Karlsö en 

bit ut till väster. Vi stannar vid de gamla fiskebodarna i 
Djauvik och äter lite rökt fisk med potatissallad. På väg 
norrut mot Visby igen passerar vi Sandhamn, Fröjel 
och sen Klintehamn igen. 

Vi åker ner en sväng i hamnen i Visby där det ver-
kar vara fullt med människor på uteserveringarna. Vi 
inser att det inte är vi som tittar efter kändisar. De är 
de som tittar efter oss, smilar och vinkar, gött att vi 
kan göra Visby lite gladare. Vad gör man inte för att 
hjälpa upp turismen på Gotland. Nu bär det vidare ut 
till lumparkompisen Krister igen för grillning. Efter 
att ha surrat lite på hans härliga altan så blir det rikt-
ning båten. Men innan dess ska vi såklart titta på den 

Dessa trätankvagnar är rara numer, Mallgårds Levide

Eksta kusten med Lilla Karlsö i bakgrunden
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militär buss som Mats och Erik körde i lumpen. Enligt 
Krister så står den uppställd på en gård i närheten. När 
vi beskådat det sista lumparminnet för den här resan så 
är det dags att checka in i hamnen för Västerviksfärjan. 
På vägen dit börjar det regna, lite lagom för att skölja 
av dammet från bilarna. 

När vi rullar av på fastlandet samlar vi ihop bilgänget 
och rullar ut mot Riksfyran igen. I lugn takt åker vi 
norrut i sommarnatten. Vid det sista stoppet på Shell 
macken i Åtvid kan vi konstatera att vi haft en mycket 
trevlig tur med bilar som har alla de faciliteter som 
behövs för en lyckad bilutflykt. Det känns som vi 
verkligen sett och upplevt mycket av Gotland. Vid 

Ut från Visby mot nya mål, Söderport

tvåtiden på morgonkvisten svänger jag av Riksettan i 
Vikingstad, förbi Björklunds Hembageri och Banke-
bergs Mejeri mot en skön nattvila.

Text o foto samt deltagare:
Björn Andersson

Lars Andersson
Mats Forsström

Erik Johnsson
Peter Gunhardson

Kjella Karlsson
John Müller

Bernta Jonasson
Thomas Gunhardson
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Berättelsen om en Saab 99 
GL super automatic ’77.

När jag var liten grabb hade min pappa å mamma en 2 dörrars 99 från ’73. När vi blev fyra syskon 
hände det att det blev lite trångt vid långresor till mormor å morfar i Tranås. Då kunde det bli så att vi 
lånbytte bil med min farbror Alf. Vi fick då åka i en bil med jättebagage där allt och lite till fick plats. 

Sen var det bakdörrar så man kunde gå in själv. 
Rullbälten bak i stället för de fasta som i vår egen bil. 
Bilen kändes väldigt modern med detta samt de höga 
ryggstöden och ljudet från lyftkolvarna till bagage-
luckan. Automatisk växellåda var det också. Färgen 
behöver vi inte nämna mer än att farsans karolinerblå 
var snyggare…fläckvis.

När sedan Alf får erbjudande som Saabanställd att 
köpa en 88:as 900c till mycket förmånligt nypris blir 
99-an efter något år överflödig under tiden att den va-
rit utlånad till Alf:s söner. I detta läget har vi bara en 
fungerande bli hemma, en sliten 30 tusen mil:s 99:a för 
1500:- att åka med. Pappa fick ett erbjudande att köpa 
99:an för 1500:- + 500 för EMS-hjulen har jag för mig.

På leveransdagen börjar jag genast rubba upp 
lacken…

Något år därefter är det dags för mig att börja öv-
ningsköra. Det blir många mil i Antilopbruna 99-or…
ja båda 99-orna hade den kulören, en 3 dörrars manuell 
och den 5 dörrars automat som denna artikel handlar 
om.

När jag efter 6 månader tar mitt körkort en strålande 
marsdag så får jag låna den risiga 3 dörrars bilen. 
Finbilen var svårare att få låna men efter 3 veckor 
fick jag behörighet även på den. Jag kör gasen i botten 
hela kvällen. 180 på mätaren! Jag är kung på vägen, 
kickdown:s hela tiden. När jag svänger in på grusvägen 
som är ca 6 km å sista sträckan innan en varm säng å 
hemmets lugna vrå så bestämmer jag mig för att inte 
skita ner bilen varpå jag släpper gasen…

På taket!
I rullgruset släpper bakänden med 1 mm däcken 



2424 BAKRUTAN 3-2017 25

direkt å bilen hasar på tvären över vägen. Jag gör 
som man lärt sig i skolan, styr emot…bara… Men 
där kommer diket, det djupa… plötsligt snurrar allt 
jag ser genom vindrutan. Ett fasligt krasch av rutan 
i bakdörren bakom mig när en stor sten tränger sig 
på. Sen är det bara Hooters i bandaren som hörs. Jag 
vrider av tändningen å allt blir bäcksvart utom skalan 
på radion som fortfarande lyser. Stänger av den också. 
Just det, på med varningsblinkers. Jag knäpper loss 
bälten…å hamnar i taket!? Har jag lagt mammas å 
pappas finbil på taket!?

Hinner tänka en hel del när jag i nattmörkret springer 
ifrån en knappt synlig 99-a med alla fyra hjulen i väd-
ret. Självförtroendet har fått sig en rejäl törn. Vänder 
mig om ett par gånger dom första 200 metrarna för att 
med gråten i halsen varje gång konstatera att blinkersen 
knappt syns nere i diket och att den verkligen ligger 
på taket, finbilen…

Efter en rask löpning på 5,5 km i lågskor å jeans är 
jag åter vid hemmets lugna vrå. Men lungt är det inte 
länge till… Jaha!

Nu står man å snyftande väcker en oroligt sovande 
(jag lånade ju bilen) pappa å mamma. Mamma lite 
lätt skakad över att bli väckt å av en sådan anledning 
också. Pappa lite lätt irriterad av hur jag lyckats med 
detta. Vi tar den andra bruna 99-an å åker direkt för 

att kolla. Pappa tvingar mig att köra…
Inte mycket att göra konstateras det när vi kommer 

tillbaka till ”vraket”.

Tidigt nästa morgon rings lämplig granne med rätt 
muskler. Volvo Buster om jag minns rätt. Bilen välts 
på rätt köl och får skada på tröskeln som tar en del av 
smällen när inte hjulen når ner riktigt över dikeskanten 
och vägen. Slokande bogseras den tidigare så stolta 99 
GL Super automatic hem med stukad huv, rynkig höger 
skärm, rullskadade vänsterdörrar med utslagen ruta 
i bakdörren men bara en nästan osynlig bula i taket.

Renovering
Hemma besiktigas skadorna och veckan efter hämtas 

en huv med rätt färg på en skrot. Jag som just köpt 
egen 99 som står på pallbockar tvingas hasta på med 
diverse rostlagning så jag kan låna ut min raceing röda 
till mamma som nu snopet blev utan bil.

Ytterligare någon vecka senare får vi låna ett garage 
hos en kompis där vi börjar med att byta höger fram-
skärm. Vad risig vänsterskärmen är! Byte! Jaså, jaha? 
Garaget behövs till något annat? Flyttar bilen till ett 
granngarage. Lagar den stukade högertröskeln. Är inte 
vänster tröskel lite risig..? Byte!

Jaså, jaha? Garaget behövs till något annat…

Bilen släpas hem med bortkapade rosthärdar baktill 
En bild på pappas karolinerblå 75a å brorsans orkidévita 
76:a under en utflykt
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1992. Ställs i garaget som är för trångt att meka i.
Efter några år börjar jag jobba på Saab automobil AB, 

där sliter jag ut en axel och blir långtidssjukskriven. 
Försöker få rehabilitera mig hos företagshälsovården 
men dom tycker jag ska säga upp mig. Under denna 
period ställer lillebror ut 99an i ur å skur för att svetsa 
upp en 9000CD 2.0 i - vit med blå textilinteriör…

99:an förfaller och jag överraskar frun med att ”Jag 
ska göra i ordning 99:an nu när jag är utan arbete å 
har ont i axeln”. Terapi alltså!

I diket igen!
En dag bestäms under tidig vår 2001 att pappa ska 

bogsera mig å lillebror, som åker följebil hem till mitt 
garage med grusgolv. Jag sitter bakom ratten utan dörr 
men med bälte. Ratten ja…! Hur va det nu skruvade 
jag åt muttern..? Lirk, lirk ploff!! Jaså inte det? Värst 
vad höger frambroms ligger på…braaak! Så var man 

i diket för andra gången med denna bilen då ja, fast 
vinkande med ratten i näven ut genom dörrhålet….

Efter den händelserika strapatsen hem till mekgaraget 
(igenspikad carport med grusgolv) lades riktlinjer för 
projektet upp. Nio år tidigare hade det sparars på delar 
för att få till exteriör likande 85-86 900 med den nyare 
bagageluckan och stötfångare. Detta med en snygg 
Saab metalliclack skulle bli snyggt och modernare. 
Men nu hade bilen blivit nästan tjugofem år och en 
klassiker. Jag stog inför ett vägval, hotta eller orginal…

Lagret inventerades och material till att återställa till 
orginalskick anskaffades.

Det var inte mycket svetsjobb kvar så det blev ganska 
smidigt avklarat. Sedan var förberedelserna för lack-
ering i full gång med slipning och spackling. Jag fick 
skaffa fram nya dörrar då dom gamla var skadade och 

Nu gör ”finbilen” åter skäl för namnet efter omlackering 
och hopmontering.

Obetydligt slitage på klädsel och inredning
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rostiga. Jag lyckades hitta en utbytes dörr på skroten. 
En sådan med samma innerbåge som dom senare med 
spegel i rutan. Så till högersidan gjordes en dörr av det 
senare utförandet om. Den såg då likadan ut på insidan 
bågen som den vänstra (där spegeln skulle ha suttit på 
senare modeller).

När jag skulle köra bilen till lack, (klart man kör dit, 
på med lamporna bara) så gick bromspedalen i golvet. 
En beg plockades från hyllan och en stund senare 
lämnades bilen hos vår nu framlidne lackerare.

Någon vecka senara med hög puls och ett adrenalin-
påslag svängde vi fram till lackeraren med en hoper 
dörrlåskistor i en kasse. Nu var bilen klar!

Efter ett par veckors pillande så kunde bilen besik-
tigas 2001 för första gången på 10 år. Efter detta har 
det varit bes vartannat år då slutsiffran är en 5a så gick 
den mellan maj tom september år 2 och så höll det på 
tills den dag den kom att omfattas av 30-års regeln.

Text och bild Andreas Hermansson

Ett gäng fälgvarianter har  provats genom åren
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Saab/motorträff          Olofsfors 2017

Sonetter på rad  i Olofsfors; från vänster  Maria Tykosson med sin röda Sonett -67, Ted Stockhaus med en gul Sonett 
-69 båda Umeå, samt ytterligare en röd  V4-Sonett, en -68:a vars ägare heter Sixten Johansson från Gideå
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Saab/motorträff          Olofsfors 2017
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Besöksrekord och 
femårsjubileum i Olofsfors

En långväga gäst i Magnus Johansson från Danderyd.

Helgen före midsommar är det numera tradition med motorträff i Olofsfors och även i år blev det 
besöksrekord både vad gäller fordon i allmänhet och Saab i synnerhet. 

Magnus använder denna 96:a mest varje vecka året 
runt och trots en del mindre brister så går den klock-
rent. ( Det är ju en Saab!) Bilen har endast gått lite 
drygt 9 400 mil och är i det närmaste orörd. 21 år har 
den stått undanställd i en lada i Dalarna. Resan hit till 
Olofsfors började i Stockholm  för tio dagar sedan och 
har gått via Trollhättan, Göteborg, och vidare längs 
Riksväg 45 genom Dalsland, Värmland, Dalarna, 
Hälsingland, Medelpad och upp till Västerbotten vilket 
har gett ungefär 230 mil på vägmätaren. 

Husvagnen är av modellen Family som tillverkades 
på Karlskoga karosseriverkstad mellan åren 1965 - 
1968. Den fanns i tre varianter, två mindre med dörren 
bak och sedan denna familjevagn med dörren på sidan. 
Som familjevagn fick den också en diskho, en trelågig 
gasolspis av märket Zanuzzi samt en mindre garderob. 

Detta exemplar har vårdats av en av snickarna på 
karosseriverkstaden från tillverkning 1967 fram till 
2002.Magnus är nu tredje ägaren av vagnen.

Innan dagen var till ända kunde träffgeneralen Anders 
Linné tillsammans med sina trogna medarbetare räkna 
in knappt 500 fordon av allehanda slag i besöksför-
teckningen.

Träffen inleddes vid 10-tiden på förmiddagen i gas-
sande solsken vilket givetvis också drog dit en hel del 
folk som njöt i fulla drag av den fina bruksmiljön med 
riktiga bilar utomhus och modellbilar och bilfilmer 
inomhus. 

Klassiker på besök
Tidningen Klassiker:s Fredrik Nyblad närvarade med 

redaktionstält samt tidningens från USA importerade 
Saab 900 Cab. Denna har under den senaste tiden 
visats upp på träffar runt om i Sverge och kommer 
under hösten att säljas på auktion.

Fredrik gjorde också en superinsats som konferencier 
under träffen

Säg dock den glädje som varar då himlen öppnade 
sig rätt exakt kl 14 och nu raserades vårt klubbtält och 
många drog nu iväg hem innan prisutdelningen och 
den avslutande tipsrundan.

Dagen till ära fick vi besök av klubbordförande Karl 
Ask som tillsammans med Håkan Malmgren besökte 
träffen samtidigt som de också passade på att hämta 
hem en från trakten inhandlad Saab 95.

Text och foton Anders Johansson
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Saab 96 2 T, V4:or och 99:or i långa rader.
Nedan: Några träffbesökarna utanför områdets 
järnbruksverkstad, för dagen med tillägget Saabverkstad.

Klassikers Fredrik Nyblad fick göra en snabb nedcabbning 
inför eftermiddagens regn.

Ted Stockhaus i mitten tar emot pris i peoples choise av 
Anders André till vänster och Fredrik Nyblad till höger.

Saab 95 ombyggd för tjänst hos Flärke destileri AB Saab 92 A Renoveringsobjekt ++
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Shell nostalgimack och verkstad 

Efter träffen i Olofsfors körde Saab och Volvogängen en runda i omgivningarna och passerade bland 
annat Tallbergsbroarna samt ett Shellmuseum med tillhörande verkstad och denna skulle givetvis 

dokumenteras och resultatet ses nedan. Ett besök rekomenderas!
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Avrostningsträff i Burträsk 
Sommarsäsongen 2017 för Norrlandssektionens del fick i år sin inledning den 25 Maj i Burträsk där 

ordförande Tomas Ramsell tillsammans med motorfolk i och runt trakterna av Burträsk arrangerade 
ett minirally med efterföljande mat och fika i den närliggande byn Innansjön. 

Undertecknad åkte från Umeå i god tid till samlingen 
i Burträsk kl 11 men vid ett uppsamlingsstopp för 
några deltagare  i Botsmark blir jag varse att jag fått 
punktering. Då jag sedan också inser att nödhjulet 
är tomt på luft och dessutom saknas därtill hörande 
muttrar blev goda råd dyra. Det hela löste sig med 
hjälp av klubbkollega Johnny som via lite kontakter 
kunde skaka fram både däck och muttrar och vi kom 
till Burträsk endast några minuter försenade.

Efter en snabb start så åkte vi ett minirallyt med ett 
tiotal frågor men här blev svarsresultatet klent och 
behållningen efter tävlingen blev ett par timmars 
Saabsnack vid bygdegården i Innansjön där bygde-
gårdsföreningen serverade hamburgare och kaffe med 
tilltugg, i långa banor.

Bästa Saabåkare i dag blev Johnny Andersson som 
tog en hedrande andraplats i frågetävlingen.

Slutomdömet för dagen blev således mycket gott och 
vi hoppas på en fortsättning nästa år!

Text och foto Anders Johansson

Saabdeltagare i Burträsk:

Johnny Andersson Sävar Saab 99 -83 Lars Widman Skellefteå Saab 99 -71

Peter Eriksson får starinstruktion av Tomas Ramsell.Ted Stockhaus Umeå Saab 96 V4 

Martin Burman Burträsk 96 V4

Roger Nordberg Boliden med en Saab 96
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Bohusrallyt 2017
Vi är ett gäng på fem 2-taktssaab:ar som varje år letar upp gamla rallyvägar från 60-talet och blickar 

tillbaka på hur det var förr i tiden. När vi besökt Saabfestivalen på söndagen den 11 Juni 2017 var vi 
riktigt åksugna.

Vi bestämmde oss för att köra en rutt efter Blågröna 
vägen genom Dalsland till Strömstad. Där intog vi 
en räkmacka med dryck inför övernattning på hotell 
Krabban. 

Andra dagen åkte vi vägen söderut utmed havet. Vi 
passerade över fem öar med broförbindelse men sedan 
blev det stopp mot Kosteröarna så då fick vi vända. 
Fiskmåsarna var mer vana vid ljudet från en fiskebåt 
med tändkulemotor än tvåtaktsljudet från våra Saab:ar. 
Nästa övernattning gjordes hos Solveigs B&B i Lilla 
Edet.

Nicolina Hubert
Morgonen därpå inleddes med ett besök hos Johan 

Josefsson och Nicolina Hubert som bor alldeles i 
närheten. Johan berättade om och visade den Saab 96 
tvåtaktare som Nicolina körde Pan America rallyt i 

Mexiko med. Hon avverkade totalt 1 200 mil på fem 
veckor medan vi körde 70 mil på tre dagar.

Nicolina visade så upp fina Islandströjor som hon 
stickat,  i häststallet för damerna Margaretha och Anita. 
Detta var ett mycket trevligt besök!

Tredje dagen blev det rallykörning. Vid Utby nära 
Lilla Edet finns en rallysträcka som är K-märkt då 
Midnattsolsrallyt kördes där 1964 och den ser lika-
dan ut än i dag. Nu är det gott att köra där med gamla 
Saab:ar från 1964-65.

Somliga drömmer, andra 
förverkligar

Nästa sträcka var kabelvägen utanför Trollhättan 
som är välkänd av de flesta rallyåkare i hela landet. 
Nu Saabar anamma skulle det köras! Vi hade Gun-
nar Fredrikssons tid med Saab V4 att gå på. 6,04 och 
fjärde tid totalt på sträckan vid Midnattsolsrallyt. Om 
det blev minutfel eller vi körde sakta vet vi inte men 
det skilde många minuter. Det var som ett spett rätt 
upp i rallyhimmeln! 

Rol och Anita Eriksson Mariestad med sin nya Saab.

Uppfyllde alla förväntningar
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Efter detta gick vi ner i varv hos Lennart Anderson i 
Grästorp som visade sin fina Saab 92-55 som för dagen 
var utrustad med startnummer och rallyskylt – nyss 
hemkommen från Saabfestivalen. 

Enda nackdelen med Saab är att livet går så fort, men 
det är ju för att man har så roligt.

Text och foto Uno Persson Medlem 157.

Erik Carlsson kopia från Rikspokalen 1955

Servicebilen hade till och med extra skärmar med som ej 
behövde användas. Vid Saltö tog vägen slut och vi kom ej över till Kosteröarna.
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Blekingesektionens 
 sommarträffar 2017

En liten sammanfattning i text och bild

I Krösnabanans spår 23/4
En körning längs banvallen där smalspåret mellan 

Nättraby och Älmeboda gick. Banan lades ner 1939.

Tipsfrågor på vägen vid Stationshus och hållplatser. 

Saabfestivalen Trollhättan 8 – 11/6
Blekingesektionen var på plats med ett tiotal bilar redan på torsdagen. Man hann med mycket umgänge och 

körning på Kinnekulle och allt som hör till. 

En resa på 6 mil med skiftande kvalitet på underlaget. 
Avslutades med guidning på hembygdsparken i Rä-
vemåla och vi fick kaffe och våfflor. De hade öppnat 
bara för att vi skulle komma dit. Många som kommit 
dit för att träffa oss. Känns som att detta kan bli en 
återkommande tur. 
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Rallysprint 25/5
Bilutställning på publikplats i anslutning till sträckan. Vi fick även köra banan innan de tävlande i lagom fart.

Östersjöfestivalen 
Karlshamn 21/7

Bilutställning hela dagen i anslutning till 
stadsfesten. Arrangör BCCC. Ett femtontal 
Saabar deltog. 

Från vänster Torsten Jönsson 93, Hans Åberg 
96 MC, Benny Svensson 96, Sam Adolfsson V4 
-79, Bengt Karlsson V4 _73, Peter Sandström 
GT 750 och 900 cab, Bo Bogheim 9-3 cab.

 
Kyrkömosse 6/5

En tur till den gamla bilskroten i Ryd 
som är ett kulturminne som inte får röras. 
Många gamla rostiga vrak från 30 – talet 
till 70 – talet.

På vägen dit blev det fika i Vedugnsba-
geriet. 

 
Sandsjödagen i Konga 20/5

Ett hundratal fordon av olika slag kom till 
den här träffen som hade Bosse Bildoktorn 
som dragplåster. Han hade lite mekartips 
att dela med sig av. Sen gick han runt och 
intervjuade olika bilägare. 

 
Sparrissafari 21/5

Bilutställning i Kristianopel. Därefter en 
körrunda till de olika företagen längs kust-
vägen med tipsfrågor. Fin runda men bara 
ett fåtal Saabar.
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South swedish rally 26 – 27/5
Rallyreplikor uppställda i anslutning till start och mål 

på torget i Karlskrona. 
 

Tryde nostalgicafe 1/7
En trevlig träff som tyvärr innehöll mycket regn. 

Så det blev mycket fika inomhus och se på museet 
ingående.  

Ölandsresa 20/7
Vi körde tidigt på morgonen för att hinna med allt. Körde mindre vägar till Gärsnäs och Nostalgigaraget. Där 

finns mycket Saabrelaterat plus nostalgimuseum. Vidare till kroppkakorna inte så långt därifrån. Sen en kör-
runda neråt innan vi avslutade med hamnträffen i Färjestaden. Över 100 fordon att se där.
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5/8 Emmaboda Saabträff med bil och flyg
Träffen som vi arrangerar ihop med FABAS och safirklubben Quintus. Det kom ca 150 bilar och 1500 personer, 
Kördes rallyslinga och superstage light. Flyguppvisning av Safirer, Spitfire, Jak och JAS Gripen var mycket 

uppskattat. 
Text och Bilder Kenth Mattisson
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Europakväll i Folkets Park
Vi har kört våra träffar i Huskvarna Folket Park sedann 2003 och är en av landets största återkommande träffar 

på onsdagskvällar från maj-aug. Vid fint väder brukar vi oftast besökas av minst 100 temabilar + flera hundra 
övriga bilar och runt 3-5000 besökare/tillfälle.

Ett återkommande tema är Europakväll med Saab,Volvo och Fiat och i år var det onsdagkväll den 28 Juni som 
gällde. Nedan ses några bilder på de två senaste årens Saabbesökare.

Se gärna också på folkparkens hemsida: http://motor.huskvarnafolketspark.se/

Test  Per-Magnus Söder Foto Daniel Petterzon
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Klassseger i prins Bertil memorial
Söndagen den 21 maj anordnades Prins Bertils Memorial på Djurgården Stockholm. Ny plats för i år 

var mellan Djurgårdsbrunn och Manilla skolan. Tidigare har tävlingen gått under namnet Gärdesloppet, 
arrangör är nu KAK och tävlingen i sin helhet var bra med mera bilar som kunde delta hela 75 startande 
med mycket plats i depån. 

Det kördes grundomgång och 
då placerad vi oss på fjärde plats. 
Vi är förare Anders Annergård 
och codriver Nils-Olov (Nojje) 
Jonsson känd från 1000 cc cupen. 
I semifinal  blev det en nionde-
plats, en placering från finalen. 
Men det visade sig att det räckte 
till klasseger i Classic bilar. Tack 
alla supportrar och Nojje lugn för 
en trevlig söndag.

Bilen vi åker med är en ore-
noverad SAAB v4 1971 Gr II 
iordninggjord -71  med två ägare.

 
 
Text och foto Anders Annergård 
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SAAB:s Cykelsektion
Min far Hans Ljungberg var ordförande i IF Saab´s cykelsektion och en av dess grundare. Under perioden 

1976-1981 var detta Sveriges i särklass dominerande cykelklubb och man skördade många framgångar. 
Saab i Linköping stöttade cykelklubben under dessa år och man åkte land och rike runt i Saabbilar vil-
ket väckte stort intresse för bilarna främst i Italien där ju Saab också fick stora försäljningsframgångar

Från vänster Claes Göransson, Alf Segersäll, Ronnie Carlsson, Mats Mikiver samt Rudi Scheeler.

IF Saabs cykelsektion bildades 1976 och upplöstes 
1981. Redan år 1971 hade förre cyklisten Jan ”Carla” 
Carlquist och hans kompanjon Richard Ström fått 
agenturen på det italienska cykelmärket Bianchi. 

Några år senare, 1976, beslöt man att samla de bästa 
Bianchi-cyklisterna i en klubb, IF Saab. Under de fem 
år klubben var aktiv var den landets dominerande 
cykelklubb. 

Aktiva
Klubbens cyklister bestod av Tommy Prim, Alf 

Segersäll, Mats Mikiver, Claes Göransson, Ronnie 
Carlsson, Rudi Scheler, Peter Weberg, Mats Haars 
och Mats Gustavsson. 

Tommy Prim och Alf Segersäll uppmärksammades 
utomlands av klubbens framgångar och blev proffs hos 

Sveriges lagtempolag 1979 vid tävlingar i Nordiska 
Mästerskapen (2:a) och världsmästerskap (5:a). Från 
vänster Tommy Prim, Mats Mikiver, Claes Göransson & 
Alf Segersäll.
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Bianchi i Italien mellan åren 1980-1986. Detta utgjorde 
också början till slutet på klubben. Lagets övriga 
cyklister flyttade till andra klubbar såsom CK Hymer 
(Claes Göransson, Mats Mikiver, Mats Haars, Håkan 
Larsson och Roy Almqvist kom till Hymer 1981). 

Ordförande för sektionen var Hans Ljungberg och 
ledare Jan ”Carla” Carlqvist. Övriga aktiva i sektionen 
var bland annat Richard Ström och Leo (Leonetto) 
Selmi.

Framgångar
IF Saabs erövrade Nordiska Mästerskap; 
1977: 180 km linje för seniorer Mats Mikiver
100 km lagtempo för seniorer Alf Segersäll, Claes 
Göransson (Filipson, Fagerlund).

IF Saabs Svenska mästare;
1977: 180 km linje för seniorer Alf Segersäll.
50 km tempo/lag för seniorer Alf Segersäll, Mats 

Bild Saab 3 = Ordförande Hans Ljungberg i samspråk med 
Peter Weber efter segern i Östgötaloppet 1980.

Från vänster Jan ”Carla” Carlqvist, Mats Mikiver, Ronnie 
Carlsson, Mats Gustafsson, Claes Göransson, Alf Segersäll, 
Rudi Scheler & Leo Selmi.

Från vänster Alf Segersäll, Claes Göransson, Jan ”Carla” 
Carlqvist på taket, Mats Gustavsson, Rudi Scheeler samt 
Mats Mikive

Gustavsson, Claes Göransson.
70 km lagtempo för seniorer Alf Segersäll, Claes 
Göransson, Mats Mikiver. 

1978: 70 km lagtempo för seniorer Tommy Prim, 
Claes Göransson, Mats Mikiver.
50 km bana/lag för seniorer Tommy Prim, Mats 
Mikiver, Claes Göransson. 

1979: 50 km tempo för seniorer Tommy Prim.
70 km bana/lag för seniorer Tommy Prim, Mats 
Mikiver, Claes Göransson.
50 km lag för seniorer Tommy Prim, Alf Seger-
säll, Claes Göransson.

Solleröloppet:
1976 Mats Mikiver IF Saab Linköping.
1978 Alf Segersäll IF Saab Linköping.

Östgötaloppet 
1979 Claes Göransson IF Saab.
1980 Peter Weberg IF Saab.

Text och foton Mikael Ljungberg
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Reservdelar & Klubbshop

Hans Willebrand Tel: 0480-330 56
Telefonnummer till reservdelsverksamheten: 073-03 69 480 
Mejladressen är reservdelar@saabklubben.se
Materialförvaltare Håkan Larsson Tel: 0504-100 22 
Mejl: klubbshop@saabklubben.se

Jan Karlsson 
Bangårdsv. 4 D 
656 71 Skattkärr

Tisdag: 08,30-16,30
Onsdag:08,30-20,00
Torsdag:08,30-16,30

Lunchstängt 12,00-13,00 

Direktförsäljning från reservdelslagret i Skattkärr kan ske efter överenskommelse 
per telefon eller mail.

Saabklubbens 
Reservdelsmarknad

Lördagen den 19.e Maj 2018 ska ni boka in för en trevlig dag vid Svenska Saabklubbens reservdelslager 
i Skattkärr, då vi kommer att ha försäljning från klubbens Nydelslager och begagnatlager, vi kommer 
att ha bra priser på utvalda delar, både på nytt och begagnat. 

Vi kommer att ha mycket delar till försäljning den 
dagen i Saabklubbens outletlokal så ta med er bra 
transportfordon, släpkärror då det är en hel del 
tyngre och skrymmande delar såsom motorer, växel-
lådor, dörrar.

Beställ gärna delar som ni är i behov av i förväg ge-
nom vår webshop eller per mail/tfn så kan ni hämta 
ut dem på plats, gäller i synnerhet er som har många 
artiklar ni vill köpa. Betalningssätt som ni kan 
använda er av är: kontanter, swish och kortbetalning 
samt i viss mån mot faktura. 

Om ni vill sälja delar själva så är ni välkomna att 
göra det, 200:- är kostnaden och den betalas på 
plats. 

Vi har inte obegränsat med utrymme på gården så vi 
vill ha in er anmälan senast den 2018-04-30 om ni 

vill vara säker på att få en säljplats. 
Bokning görs per mail: reservdelar@saabklubben.se 
eller per telefon: 073-036 94 80 

Vi kommer att köra igång grillen vid 11-tiden där ni 
kan köpa hamburgare, kaffe, saft o kaka. 

Kl 08.30 öppnar vi för säljare
Kl 10.00 öppnar vi för besökare
Kl 16.00 Stänger Marknaden

Plats: Strandhemsvägen 3
656 71 Skattkärr

Välkomna
SSK Reservdelsverksamhet
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Nytillverkat
Handbromskabel till Saab 92 1950-1956
Artikelnummer: 704679
Pris:225:-/st 

Handbromskabel till Saab 93,95,96 1956-½61, 
96 T.o.m Ch.nr: -134.999,
95 T.o.m ch.nr -3.130
Artikelnummer: 716201
Pris:225:-/st 

Nytillverkade kopplingsslangar finns numera att beställa 
till följande:
Saab 99 1969-1974
Artikelnummer: 891951
Pris:395:-/st 

Saab 99,90 1976-1987
Artikelnummer: 893794
Pris:395:-/st 

Kopplingskabel till Saab 92 1950-1956
Artikelnummer: 704685
Pris:400:-/st 

Kopplingskabel till Saab 93,95,96 1956-1964
Artikelnummer: 709958
Pris:400:-/st 

Reglagekabel choke till Saab 92,93,95,96 1950-1968 
2-Takt
(Kapas till lämplig längd)
Artikelnummer: 709684
Pris:375:-/st 

Reglagekabel motorhuv till Saab 95,96 1965-1968
Artikelnummer: 731889
Pris:350:-/st 
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Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hittar en kod 

i anslutning till varje produkt. Rabattkoderna är: AA=0%, 
A=10%, B=15%, C=20%, D & E=25% och F=40% Enklast 
beställer du via vår webbchop och bockar i rutan för klubb-
tillhörighet och vilket medlemsnummer du har i Saabklub-
ben så dras rabatten av från bruttopriset på fakturan. ( Du 
ser alltså inte rabatten förrän du får fakturan).Speedparts 
Sweden AB Tel. 0522-665220  Schillers väg 4 Fax. 
0522-665221  451 55 Uddevalla www.speedparts.se

Nordic Tuning i Norrköping
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt på verk-

stadsjobb och originaldelar, en fri felsökningstimme vid 
trim (steg 1, 2 & 3) samt 30 % rabatt på Valvoline motorolja 
lösvikt, vid uppvisande av medlemskort. Detta gäller hos 
Nordic Tuning i Norrköping

Saabåterförsäljaren ANA 
Trollhättan AB 

lämnar 15% rabatt på Saab original tillbehör  
och reservdelar mot uppvisande av giltigt medlem-
skort i Svenska Saabklubben.

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

eSID.se
Klubbmedlemmar erhåller 10 % rabatt på tillbehöret 

eSID2 till Saab 9-3 2007-2014. De köpes enklast via klub-
bens webbchop där rabatten redan är avdragen.

Top n´Trim Shop i Helsingborg 
Top n´Trim erbjuder bland annat många olika typer av 

lister till din Saab. Saabklubbens medlemmar erhåller 15% 
på material. Top n´Trim Shop Rundgången 10  254 52 Hel-
singborg Tel. 042-20 09 69 www.topntrim.nu

CardYourCar
CardYourCar erbjuder ett stort antal Saab-relaterade 

produkter. De har den officiella SaabsUnited-shopen 
och är officiell återförsäljare av Hirsch. Saabklubbens 
medlemmar har 10 % rabatt på samtliga artiklar (för-
utom kampanjprodukter). För att ta del av rabatten, 
ange klub3df761dpa vid beställning

Förmåner
Saabklubbens medlemmar har rätt att handla nytillverkade 

delar ur Sonettklubbens reservdelslager
http://www.sonettclub.se/

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.

Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter från Furni-

ture Clinic. Produkterna används för rengöring, fläckbort-
tagning och reparation av läder, läderfärger m.m. Saabklub-
bens medlemmar erhåller 15 % rabatt vid angivande av kod 
“saabklubb” vid beställning: 

Rennsport Haus Sweden
Saabklubbens medlemmar erhåller 5-10% rabatt på det 

flesta delarna till SAAB om inte annan rabattsats står an-
given.Beställningar görs via telefon eller mail. Glöm inte 
att ange ditt medlemsnummer. Hemsida: rennsporthaus.se

Email: info@rennsporthaus.se Tel. +46(0)73-0921928

Ekman Bil&Båt AB på Värmdö
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt, vid upp-

visande av giltigt medlemskort.

Maptun Performance AB
Maptun utvecklar och tillhandahåller uppgraderad 

mjukvara samt trim- och originaldelar till nyare modeller 
av Saab. Medlemmar erhåller rabatt vid registrering på 
denna sida: https://www.maptun.com/se/ Maptun Parts – 
Svenska Saabklubben. Ange följande kod vid registrering: 
” SSK2016MT ” 

Järbo Färg & Lack / Alfta Bilfärg
Erbjuder billackerare och ”gör-det-självare” ett brett 

sortiment av produkter för billackering. Har även Saabklub-
bens färgrecept. Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % 
rabatt på köp för över 500 kr. Ange ditt medlemsnummer 
vid beställning.

Nätterdals Blästring & Ytbehandling
Nätterdals Blästring och Ytbehandling tillhandahåller 

tjänster inom blästring, elförzinkning och pulverlackering. 
Blästringen utföres i skåp med bland annat glaskulor. Vi tar 
emot och returnerar delar per post om så önskas. Till Saab-
klubbens medlemmar lämnas 20% rabatt på blästringsarbete 
mot uppvisande av medlemskort eller medlemnsnummer.

natterdalsblastring@gmail.com
facebook.com/natterdalsblastring

20 %
-15 %

MedlemspriserHalva priset!Rabatt...
Läs gärna mer om de företag som erbjuder våra medlemmar rabatter på www.saabklubben.se
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Köp o Sälj
Saab 99
Till salu ring mej så får du info  
tel 0705346332
Ingvar Andersson ingvargun@telia.com

Efterlysning
Jag söker vänster och höger fram kompletta och fung-
erande bromsok till min Saab 96 V4 1967 
(samma upp till -80) av typen LOCKHELD”.

Gert Klapp medl. 6496
Mobil 070-650 01 55
Mail: gert.klapp@telia.com

Säljes Köpes
Önskar köpa en fin Saab 900 1980 till 1993 att placera 
min toppola på. Kraven är femväxlad låda , femdör-
rars och minst 118 hästkrafter. 
Önskemål är så mycket utrustning som möjligt, gärna tur-
bo och minimalt med rost. Kan byta bort nån av mina fina 
9000 om så önskas, en är CS automat och den andra en 
lågmila CC gle 2,3i eller 900 cabben från 1994. 

Tel. 0768-039343 Martin
_____________

Önskar köpa en Saab 93 eller Saab 95/96 kortnos i bra 
bruksskick. 
Helst besiktigad och körbar, däremot inga riktiga renove-
ringsobjekt. Vart i landet spelar ingen egentlig roll, skicket 
är avgörande. 

Hör av dig med info,bild och prisidé till: 
Lars Söderlund
0722-76 27 44
lsoderlund@hotmail.se

______________
 

Bortskänkes
Verkstadsundervisningsmaterial för Saab, producera-
de under 70-talet för märkesverkstäderna.

Materialet består av ett 60-tal kasettband / diabilder på 
rulle, Saab-Visionen, Informationsmedia för eftermarkna-
den. ( Max & Ville talar Saab) för Saab 96 V 4, 99 och 
900. Detta material är till största delen det underlag som 
digitaliserats och nu ligger tillgängligt för er medlemmar 
på https://saabklubben.se/medlem/saabvisionen/

Bortskänkes mot fraktkostnaden. Är ingen intresserad 
kommer det att gå till återvinning.

Anders Johansson Mob 070 - 510 88 78
Mejl anders@anumark.org

SAAB- 96
61:a i original skick Reg nr: BSE 369
Omlackad 1988 I mycket bra skick
 
Pris: 30 000:- eller högstbjudande
 
Staffan Lundström
Viktorsvägen 20
856 31 Sundsvall
070-698 69 44   Spl1@comhem.se
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Göteborgssektionen
Mats Kadmark
Trekantsgatan 6
418 75 Göteborg
Tel 0736-72 30 72

Saab Skånia
Bengt Åkesson
Östraby 9122
242 97 HÖRBY
0415 - 40222

Södermanland/
Västmanland
Vakant

Gotlandssektion
Björn Askengren
Roma Busarve 638
622 54 Romakloster
0498-50038 / 0704-298278
Askengren@telia.com

Blekingesektionen:
Anders Kjellquist
073-838 16 99

Saab Stockholm
Urban Trued
Tel 070-647 08 14

Gästrikland
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Uppsala Uppland
Lars-Åke 
Karlsson
018-36 77 06

Norrlandssektionen
Thomas Ramsell
070 - 312 43 39

Hallandia 
Mats-Ove Fredlund
Tel 070-698 93 52

Träffkalender 
Hösten/vintern 2017

Vi fortsätter med träffarna på Bialitt, andra torsdagen i månaden kl 1800. Träffarna kan innehålla 
föredrag, videovisning eller bara en träff bland Saabentusiaster.  Se datum i kalendern nedan:

20 Sep Onsdagsträff Vikens hamn  
24 Sep Avslutning Motorträff Gärsnäs
12 Okt Månadsträff på Bialitt

9 nov Månadsträff på Bialitt
14 Dec Månadsträff på Bialitt

Vidare info om kommande aktivieterr publiceras på http://saabklubben.se/skane

Välkommna  Styrelsen

Efter branden i vår samarbetsklubb UVS lokal i vintras så står vi tillsvidare lokallösa och har därför tvingats 
ställa in våra ordinarie träffkvällar. Löser sig detta problem så tar vi genast upp dem igen så håll koll på vår 
hemsida där vi lägger upp senaste infon: http://norrland.saabklubben.nu/

Hälsningar Styrelsen

Träffkalender 
hösten 2017

Höstprogram  2017
15 oktober    Björkäng vägkrog

Kolla aktuell info på http://hallandia.saabklubben.se/

Ta gärna med familjen, kompisen eller någon annan 

som är nyfiken.

Vi önskar er alla välkomna till årets träffar.

Styrelsen

Evenemang
 Lokala träffsamordnare 

Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare
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Veteranmarknad inomhus Volvo cars 
Torslanda 7 Oktober kl 9-15

Svenska Volvoklubben tillsammans med SAAB-klubben och GMHK 
startar upp vintersäsongen med en veteranmarknad under tak 

lördagen den 7 Oktober.

• Insläpp säljare 08.00 
• Avgift 400:- / försäljare även för fordon till salu. Kontant eller Swish, obligatorisk registrering.
• Höjdbegränsning 3,20m. Högre fordon välkomna för uppställning utanför.
• Generöst om plats.
• Försäljning av fika och korv
• Gustaf Larssons väg. Nära Hisingsleden (Norrleden) Torslanda Göteborg.
• Mer info på rspektive Facebook och hemsida.

Ni har väl inte missat att ni kan köpa reservdelar till era moderna Saab:ar direkt från Saab-
klubben och dessutom få 10% rabatt på delarna ni köper från Orio via oss.

Saabklubben blir er nya Saabåterförsäljare!

Praktiskt kommer det i framtiden att fungera via den webbshopen men tillsvidare skickar ni 
er beställning till reservdelsJanne så hjälper han er!

Reservdelssamarbete 

mellan Svenska Saabklubben och Orio

Bildtext baksidan: En sommarbild på ”Doris” inskickad av Stig Eriksson, Norrköping

https://saabklubben.se/

http://www.svenskavolvoklubben.se/

http://www.gmhk.org/ 

Välkommna önskar styrelsen i

Svenska Saabklubben
Svenska Volvoklubben

Göteborgs Motorhistoriska Klubb



50 BAKRUTAN 3-201750

7822 Stig Jonsson Skellefteå
7823 Karl-johan Amilon Täby
7824 Kent Svensson Angered
7825 Dariusz Wilk Vetlanda
7826 Christer Nilsson Karlstad
7827 Mikael Fagerström Kungsgården
7828 Björn Hitterdahl Lidingö
7829 Jörgen Andersson Bredbyn
7830 Patrik Mörsare Kalix
7831 Ove Leino Gävle
7832 Lain Dewar Epsom Surrey
7833 Gustav Persson Norrköping
7834 Jan Lindén Kotka
7835 John Green Bridport
7836 Carl Magnusson Arvika
7837 Björn Jonshagen Trelleborg
7838 Jacob von Quanten Stockholm
7839 Andree Lindberg Storuman
7840 Timo Vuortio Boden
7841 Kristina Worning Katrineholm
7842 Kristoffer Lindholm Ucklum
7843 Lars Ola Kemi Pajala
7844 Jörgen Johansson Åtvidaberg
7845 Sture Brandt Trollhättan
7846 Stig Brunell Smedlebacken
7847 Robert Hjortendal Sorunda
7848 Ole Vevelstad Trondheim
7849 Zebastian Bondesson 

Torgnysson
Långasjö

7850 Åke Ekman Halmstad
7851 Krystof Kasprezale Hägersten 
7852 Oskar Lind Jonsson Kolmården
7853 Hans Lindquist Halmstad
7854 Björn Liedfeld Kärna
7855 Viktor Tegelberg Tierp
7856 Stefan Vennberg Södertälje
7857 Nichlas Bruce Eskilstuna
7858 Fredrik Rydelius Knivsta
7859 Krister Lindbald Söderbärke
7860 Svante Drugge Umeå
7861 Erling Johansson Förslöv
7862 Patrik Haugland Strömstad
7863 Anders Lundberg Lomma
7864 Fredrik Palmér Hemse
7865 Per Olsson Frillesås
7866 Torbjörn Södergren Vimmerby
7867 Bert RepschlaegerItzehoe
7868 Ingemar Hermansson Bankeryd
7869 Gero Söderlund Tierp
7870 Waegeman Marc Mortsel
7871 Bjarne Dahl Hörve
7872 Tore Augustsson Tvååker
7873 Jerry Askelius Varberg
7874 Kim Fröyen Djurås
7875 Bengt Berggren Åhus
7876 Robert Sernhall Årjäng
7877 Gustav Hasting Linköping
7878 Carl-GustafFridolfsson Linköping
7879 Jan Luebbert Dresden
7880 Jarle Melbye 

Hansen
Kongsberg

7881 Bror Persson Granbergsdahl
7882 Anders Olsson Norrköping
7883 Simon Kopp Vänersborg
7884 Tom Doney Fort Dodge
7885 Henrik Andersson Väröbacka
7886 Jack Björklund Fjugesta
7887 Olof Sandström Nälden
7888 Anita Vikström Gammelstad
7889 Lisbeth Sandquist Orsa 
7890 Christoffer Jansson Vindeln
7891 Jan Arvidsson Lidhult
7892 Kalle Kantola Kalix
7893 Monica Carlsson Partille
7894 Oskar Lundström Umeå
7895 Nils-Olov Rudolfsson Täby
7896 Mattias Borgström Blåsmark
7897 Kent-Arne Jönsson Löderup
7898 Berit Eriksson Sollebrunn
7899 Per-Mag-

nus
Söder Huskvarna

7900 Hans Nilsson Karlstad
7901 Henrik Henriksson Ingelstad
7902 Lars Evertsson Årsta Havsbad
7903 Pär Mellanmyr Dalarö
7904 Åke Thorssell Krylbo
7905 Thomas Rylander Lerum
7906 Andreas Eriksson Ösmo
7907 Bengt Börjesson Tingsryd
7908 Fredrik Rydelius Härnösand
7909 Anders Gunnarsson Sorunda
7910 Pär Kettisen Vollsjö
7911 Roland Åström Vännäs
7912 Susanne Jonsson Hedemora
7913 Robin Månsson Norrköping
7914 Johan Falkenberg Halmstad
7915 Dominic Derrer Bruttisellen
7916 Karl-Olov Hedler Stockholm
7917 Daniel Engstrand Norrfjärden
7918 Bengt Green Kungälv
7919 Christian Hansson Vallentuna
7920 Henrik Hultstrand Ed
7921 Hans Nordstrand Johanneshov
7922 Anna Nordstörm Visby
7923 Joakim Cederlund Ljugarn
7924 Anders Appelbad Lögdeå
7925 Tor Martin Aronsen Hägersten
7926 Maria Lindbald Forshaga
7927 Ulf Öhman Luleå
7928 Björn Weissmann Falun
7929 Daniel Albinsson Grängesberg
7930 Isak Nilsson 

Snarberg
Trollhättan

7931 Krister Östergren Figeholm
7932 Roland S Johnsson Målilla
7933 Per-Uno Forss Linköping
7934 Mikael Vacker Västerås
7935 Joakim Stråhle Luleå
7936 Niels-Erik Manniche Helsinge
7937 Simon Kekkonen Österbybruk
7938 Pär-Johan Källersmyr Kiruna
7939 Tim Steenbergen Koekange
7940 Oscar Lundqvist Täby
7941 Anders Olsson Gävle
7942 Max Åkesson Väderstad
7943 Marcus Tedenryd Stockholm
7944 Kjell Persson Finspång
7945 Leif Lindman Örnsköldsvik
7946 Jörgen Moring Nivelax
7947 Inge Sjöberg Trollhättan
7948 Per Hursti Värn-

berg
Kristinehamn

7949 Torbjörn Zakrisson Älvdalen
7950 Stefan Borgström Veberöd
7951 Björn Stålbron Kungsör
7952 Kjell Hammar-

ström
Falun

7953 Ludvig Haglund Bromma
7954 Leif Blomgren Grycksbo
7955 Johan Åsfalk Ugglarp
7956 Johan Stenbäck Nyköping
7957 Alexander Alfvén Saltsöbaden 
7958 Håkan Sträng Kågeröd
7959 Henrik Vilhelmsson Timrå
7960 Björn Walther Enhörna
7961 Nils-Ed-

vard
Armgren Dorotea

7962 Jan-Erik Björnsson Emmaboda
7963 Lars-Göran Sterling Stenungsund
7964 Claes Fogel Skå
7965 Ingrid Orre Strömstad
7966 Ellen Ray Enhörna
7967 Alvar Simonsson Kovland
7968 Didier Le Noan Gunnarsbyn
7969 Tomas Andersson Burträsk
7970 Karl-Erik Åberg Heberg
7971 Lennart Jonsson Sollefteå
7972 Perro 

Vincent
Alomar de la 
Guardia

Palma de Mal-
lorca

7973 Joachim Lindgren Umeå
7974 Staffan Söderström Stockholm
7975 John Westin Göteborg

Nya Medlemmar hälsas välkomna !
7976 Eddie Nordqvist Motala
7977 Erik Welén Trollhättan
7978 Joseph Sharps Alsterbro
7979 Erik Lyrenäs Njurunda
7980 Adam Bergman Växjö
7981 Lars-Inge Mild Herrljunga
7982 Tommy Karlsson Uppsala
7983 Per Larsson Kimstad
7984 Fredrik Svensson Trensum
7985 Anna-Lena Persson Kil
7986 Nils-Erik Falk Årjäng
7987 Angelica Fransson Rönninge
7988 Morgan Sköld Rånäs
7989 Eric Strandgren Umeå
7990 Christer Lindgren Uppsala
7991 Yvette Henling Solna
7992 Yvonne Nyman Stockholm
7993 Baard Solbekk-

Sörensen
Oslo

7994 Robin Granström Örnsköldsvik
7995 Peter Hagelin Västra Frölunda
7996 Inge Olav Nøvik Sparbu
7997 Ulf Troedsson Göteborg
7998 Nicklas Hedström Västerås
7999 Lars Värnberg Boden
8000 Emil Bönfors Karlstad
8001 Lars-Olof Backman Sandviken
8002 Benjamin Langholz Oskarström
8003 Mats Wassberg Borgvik
8004 Martin Lindström Bispgården
8005 Emil Gustavsson Åmotfors
8006 Bill Jones
8007 Bill Jakobsson Malmö
8008 Anne Jensen Trollhättan
8009 Sven-Olof Öberg Kolbäck
8010 Viktor Eriksson Varberg
8011 Gösta Karlsson Sollefteå
8012 Johan Boström Ockelbo
8013 Philip Pearce Aukland
8014 Anders Nilsson Falkenberg
8015 Dick Låby Åmål
8016 Stein 

Yngve
Warp Tranby

8017 Pierre Niklasson Klintehamn
8018 Göran Josefsson Tranemo
8019 Pär Nordström Vänersborg
8020 Ditlev Eidsmo Oslo
8021 Daniel Olsson Helsingborg
8022 Roar Jörgensen Stokmartknes
8023 Jonathan Nilsson Linköping
8024 Harry Kataja Sollefteå
8025 Trygve Simensen Surnadal
8026 Lars Marklund Lycksele
8027 Lars Klint Nässjö
8028 Sven-Åke Lassing Höllviken
8029 Lars-Eric Adolfssson Frillesås
8030 Ole Henrik Johansson Grankulla
8031 Lars Kratz Skänninge
8032 Peter Stråhlfors Helsingborg
8033 Benni Karlsson Höör
8034 Lars Jönses Borlänge
8035 Stefan Eriksson Ludvika
8036 Britt Johansson/

Danielsson
Västervik

8037 Anders Kronqvist Hällestad
8038 Maria Erngrund Karlshamn
8039 Per-Erik Kaati Malmberget
8040 Jörgen Larsson Boden
8041 Thomas Åkerlund Luleå
8042 Lars Wärnberg Boden
8043 Knud Andreassen Nödinge
8044 Nils-Erik Presson Alvetsa
8045 Francisco Taltavull Båstad
8046 Gustav Leander Torshälla
8047 Per-Olof Grymlings Klintehamn
8048 Håkan Rydbergh Bjärred
8049 Mikko Jyrinki Kajaani
8050 Adam Revholm Åkersberga
8051 Martin Pudas Röbäck
8052 Karsten Nejsum Vrå
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8053 Hans-
Fredrik

Larsen Grålum

8054 Christer Landin Trollhättan
8055 Leif Romsäter Nyköping
8056 Tomas Börjesson Göteborg
8057 Jan Svensson Åskloster
8058 Aktiebo-

laget
Forgia Sköndal

8059 Mats Lilja Nykroppa
8060 Mikael Palo Nyköping
8061 Daniel Danielsson Täby
8062 Bengt Martell Eskilstuna
8063 John AbrahamssonRonneby
8064 Bobby Lörincz Sösdala
8065 David Antonsson Trollhättan
8066 Felix Jansson Karlskrona
8067 Bengt-ArneJönsson Höör
8068 David Dilnot Smith Klockrike
8069 Bengt Svensson Anderstorp
8070 Stig Andersson Stugun
8071 Sebastian Lindström Henån
8072 Kenneth Borg Nås
8073 Patrik Ehn Skara

8074 Anders Borgström Åmotfors
8075 Roger Norman Malå
8076 Daniel Gustafsson Alnö
8077 August Strand Umeå
8078 Øyvind 

Steinnes
Svendsen Stavanger

8079 Stefan Gustafsson Sparreholm
8080 Evelina Olsson Rosersberg
8081 Patrik Lindberg Eskilstuna
8082 Anders Vestlin Örnsköldsvik
8083 Bo Widman Borås
8084 Magnus Lesshammar Växjö
8085 Jonas Stellemark Oskarström
8086 Dan Andersson Lärbro
8087 Julian Korek Västerås
8088 Anders Rehn Malmköping
8089 Michael Johansson Lycksele
8090 Sven-Ove Wigholm Stenstorp
8091 Lennart Claesson Gislaved
8092 Pontus Tholg Hällefors
8093 Jonas Andersson Vetlanda
8094 Martin Bargel Vallda

8095 Timur Gembickij Uddevalla
8096 Rolf Simonsson Söderåkra
8097 Kjell Hedlund Stjärnhov
8098 Anders Helldén Årsta
8099 Mårten Wahlstedt Västar Frölunda
8100 Christian Martinez Knivsta
8101 Peter Wallerskog Umeå 
8102 Daniel Forsblom Järfälla
8103 Kurt Mårtensson Kungsgården 
8104 Frank Eggert Hamburg
8105 Herbert Schnelle Kiel
8106 Mattias Pellas Kolbäck
8107 Björn Ulekleiv Vinstra
8108 Anders Nystedt Ingarö
8109 Lars Rondahl Visby
8110 Anders Moberg Gimo
8111 Leif Guilotte Frändefors
8112 Lasse Her-

manssson
c/o Sara 
Adolfsson

Näsum

8113 Thomas Engström Tibro
8114 Fredric Karlsson Skellefteå
8115 Heikki Kylmälä Tampere

Dags för en ny 
Saabkalender 2018-2019 

Svenska Saabklubben har nu under några år skickat ut en Saabkalender till sina medlemmar 
och detta har varit uppskattat så det kommer en ny till er med Bakrutan nr 1-2016.

Detta betyder också att vi behöver komplettera vårt bildarkiv med nya frächa bilder på era fordon!

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 till 
nästa års kalender? 

Kraven på bilden du skickar är att den 
är i färg, högupplöst (bästa .jpegkvali-
tet 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. 

Sedan tidigare år inskickade, men ej 
utnyttjade, bilder är automatiskt med 
i urvalet även i år så dessa behöver ni 
inte skicka in på nytt.

Vi ser helst att vi får in bilderna innan den sista November så fundera inte för länge innan ni 
skickar in era bidrag!

Till sist! Kalenderinformation om träffar vore det bra om vi får oss tillsänt innan årsskiftet!

Skicka era bilder till mejladressen 
bakrutan@saabklubben.se
Red  
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