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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 nästa nummer av Bak-
rutan 2018 är satt till den  21 Januari.          

     I din brevlåda 4 - 6 veckor därefter!

Kom ihåg !
Glöm inte att skicka material 
till nästa Bakruta nr 1-2018, i 

god tid innan deadline den  

21 Januari 2018 !  

Red

Visst vill du bidra till att 
göra en bra klubbtidning 

ännu bättre!

Tveka inte med att höra av dig till  
redakören om du har artiklar, ideér 
eller andra uppslag så hjälper jag dig 
att få till något bra i tidningen av det. 

Vi har i vanlig ordning inget 
överskott på material till 

tidningen så skriv gärna ihop 
något om, samt fota lite av vad 
ni gjort under det senaste året 
samt skicka detta material till 

redaktionen innan deadline 
ovan så att vi kan få till en 

läsvärd och spännande tidning!

Mejla: bakrutan@saabklubben.se

Red

Känner ni igen er bil i detta filmklipp?
Redaktionen fick ett tips på ett filmklipp från 2012 där säkert några av er hittar era 

fordon. Det är inskickat av Göran Haegemark, Gråbo. Göran har själv filmat och för 
flygintresserade finns också en del att hämta. Länkadress: https://vimeo.com/148934566

Håll till godo!
Red
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Ett akut inhopp som 
blev tio år.

Detta nummer av Bakrutan blir det sista med mig 
som redaktör och jag vill tacka Er alla medlemmar, 
för det förtroende jag fått av Er för att under dessa 10 
år, göra en läsvärd och givande klubbtidning. 

Jag vill också passa på att tacka Er alla som skickat in 
material i alla dess former för publicering i Bakrutan. 
Utan Era bidrag skulle tidningen bara bli en infofolder 
om klubbens verksamhet och hur spännande vore det?

Under denna tid, har i stort sett samtliga poster 
inom funktionärsgruppen som jobbar för Svenska 
Saabklubben bytt personal minst en gång vilket gör 
att det nu känns rätt att även jag kliver åt sidan för 
nya friska krafter. 

Ett sådant här uppdrag tenderar över tid att gå rätt 
mycket på rutin vilket spar tid men också gör att slut-
produkten kanske inte får den där sista finputsen som 
ger en fullpoängare alla gånger.

De första åren gjorde jag Bakrutan i samarbete med 
Christer Gebo som skribent. Christer gav mig många 
goda erfarenheter inom tidningsproduktion och dess 
rutiner, och detta ska han ha en eloge för.  Det är gi-
vetvis betydligt enklare att skapa en bra produkt om 
man har medarbetare att bolla ideer och arbetsuppgifter 
med, och detta har jag på senare tid haft en god hjälp 
med, dels från aktiva inom Norrlandssektionen och 
dels från vår klubbstyrelse. 

Vidare har jag att tacka medlemsansvarig Anna Gun-
narsson samt hennes företrädare Mats Carlsson för ett 
suveränt arbete med att hålla i medlemsförteckning-
arna genom åren. Till sist får vi inte glömma Janne 
Karlsson med aldrig sinande annonsunderlag från 
reservdelsverksamheten

Från och med den första Januari 2018 kommer en 
redaktionsgrupp ledd av Anton Björklund att överta 
mediaansvaret för Svenska Saabklubben och denna 
grupp når ni precis som vanligt på mejl: bakrutan@
saabklubben.se

Tack för mig som redaktör samt en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt år!

Hej på er alla!

Jag hoppas att ni nu sitter förväntansfulla inför den stundande Julen och dess lediga dagar där ni kan-
hända klämmer in några timmar i garaget med er ögonsten, men även tar några minuter på er att ögna 
genom detta välmatade nummer av Bakrutan. Förhoppningsvis hittar ni något av intresse!

Anders Johansson
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  Svenska
 Saabklubbens årsmöte 2018

Kallelse

Plats: Saab car museum i Trollhättan

När: Lördagen den 10 Mars 2018 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! Årsmöteshandlingar kommer att tillgängliggöras på 
vår hemsida under ”medlemmar”, senast två veckor innan mötet.

Dagordning årsmöte

1. Fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsstämmoprotokollet.  
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Godkännande av: 
 a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017.
 b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 2017.
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018
10. Behandling av inkomna motioner
11. Propositioner från styrelsen.       
12. Val av a) Ordförande för en tid av 2 år
  b) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter.
  c) Resterande ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
  d) Val av revisor jämte revisorsuppleant för en tid av 1 år.
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande 
  tillika sammankallande.
 Beslut om ev. hedersmedlem.
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2019.
14. Fastställande av reseersättningar fram till nästkommande årsmöte.
15. Saabklubbens stipendiefond.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutning

Välkomna!
önskar Styrelsen
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Historien om Saab 900
-sedd med Finska ögon

Text Hannu Berger. Foto VALMET AUTOMOTIVE
Svensk översättning Ted Stockhaus

Före Saab 900, som blev lanserad hösten 1978, var Saab 99, Saabs största bil. Saab 99 var en succépro-
dukt för Saab, den gjorde det möjligt att på allvar komma in och konkurrera på samma nivå som mycket 
större bilmärken. Även om 99:an var annorlunda i utseende och hade andra egenskaper än Saab 96 var 
konceptet byggt med samma utgångspunkt och värderingar: Anpassad för nordiska förhållanden och 
framförallt en aktiv säkerhet där chauffören hade möjlighet att kontrollera bilen under alla förhållan-
den. Bilen hade självklart framhjulsdrift, bra belysning och konsekventa köregenskaper. Allt detta var 
centrala delar i Saabs bilfilosofi. 

SAAB 99
Saab 99 hade varit planerad redan sedan mitten på 

60-talet, men i mitten på 70-talet insåg man att det var 
helt nödvändigt att designa en ny bil som ersatte 99. 
Målet var att designa en helt ny modell, dvs en ersätt-
ning för 99. Men för att utveckla en ny bil måste man 
vara beredd att investera enormt med tid och pengar. 
Men Saab 99 åldrades snabbt och var med detta inte 
längre konkurrenskraftig då de andra bilmärkena på 
marknaden förnyade sina bilmodeller. Då fanns det 

inte nog med tid för att utveckla en helt nu bilmodell. 
Och å andra sidan var inte Saabs ledning beredda att 
investera så stora summor som erfordrades för en ny 
modell.

SAAB 900 – en facelift av 99:an
I stället för att konstruera en helt ny bil fick desig-

nerna acceptera att det bara kunde utföra en facelift På 
99.an. Det var inte tal om något ”minor facelift” som 
skulle innebära mindre finjusteringar av utseendet, 
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men inte heller ett ”major facelift” något som betyder 
en helt ny bil eller i minst nytt karosseri och ny inte-
riör. När det gäller Saab 900 kan uttrycket ”medium 
facelift” användas. I praktiken blev Saab 99 totalt 
förändrad från vindrutan och framöver. Drivpaketet , 
det vill säga, motor och växellåda behölls. Den mittre 
delen av bilen, kupén förblev oförändrad, bortsätt från 
några små förändringar.

Combi Coupé-bakändan från 3- och 5-dörrars 
versionen av 99 behölls. Detta karosseri blev snart 
kompletterat med en ny 4-dörrars sedan, som i sin 
tur blev ursprung till en 2-dörrars sedan, samt en ca-
briolet. Samma sedanbakända blev tillslut sammansatt 
med 2-dörrars 99 och Saab 90 föddes. Det ultimata 
resultatet av Saabs, ”byta ut en del av karosseriet åt 
gången” filosofi.

Flera modellers samexistens
Saab 99 blev således inte ersatt av 900 med en gång, 

modellerna fortsatte i samexistens i många år. Histo-

rien upprepade sig, då detta även skedde i övergången 
mellan 96 och 99. 99 skulle ersätta 96 men produktio-
nen av modellerna fortsatte länge parallellt. Saab fick 
på det sättet bilar av skilda produktsegment mer eller 
mindre av en slump. 

Först med Saab 9000 blev det en helt ny bil i ett eget 
segment. Den blev skapad större än Saab 900 för att 
passa i segmentet kallat övre medelklassen – det som 
amerikanarna kallar ”large car”.

Även om Saab 900 i stort var baserad på Saab 99 var 
resultatet väldigt lyckat. Folk uppfattade den som en 
ny bil och med hjälp av det klarade Saab att klättra 
upp i en högre klass. Saab 900s utseende var väldigt 
framgångsrikt. Fronten var längre och huven var lägre, 
vindrutan blev därmed större därför att den nedre delen 
av rutan var sänkt. Dessa sker gjorde att bilen fick ett 
mer harmoniskt och balanserat utseende. 

Också köregenskaperna blev förändrade. 50 mm 
längre axelavstånd och ny framvagnsgeometri gjorde 
köregenskaperna roligare. Och speciellt 99:ans un-
derstyrning i kurvor blev betydligt reducerad. Både 

fram- och bakvagn kunde fås med 
krängningshämmare och det gjorde 
köregenskaperna ännu bättre. Det är 
helt klart att 900 fick mycket hjälp av 
succén med turboteknologin, som Saab 
kontinuerligt utvecklade.

Säkerhet har alltid varit viktigt för 
Saab. Saab 900:ans säkerhet var be-
tydligt förbättrad i förhållande till 
föregångaren. Karosseriet hade helt ny 
frontstruktur med tillhörande defor-
mationszoner och detta gav en bättre 
kollisionssäkerhet. På detta sätt kom-
pletterade 900 därmed 99:ans aktiva 
säkerhet med passiv säkerhet.

Lokal finsk skönhet pryder huven på en ”79 900 GL/GLs 
inne i fabriken i Nystad.
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Saab hade i många år gjort ett systematiskt 
säkerhetsarbete i samarbete med det svenska 
försäkringsbolaget Folksam. Saab undersökte 
varje Saab som var involverad i större kol-
lisioner. Och Saab fick därmed värdefull 
information för den vidare utvecklingen av 
kollisionssäkerheten.

Interiört fann men en fullständigt omdesignad 
instrumentpanel samt en ur kollisionsynpunkt, 
avsevärt förbättrad rattstång.

Montering av enskilda delar 
blir historia

Saab 900 markerade också stora framsteg i ut-
vecklingen av ny produktionsteknik. Speciellt 
instrumentpanelen med alla brytare, inkluderat 
styrningen av värme och ventilation, var det 
allra bästa för sin tid. 

Instrumentpanelen monterades ihop utanför 
bilen, i speciella stativ där alla funktioner blev 
testade med hjälp av dator, innan de blev instal-
lerade i bilen. Installationen i själva karosseriet 
skedde med fyra skruvar. Denna metod redu-
cerade det krävande installationsarbetet inne 
i bilen betydlig. Det pneumatiska värme- och 
ventilationssystemet och de logiska kontrol-
lerna till detsamma fick mycket ros av bilpres-
sen. Bland annat USAs ledande biltidning ”Car 
and driver” valde Saab 900:ans instrument som 
”bästa instrumentpanel”. Den produktions-
tekniska utvecklingen av Saab 900 innehåller 
mycket mer än detta, t.ex. sammansättningen 
av drivlinan som blev mycket snabbare.

900 Turbo 2-dörrars sedan konceptbil. Lägg märke 
till de speciallackerade Inca-fälgarna och C-stolpens 
karosserifärgade luftutsläpp.
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Produkter som utvecklats i 
Finland

Saab 900 var en mycket viktig produkt också för 
Saab-Valmets bilfabrik i Nystad(Uusikapunki). Saab-
Valmet försökte också utveckla nya kompletterande 
modeller. Avsikten var att skapa en större produktion 
i Finlands med hjälp av en utökad marknad och större 
försäljning.

En av dessa produkter var Saab 900 CD. Det är 20 
cm förlängd Saab 900 sedankaross, detta hade man 
också gjort med 99 i en period. Men det var först med 
900 man fick en kommersiell framgång. Saab 900 
CD blev topprodukten i 900-serien och är designad 
för företags högsta ledningar. Tanken var att när den 
högsta ledningen i ett företag körde Saab skulle det 
innebära att företagets övriga bilar också skulle komma 
från samma märke. CD-modellen var bra nog för att 
exporteras och i Sverige var den speciellt populär 
bland officiella ämbetsmän. Den totala produktionen 
blev dock bara några hundra bilar.

900 stationsvagn eller 900 
cabriolet?

Parallellt med 900 CD jobbade man i Nystad hårt 
med att ta fram nya specialmodeller baserade på 
Saab 900. Som resultat av en strategiskt grundad idé 
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Saab 900 modeller

stod man med två produktionskoncept: Stationsvagn 
och cabriolet. Det konstaterades att utvecklings- och 
verktygskostnaderna för båda modellerna var ungefär 
lika, liksom den beräknade försäljningsvolymen. För 
en stationsvagn kunde man ta ett par procent högre 
försäljningspris än basmodellen, medan man kunde ta 
ett betydligt högre pris för cabrioleten. Produktions-
kostnaden för en cabriolet är självklart högre än en 
stationsvagn då cabrioleten kräver större arbetskost-
nad. Men man kom fram till att cabrioleten var den 
klart mest intressanta produkten för fabriken i Nystad.

För att kunna gå vidare med idén om en cabriolet 
måste man sälja in produkten till Saabs högkvarter. 
Alla var inte övertygade om att Saab kunde tillverka en 
cabriolet på grund av märkets image. Saken blev löst 

till förmån för cabriolet genom att få chefen för Saab 
of Amerika, Robert (Bob) Sinclair som talesman. Han 
var övertygad om att Saab cabriolet skulle bli en succé 
i Amerika. Och det var precis vad den blev. Och inte 
bara i Amerika, i praktiken blev alla cabrioleter sålda 
på alla marknader där man saluförde Saab.

Cabrioleten blev först introducerad på Frankfurt 
internationella Motor Show hösten 1983, den fick 
en enorm uppmärksamhet. Detta följdes av design 
och utveckling av bil och produktionsutveckling. 
Cabrioleten blev en stor succé, och egentligen det 
första utvecklingsprojektet av serieproducerade bilar 
där designteamet i Nystad deltog. Målet med projek-
tet var att producera totalt 6000 cabrioleter över tre 
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år, men det verkliga resultatet blev en produktion av 
ca 50 000 bilar under åtta år. Detta vittnar om vilken 
succé bilen blev. 

Kompetensen i samband med tillverkningen av ca-
brioleter och produktionen av bilarna var mycket viktig 
för Saab-Valmet och var anledningen till utvecklingen 
av nästa generations cabriolets. Utvecklingen av den 
nya generationen (NG900) av Saab cabriolet är det 
mest omfattande utvecklingsprojekt som implemen-
terats i Nystad. Projektet var ett naturligt delprojekt 
124 av basbilprojektet 104 (reds. anm: nya Saab 900). 
Kunskapen om cabriolet var et väldigt viktigt kriterium 
då Porsche beslutade att lägga parallell produktion av 
Porsche Boxter dit.

1993 var det hög tid för första generationens Saab 900 
att lämna scenen. Man kan med rätta säga att den hade 
gjort sitt jobb. Med detta slutar också i vissas ögon 
historien om den sanna Saaben. För tillfället är Saab 
900, speciellt Turbo och särskilt cabriolet versioner, 
redan i kategorin populära samlarobjekt, och deras 
värde stiger snabbt.

Mazda, Fiat eller GM?
Historien om ursprunget till den nya 900 är också 

mycket spännande. Saab hade utvecklat 9000 i sam-
arbete med Fiat. Plattformen härleddes från Tipo 
Quattro-projektet, som också blev plattformen och 
grunden för bilar från Fiat, Lancia och Alfa Romeo.

Saabs ledning hade gradvis mognat i tanken att Saab 
var en för liten biltillverkare för att överleva ensam. 
Som ett resultat försökte man samarbeta med andra 
märken, men också att bli en del av en stor producent 
började övervägas.

Fiat var självklart förstavalet. I Sverige hade Saab 
redan börjat sälja Autobianchi och en modifierad 
Lancia Delta; Saab 600. Svenskarna var däremot inte 
så intresserad av dessa produkter så försäljningen blev 
blygsam.

Saabs ledning förhandlade också med Mazda, och 
designteamet i Trollhättan med att ta fram en ersättare 

Samma dag som den sista Saab 96 blev firad blev också bil nummer 200 000 rullad ut från produktionslinan i Nystad.
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till Saab 900 baserad på Mazdas plattform. Samtidigt 
hade ledningen startat hemliga förhandlingar med flera 
partnerkandidater. Då Ford hade köpt rätten till Jaguar 
framför näsan på GM, önskade också GM att få tag 
i en av de prestigetunga Europeiska märkena. GMs 
egna märken, Opel och Vauxhall, hade för lite prestige.

Fiat trodde att de hade en stark position i förhand-
lingarna och därför var de inte villiga att tillmötesgå 
Saab på varken det ekonomiska planet eller på andra 
villkor som Saab önskade. Finalen ägde rum när 
Fiats toppledare blev inbjuden till Sverige för att 
teckna ett slutligt förhandlat avtal. Även rum för 
presskonferens och hotellrum var bokade. Dagen för 
detta möte kungjorde Saab och GM att de hade ingått 
ett avtal om samarbete. GM blev ägare till 50 % och 
övertog ansvaret för produktionen. Detta var mycket 
bittert piller att svälja för Fiats ledning. De kände sig 
självklart illa behandlade. Mazda kände också att de 
hade blivit lurade. De hade föreställt sig att Saab var 
seriösa med förhandlingarna, men för Saab var det 
mer av en reservplan. 

NG 900 (NG = New generation)
Utvecklingen av den nya Saab 900 startade på ny 

basis, Plattformen kom från Opel/Vauxhall Vectra, 
GM 2900 plattformen och motor och växellåda pro-
ducerades av Saab.

GMs mål var att använda så många GM standarddelar 
som möjligt, emellertid hade folket hos Saab en hög 

grad av självrespekt och önskade att få med så mycket 
”Saab” som möjligt  i bilen. En väldigt viktig faktor 
för Saab var självklart säkerheten. Dessa oenigheter 
ledde till allvarliga konflikter mellan de två ägarna 
som försenade projektet.

Karosserierna till den nya bilen var 3- och 5-dörrars 
samt cabriolet och den sistnämnde var utvecklad på 
fabriken i Nystad. Sedan och stationsvagn fanns inte 
i den nya modellserien alls.

Bilen var mer eller mindre färdig, men förseningen 
på grund av oenigheter mellan ledningarna skapade en 
försening som åt upp det första halvåret av produk-
tion och försäljning. Nystad var huvudproducent av 
den nya 900 helt från starten och också ansvarig för 
implementeringen av det nya cabriolet projektet.

NG (new generation) Saab 900 passade bra in i Saab 
familjen, den var mycket modernare än den gamla 
modellen, som många Saabentusiaster snabbt började 
sakna. Speciellt cabrioleten hade presterat mycket bra 
på marknaden.
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Artikeln ursprungligen skriven för den finska 
Saabklubbens tidning  Saabisti och därefter över-

satt till norska av Björnar och Satu Bakke. Denna 
översättning har sedan Bakrutans redaktion nyttjat 

för den svenska översättningen som är gjord av 
Ted Stockhaus. 

Vi tackar alla inblandade för att vi 
fått nyttja materialet!

Tidiga bilar av NG 900 hade några svåra barnsjukdo-
mar och några av dem gick snabbt att åtgärda, medan 
andra var möjliga att tydligt reducera. Styrningen 
blev kritiserad för att vara tung och bilens värme och 
ventilationsanläggning var otillräcklig. Kanske det 
svåraste problemet som de inte kunde göra något åt, 
ens med efterföljaren Saab 9-3, var instabiliteten vid 
kraftig acceleration. Det blev inte taget någon hänsyn 
till Saab turbos högre vridmoment vid utvecklingen av 
styrningen i den nya bilen – det blev rätt och slätt för 
högt för styrningen. I sammanhanget kan det ju nämnas 
att en del förare av bilen lär sig leva med detta, och till 
och med gilla denna upplevelse av bilen.

Saab 9000s efterföljare, som också blev byggd på en 
förstorad GM 2900 plattform måste också få ett namn, 
den blev döpt till Saab 9-5. Samtidigt fick Saab 900 
en mindre ansiktslyftning, och bilen blev omdöpt till 
Saab 9-3. I I praktiken blev bilen nästan oförändrad, 
självklart förbättrad, men fick alltså ett nytt namn.  

De åkandes säkerhet låg i fokus vid utformningen av Saab 
900 NG.

Samma namnprincip blev också använd i några 
andra GM produkter som blev kallade Saab. En stor 
GM baserad SUV blev döpt Saab 9-7 och en Subaru 
Impreza blev Saab 9-2. Och d¨å de senare gjorde om 
en mellanstor Chevrolet SUV till Saab 9-4 ändades 
Saabs historia. Eller gjorde den det?
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”Ur led är tiden:  Ve, att jag 
är den som föddes att den 

vrida rätt igen!”
Nej, inte behöver du deppa ihop som Marcellus i Hamlet bara för att klockan i din V4 inte går! Låt oss 

istället ta oss an det tyska kvalitetsuret med ett glatt ”Wie Toll!”*.

Vare sig ens V4 redan är utrustad med en original 
tillbehörsklocka från tyska Kienzle/VDO eller man 
lyckas få tag i en på någon marknad eller på Tradera 
så är de ofta behäftade med samma fel: De går inte. 
Inte så konstigt efter 40-50 år och ofta inte heller så 
svårt att åtgärda. Klockan är elektromekanisk, vilket 
betyder att det är ett hederligt, mekaniskt urverk som 
med jämna mellanrum automatiskt dras upp av en 
elektromagnet. Det som händer efter årtionden utan 
service är att verket börjar kärva. Det leder i sin tur till 
att elektromagnetens brytare drabbas av samma feno-
men som dina brytarspetsar kan råka ut för med dålig 
kondensator: Det bildas en gnista. Tillräckligt många 

sådana gnistor och brytaren bränner fast i stängt läge 
(eller tappar kontakten helt). Med elektromagneten 
ständigt påslagen händer det som ska hända, nämli-
gen att smältsäkringen löser ut. Det senare är själva 
kärnan till enkelheten i att laga dessa klockor. Oftast 
är det enda som behövs att utföra en ordentlig service 
och sedan återställa smältsäkringen! Men låt oss ta 
det steg för steg:

Ticketicketack från morgon till kvällen… Kommer ni ihåg den gamla Fröken Ur-schlagern?    

*Det tyska uttrycket ”Wie Toll” används tydligen 
inte längre och ska vara ungefär lika daterat som att 
säga ”fräsigt”. Passar med andra ord perfekt när vi 
arbetar med klockor från 70-talet!
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Bild 1: Sitter klockan monterad i bilen är förstås 
första steget att plocka ur den. Simpelt, som det mesta 
i dessa bilar: Två kablar, en till elektromagneten och 
en till lampan (jord tar den via chassit) och sedan två 
förskruvningar som håller ihop klocka och fästbygel.

Bild 2: Är din klocka orörd ser du på dess baksida två 
muttrar och den här mojängen. Det är garantiplomben 
som fabriken (eller en reparatör) satt dit och kvittot 
på att ingen klåpare, som artikelförfattaren, varit där 
och pillat.

Bild 3: Eftersom garantitiden ändå är passerad med 
god marginal pillar vi bort plasten och får då se den 
sista muttern. Har du en instrumentmejsel med hylsa 

Bild 4: En mutter borta, två kvar!

Bild 5: Med bakstycket borta får du den här vyn. 
Säger inte så mycket så låt oss vrida lite på verket.

5mm så kan du knöla ner den i den plastkopp som utgör 
basen för plomben och få grepp om muttern, annars 
får du klippa sönder koppen.
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Bild 6: Kikar du in från höger sida (sett från klock-
ans baksida) får du se smältsäkringen – eller resterna 
av den.  

Bild 7: Här sätt vi fingret, eller i alla fall skruvmej-
seln, på problemet: Två metallöglor. Den ena, den 
som är kopparfärgad, är fjädrande och blir det som 
löser ut säkringen när den smälter. Nu kommer vi till 

den enda större svårigheten: Smältsäkringen är gjord 
av en legering som smälter redan vid 120°C. Vanligt 
radiolödtenn smälter vid mellan 180 och 190°C. För 
att garantera att säkringen fungerar bör man alltså ha 
speciallegeringen, som inte är helt lätt att hitta. Lyckas 
man inte med det kan man försöka att återanvända 
det som redan sitter i säkringen, om det är tillräckligt 
mycket kvar. 

Bild 8: Det kan även gå att hitta färdiga smältsäk-
ringar (thermal fuses) som folk sedan har lyckats 
skohorna in i urverket. (http://jlw97.fatcow.com/
saabstories/pages/clockfix/)

Bild 9: Har du rätt sorts lödtenn är det bara att ta fram 
lödkolv och lödsug! Efter lite pill är resterna av den 
gamla säkringen borta och det ser ut så här.
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Bild 10: Använd en lämplig mejsel för att böja in 
den kopparfärgade öglan i den andra öglan och löd 
ihop dem. 

Bild 11: Det alternativ jag annars brukar ta till utan 
speciallegeringen är att lägga på så lite radiolödtenn 
att det bara bildas en brygga stark nog att hindra den 
fjädrande tungan från att röra sig. Kanske blir mot-
ståndet i den tunna övergången så stort att en eventuell 
överbelastning genererar tillräckligt med värme för att 
ändå smälta tennet innan elektromagneten tar skada? 
Vet man om hur det är gjort så kan man dessutom 
hålla efter och serva sin klocka så att säkringen inte 
får anledning att behöva lösa ut.  

Bild 12: Hade säkringen löst ut så går kanske din 
klocka om du kopplar på ström nu. Men vi vill ju att 
den ska fortsätta med det också och då behöver vi få 
bort orsaken till haveriet. Så vi vänder på verket igen…

Bild 13: …så vi från undersidan får se brytaren och 
uppdragningsmekanismen.

Bild 14: Bränt var det här! Nu får vi göra som med 
brytarspetsarna och plocka fram filen!
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Bild 15: Genom att ”dra upp” klockan lite (dra det 
stora hjulet på bilden medurs) så får vi en lagom 
öppning att sticka in filen i. Fila försiktig och ta bara 
bort så mycket som behövs för att få rena ytor! Var 
också försiktig med den arm som går från brytaren till 
elektromagneten och som är lätt att böja om man tar i.

Bild 16: Sista steget innan det är dags att testa är att 
blåsa rent och smörja upp. Tryckluft är bra men tänk 
på att vissa delar i urverket inte tål åtta bars tryck från 
ett par centimeters håll! 

För att rengöra och smörja i ett moment använder 
jag ett tips som ursprungligen ska komma från en 
urmakare: Tvåtaktsolja. 

Ner med en spruta (finns på apoteket) i reservdunken 
till din tvåtaktare! Eller, om du inte är så lyckligt lottad, 
i tanken till moppen eller motorsågen. Tryck försiktigt 
ut lite bensin på rörliga delar och låt verka.

Sedan kommer det mest spännande: På med 12 volt, 
plus på kabelskon, minus till en av fästskruvarna. Har 
du lyckats belönas du nu med diskret rasslande från 
elektromagneten och att urverket börjar ticka! 

Bild 17: Om klockan trots detta inte vill gå kan 
verket vara mer ihopkärvat än vad elektromagneten 
kan bemästra. Det kan hjälpa att försiktigt trycka på 
kuggarna som här är markerade med rött i moturs 
riktning samtidigt som…

Bild 18: …man drar svänghjulet (rödmarkerat) fram 
och tillbaka, givetvis också mycket försiktigt. Först 
händer kanske inget, sedan kommer det ett tick, sedan 
tick-tack och med lite tur hoppar verket igång. På 
med mer tvåtaktsbensin och testa sedan med att låta 
elektromagneten göra jobbet.     

Naturligtvis kan det hända att det är ett allvarligare 
fel på din klocka, något som kanske kräver att verket 
skruvas isär. Men av de Kienzleklockor jag hittills har 
gett mig på har inte en enda varit ett sådant fall.

Text & foto Janne Hagnell  
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Tidaholmsmarknaden
Den 12-13 Augusti 2017 var dags för veteran-

marknad i Tidaholm hos Leif och Björn Blom-
berg med extra betoning på veteransaab för det 
fanns mycket gamla Saabprylar.

Några exempel: fyra tidsenliga däck till Saab 92, 
dubbelkomando till Saab 96 kortnos, handskfacks-
lucka till Saab 93 märkt Philipssons samt en Saab-
motor med två Zenith-förgasare. Utöver detta fanns 
också en lång rad prylar till nyare Saab 9-3 och 9 – 5. 

Gösta Johansson sökte delar till sin Sonett 1 men 
här gick Blomberg bet.

Det förekom även ”bakluckeförsäljning” varvid 
Dirk:s rep:s lager sålde en oanvänd drivaxel till en 
Saab 92 till Lennart Andersson i Grästorp för en 
billig penning. 

En grabb i 17-årsåldern som samlat en hög med 
Saabprylar och skickar iväg sin mor för att betala, 
och här förstår man att Saabandan kommer att leva 
länge.

Till nästa år planeras en ny marknad och då kanske 
Saabprylar från de innersta gömmorna kommer med. 

Text & Foto Uno Persson Medlem 157
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Fikastopp på en rastplats i Nedersaschen
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På omvägar i Tyskland
Med målet att to oss till den internationella Saabträffen i Dinslaken, 

denna stad som vi inte ens visste fanns, skulle vi åka.

Enligt principen att det är vägen, och inte må-
let, som är mödan värd, planläggs en onödigt 
lång tur. För: Den som på en given sträcka har 
använt längst tid, har upplevt mest. Detta är 
vår huvudregel, vi hyllar långsamheten.

Tyska Saabklubben har organiserat speciella 
förturer för dem som kommer långväga ifrån 
men av olika skäl lägger vi upp en egen rutt. 
Letar fram arkiverat material från träffen 
år 2000 som gick kors och tvärs genom hela 
Tyskland fån norr till söder och vi drar igång. 
Eller nästan inte, dagen före avresan gick inte 
bilen alls men det i och för sig enkla felet hit-
tades till slut, kondensatorn var dåligt jordad.

Motorvägskörning är bannlyst och förekom-
mer bara undantagsvis. Vi kör efter en gammal 
karta också för säkerhets skull, KAKs bilatlas 
från 1955. Gamla E6 genom Halland utmed 
västkusten och över Hallandsåsen är rikare på 
retromässiga intryck passande hela iden med 
den här turen. Nedlagda mackar och sån’t. 

Den så kallade Kustvägen är ju också officiell 
turistväg med prästkragesymbol och brun 
skylt. Vid foten av Hallandsåsen, i Östra Karup 
finns den gamla vägbeläggningen med gatsten 
kvar och mittlinjen är markerad med en rad 
mörka stenar. Ett vägminne. Mycket passande 
får vi ett dollargrin, en gammal Cheva, framför 
oss strax före Margretetorp. Helt i vår smak! 
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Start i Danmark
Till Danmark tar vi färjan Helsingborg - Helsingör. 

På bildäck blir man spontant tilltalad av nyfikna med-
passagerare som gärna vill förhöra sig om den gamla 
Saaben. Det är bara glada miner och gester varhelst 
bilen visar sig. Tummen upp. Det är generellt så; Saab 
triggar igång det bästa hos människan och det går inte 
att tänka en enda negativ tanke! Till nästa färja i Rödby 
är det drygt 20 mil som avverkas i rätt maklig takt på 
landsvägar. Den gamla Storströmsbron, som förbinder 
Själland och Falster, en ihopnitad järnkonstruktion från 
trettitalet, är en särklassig upplevelse med sin smala, 
skumpiga vägbana, spikrak och flera km lång. Att 
långtradare kunde mötas är svårt att föreställa sig. Nu 
ligger den så gott som öde. Den nyare motorvägsbron 
skymtar i söder. Där går det undan men här kör vi i 
femti.

Första övernattning i Burg på tyska sidan om färjan 
Rödby - Puttgarden. Ett välkänt inköpsparadis för alla 
som kommer norrifrån. Mkt trevlig stad med idyllisk 
stadskärna och hela ön, Fehmarn, är ett populärt tu-
ristmål för tyskar söderifrån. Därifrån följer vi öster-
sjökusten genom exklusiva badorter till Travemünde 
och vidare till Lübeck. Sedan söderut på B207an till 
Ratzeburg, som inte tilltalar oss särskilt, och sedan 
till Mölln, som är en pärla med medeltida stadskärna, 
och tar sikte på Lauenburg där Elbe korsas. Vi missar 

med en hårsmån den gigantiska fartygshissen i Schar-
nebeck, två väldiga bassänger som växelvis höjs och 
sänks med eller utan båtar i. Istället för sluss. Strax 
söderut ligger Lüneburg, otroligt sevärd stad, som vi 
trixar oss igenom under stora konflikter mellan gpsen 
och kartläsaren. Jag följer än den ena, än den andra tills 
kartläsaren tappar bort sig helt och blir tyst. Slutligen 
når vi vårt nattkvarter på Lüneburger Heide efter ca 
20 mil som har tagit hela da’n att köra.

Utvilade och efter en utmärkt hotellfrukost i Garl-
storf, några mil söder om Hamburg, ta vi sikte på 
dagens huvudattraktion: floden Weser, som faktiskt 
är Tysklands längsta flod med källan inom landet. På 
småvägar genom Lüneburger Heide når vi floden vid 
Nienburg, korsar den vid Stolzenau och följer den upp-
ströms till Höxter, under vägen passerandes Hameln, 
där vi tittar på turistspektaklet med råttfångaren. Man 
gör så gott man kan med den gamla sagan och har bl. 
a. ett klockspel som illustrerar hela händelseförloppet, 
betittat av turister i massor förstås. Vi kör alltså den s. 
k. Sagovägen, som går från Bremen till Frankfurt, en 
av otaliga turistvägar med olika teman som genom-
korsar Tyskland kors och tvärs. Helt logiskt kommer 
vi alltså till Bodenwerder, baron von Münchhausens, 
tidernas störste lögnare, hemort och förebild för bl. 
a. sagan om Askungen. Landsvägen följer sedan tätt 
utmed den slingrande floden och det är bara att njuta 
av landskapet; kontrastrikt och omväxlande med små 

Sandstensformationer i Externsteine.
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byar mellan öppna fält och skogsklädda höjder. I 
Höxter finns en stor samling medeltida hus, ovanligt 
rikt utsmyckade i s. k. Weserrenässans. Fackverkshus 
med höga gavlar, burspråk, torn m. m. Vårt hotell är 
ett sådant och granne med Tillyhuset, uppkallat efter 
fältherren från trettioåriga kriget och en av Gustav ll 
Adolfs ärkefiender.

På småvägar genom Weserbergland, s. k. Neben-
strecken, närmar vi oss på fjärde dagen Dinslaken men 
stannar på vägen för att besöka Externsteine strax öster 
om Paderborn. Märkliga tornliknande sandstenforma-
tioner som människor i alla tider har fascinerats av. 
Ålder åttio miljoner år. Mot en mindre avgift går det 
bra att klättra upp bland trappor och broar. 

Det blir sedan lite autobahnkörning i alla fall för att 
underlätta vägvalet den sista biten fram till Dinsla-
ken. Det hör till upplevelsen att äta en Currywurst 
mit Pommes även om man efteråt kan ångra sig. Men 
det är klassisk tysk fast food. På mackarna finns det 
100-oktanig bensin, Aral har t o m 102-oktanig. Den är 
visserligen lite dyrare men endast det bästa är gott nog 
för en gammal V-4a. Den påstås spara bensin också. 
Saaben verkar sörpla i sig mellan 0,6 och 0,7 l/mil och 
det tycker vi är rimligt bra. Tempot är lite för högt på 
motorvägen, vi får hållas med lastbilarna i högerfilen 
för det mesta men kör man en oldtimer i det här landet 
så kör man ändå i en egen division, ouppnåelig för de 
flesta. Det är inte överdrivet varmt, vilket är tacksamt 
i en bil utan AC men en solfjäder inhandlas ändå för 
säkerhets skull. Det är bättre än inget alls.

Alla förberedelser till trots, stöter vi på problem. 
Batteriet är torrt och vi uppsöker en mack för att köpa 
destillerat vatten. Där möts vi av total okunskap om 
vad batterivatten är. Det är länge sedan sådant behöv-
des och nu är det moderna tider! Till slut får vi tag på 
vatten i en affär som säljer strykjärn

Träffen i Dinslaken
Själva resmålet, Saabträffen, äger alltså rum i Dinsla-

ken, porten till Ruhrområdet. Staden har levt på kol i 
hundra år men nu är gruvan nedlagd. Kol är totalt ute 
i Tyskland. Trevlig stad för övrigt och Travbanan är 
en utmärkt arena för en sån här tillställning. Efter fyra 
dagar i bilen, avstår vi de många säkerligen trevliga 
turförslagen och väljer istället att se oss om i närom-
rådet på hyrda cyklar. Så får man röra lite på sig också 
efter allt stillasittande och bilåkande. Det visar sig 
vara en inte helt bra ide’ - efter lunchen, på ett utmärkt 
värdshus i Stapp, kommer regnet och vi blir stående 
under ett plåtskjul nära det gamla kolkraftverket nere 
vid Rhen. 

Fortare än man tror är det dags att bege sig hemåt, nu 
efter en annan rutt längre västerut. Lite norrut ligger 
Münsterland, där det bl a finns särskilt många slott med 
mycket vatten runt omkring, s. k. vattenslott. Vi väljet 
ut det största av dem alla för ett besök; Nordkirchen, 
”Versailles i Westfalen”, byggt för trehundra år sedan i 
barockstil och nu utbildningscentrum för skatteverket 
i Nordrhein Westfalen. Det är en högst ståndsmässig 
skola! Tusentals kvm boarea, parker, vallgravar och 
allt man kan tänka sig. Traktens främsta besöksmål och 
massor med folk förstås. Det är ju söndag.

Strax norr om staden Münster övernattar vi i Teck-
lenburg, beläget på krönet av en bergsrygg och med 
spektakulär utsikt. Enligt vår hotelldirektör upp till 6-7 
mil om luften är klar. Staden har en mycket pittoresk 
stadskärna och många vandringsleder utgår härifrån. 
Man får lägga sig till med sportig stil med kängor och 
vandringsstavar om man har.

Efter en vecka ute på vägarna känns det ändå bra 
att köra hemåt. Vi korsar Weser igen, i Hoya har vi 
tänkt oss. Lagom till lunchtid. Om Hoya vet vi just 
ingenting men har en vision av en idyllisk småstad 
med fackverkshus och tegel. Då händer det. Vi hittar 
matstället med stort M, vi ramlar på det av en slump, 
ett hotell direkt vid floden och orenoverat sedan säkert 
femtio år. Men mycket välskött. Hotellets trädgård lig-

Rådhuset i Höxter
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ger på baksidan, ner mot floden till. Värdshusvärden 
är i åttioårsåldern. Matsedeln är handskriven och kort. 
Dagens rätt är jägerschnitzel, hederlig husmanskost, 
och platsen, tillfället, vädret, maten, ölet, värden och 
pråmarna på Weser samverkar till en i sin enkelhet 
fantastisk upplevelse att minnas länge. På promenaden 
efter lunchen hittar vi nåt annat också, mindre trevligt. 
I trottoaren är här och var gatstenar utbytta mot små 
mässingsplattor med texter som ”här bodde den och 
den judiska familjen, deporterad till koncentrationslä-
gret (namn), mördade det och det datumet”. Historien 
är aldrig långt borta.

Hemresan
Hemfärden går vidare strax söder om Hamburg och 

Elbe korsar vi i Geesthacht för att på kvällen nå fram 
till Reinfeld lite väster om Lübeck. Staden äger en 
sjö. Och har man en sjö så får man göra någonting av 
det. Här fiskas det karp. Och det finns en roddklubb. 
Alltså har man en årlig festival med karpfiske och 
roddregatta. Karpen fiskas på det mest osportsliga sätt. 
Man tömmer helt enkelt sjön, drar på sig stövlar, tar 
med sig håv och plockar åt sig så mycket man tycker 
är lagom. Efter regattan vill säga.

Genom Danmark kör vi gamla E4an som utmärker sig 
med extremt långa raksträckor, ibland flera mil. Södra 
Själland i synnerhet. Mellan Vordingborg och upp mot 

Köge, ca fem mil, svänger vägen svagt två gånger. För 
att få lite perspektiv på tillvaron tar vi sedan Strand-
vejen mellan Köpenhamn och Helsingör. Här råder en 
lugn och avslappnad stämning bland  lyxvillorna med 
murar, grindar och strandtomter. Här ligger Danmarks 
dyraste fastigheter. Mycket folk är det på stränderna i 
det fina vädret. Det världsberömda museet Louisiana 
kör vi förbi, det får bli en annan gång. Och innan man 
vet ordet av är man hemma igen. Den långsamma resan 
gick egentligen alldeles för fort!

Text & foto Anders Revelj

Slotten Nordkirchen, ”Versailles i Westfalen”

En jeep ”Mahindra” av Indiskt ursprung.
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Klassikerträffen i 
Lappstockholm 2017.

Även detta år blev det en liten tripp till Lappstockholm för att besöka den mycket populära klassiker-
träffen för europeiska biler, som alltid inleder motorveckan i Lycksele.

I år fick man åka komfortabelt eftersom jag tog min 
99:a Gli till träffen, inte för att jag otrivs i mina 2-tak-
tare men omväxling förnöjer. Sägs de..

Väl på plats på Gammplatsen som ligger mycket 
naturskönt vid Umeälven så började fordon rulla in 
på området. Saab Volvo Mercedes Citroén å en å an-
nan ”bubbla”. Och i vanlig ordning hade arrangörerna 
missbedömt antalet ankommande Saabar, vi fyllde 
snabbt upp vårt tilldelade område med 20 talet fordon.  
Allt från 2-takt till Turbo.

Intresset för våra gamla klassika europeiska bilar har 
ju ökat markant de sista  åren. Det är ju sådana bilar 
dom flesta minns sen sin barndom, på den tiden såg 
man ju på långt håll vilket bil som närma sej på vägen. 
Om det var en Saab Volvo Opel eller en liten Fiat. Da-
gen bilar är ju som vi alla vet ”stöpta i samma form”, 
det krävs ett väldigt tränat öga för att modell bestämma 
fordonen man möter efter vägen nu för tiden.

                                      Vid pennan  Johhny Andersson
                                   ”More twostrokesmoke åt folket”
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 Skräckdag i Hällnäs
En helt vanlig solig dag i mitten av juli ringde telefonen. Jag svarade och i andra änden hörde jag ett 

”hej”. Han presenterade sig som regissör för en film och undrade om jag hade någon gammal bil äldre 
än årsmodell 1962, som jag kunde tänkas ställa upp med i en filminspelning. Jag svarade att det fanns 
nog några att välja på men att min 92:a kändes mest lämpad för detta uppdrag.

Han ville att, jag tillsammans med fordonet, dagen 
därpå i arla morgontimmen skulle infinna mig vid Häll-
näs sanatorium strax väster om Vindeln. Påföljande  
morgonen puttrade jag iväg mot den avtalade platsen 
med min gamla trotjänare, 92:an. Den har ju numer fått 
utstå många strapatser med mig bakom ratten under 
våra år tillsammans.

Vi rullade upp mot inspelningsplatsen som var ett 
gammalt sanatorium som var aktivt från 1926 – 1970. 
Där behandlades man huvudsakligen tuberkulos (TBC) 
men de sista 10 åren vårdades här också patienter med 
allmänna lungsjukdomar samt patienter på några lång-
vårdsavdelningar. Sanatoriet hade eget vattenkraftverk, 
vattentorn, skola, röntgen, operationsrum, glasmästeri 
samt bageri och hade plats för 385 patienter.
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Filmen var en skräckthriller som skulle utspela sig 
1962 så därför fick inget av fordonen var nyare än det 
så. Inbjudna var även några andra fordon med ägare 
som lovat ställa upp denna dag. Målet för dagen var att 
spela in några utomhusscener utanför den tidstypiska 
byggnad, som sanatoriet utgjorde, och detta skulle bara 
ta några timmar i anspråk. 

Under tiden passade jag och min Saabpolare på att 
gå lite husesyn i den numera ökända byggnaden. För 
den nyfikne finns ett stort antal skrymslen och vrår att 
utforska. Till sist var det dags för sista tagningen och 
sedan var det bara att puttra hem igen och med detta 
kan man nu lägga till ”moviestar” på CV`t i 92:ans 
papper.

På hemvägen stannade jag till och hälsade på platsen 
där min 92:a hade tillbringat åren innan den hamnade 
i min ägo. Där framkom det att förra ägaren liksom 
många med honom jämnåriga hade tvingats tillbringat 
några år av sitt liv på sanatoriet där jag var tidigare på 
dagen. Men det är en helt annan historia.

                                      Vid pennan Johnny Andersson
                                    ”Let the twostrokesmoke smoke”
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Ramsele 
Veteranfordonsdag/helg

I samband med Ramsele veteranfordonsdag den 15 Juli 2017 passade Svenska Saabklubbens Norr-
landssektion på att anordna en egen ”träff i träffen” under ledning av Stefan Andersson, en av Ramseles 
Saabentusiaster.

Fredagsmys
Några av oss samlades redan vid 16-tiden på fredags-

eftermiddagen, på hembygdsområdet i Ramsele inför 
en utflykt ned längs med Faxälven till Resele där det 
inledningsvis anordnades en mindre frågerunda med 
några knepiga Saabfrågor. Efter prisutdelning och lite 
allmänt snack så var det dags för middag på Myregårds 
Wärldshus.

Kvällen ägnades sedan åt en en rundtur i de vackra 
omgivningarna.

Veteranfordonsdagen
Morgonen bjöd på ett strålande väder så några av oss 

fixade en snabbtvätt av bilen hos Stefan (tack för det!) 
och sedan samlades vi i vanlig ordning på träffområdet 
vid 10-tiden. 

Årets tema för träffen var 40- och 50-talsfordon och 
några sådana fick en specialpresentation vid scenen 
under eftermiddagen. Under dagen knöts och etablera-
des en hel del kontakter, entusiaster emellan och även 

Gänget som på fredagskvällen samlades i Resele för 
gemensam middag.

Två glada pristagare, Alicia och Isabell Stockhaus får 
applåder efter frågerundan i Resele.

i år fick vi dessutom en del reservdelstips till klubben 
vilket givetvis är välkommet.

Ivar:s Bilmuseum
Söndag var det dags för hemfärd som i år gick via 

Ivars bilmuseum i Hoting. Detta huserar sedan några år 
i nya lokaler, skilt från de gamla bilförsäljningslokaler 
och även om det för närvarande har lite sparsamt med 
Saab utställda så är det väl värt ett besök.

Text & foto Anders Johansson
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Några av de närmare 40-tal Saab:ar av de flesta modeller 
som som hittat till Ramsele veteranträff.

Fint sommarväder, Saabträff och en god jordgubbstårta, vad 
mer kan man önska sig?

Frida Wikner berättar om sommarens utflykter med sin 
Saab 96 från 1964.

Träffens fotograf Viggo tog en välförtjänt tupplur i skuggan 
av pappa Magnus Myrenhammars Saab 900 Turbo.

Ivars bilmuseum i Hoting ståtar bland annat med detta 
fordon, en Berliet från 1923 med en hel del udda lösningar, 
men detn var kanske inte edealiskt för dåliga norrländsa 
vägar under 20- och 30-talet.

Rolf Hägg, Fränsta, får lite extra uppmärksamhet på sin 
Saab 96  V4 MC. med tillhörande SAABo husvagn.



32 BAKRUTAN 4-201732

En ovanlig midsommarhelg 
med en 9-5 SportCombi

Hejsan! Mitt namn är Arndt, 
kommer från Tyskland och bor 
sedan 2003 i Sverge tillsammans 
med min familj. Texten nedan är 
min översättning av en artikel 
som publicerades på den tyska 
Saab bloggen (saabblog.net) i juli 
2017. Jag hoppas att ni tycker om 
den, även om allt är skrivet ur en 
utlännings perspektiv.

Hur ska man tillbringa Midsommar i Sverige? Na-
turligtvis vill man göra något speciellt, till exempel 
njuta av naturen och inte stanna stan. Men hur blir 
vädret? Många svenskar har ju en egen stuga eller 
båt, men det har inte vi. Däremot finns det en hel 
del fina campingplatser som enkelt nås med bil från 
Stockholm. Våra vänner Ela och Robert hade hittat en 
sådan campingplats i St:Anna skärgården, sydost om 
Söderköping vid havet. De tog sin egen bil dit (ingen 
Saab, men en Golf) och hade nästan rest tältet klart 

när vi kom fram med vår Saab 9-5 SportCombi. Vi, 
det var jag, min fru, dotter samt vår hund.

Tyrislöt
Campingplatsen heter Tyrislöt och jag blev impone-

rad – helt enkelt en vacker campingplats nära stranden, 
och med fin natur i omgivningarna. Vi började på en 
gång med att förbereda grillningen, nere vid havet, men 
vädret var som förväntat – ostadigt, blåsigt och ganska 
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kallt. Strax efter maten kom regnet som fortsatte under 
hela natten. Morgonen efter blev det hur fint som helst 
– hur trevligt är det inte att njuta av solskenet och den 
fräscha lukten i morgonluften?

Smultronstället
På Midsommardagen tog vi Saaben till Söderköping 

- en liten stad med medeltida utseende och som främst 
är känd för sitt läge vid Göta Kanal som går igenom 
staden. Här finns gott om turister på sommaren, och 
de älskar att köa framför en välkänd glassbar som 
heter ”Smultronstället”. Under sommaren är det inte 
ovanligt att se köer som är 50 meter långa. Efter en 
hel ”glasshink” var det dags för oss att åka iväg för 
att inte missa kvällsfärjan till Polen. Ela och Robert 
stannade fram till måndag och kunde njuta av ett dygn 
till på den vackra campingplatsen.

Nu var min plan att behålla Saaben i Solna under 
några månader, så jag avsåg att skjutsa min familj till 
färjeterminalen i Karlskrona för att sedan återvända 
till Solna samma kväll. Resan till Karlskrona via Eu-
ropaväg 22 gick utan problem, dock tog den längre än 
vi trodde. Min fru som alltid varit rädd för viltolyckor, 
sade till mig att jag skulle ta samma vägen tillbaka till 
Solna, och inte åka någon annan mindre väg som går 
genom skogsområden. Då vi till sist var vi framme på 
Stena Lines färjeterminal, väntade man bara på två 
passagerare och en hund vid incheckningen.

Riksväg 28
Efter ett kort farväl körde jag norrut, 50 mil framför 

mig. Hade jag lyssnat på min fru? Inte denna gången 
- jag tog inte E22 längs Östersjön via Kalmar, utan 
i stället Riksväg 28 via Emmaboda och Kosta, via 
Hultsfred, Vimmerby och Kisa i riktning Linköping, 
för vidare färd på E4:an som leder till Stockholm. 

Riksväg 28 är en ganska speciell väg för mig, för att 
den verkar skära igenom skogen, utan viltstängsel. 
Trafikvolym är relativt låg och jag hade redan njutit 
av denna rutt flera gånger.

Under de första 7 milen gick resan som vanligt. De 
senaste veckorna gick igenom mitt sinne. Den 8 juni 
hade vi nått Sverige med Stena Lines färja från Gdynia. 
Med oss åkte en Saab 9-5 NG och en Saab 96, båda 
uppenbarligen på väg till Saabfestivalen i Trollhättan. 
Det var vårt mål denna dag också, och efter en trevlig 
lunchpaus i Jönköpings stadspark nådde vi ”Made by 
Trolls” staden på eftermiddagen.

Under festivalen anordnades en bilutställning bakom 
Saab museet. Vår Saab var med på skönhetstävlingen, 
även om jag inte riktigt trodde att vi hade någon chans 
på ett pris. I vår kategori var den en blå 9-5 NG som 
vann – senare läste jag en artikel i Bakrutan, just om 
denna fina bil. Min familj och jag tyckte om Trollhät-
tan, mest på grund av de fina kanalerna och promena-
der i naturen. Efter festivalen tillbringade vi två veckor 
i vårt hem i Solna och nu var det Midsommarhelgen 
som gick mot sitt slut.

Älg på vägen!
Jag åkte vidare på Riksväg 28 och Eriksmåla var den 

sista byn som jag passerade. Vägen fortsatte genom 
skogen. Plötsligt såg jag 
ett stort djur som sprang 
ut ur skogen på höger 
sida av vägen. Jag brom-
sade ögonblickligen och så 
starkt som jag kunde, men 
det gick inte att undvika 
krock. Allt verkade hända samtidigt – ett stort slag gick 
igenom bilen och jag kunde inte längre se något genom 
vindrutan. Bilen stannade, lyckligtvis på höger sidan 
av vägen, och jag var inte skadad. Jag hade kört några 
centimeter av vägen, men kunde åka vidare till en liten 
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grusväg som jag såg några meter vidare. Jag gick ut ur 
bilen och sprang tillbaka på vägen. Inte långt bort från 
bilens plats såg jag ett djur som låg på andra sidan av 
vägen i diket, det rörde sig inte. På vägen tog jag upp 
några småbitar som hade ramlat av bilen. Jag såg inget 
annat på eller bredvid vägen, och ringde 112 för att 
anmäla olyckan och beskriva skadorna. Huva, trasig 
stötfångare, strålkastare, vindruta, vindrutetorkare, 
samt intryckt tak. Därefter ringde jag Motormännen 
för att beställa ett bärgningsfordon.

En halvtimme senare kom en bil med gulljus, men 
det var inte något bärgningsfordon. Det var en jakt-
samordnare som senare bekräftade att djuret var en 
älgko. Ett tag senare kom bärgningsbilen. Föraren 
hade själv en Saab 9-5 SportCombi och han körde oss 
till en Saab verkstad i Växjö. Han berättade för mig 
om en annan viltolycka som hade inträffat tidigare 
samma dag. Föraren av en ny Audi A6 såg plötsligt 
en älg framför sig och körde av vägen strax i skogen. 
Älgen försvann och Audi:n kolliderade med flera träd 

så att alla krockkuddar utlöstes. Det blev stora skador 
på bilen, men lyckligtvis blev ingen skadad.

Skadebedömmning
Efter en natt på hotellet i Växjö gick jag till plåtverk-

staden på Kronobergs Bilaffär. Som vanligt bar jag 
keps från Saab Car Museum – något som servicerådgi-
varen Mattias lade märke till omedelbart. Åh, det finns 
fortfarande några Saab fans kvar! Ja, ett fåtal finns 
kvar, skojade jag tillbaks. Jag tog även en titt på den 
stora fordonshallen som fanns bredvid, med tre 9-5 SC, 
en 9-3 SC och en 9-5 NG att beundra, alla i toppskick. 
Detta kunde tyvärr inte påstås om min Saab. Efter en 
första bedömning var Mattias försiktigt optimistisk 
om att bilförsäkringen skulle acceptera att betala för 
reparationen, även om det skulle ta inte bara veckor, 
utan månader innan bilen skulle bli körbar igen. Han 
lovade att förbereda en kostnadsbedömning före slutet 
av veckan, inför en reparation som innebar användning 
av begagnade reservdelar. Detta inte bara på grund av 
kostnaderna, utan också av hållbarhetsskäl.

Hopp om reparation
Under några dagar hoppade jag verkligen att repara-

tionen skulle kunna ske. Efter min återkomst till Solna 
var vi i kontakt över telefon. Till exempel hörde jag att 
någon bilexpert hade varit förbi och uppskattat bilens 
värde till ungefär 100 000:- kr. Men det fanns också 
svårigheter: bucklorna på taket var ett problem. För att 
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plana ut skadorna måste man först ta ut den bågformiga 
bakrutan - en vacker designdetalj på detta fordon. 
Problemen är dock att bakrutan kan spricka när man 
sätter tillbaka den, i ett specialförfarande under hög 
temperatur. Mattias tittade på en hel del andra detaljer. 
Fanns grillar i Griffin-mattkrom kvar? Ja, han hittade 
dem. Men redan i slutet av veckan stod det klart att 
kostnadsberäkningen för reparationen hamnade på 78 
000:- kr. Försäkringsbolaget bedömde bilens restvärde 
till 79 000 kr och erbjöd sig att lösa in bilen.

För mig var det första gången som jag råkade ut för 
en större försäkringsskada. Många som jag pratade 
med om detta i Tyskland och Polen undrade, liksom 
jag, om man inte helt enkelt kan få skadebeloppet från 
försäkringsbolaget, för att fixa reparationen i egen 
regi? Men så fungerar det inte i Sverige. 

Försäkringsbolagen vill ha kontroll över att olycks-
fordon repareras professionellt. Dessutom utförs 
dessa reparationer endast vid godkända verkstäder 
som inspekteras regelbundet. Allt detta görs för att 
undvika att fordon som repareras slarvigt eller bara 
delvis förorsakar trafikrisker eller t o m olyckor med 
allvarliga konsekvenser. Och olycksskador repareras 
endast om kostnaderna för detta är betydligt lägre än 
restvärdet. Annars får kunden restvärdet utbetalt, och 
bilen går till en bildemonteringsfirma som återvinner 
delar för att sedan sälja dem (detta bolag får inte heller 

reparera bilen och sälja den som begagnad senare). 

Med hänsyn till detta såg jag ingen realistisk chans 
att rädda Saaben. Kanske kunde jag ha ordnat trans-
port till Polen för att låta bilen repareras där och då 
till egen kostnad som skulle ha varit mycket lägre än 
i Sverige. Men även bortsett från kostnader, tid och 
energi som krävts för detta - så kunde det bli svårt att 
få bilen registrerad i Polen, med denna krockhistoria. 
Det var slut för min Saab.

Slutet för KNT 180
Veckan efter åkte Robert och jag till Växjö igen, 

i deras VW Golf som var utrustad med bland annat 
trötthetsvarnare och massagestol – moderna finesser 
som aldrig fanns att beställa till den första 9-5:an. Vi 
talade med Mattias igen, och det kändes synd för alla 
att bilen inte kunde repareras. Kostnadsberäkningen 
kostade honom flera timmar, men försäkringar betalar 
inte verkstaden för detta. Reparationen skulle ha varit 
ett relativt stort jobb för honom, med många timmars 
arbete för att bringa tillbaka Saabens tidigare glans. 
Men nu återstod det bara att ta några personliga före-
mål från bilen: barnstol, hundgaller, bruksanvisningen 
på polska, sex skivor från cd-växlaren och några saker 
till. Och adjö, KNT180! Det gäller att tänka framåt. 
Och andra Saabägare kommer bli glada när de söker 
begagnade delar till sina 9-5:or.
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Vad skulle hända nu - en ny Saab? Självklart hade 
jag börjat titta på nätannonser på en gång, och kontak-
tade olika ägare och återförsäljare. Å andra sidan - en 
sådan oförutsedd händelse i mitt liv är också en chans 
att ändra riktning. Vi var nära att köpa villa, vilket 
kräver inte bara pengar utan också tid och energi. En 
hobbybil, som Saaben faktiskt var, är då inte så viktigt 
längre. Det vill inte säga att jag hade för avsikt att sälja 
Saaben före olyckan – absolut inte. Men nu var bilen 
borta, och jag bestämde mig för att inte köpa en ny 
Saab för tillfället. Detta var hellre ett rationellt beslut 
– i motsats till Saabköpet i början av 2016, vilket var 
känslomässigt.

Bensin/Diesel?   Saab/Volvo ?
Men det fanns även andra aspekter som var av bety-

delse. Skulle jag köpa en dieselbil igen? Förmodligen 
inte, med hänsyn till planer att införa miljözoner i 
Stockholm och i andra städer i Sverige och utomlands. 
Även om vi inte brukar ta bilen till stan, gillar jag inte 
heller tanken att inte längre kunna åka dit. Skulle jag 
köpa en bil med BioPower bensinmotor istället? Kan-
ske, men jag stör mig av den avsevärt högre bränsle-
förbrukning (det räcker att jämföra förbrukningssiffror 
i broschyrerna) i samband med mindre tank (68 liter 
istället för 72 liter i TiD). Kanske en Aero med 75-li-

ters tank kunde ha varit intressant, men denna motor 
erbjöds inte längre i Griffin utförandet, åtminstone inte 
i Sverige. Vad sägs om koldioxidutsläpp? 246 - 251 g 
/ km för BioPower-motorerna och 204 g / km för 1,9 
TiD med automatisk växellåda, men endast 109 g / km 
för vår andra bil, en Volvo V50 DRIVe. 

Saab 9-5 är väl vackrare än Volvo V50, det är också 
en större och bekvämare bil och motorn ger mycket 
körglädje i samband med automatlådan. Däremot 
förorenar Volvon miljön mycket mindre, det var klart.

Men i alla fall saknar vi Saaben. Sedan februari 
2016 hade vi kört mer än 2500 mil, med en hel del 
överraskningar på vägen – goda och dåliga. Vi var i 
Tyskland flera gånger, en gång i Südtirol, till fjällen på 
vintern, och till Trollhättan i år. Men vem vet – jag tror 
inte att det är ett Saab-farväl för alltid. Kanske nästa 
Saaben kommer tidigare än vi tror, och nästa gången 
är det kanske jag som räddar en Saab ifrån skrotning, 
inte tvärtom.

Slutligen vill jag be alla läsare att överväga vägval 
grundligt när ni planerar bilresor. Om man har val 
mellan olika vägar, bör man undvika dessa som leder 
genom större skogsområden. Jag hade denna möjlig-
het, men tog ett annat beslut. I framtiden kommer jag 
att fundera annorlunda, och jag kommer att köra ännu 
försiktigare om rutten går genom skogen ändå. Och 
jag tänkte ofta på min kollega som sade, kanske lite 
skämtsamt, att jag skulle ha lyssnat på min fru!

Text och foto Arndt Mitwer Solna
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 Road tripp med SAAB 96 
Året är 2016 och vår son bor i England, och nu stundade det bröllop.  Allt startade med en morgongåva 

som bruden ville ge till brudgummen, såklart det skulle vara en svensk klassisk bil. Valet blev en SAAB 
96, och kort nos skulle det såklart vara. En 64:a i hyggligt skick införskaffades.

Eftersom han gifte sig i England, så det blev ingen 
biltur till bröllopet, det kändes lite osäkert med tanke 
på val av bil och årsmodell. Bilder på bilen och nyck-
larna skulle så klart överlämnas innan vigselakten.

Att äga en bil i Sverige, men bo i England är ju inte 
vad han har tänkt sig, så nu började planerna på en road 
tripp till nya hemlandet. Det är ju en lång resa mellan 
Örebro och Twyford, så planen var 3 dagars resa, och 
eventuellt en extra dag om det skulle krångla på vägen. 
Detta var i juni, och resan bestämdes skulle ske i bör-
jan av september. Med på resan skulle förutom sonen 
även engelska svärfadern vara, och såklart någorlunda 
tidstypiskt klädda.

Förberedelser
Hur förbereder man en 52 år gammal bil för en resa 

på 185 mil? Började med att byta ut det gamla reserv-
hjulet som var ett diagonaldäck fullt med torksprickor. 
Rundsmörjning, kontroll av växellådsolja och kylar-
vätska, sedan var den klar för avfärd. Tvåtaktsolja och 
dom mest gångbara reservdelarna införskaffades - om 
vi mot all förmodan skulle bli ståendes efter vägen. 

I början av september flyger sonen med svärfadern 
över till Sverige. Dom anländer sent på natten mellan 
torsdagen och fredagen, efter några timmars sömn var 
det dags att påbörja den efterlängtade resan - för att 
i bästa fall anlända till Twyford på söndagskvällen. 
Målet för första dagen var Köpenhamn, vilket innebär Inför avfärden,  från vänster artikelförfattaren Sven 

Pettersson, Norman Wood samt Philip Pettersson.



38 BAKRUTAN 4-201738

ca 60 mil. Tanken var att undvika motorvägar här i 
Sverige, så det fick bli västra sidan av Vättern och 
sedan fortsätta söderut på Nissastigen. Första stoppet 
blev söder om Jönköping där det var dags att inta den 
medhavda smörgåstårtan.

 Nästa stopp blev i Smålandsstenar, nu var det dags 
att ta fram tvåtaktsoljan för första tankning. Sedan 
rullade det på bra ända ner till Malmö där vi passade 
på att tanka innan färden över bron till Danmark. En 
lägenhet var hyrd i centrala Köpenhamn, vilket innebar 
att vi åkte på välbesökta gator. Det var många som 
uppmärksammade oss med tummar upp och genom 
att ta upp mobiltelefoner och fotografera den gamla 
svensken. Efter flera varv runt kvarteren hittade vi ett 
parkeringsgarage där vi kunde lämna bilen inlåst över 
natten. Efter mat och några välförtjänta öl var det dags 
för sängen.

Lördag
Lördag morgon klockan 8 startar resan till Hellstrasse 

i västra Tyskland där nästa övernattning är bokad. 
Hellstrasse ligger mellan Mynster och Dortmund, en 
dagsetapp på ca 70 mil. Det går fort att kolla av bilen 
innan start, man behöver ju inte lyfta oljesticka för att 
konstatera om det saknas olja. Den typiska blåröken 
sprider sig som en dimma i garaget vid uppstart av 
tvåtaktaren. Nu skulle vi leta oss ut ur Köpenhamn 
- vilket innebar att kryssa mellan glaskross på gator 
och trottoarer. Det hade festats rejält den natten med 
andra ord. 

Första etappen gick till Rödby där färjan tog oss 
över till Puttgarden. Väl i Tyskland är det autobahn 
som gäller, det skulle ta alldeles för lång tid att leta 
sig fram på småvägar. På vägen ner till Hamburg 
hittade vi en hastighet som passade både bilen och 
oss själva väldigt bra, 90 km/h. Då går bilen riktigt 
tyst i kupen, och vi kan prata utan att höja rösten, 
även bensinförbrukningen är förvånansvärt låg. Det 
blir inga långa stopp efter vägen, bara tankning och 
snabbt matintag, eftersom vi har för avsikt att komma 
till hotellet innan mörkrets inbrott. Allt rullar på bra, 
endast värmemätaren reagerar när vi plågar motorn i 
långa uppförsbackar. Enkel att åtgärda, rulla på frihjul 
nerför på andra sidan krönet, och motortemperaturen 
är normal igen. 

Ej kortbetalning!
Efter lite letande hittar vi hotellet, som ligger i en liten 

by ute på landsbygden. Efter incheckning är det dags 
för mat, blir rekommenderas en restaurang i nästa by. 
Efter en mycket god middag, så går jag till kassan för 
att dra kortet, men nu kommer en riktig överraskning, 
dom tar inte kort, och vi har inga Euro. Hur gör vi nu? 

Första stoppet

På jakt efter en parkeringsplats.

Nöjda resenärer på roadtripp.
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Finns en bankomat i en större by ca 20 km bort, så vi 
lämnar svärfadern som säkerhet medan vi åker för att 
leta efter bankomaten. Det gick bra, när vi kommer 
tillbaka sitter svärfadern med en whiskey i handen, 
han blev bjuden på den som tröst för vårt tilltag. Nu 
var det dags för sängen, vi hade ju en lång etapp även 
på söndagen.

Efter en tidig frukost bar det av mot holländska 
gränsen, inte alltför lång etapp. Dags för tankning och 
bensträckning, som vanligt kommer det fram intres-
serade personer som vill prata om, och fotografera 
bilen. Nu var det mindre vägar som gällde, men det 
gick bra, lite trafik på söndagsförmiddagen. Det blev 
inget mer stopp i Holland, vi var i Belgien fortare än 
vad vi tänkt oss. Nu hade söndagstrafiken blivit riktigt 
tät, men allt flyter på bra förbi Antwerpen och Gent. 
Åker mot Brugge för att leta oss vidare mot Calais 
och den bokade färjan till Dover. Passerar det stora 
flyktinglägret som är uppbyggt innan färjeläget, det 
är mycket större än man kan tänka sig. Väl i färjeläget 
kommer vi först till den Franska kontrollen, där man 
kollar pass och att vi inte tar med oss flyktingar över 
kanalen. Efter 200 meter kommer vi till den Engelska 
kontrollen, där samma procedur upprepas. 

Vänstertrafik
Nu är det skönt att åka båt några timmar, och fylla 

magen inför den sista etappen i England. Väl på andra 
sidan var det ingen kontroll alls, men nu skulle man 

börja köra på vänster sida. Efter någon mil byter jag 
med sonen, som är van att köra på fel sida. Man brukar 
säga att alla vägar bär till Rom, men här bär alla vägar 
till London, så mycket trafik. Twyford ligger ca 5 mil 
väster om London, vilket innebär att vi måste sitta i kö 
långa tider. Mörkret faller, och vi upplever lite dåligt 
med ljus, så vid nästa tankning upptäcker vi felet, en 
glödlampa i vänster strålkastare trasig. Inga problem, 
in på macken och införskaffa en H4 lampa, och felet 
åtgärdat. Faktiskt det enda fel som visade sig under 
hela resan. 

Nu var det bara att fortsätta till slutmålet, och firandet 
av att vi klarade road trippen på planerad tid, utan några 
som helst incidenter, varken i trafiken eller med bilen. 
Eftersom vi bokat en dag extra för eventuella drift-
stopp, hade vi måndagen fri och kunde besöka några 
microbryggerier och provsmaka den ädla drycken. 
Tisdagen blev återigen en resdag, men nu med flyg 
hem till Sverige och vardagen igen.

Precis ett år senare var jag åter i England, för ett 
besök på GoodWood festivalen. Den här gången var 
bruden med för att titta på dom gamla fina racerbilarna. 
Såklart åker vi i SAAB:en, men nu med nya engelska 
registreringsskyltar. Jag kunde faktiskt inte upptäcka 
någon mer SAAB kortnos på den stora parkeringen 
med entusiast bilar.

Text o foto Sven Pettersson
På besök vid GoodWood festivalen från vänster Norman med 
dottern Melaine samt Philip och Sven.
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Händelser i Saab Skånia 2017

Saabträff i Höör 6 maj
Årets första Saabträff i Skåne var träffen i Höör 

där gänget hade lyckats samla en stor mängd 
Saabar av olika modell och årgång. Ett trevligt 
arrangemang som nu är etablerat bland Saaben-
tusiasterna.
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Händelser i Saab Skånia 2017
Åter igen har det snart gått ett år. Saab Skåniasektionen har genomfört månadsträffarna 

på Bialitt med träff andra torsdagen varje månad och glädjande är att nya medlemmar 
också har dykt upp. Kontakter knyts och frågetecken om våra Saabar rätas ut.
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Saabträff i Vollsjö 13 
maj

Lasse och Thomas i Vollsjö gjorde 
en repris på förra årets träff och bjöd 
in till en ny Saabträff i Vollsjö. Det 
fanns en hel del reservdelar och 
verktyg till försäljning även denna 
gång. Bilverkstaden har nu ny ägare 
så vi får se om det blir en ny träff 
nästa år.

Saabmarknad i 
Saxtorp 20 maj

Åter igen kallade Wigren med 
medhjälpare till Saabmarknad i Sax-
torp. Besökare kom från både när 
och fjärran och det är alltid kul att 
rota bland delarna, titta på Wigrens 
bilar och ljuga med likasinnade. Det 
blir säkert en repris 2018.

MHK Skånes ”Gröna 
träffen” 25 maj

Motorhistoriska klubben i Skåne 
anordnar en hel del träffar där Saab-
klubben brukar vara bra represente-
rade. Årets ”Gröna träff” var inget 
undantag.
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Klippan Classic 28 maj

När våren kommit igång på allvar 
så kunde man deltaga i träffar och 
evenemang nästan varje dag i veck-
an. I Klippan anordnades en trevlig 
träff som vi säkert återvänder till.

Saabfestival i 
Trollhättan 9-11 juni

Saabfestivalen i Trollhättan får 
man ju inte missa! Vi var en del 
från Saab Skånia som körde upp 
och deltog i festligheterna. Alltid 
trevligt att träffa likasinnade och att 
besöka museet.
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Thulinträffen 22 juli
(Thulinträffen på Citadellet i 

Landskrona är speciell eftersom man 
parkerar innan för den yttre vallgra-
ven och detta innebär att platsen är 
begränsad. Saabklubben hade fått 20 
platser och vi lyckades få in 22 bilar 
på vår yta. Bestämmelserna är också 
gränssättande med bl.a minst 150 cm 
mellan fordonen. Fördelen är att folk 
i rullstol kan ta sig fram utan problem 
vilket uppskattas.

Vi firade bl.a Saabs bilar 70 år, Saab 
Turbo 40 år och 9-5 30 år.

Träffar i Gärsnäs på Österlen
I byn Gärsnäs mellan Tomelilla och Simrishamn har 

det anordnats kvällsträffar några år och dessa har nu 

blivit etablerade med underhållning, försäljning mm. 
En trevlig träff med en mängd olika fordon och annat 
av intresse för motornördar.
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Fly N Ride på 
Ljungbyhed 16 september

Saabs bilar har ju arvet från flyget och 
därför är det ju passande att deltaga i 
Fly N Ride på före detta Flygflottiljen 
F5 på Ljungbyhed. Visst är det en spe-
ciell känsla att se och höra en Vickers 
Supermarine Spitfire Mk. XVI taxa ut 
och dra iväg med ett vrål från V12an! 
Många plan i luften och många fina 
fordon på plats.

Vad har då ordföranden i Saab Skånia-
sektionen pysslat med under året? Det 
har blivit en hel del besök på diverse 
arrangemang och Sonetten har rullat 
ovanligt många mil. Även rallybilen har 
visats upp men tyvärr blev det inte åkt 
mer än en tävling under året. Vi gjorde 
comeback i Simrishamn efter 31 års 
uppehåll och hade riktigt trevligt! 

Mer bilder och annat hittar du på vår 
hemsida:  https://saabklubben.se/skane/
index.html  Välkommen att besöka oss 
på träffar och evenemang! Nu inväntar 
vi vårt julabord!

Vi ses!
Text o bild:  Bengt Åkesson
Ordf Saab Skåniasektionen

Foto: Håkan Bercic)
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När jag i mitten av 80-talet började renovera 
sextiotalsfordon så började det med en Porsche 356 
SC av årsmodell 1964. 

Jag hade alltid haft ett stort hjärta för denna ultimata 
sportbil och när jag hittade en så var det bara att slå 
till. Kruxet var bara att den fanns i England, men vad 
gjorde det? Den var min dröm och snart stod den i mitt 

garage i Malmö, klar att renovera. Några år senare var 
den klar och blev en härlig upplevelse under några 
somrars körning. Men…jag gillade inte att den var 
högerstyrd, tyvärr, så den fick gå tillbaka till England. 
Där den hamnade hos en entusiast som gillade vad han 
fick se och som länge sökt just en sådan helrenoverad 
fin 1600 Porsche.

Det blev sen fler Porschar, nu av modell 911. Som 
jag köpte som renoveringsobjekt och la ner mycket tid 
på att få i perfekt skick. En 911 S Targa av årsmodell 
1968 (DCG 887) visade sig ha fyra olika färger när 
jag började slipa på silverlacken. Längst ner fanns ori-

ginalfärgen Blutorange, därefter gul, grön och ytterst 
silver. Massor av rost betydde nya plåtdelar fram- och 
undertill, nya skärmar, tröskellådor och dörrgavel-
plåtar med mera (plåt- och andra Porschedelar fanns 
faktiskt att köpa då på Scaniabilar i Malmö). Motorn 

Att jag skulle bli så förälskad 
i gamla Saabar trodde jag 

aldrig skulle hända!
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renoverade jag liksom Bosch K-jetronic systemet 
som klubbens tekniker i Stockholm fixade till till mig. 
Nya bromsok, skivor, stötdämpare och hjullager var 
nödvändigt. Liksom nya mattor och Recarostolar som 
sportigt extra (annars helt återställd i original). 1990 
var renovering och omlackering i originalfärgen klar 
och -68:an gick genom besiktningen som en dans.

Några år senare fick även den en ny ägare och min 
nästa Porsche var redan inhandlad under tiden och 
under renovering. En 911 T 1973 som egentligen var 
för ”ny” då jag var frälst på 60-talare. Så den fick ett 

kort liv hos mig. Mindre rostlagning och motorreno-
vering, då jag tyvärr smällde en kamaxel så jag var 
tvungen att riva motorn och byta båda kamaxlarna 
och renoverade motorn samtidigt. Samt omlackering 
i originalfärgen Porscheröd.

En till 911:a av årsmodell 1981 fick även den audiens 
hos mig. Den blev jag väldigt förtjust i trots att den var 
från åttiotalet. Men ett husköp kom hastigt emellan så 
den fick snabbt vingar och hamnade i någons garage 
i Älmhult i Småland.

Passerade genom mitt garage under åttio- och nittio-
talet gjorde dessutom flera andra bilar, både av sportig 
karaktär och mera ”sedan-vanliga”. En Triumph Spit-
fire MK 1964, som var i mint condition redan när jag 
köpte den 1984 hade gått endast 4000 mil. 

Första ägaren, en flygtekniker hade verkligen va-
rit väldigt rädd om den. Han hade till exempel fört 
”loggbok” efter varje sommarkörning, gått igenom 
oljor, vattennivåer och kollat att allt var okej innan 

han körde in den i sitt garage. Den var inte textylad 
utan ramkonstruktionen smorde han in med spillolja 
efter körningarna. 

Tala om att vara hängiven sportbilsentusiast! Alltså 
inte mycket för mig att renovera. Bara för oss att ta 
på accessoarerna: skinnhjälm, skinnhandskar, sol-
glasögon, scarf och skinnpajer och glida i maklig takt 
genom det skånska landskapet. 

Två DKW:er fick också passerkort i mitt garage. En 
cabriocoatch från 1938 och en AU 1000 från 1963, 
som fick nya liv efter helrenovering. Dock inte av 
mig, även om det sved när jag sålde dem. Jag har 
ända sen barndomen vuxit upp med en farsa som var 

DKW-fantast, och i egen regi och verkstad under 
femtio- och sextiotalet reparerade DKW-spånkorgar 
och sedermera 3=6:orna, efterkrigstidens verkligt fina 
och ”sportiga” familjebil. 
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Att jag därför blev DKW-frälst kanske inte är så 
konstigt. Men det kom många andra märken i min ägo. 
Som också fick del i mitt garage. Som till exempel en 
Volvo P1800 från 1961, med chassinummer 64! den 
första modellen; som då under ett par års tid skruvades 
ihop i England.

BMW 3,0 Si, BMW 1602, BMW 320 och en sexcy-
lindrig BMW, VW-Golf, Mercedes, några udda märken 
och flera vanliga Volvo 245-264 har också fått ”nytt 
liv” i mitt garage och betjänat familjens transportbehov 
under många år. 

Jag kunde bara inte säga NEJ!

Lomma, strax norr om Malmö/Arlöv, för renovering. 
Utan alltför mycket entusiasm, måste jag erkänna. Men 
ju längre jag höll på desto mer intresserad blev jag. 

Konstruktörerna på Saab i Trollhättan kunde bygga 
bilar dom också, det blev jag helt klar över. Diskus-
sioner med flera Saab-fantaster i klubben gav många 
tips och gamla/nya reservdelar fanns det gott om, 
visade det sig. Saab 95 gick iväg klar för lackering, 
en fin 78:a tog sen förstingens plats.

Men de ”riktiga smyckena” från sextiotalet har alltid 
fått företräde. Jag fick genom en slump nys på en Saab 
95 V4 för ett tiotal år sedan. Utan att jag ”ville” eller 
”kände för den” så blev den min för en spottstyver . 
Den stod på sock på en bakgård i Lomma. 

Den hade senast ”gått på en bröllopsresa” i Sverige, 
ytterligare tio år tidigare, men sen slocknat här på 
bakgården. Historiken är att den tillverkades i Arlöv 
1975 med första registrering i Danderyd, Stockholm. 
Ytterligare en ägare i Bagarmossen innan den kom 
”hem till födelseorten” och hamnade i mitt garage i 
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Denna Saab 96 GL V4 från 1978 hittade jag i orört 
originalskick i Eslöv. Jag skulle köpa vinterdäck till 
min 95:a och när killen öppnade garageporten så stod 
”pärlan” där. Det blev kärlek vid första ögonkastet, för 
att använda ett slitet uttryck. 

Trots att det inte var en sextiotalare. Men, men….
även för min fru sa det ”klick”! ”Jag gillar färgen”, 
sa hon. Och veckan efter stod den i garaget. Så även 

vinterhjulen. Mätaren stod på 8.909 mil! Ett makalöst 
fynd och en Saab som levt med sina fyra ägare – alla i 
Skåne - i snart fyrtio år. Den låter som en riktig Saab 
ska låta, har jag fått veta. Den gick lite knackigt i 
början, men byte av accelerationsmembran och lite 
andra justeringar gjorde susen. Nu blir det finåkning 
till olika evenemang och motorträffar. Under tiden som 
jag jobbar med mitt nya renoveringsobjekt!

Nu jobbar jag med mitt nästa Saab-projekt!

Denna Saab -67 stod i Tomelilla och väntade på mig 
- för att få ett liv till! Den skulle egentligen ha använts 
till rallycross på Svampabanan i Tomelilla. Men ägaren 
valde att sälja den till mig istället. Tack och lov. Jag 
såg potentialen i denna unika Saab, och att det var 
första modellåret av en Saab V4 gjorde inte saken 
sämre. Tvärtom, nu hade jag en V4 i ”båda ändarna” 
av tillverkningsperioden. Och en genuin sextiotalare, 
precis en sån jag ville ha! 

Med yttre kromdetaljer istället för plast. Med in-
strumentbräda och mätare som får mig att tänka på 
cockpit i ett flygplan. En känsla av genuinitet och bästa 
utförande. En Saab som är nybliven 50-åring i augusti, 
och efter min renovering och lackerarens arbete med 

finish och färg så kommer den säkert att rulla många 
sköna mil på vägarna igen. Besiktningsbefriad (som 
den blir) när den gått igenom nästa besiktning och 
därmed en raritet att äga. 

Vägen dit har börjat och i skrivande stund är all 
rostlagning gjord. Hela botten fram och bak har fått 
nya originalplåtar från Jannes reservdelslager påsvet-
sade. Tröskellådor och hjulhus lagade och nya dörrar 
på plats. Nya skärmar och kederlister. Bromsok och 
kopplingscylinder renoverade och nya bromsrör och 
hjulcylindrar och backar bak. Ny bränslepump och 
membran/packningar bytta. Och ännu så länge en 
orenoverad motor, men som låter riktigt ”saabig” 
och spinner som den ska. Det finns säkert mycket 
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att hämta här, den var ju tänkt att flyga fram på ral-
lycrossbanorna. Liksom ”storasystrarna” uppe i luften 
på sina lätta vingar.

Jag kan inte undanhålla er några bilder från den 
omfattande renoveringen. Längre fram hoppas jag få 
visa slutresultatet med alla kromade lister och märken 
monterade.

PS. Jag söker ryggstöden fram i samma röda 
klädsel (mössen har varit hungriga).

Text och foto Gert Klapp
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Nya besiktningsregler den 
20 maj 2018

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att de fasta besiktningsperio-
derna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.Regeländringarna är en anpassning till 
gällande EU-lagstiftning. Det här blir nytt:

De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista 
siffran i registreringsnumret, slopas och det införs 
rörliga perioder.

Regeln om respittid tas bort. 
Krav på kontrollbesiktning införs för A-traktor och 

traktor b.

Följande fordon undantas från kravet på periodisk 
kontrollbesiktning under förutsättning att de har en 
godkänd och gällande kontrollbesiktning under den 
senaste 24-månadersperioden:

Personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-
traktor och EPA-traktor som är 50 år eller äldre.

Släpvagnar som är 50 år eller äldre och som dras av 
något av ovanstående fordon.

Motorcyklar som är 40 år eller äldre.

Följande fordon kan undantas från kravet på periodisk 
kontrollbesiktning:

 Tävlingsfordon (personbil och motorcykel) med 
orange registreringsskylt.

 Amatörbyggda fordon och amatörbyggd bil upp-
byggd med byggsats, som utseendemässigt och tek-
niskt efterliknar fordon som är äldre än 50 år (bilar) 
eller 40 år (motorcyklar) och sällan eller aldrig används 
i trafik. Förutsättningen är att fordonet är registre-
ringsbesiktat eller att redan registrerade fordon har en 
godkänd och gällande kontrollbesiktning under den 
senaste 24-månadersperioden.

Fordon som befinner sig på vissa mindre öar utan 
fast förbindelse under förutsättning är att de har en 
godkänd och gällande kontrollbesiktning under den 
senaste 24-månadersperioden samt en giltig dispens.

Lagstiftningen trädde ikraft den 20 maj 2017, men 
de nya reglerna börjar tillämpas först från den 20 maj 
2018.

Observera att fordon som har körförbud fortsätter att 
ha körförbud även efter att de nya besiktningsreglerna 

börjar gälla.

Om du ställer på ett avställt fordon som har körförbud 
på grund av utebliven kontrollbesiktning, kan du idag 
i vissa fall få en respittid på 21 dagar med kontroll-
besiktningen. Det innebär att du kan köra ditt fordon 
i tre veckor från påställningsdagen innan fordonet får 
körförbud. När de nya besiktningsreglerna börja gälla 
tas regeln om respittid bort men om du har har beviljats 
respittid innan den 20 maj 2018 så gäller den. 

Veteranfordon

När de nya reglerna börjar tillämpas ska fordon äldre 
än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år undantas från 
kravet på kontrollbesiktning.

De nya besiktningsreglerna innebär att fordon, 
oavsett vikt och som inte används i yrkestrafik, som 
är äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år blir 
befriade från besiktningsplikten.

En förutsättning för att bli befriad från besiktnings-
plikten är att fordonet har en godkänd och gällande 
kontrollbesiktning inom den senaste 24-månaderspe-
rioden när undantaget ska börja gälla.

Tidigare var fordon av årsmodell 1950 eller tidigare 
besiktningsbefriade, men nu kommer man istället att 
räkna från fordonsåret för att avgöra när fordonet ska 
befrias från besiktningsplikten. Om fordonet har en 
årsmodell är fordonsåret samma som årsmodellen men 
om årsmodell saknas är fordonsåret istället fordonets 
tillverkningsår. Om både årsmodell och fordonets 
tillverkningsår saknas är fordonsåret det år då fordonet 
togs i trafik första gången.

Källa Transportstyrelsen 20171114
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Min SAAB-historia
i korthet 

Jag är nu inne på den 15:e SAAB-en. Här kommer några minnen. 

Till att börja med - varför Saab?
Att den blev en SAAB första gången 1975 berodde till 

mycket stor del på min granne. Vi samåkte en period 
från våra boenden i Arkelstorp till jobb i Kristianstad. 
Min fru och jag hade en Renault 10 och när jag fick 
åka i min grannes SAAB, märkte jag skillnaden - om 
jag uttrycker mig milt.

SAAB-en vi köpte var fem år gammal och hade 
gått 8 000 mil. Den hade den engelska motorn som 
egentligen gick mycket tyst och mjukt – och med 
frihjulsfunktion. Dock; när vägmätaren skulle slå om 
till 16 000 mil hände något annorlunda. Vi skulle hälsa 
på svärföräldrarna strax utanför Tingsryd en söndag-
eftermiddag. När vi svängde av från E22 vid Bräkne 
Hoby kunde jag inte rubba växelspaken. Den var fast 
i fyran (som ju då var den högsta växeln). På knack-
ande motor (ungdomar vet väl inte att en överbelastad 
motor knackade förr..) gled vi in till taxistationen i 
Bräkne Hoby. 

Ägda bilar 
(varav 10 har varit tjänstebilar i mitt företag) Årsmodell
• Saab 99     1970 
• Saab 99 CombiCoupe   1975 
• Saab 900 Sedan    1986 
• Saab 9000 CD    1990
• Saab 9000 CSE    1995
• Saab 9-3    1997
• Saab 9-3    1999
• Saab 9-3 Aero    2000

• Saab 9-5 Aero Combi   2001
• Saab 9-5 Combi    2002
• Saab 9-5 Aero Sedan   2004
• Saab 9-5 Sedan    2006
• Saab 9-5 Combi aut   2007
• Saab 9-5 Combi aut   2009
• Saab 9-3 Aero Combi aut   2010 t v

Tuff hemfärd
Men som smålänningar vi var i grun-

den, kunde vi inte tänka oss något annat 
än att försöka fortsätta resan med egen 
bil. Jodå, de fantastiska taxichaufförerna 
puttade igång oss och vi drog iväg på 
fyran. Jag visste att hade vi tur skulle vi 
klara av utfarten till vägen mellan Ron-
neby och Växjö, men måste vi stanna 
skulle det vara färdigkört. Vi kom till 
korsningen i Backaryd någon mil från B 
Hoby. Jag sa till min fru: blunda och håll 
i dig för här gäller det att klara utfarten 
med – just det, fart. 

Vi hade väl någon ovan molnen som 
räddade oss för vi kom ut på vägen trots 
högväxel. Som namnet antyder ligger 
Backaryd nere efter en rejäl nedförs-

backe om man kommer från Växjö-hållet. Men vi kom 
ju från fel håll och fick köra i detta rejäla, välkända 
motlut. Jag har sedan dess inte plågat någon av mina 
SAAB-ar på det viset. 

Vi kom fram till Autoverkstaden i Tingsryd och 
de fick börja jobba med bilen på måndagen (det var 
synkringarna som hade gett upp enligt dem – och den 
reparationen grävde ett djupt hål i min plånbok..)

Brinnande Lancia Prisma
Men trots detta fortsatte jag med SAAB (jag har bara 

köpt begagnade) som du ser i min uppställning. Jag 
var otrogen 1986-87 då jag köpte en ”halvSAAB” 
nämligen en Lancia Prisma som ju såldes av SAAB-
återförsäljare. Den var kul att köra, men kvaliteten 
stod inte i proportion. Ägaren till SAAB-verkstaden i 
Alvesta sa till mig när jag för första gången kom med 
min Lancia: ”Låt italienarna köra och ha hand om sina 
egna bilar!”. Han tänkte bl a utrymmet (avsaknaden 
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av) i motorrummet. Nej, den otroheten slutade med att 
bilen brann upp mitt inne i centrala Alvesta. Snacka 
om att få uppmärksamhet. Jag blev trogen igen och en 
vit SAAB 900 blev starten till min fortsatta historia. 
En stor bidragande orsak till fortsatta SAAB-köp var 
”Lasse Lack” utanför Hovmantorp. Han var envis och 
gav mig hela tiden tips om fina inkomna bilar. Och 
så hade han en fantastisk mekaniker, Micke, som jag 
följde efter när han för ett par år sedan flyttade till 
Atracco i Växjö.

SAAB 9-3 Aero Combi
Nu äger jag alltså en SAAB 9-3 Areo Combi aut och 

jag våndas för den dag jag kanske av tvingande skäl 
måste skilja mig från den. Jag kör över 3 000 mil om 
året och tiden går fort när man åker i en fantastisk bil 
– som aldrig – enligt mig – kan överträffas av annat 
bilmärke.

Text & foto
Nils-Erik Persson, Alvesta
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Nya telefontider
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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 - torsdag 08,30-16,30

Lunchstängt 12,00-13,00 

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

Saabklubbens reservdelslager kommer att ändra telefontiderna då vi öppnar igen efter jul o ny-
årsledigheten, från och med 2018-01-10. Nu vi tar bort telefontiden på kvällstid som vi haft på 

onsdagarna, vilket beror på låg efterfrågan. Så följande tider gäller hädanefter:

Nytillverkat
Reparationsplåtar bakskärmskanter 
Saab 9-5 5drs 1999-2010 
Art.nr:  
5413836-1 Främre del, höger sida
5413836-2 Bakre del, höger sida
5413828-1 Främre del, vänster sida
5413828-2 Bakre del, vänster sida

Pris: 850:-/st

Viktigt!!
Saabklubbens reservdelslager kommer att ha stängt för Inventering och 
jul och nyårsfirande fr.o.m. 2017-12-18, vi öppnar återigen 2018-01-10. 

Naturligtvis kan du lägga in beställningar via webshoppen men leveranser 
kommer ej att ske förrän vi öppnar igen. 

Vi vill också tacka er medlemmar för att ni handlat reservdelar m.m 
så bra av Svenska Saabklubben under året som gått så vi kan fortsätta 

vår utveckling av Saabklubbens reservdelsverksamhet, och därmed vill vi 
önska er en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År.

Vänliga hälsningar önskar vi er från 
Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet.
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Packningsats till motor Saab 92 1950-1956
Artikelnummer: 702527-SA
Pris:275:-/saPackningsats till växellåda Saab 92 
1950-1956
Artikelnummer: 703658-SA
Pris:150:-/sats
Packningarna finns också att köpa var för sig i web-
shoppen. 

Lastfjäder par, Saab 900 1979-1993 
Förstärkt, Progressivt utförande.
Tråddiameter: 15,5mm
Längd obelastad: 320 mm.
Ytterdiameter: 120 mm
Art.nr: 894581-LA
Pris: 1550:- /par

Klädseltyg 93,96 1956-1960 Röd/Svart Rutigt
Artikelnummer: 709030

Tröskelplåt 95,96 1960-1980 , 
Passar vänster och höger Sida, underdel. 
Grundlackerad.
Artikelnummer: 760021
Pris:395:-/styck

eSID för Saab 9-3 2003-2006 finns att beställa hos 
Svenska Saabklubbens reservdelslager/webshop.
Art.nr: eSID03-06
Pris: 1935:- 
Pris:720:-/meter
Tillverkat av tyg i mycket hög kvalitet.

eSID för Saab 9-3 2003-2006 finns att beställa hos 
Svenska Saabklubbens reservdelslager/webshop.
Art.nr: eSID03-06
Pris: 1935:- 
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Vi har kommit överens med Orio som säljer Saab Originaldelar till de nyare Saabmo-
dellerna om ett samarbete som innefattar följande: 

Du som medlem kan beställa reservdelar till din nyare Saab genom Svenska Saabklubbens re-
servdelsverksamhet och därmed erhålla 10-15% rabatt på delarna och samtidigt få det skickat 

fraktfritt till dig.

Hur gör du då  -Mejla eller ring till oss på reservdelslagret och beställ det ni behöver. Med-
dela oss gärna ert registreringsnummer på bilen du ska ha reservdelarna till. 

-Vi ser till att beställa delarna direkt från Orio till er. Leveranstid 3-4 dagar.
-Faktura på de beställda reservdelarna för ni via mail/brev från svenska saabklubbens reserv-

delsverksamhet. 

Som medlem sparar du pengar på att inte behöva betala frakten och genom rabatten på reserv-
delarna. Sedan sparar vi alla på miljön då paketet inte behöver ta 

omvägar via reservdelslagret. 

Mailadress: reservdelar@saabklubben.se
Telefon nr: 073-036 94 80 

Nytt om 

mellan Svenska Saabklubben och Orio
Reservdelssamarbetet 

Fixtursats, Begagnad
93,95,96 1956-1980 För växellådsrenovering av 
3-4 växlade, innehåller följande: 

-Demontering-monteringsjigg,
-Mätverktyg för injustering pinjongaxel,
-Mätverktyg för injustering av gavellock.
-Verktyg för demontering o montering av frihjulsnav,
-Indikatorklocka med 3st mätspetsar.

Alla delar är i mycket bra skick. 
Art.nr: 784100-SA
Pris: 4500:-

Lättmetallfälgar 4st

900 1981-1987 Aeromodell, Inklusive centrumkaps-
lar, fabriksnya, 5½x15”
Art.nr: 105121800 
Pris: 5500:-/ 4st
Först till kvarn, finns bara 1st sats om 4st fälgar. 
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Saabklubbens 
Reservdelsmarknad

Lördagen den 19.e Maj 2018 ska ni boka in för en trevlig dag vid Svenska Saabklubbens reservdelsla-
ger i Skattkärr, då vi kommer att ha försäljning från såväl klubbens nydelslager som begagnatlagret, 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

Evenemang som Saabklubbens reservdelsverksamhet 
kommer att delta på under 2018. 

-27:e Januari Saab o Volvoklubbens reservdelsmarknad i Göteborg. 
OBS!! Endast förbeställda delar levereras. 

-Årsmötet 2018 

-19:e Maj, Saabklubbens reservdelsmarknad i Skattkärr ( Se separat annons). 

-1.a Juli Saab och Saaboträff Hamrebanan i Hedemora.

-2:e September besöker vi Östgöta Saabklubbs reservdelsmarknad i Norrköping. 

Observera att vi endast tar med förbeställda reservdelar till de olika evenemangen (gäller ej marknaden i 
Skattkärr), vi kommer endast att ha med ett mycket begränsat utbud av annat förutom förbeställda reserv-
delar. Så beställ i tid via webshopp,telefon,mail för att vara säker på att få era önskade delar levererade. 
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Nyinkommen klubbregalia 
Långärmad pikétröja i mycket hög kvalitet, marinblå 
färg med Saabklubbslogga på ärmen och flygplansvingar 
på bröstet, finns i olika storlekar. 
Pris: 450:-/st

Fleecejacka, Stickad, i marinblå färg med gamla saablog-
gan på bröstet. 
Pris: 350:-/st

Nödhammare/Bältesskärare för att slå sönder bilrutan 
om olyckan skulle vara framme, 
Art.nr: 12-18
Pris: 30:-St

Reflex Ursaab i mjukplast CE-godkänd. 
Art.nr: 12-20 
Pris: 25:-/st

Knapp ” I Love Saab” 
Med säkerhetsnål på baksidan. Färg: Blå botten vit text.
Art.nr: 12-19
Pris: 10:-/st

Kika in i Saabklubbens Webshop, där 
finns alla varianter att köpa! 
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Som reservdelsansvarig och anställd hos Svenska Saabklubben är det många arbetsuppgifter som ska 
utföras, bland annat att köpa in reservdelar från olika leverantörer, bilverkstäder och privatpersoner 
som vi på lagret blir kontaktade av. 

Det är just det som vi vill tacka er för, ni bidrar på det sättet till att medlemmarna i Svenska Saabklubben kan 
få tag i reservdelar som de behöver så att fler Saab bilar kan räddas och finnas kvar för framtiden, överskottet 
som uppstår går in i verksamheten så att vi kan fortsätta att nyproducera svåra reservdelar som behövs, kanske 
just ni levererat en ny reservdel som vi kan använda som referens vid nytillverkning?

Tack till Saabklubbens 
leverantörer!

Sedan är det ju alltid trevligt att få träffa er och få höra era historier om ert Saabägande, har alltid blivit trevligt 
bemött av er och det värmer extra mycket för en ”reservdelsgubbe”.

 
Ett stort tack till er allihopa. 

God Jul och ett riktigt gott nytt år önskar: 
Jan Karlsson

Reservdelsansvarig för Svenska Saabklubben

Claes Hedlund med Fru som bor i Sundsvall som levererat 
reservdelar till Svenska Saabklubben under 2017.

Thommy Hedén med broder Leif Hedén som bor i Älvdalen 
som levererat reservdelar till Svenska Saabklubben under 
2017.
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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  Fax. 0522-665221  Riks-
vägen 26, 355 72 INGELSTAD  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

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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Vägbeskrivning till marknaden :
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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 
Vintern/våren 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:

11 Jan Månadsträff Bialitt
8   Feb Saab Skånia Årsmöte
8   Feb Månadsträff Bialitt

12 April Månadsträff Bialitt m miniloppis
1   Maj Första tisdagsträffen Löddeköping
10 Maj Månadsträff Bialitt m miniloppis

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

Välkommna  Styrelsen

Efter branden i vår samarbetsklubb UVS lokal förra vintern 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/

Se också info och kallelse till vår årsmöte på annan plants i tidningen
Hälsningar Styrelsen

Träffkalender 
vintern 2017

Evenemang
 Lokala träffsamordnare 

Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare
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Vinterprogram  2017
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

Vinterkalender 2018
Under vintern/våren 2018 kommer vi att träffas vid föl-
jande tillfällen dit alla som är intresserade är varmt väl-
kommna!

27 Januari.    Samåkning till veteranmarknad i Hovmantorp. Avresa från Cirkle K Karlskrona 07:30.
Mars.   Samåkning till Årsmöte i Trollhättan
21 April.  I krösnabanans spår. Samling i Nättraby 10:00.
2 Juni.    F lyg o bilträff på Emmabodabanan.

Med vänlig hälsning, Kenth Mattisson 0735-211556.

Köp o Sälj
Säljes

Köpes

Säljer ut lite blandade Saabdelar.
Saab 2-takt: dörrar i hyfsat skick, motorhuv, långnos-
motorer och lösa block och förgasare, drivaxel 65, instru-
mentbräda 95 och 96 kortnos med fin överdel
instrumentbräda långnos fin överdel

Saab V4: motordelar, motorer en 1500 cc och en 1700 cc, 
kolvar och stakar 1700 cc, 2 nya original framskärmar som 
även passar sport, drivaxlar och knutar, fälgar 41/2” 1977-
80, 1 st sonettfälg stål, nya avgasdelar mellanrör, nya blin-
kers, bärarmar, original tillbehörspoiler ny, gummimattor, 
skyddsplåt i glasfiber med fästen, beggade skärmar, beg-
gad långnoskrom

Saab 99 och 900 OG: Radiokonsoll, Framskär-
mar nya och finbeggade, motorhuv och baklucka 
cc,drivlinor,turbospoiler baklucka,  ny matta lejonbrun 
1975-76, bärarmar, 4 st Ronalfälgar med s-däck, blå fram-
stol 1977, dragkrok, stötfångare, fina dörrar till 4-och 5 
dörrars, gummimattor olika färger, skyddsplåt original,

Saab 9000: framskärmar CSE röda och grön, dörrar röda 
och gröna, huvar, baklucka, dragkrok, svart skinninred-
ning, stötfångare CSE, diverse småplock

Komplett intercoolersats till 900 S, två främre läder-
säten 900 OG,
saabmartin@telia.com

Rund backspegel Delco General
11 cm i diameter, Hel eller i delar.
Duettarmar 14 cm långa.
Kjell Kindstrand, Grimslöv.
0476 - 28 084

Saab 9-3: Två svarta elstyrda framstolar i nyskick, passar 
även 900 cab och 900 ng
Saab 9-5: skinninredning i nyskick till sedan

Hela bilar: Saab 9000 CC 2,3 i GLE, lågmilare med skinn 
och taklucka, Saab 900  cabriolet 1994 , USA-import, 
20000 mil, vettigt bruksskick, scarabegrön, bra cab, Saab 
9000 i 2,0 1986 vit, hyfsad bil med lite småfix,

Föredrar mailkontakt: saabmartin@telia.com, 0768-
039343

Saabspeglar
Gamla ovala modellen, rostfria, Nyrenoverade.
Kjell Kindstrand, Grimslöv.
0476 - 28 084
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Kallelse Saab Skånias årsmöte på Bialitt.
Torsdag 8 februari 2018 klockan 1800.

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Val av ordförande och protokollförare för mötet.

§ 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 4. Fastställande av röstlängd.

§ 5. Fastställande av dagordning.

§ 6. Fråga om kallelse behörigen skett.

§ 7. Verksamhetsberättelse, utvärdering föregående år.

§ 8. Ekonomi.

§ 9. Val.  Vice ordförande 2 år, Kassör 2 år, 2 st ledamöter 1 år, valberedning..

§ 10. Inkomna motioner.

§ 11. Ordet fritt. Planering 2018.

§ 12. Mötets avslutning.

Motioner skickas till Bengt 
Åkesson helst via mail bengt.
sonett@telia.com eller:
Bengt Åkesson
Östraby 9122
24297 Hörby

KALLELSE till årsmöte för 
SSK Norrland
Söndagen den 18 Februari 2018

Plats: Gretastorpsvägen 16  i Kramfors
Mötet startar kl 13,00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och planering inför den kommande 
sommarträffar och andra arrangemang

Efteråt äter vi middag på lämpligt ställe i Kramfors.

VARMT VÄLKOMMNA!
Styrelsen
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8116 Peter Karlsson Norrtälje
8117 Anker Lauritzen Give
8118 Mikael Magnil-Thunberg Onsala
8119 Ingvar Håkansson Ryd
8120 Rasmus Bergqvist Wahlström Vilhelmina
8121 Mats Holmgren Gävle
8122 Andreas Elmersson Korsberga
8123 Jonas Uebel Nykvarn
8124 Robert Eades Tadcaster
8125 Krister Berglund Molkom
8126 Tommy Vikström Fagersta
8127 Eric Palmborg Oskarshamn
8128 Tony Persson Åshammar
8129 Michael Haglund Vålberg
8130 Kalle Jansson-Riis Mölltorp
8131 Petter Kolstad Hof
8132 Jonas Helmefors Björklinge
8133 Roger Pettersson Växjö
8134 Geir Damsgaard Oslo
8135 Inge Almborg Reftele
8136 Gustaf Karlberg Saltsjö-Duvnäs
8137 Glenn Karlsson Malmö
8138 Peter Walleskog Umeå
8139 Mikael Häggström Kalix
8140 Tommy Olofsson Sollebrunn
8141 Per Alveskär Hässelby
8142 Mika Koskinen Helsingfors
8143 David Andersson Kinnarp
8144 Emil Bäck Boden
8145 Per-Olof Olsson S:t Olof
8146 Robin Tenselius Linköping
8147 Einar Andersson Bjuv
8148 Ulf Andersson Örbyhus
8149 Thomas Schönbeck Nacka
8150 Hans-Olof Andersson Kinna
8151 Nichlas Strandberg Västra frölunda
8152 Caspar Schönbeck Nacka
8153 Anders Petersson Karlstad
8154 Sigfrid Persson Ingelstad
8155 Ingmar Peterson Karlshamn
8156 Ingemar Wahlberg Lysekil
8157 Lucas Pehkonen Enköping
8158 Anders Bergelin Luleå
8159 Patric Bjurhovd Ystad
8160 Lars Kammedal Torshälla
8161 Sigve Nilsen Bodö
8162 Martin Andersson Västra frölunda
8163 Lars-Olof Erlewing Fjärdhundra
8164 Karl Gösta Andersson Tibro
8165 Michael Stoll Hallen
8166 Anders Stensson Tranås
8167 Tobias Bergström Rönnäng
8168 Kristian Ax Ödeshög
8169 Lars Jonsson Gällö
8170 Daniel Sandahl Habo
8171 Johan Eriksson Stockholm
8172 Candido Brandao Ruckersdorf
8173 Lars-Åke Hermansson Näsum
8174 Sven-Erik Petersson Norrhult
8175 Sievert Lundström Järfälla
8176 Bengt Arvidsson Västerås
8177 Michael Söderström Stockholm
8178 Sune Norgren Mellerud
8179 Tobias Lööf Enhörna
8180 Anders Karlsson Höllviken
8181 Tomas Aurell Stockholm
8182 Hans Lundström Flen
8183 Martin Fredriksson Kållekärr
8184 Daniel Snis Tullinge
8185 Ferenc Lakatos Mullsjö
8186 Jan-Åke Vesterlund Sundsvall
8187 Niklas Öhman Norrtälje

8188 Jan-Erik Flink Bollnäs
8189 Peter Janus Trollhättan
8190 Steve Andersson Billingsfors                       
8191 Jarmo Hirvelä Borlänge
8192 Oddvar Lundanes Ålesund
8193 Lars Sundén Kristinehamn
8194 Ove Söderdahl Visby
8195 Tord Ahlberg Haverdal
8196 Per Ottosson Nässjö
8197 Martin Healey Durham
8198 Lars-Erik Söderberg Piteå
8199 Staffan Wallin Söda Sundbyn
8200 Kalle Ruthér Nässjö
8201 Joel Stark Umeå
8202 Owe Lyckebäck Lyckebäck Vara
8203 Anders Ottosson Barsebäck
8204 Adam Law Degerfors
8205 Michael Sjögren Domsjö 
8206 Fredrik Ljungquist Stora Mellösa
8207 Alexander Martin Sollentuna
8208 Björn Jonsson Norrköping
8209 Niclas Nilsson Grums
8210 Riitta Antila Louko Seinäjoki
8211 Max Nilsson Kalmar
8212 Peder Persson Umeå
8213 Eric Nilsson Frösön
8214 Mats Johansson Vetlanda
8215 Kristian Skou Faaborg
8216 Thomas Pedersen Uppsala
8217 Ronny Bengtsson Annelöv
8218 Birger Ivarsson Skoghall
8219 Martin Taylor Cornwall
8220 Kenneth Olsson Skattkärr
8221 Lars Hjertman Mjölby
8222 Håkan Nilsson fellingsbro
8223 Petter Stocke-Nicolaisen Oslo
8224 Kjell Lindholm Sturefors
8225 Hans Karlsson Österbybruk
8226 Samuli Kortesuo Paimio
8227 Stian Kaurel Laksevåg
8228 Göran Larsson Vällingby
8229 Mikael Stensson Tranås
8230 Rolf Lindholm Uricehamn
8231 Carl Nilse Dala-Husby
8232 Johan Brusewitz Strängnäs
8233 Peter Larsson Stora-Skedvi
8234 Per Björklund Stockholm
8235 Tommi Salmi Borlänge
8236 Jonas Bagger Grillby
8237 Göran Törling Hjo
8238 Berndt Karlsson Hisings-Backa
8239 Ilkka Ulvinen Helsingfors
8240 Patrik Lundström Listerby
8241 Jens Johansson Järna
8242 Peter Jonsson Örnsköldsvik
8243 BRL Jönköping Christian Mårs Jönköping
8244 Thomas Kroll Wiehl
8245 Jan Sanfridsson Norrtälje
8246 Joachim Henriksson Uppsala
8247 Pontus Larsson Storfors
8248 Erik Johnsson Vikingstad
8249 John Petersson Ruda
8250 Michael Nilsson Alingsås
8251 Jan-Erik Jonsson Bollnäs
8252 Bengt Eriksson Fellingsbro
8253 Gunnvald Stegane Eikefjord
8254 Jan Tjelde Fåberg
8255 Matti Välimäki Hillerstorp
8256 Jörgen Kristiansen Ytre Arna
8257 Johan Håkansson Oskershamn
8258 Lasse Persson Kolsva
8259 Martin Jansson Valbo

Nya Medlemmar hälsas välkomna !
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Bildtext baksidan: Lillgrabben William hjälper alltid sin 
pappa Nicklas med sina Saab:ar och denna gång med att 
dra bultar mellan växellåda och motor efter montering

Foto Nicklas i Värnamo

Påminnelse !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? 

Dags för en ny 
Saabkalender 2018-2019 

Kraven på bilden du skickar är att den är i 
färg, högupplöst (bästa .jpegkvalitet brukar 
räcka; bildstorleken brukar då ligga nå-
gonstans 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 December 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  

Räddningstjänsten i Svedala har denna NG 9-5:a som tjänstebil 
och den blir nog en av de sista Saab:arna i allmänhetens tjänst. 

Foton inskickade av Torbjörn Christensson, Svedala




