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Från ordförandens
skrivbord

Hoppsan, vad tiden gick fort. Det är dags för en ny Sonettsäsong och till på 
köpet klubbens 25 årsjubileum, den grundades ju 1981. Så vi hoppas verkli-
gen att få se så många som möjligt på vårt kombinerade vår- och årsmöte vid 
Saabmuseet i Trollhättan den 21 maj. Se den separata kallelsen i detta num-
mer av Sonettvärlden! Som vanligt blir det omröstning om Finaste Sonett och 
dessutom en del kluriga tipsfrågor. Ja, vi ska inte glömma själva museet, det 
blir bara bättre hela tiden och i och med den stora förnyelsen förra året är det 
ännu mer än tidigare värt ett besök. Ni som var på Saabfestivalen 2005 vet 
vad jag menar.

Sedan tror jag också, att många av er har tankar på att åka till den Interna-
tionella Saabträffen 11-13 augusti på Ljungbyhed. Gå gärna in på www.int-
saab2006.com eller Sonettvärlden för att läsa mer om träffen. Det är ju inte 
bara Club Sonett Sweden som firar jubileum, det gör även Svenska Saabklub-
ben som fyller 30 år. Observera att sista anmälningsdag officiellt är 30 april 
men ni kan nog anmäla er lite efteråt ändå. Det finns annars hur många träf-
far som helst att åka till, man hinner förstås inte med alla och många gör sä-
kert så, att de väljer en träff i närheten av där man bor. Se vår lilla samman-
ställning Evenemang 2006 i tidningen, där finner ni i alla fall en del av träffar-
na. Vill ni få en riktigt diger träffsammanställning sänder vi er gärna MHRFs 
evenemangskalender och då kan ni passa på att beställa deras försäkringsfol-
der också, kontakta tidningens adress så ordnar jag det. Annars kan ni gå in 
på www.mhrf.se så kan ni läsa evenemangskalendern på deras hemsida.

Vid det här laget har vår nye reservdelsförvaltare Per Jansson hunnit bli lite 
varm i kläderna. Som vi redan informerat på vår hemsida har vårt reservdels-
lager i Fagersta öppnat igen i mars och vi visar i detta nummer lite bilder från 
det. Vi hade ett styrelsemöte där och vi tyckte alla att lokalerna var bra och 
ändamålsenliga samt att det var mycket god ordning på delarna. Det kändes 
tungt när vi fick beskedet att Erland ville sluta som reservdelsförvaltare men 
det mesta ordnar sig och nu känns det riktigt bra att Per åtagit sig att fortsät-
ta på denna funktion.

Jag hoppas vi ses på vårt vår- och årsmöte!
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Club Sonett Swedens hemsida
www.autosite.se/Sonett

Nästa nummer av 

SONETTVÄRLDEN 
beräknas utkomma i början  
oktober. 
Sista inlämningsdatum för manu-
skript och annonser 31 augusti.

OMSLAGSBILD:
Saab Aero X och Saab Sonett I pre-
senterades på olika bilsalonger med 
50 års mellanrum! Båda väckte lika 
stor uppmärksamhet och gav myck-
et goodwill för Saab!

Tidningens adress
c/o Jan-David Skavén 
chefred/ansvarig utgivare
Vinthundsv. 87, 128 62 Sköndal
Tel 08-93 15 65
e-post: fam.skaven@swipnet.se 

Klubbens postgiro  
35 87 30-0

Medlemsavgift 250:–/år

Klubbens adress
Mats Phersson
Långkärrsg. 19, 590 73 Ljungsbro
Tel. 013-631 67
e-post: mats_ph@hotmail.com

Besiktningsmän för MHRF-försäkring
Åke Olsson, Silverdalen
0495-405 95
Göran Sundin, Stockholm
08-58 02 62 22
Lennart Björk, Alingsås
0322-506 39
Kenneth Nilsson, Teckomatorp
0413-708 00

Styrelsen
Jan-David Skavén, ordförande
08-93 15 65
fam.skaven@swipnet.se
Mats Phersson, sekreterare
013-631 67
mats_ph@hotmail.com
Johnny Johansson, kassör,
matrikel, adressändringar
0521-22 12 50
johnny0521221250@telia.com
Hans Eklund, rådgivning reservd.
0514-272 22
Berndt Eliasson, layout
019-611 39 42 
ble@brevet.se
Erland Johansson, reservdelar 
013-27 04 12
er.j@telia.com
Andreas Hillby, ordf. reservdelsgrupp.
0303-74 03 11
andreas.hillby@telia.com
Lars Eriksson, klubbmästare
0240-202 32
lars.olov.eriksson@swipnet.se
Mikael Sjögren, suppleant
0707-618 958
mpr.sjogren@telia.com
Per Jansson, reservdelsförvaltare
0240-76746
peja10@telia.com
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Inbjudan 
Club Sonett Sweden vårträff och årsmöte!

Ja, det är faktiskt dubbelt jubileum! 
I år är det 50 år sedan Saab Super 
Sport eller Saab Sonett I presentera-
des på Stockholms Bilsalong. Vi räk-
nar med att kunna visa er åtminsto-
ne 3 original Sonetter av de sex som 
tillverkades.

Mellan 11 och 12 kan den som öns-
kar gå runt i museet och denna dag 
är entrén gratis för oss. Det kan för-
stås vara gott att få något i magen ef-
ter resan till Trollhättan, därför bjuder 
Club Sonett Sweden våra medlem-
mar på förtäring, förmodligen land-
gång + fi ka eller annan dryck. Pas-
sa även på att gå runt i saabmuseet 
innan årsmötet.

Klockan 12 börjar årsmötet och det 
bör ta någon dryg timme. Har Du någ-

Vi samlas på Saabmuseet i Trollhättan söndagen den 21 maj klock-
an 11.00. Museet är helt omgjort sedan något år tillbaka och väl 
värt att besöka. Ännu mer som Club Sonett Sweden i år fi rar sitt 
25 årsjubileum som klubb, den startade 1981. 

ra speciella frågor så får Du gärna sän-
da dem till Jan-David Skavén före 
mötet så har vi möjlighet att förbe-
reda svar till er. Vi har tankar på att 
bjuda in en föredragshållare till mö-
tet, men i skrivande stund i mars kan 
vi inte lova att det blir av.
Efter årsmötet så sträcker vi på benen 
genom att gå till våra Sonetter för att 
kunna rösta på Finaste Sonetten 2006. 
Vi får även möjlighet att svara på en 
del tipsfrågor med Sonettanknytning 
som vi redan nu törs lova blir en utma-
ning. Självklart ges det även mer tid 
att gå runt i museet, man kanske inte 
hann med allt före årsmötet.
Sedan är det dags att samlas igen för 
fi ka och den numera traditionella So-
nettårtan. I samband med det blir det 
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Är det din tur att i år att erövra vandrings-
priset "finaste Sonetten".

Det finns mycket att beundra på Saab-
museet, till exempel denna replika av en 
tävlingssonett från Coupe des Alpes.

Hur många Sonetter blir det i år utanför 
museet, den här bilden togs på Saabfestiva-
len 2000.

prisutdelning för såväl Finaste Sonet-
ter 2006, det blir som vanligt tre pris-
tagare samt för tipstävlingen. Vi hop-
pas få ihop ett fint prisbord.
Så småningom blir det dags att runda av 

och åka hemåt, gissningsvis vid 16-tiden. 
Saab Museet har adress: Åkersjövägen 
10, Trollhättan och ligger på Innovatu-
mområdet (följ skyltar från Rv 45) Tel. 
0520-84344, fax 0520-32051 och e-post:  
saab.carmuseum@se.saab.com.
Saab Museet har mer än 100 bilar i 
samlingen varav ungefär 45 stycken 
visas i utställningen.
Vi behöver en obligatorisk föranmälan 
till träffen så att vi kan planera för-
täring, kaffe och tårta. Vänligen ring 
eller maila till Lars Eriksson senast 
den 14 maj.
Tel. hem 0240-20232, 
arb. 0240-782208 
mail: lars.o.eriksson@se.abb.com
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Early V4 Engine

The V4 Ford Engine A Short 
History
By Jack Ashcraft

The following article is Copyright 2000 by The Saab Club of North Ame-
rica and is reproduced with permission by Stephen Goldberger, Editor and 
Publisher of NINES as well as Jack Ashcraft. You can find out more about 
SCNA and NINES at http://www.saabclub.com. It was published in No. 244, 
2000 of NINES.

Ford was running scared. Ford’s 1958 sales of only 987,945 (1) units 
was their lowest in years. Volkswagen, Renault, Fiat, Volvo and a pha-
lanx of British cars had posted collective USA sales of over a quar-
ter million (2). Rambler, together with Metropolitan, had sold just over 
217,000 cars (3). The small car handwriting was on the wall.

Ford knew GM and Chrysler were 
working hard on Rambler-sized com-
pact cars. Ford clearly saw TWO ad-
versaries—the domestic compacts like 
Lark, Rambler and the up-coming Cor-

vair and Valiant; and the imported sub-
compacts led by Volkswagen. Ford’s 
advanced vehicle engineers proceeded 
at an almost feverish pace on THREE 
entirely different cars. One was code 
named ”XK-Thunderbird” (4), a com-
pact sedan that saw production as the 

1-Carburetor
2-Distributor
3-Coolant Pipe
4-Pressure Plate
5-Coolant Pipe
6-Flywhel
7- Oil Filter
8-Oil Drain Plug
9-Coolant Outlet from Water 
Pump
10-Water Pump
11-Alternator
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1960 Falcon. No. two was code named 
”T-5” (5) and was the Mustang I. No. 
3 was code named Cardinal, and was 
a sub-compact with a V4 engine and 
front wheel drive (6).

Ford’s engine design people were 
not idle during this time either. A who-
le new line of lighter, more powerful, 
thin wall casting engines was being 
developed. In Dearborn, a family of 
V8’s and in-line 6’s was being tested. 
In Great Britain, a family of V4 and 
V6 engines were being developed un-
der the watchful eye of chief engine-
er Carlo Raviolo (7). All the engines 
shared design similarities, and the-
re were many interchangeable parts 
across the line.

By 1961, Rambler was third OVER-
ALL in USA sales (8) but Ford’s for-
tunes were much brighter. Ford, ai-
ded by excellent sales of the Falcon, 
edged out Chevrolet to move into the 
No. 1 sales spot for the year. Con-
vinced that the Cardinal would not 
be needed in the USA, Ford shipped 
the car—lock, stock and hubcaps—
to West Germany. It was a fortuitous 
move since Ford Europe was in big 
sales trouble. Their old Taunus mo-
dels were being killed in the market-

place by French, Italian and British 
cars. The Cardinal became the new 
German Ford Taunus.

It is interesting to note that the Bri-
tish Ford V4 engine—the so-called 
Essex unit— was almost entirely dif-
ferent from the V4 built in Cologne. 
Opinion differs about the relative me-
rits of the two engine lines, but the-
re was no doubt in Saab engineers 
minds—the Cologne unit was clear-
ly the superior engine. Even then, the 
engine purchase agreement with Ford 
Cologne was conditional on Ford revi-
sing the V4 engine somewhat. Saab’s 

The British Ford V4 – The “Essex” Unit

Left: The Mustang 1 
Matra 530A
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chief engineer Rolf Mellde insisted on 
a change from open to closed deck eng-
ine blocks, positive crankcase ventila-
tion and improved carburetor to con-
trol emissions, and other, more minor 
improvements.

Also in 1961, the T-5 group had been 
given the go-ahead by Chairman Lee 
Iacocca to develop a ”sporty” car for 
Ford, to compete in the Jaguar-Cor-
vette market. Time, as usual, was of 
the essence, so the Gene Bordinat de-
signed Mustang I was built—under 
Ford direction—at the Troutman & 
Barnes custom body shop in Los Ang-
eles. Herb Misch and Roy Lunn desig-
ned the chassis. T & B built the very 
pretty aluminum bodies and the Mus-
tang I —powered by a 1527cc (90mm x 
60mm bore & stroke) V4 engine—was 
first shown to the public at the United 
States Grand Prix at Watkins Glen in 
October, 1962. The gearbox used was 
the 4 speed Taunus unit (9).

By 1962 enough V4’s were in service 
to prove their reliability. Ford began 
to offer the engine in a variety of sta-
tionary power plant applications, in-

cluding use as irrigation water pumps 
and electric generators. Ford supplied 
V4 engines to Thiokol Chemical Co 
in Utah for use in Thiokol snowmobi-
les. Ford also made the V4 engine av-
ailable to Matra, and their mid-engi-
ne M530A model was introduced to 
the public at the Geneva auto show 
in 1967 (10).

The V4 engine is extremely com-
pact. It will fit—ready to run—in a box 
about 18” x 18” x 21” tall, and weighs 
265 LB (120 kg) (11). Only the nar-
row V-angle Lancia V4 engine—which 
was considered along with a number 
of other small engines for use in the 
96—was more compact (12). Both the 
V4 and its V6 sibling have an inclu-
ded angle (the angle between the cy-
linder bores) of 60 degrees (V8’s use 
90 degrees). The six is inherently in 
balance in this configuration, the V4 
well OUT of balance. The V4 is put 
into acceptable balance by the use of 
a balance shaft, an item in common 
use today in many modern engines, 
including those built by Saab.

The first contract V4 Ford engi-
nes were OPEN DECK block cas-
ting. These were silver 1498cc engi-
nes used by Saab until Ford comple-
ted the Saab-required upgrades and 
were found in Saab models with the 
following serial numbers:
96— Up to VIN no. 487638 (not 
USA)
96— Up to VIN no. 482197 (USA 
cars)
95— Up to VIN no.   55766 (not 
USA)
95— Up to VIN no.   54854 (USA 
cars)

Closed 
Deck 
Block

Open Deck 
Block
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97— Up to VIN no. 000510 except 
for 504, 505 and 506

AFTER these VIN numbers, Saab 
used the Ford 1498cc CLOSED 
DECK, blue engines through year 
model 1969. In year model 1970, the 
1498cc V4s were painted black. In 
year model 1971, the engines were 
still black, but were now 1698 cc dis-
placement (12).

Monte Carlo V4 models were built 
in model years 1967 and 1968. They 
were selected from cars built between 
the following VIN numbers:
1967— 420001 through 458526
1968— 470001 through 507018

V4 and V6 engines were built pretty 
much on the same assembly line and a 
lot of the parts interchange, including 
the pistons and rings, valve train (ex-
cept for the camshaft), oil pump, cam-
shaft and main and rod bearings (ex-
cept that the V6 has more bearings), 
seals and some of the gaskets. Both 
the V4 and V6 share a few compo-
nents with the small block Ford V8s of 
the same era, including the cam follo-
wers (tappets) and the connecting rod 
bolts (5/16”). It IS good to understand 

that the DESIGN of all the V-engi-
nes are very similar, so, for example, 
methods of obtaining higher perfor-
mance are the same for all the V-eng-
ines. The G-Force oil pan modifica-
tion done to my 68 Sonett autocross 
car is based on the same item used in 
the Trans AM Mustangs, but scaled 
down to fit the V4 pan (13).

These are ”over-square” engines, 
that is, the BORE (3.54”—the same 
on both V4’s) is larger than the length 
of the STROKE (2.32” on 1498cc eng-
ines, 2.63” on 1698cc engines). The net 
result is that while the engines must rev 
a good bit higher at highway speeds 
than current, similarly sized engines, 
they still are quite durable so long as 
they receive regular oil and filter chan-
ges (using synthetic oil) and have their 
valves adjusted every 6000 miles. We 
always considered the V4 engine to 
be a good 100,000 mile unit. Many 
go much farther than that; neglected 
engines a good bit less.

Saab rated the 1498cc V4 engines at 
65 DIN (73 SAE) horsepower. When 
the 1698cc engine was installed in 
1971, Saab could have rated the lar-
ger engine at about 70 DIN (80 SAE) 
bhp. BUT—they would have had to 
go through the ridiculous and expen-
sive USA engine certification process. 
Instead, they merely stated that alt-
hough the engine had 200cc more dis-
placement, it also had 8.0:1 compres-
sion instead of 9.0:1, so the horsepo-
wer and torque for the two engines 
were the same. The Feds bought it 
but Saab lost the bragging rights to 
more powerful engines, which of cour-
se they were.

V4 Balance Shaft
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An analysis of the V4, based on the 
luxury of hindsight, indicates both 
solid strengths and nagging short-
comings. The engines are tough litt-
le workhorses that can reliably (with 
suitable modifications) produce 110-
115 horsepower. Even given the fair-
ly unfavorable gear ratios, it is not un-
common to obtain 30 miles per gal-
lon with a Saab 96 driven at say, 70 
mph on the open road. With regular 
maintenance, they can see six figu-
re mileage.

The major V4 shortcoming is its ba-
lance shaft belt pulley arrangement. 
Ford was not content to leave the drive 
pulley on the crankshaft as they did 
with the V6. Putting the pulley on the 
balance shaft puts side loading on the 
balance shaft bearings and the load of 

the water pump, cooling fan and al-
ternator on the (stock) phenolic ba-
lance shaft gear. Predictably, the phe-
nolic gear is the first thing to fail in 
these engines, all other things being 
equal. Replacement gears first were 
nylon, which was some improvement. 
Steel balance shaft gears are the real 
answer, and the current replacement 
timing gear sets from Saab have steel 
balance shaft gears. Took them a whi-
le, but they finally got it right.

Unleaded gasoline is death on ex-
haust valves of stock V4 engines. Hap-
pily enough, it is no big problem for a 
good machine shop to install harde-
ned exhaust valves and valve seats in 
the V4 cylinder heads (which, by the 
way, are interchangeable side-to-side 
on the engine. The carburetors—either 
Solex (through 1968) or FoMoCo—
are now old in the tooth and subject 
to wear, age and warpage. Again, an 
excellent replacement is available in 
the 34 series Weber one barrel carbu-
retor, which bolts on with only small 
modifications.

For performance buffs the cylinder 
heads are very restrictive, on both the 
intake and exhaust sides. The intake 
manifold is no help either. All of these 
things can be resolved if your bank ac-
count will stand the shock. Saab were 
able to extract something on the order 
of 165 bhp (14) from their final ver-
sion rally engine, but they were still 
giving away close to 100 horsepower 
and even the formidable talents of Stig 
Blomquist and Simo Makinen were not 
enough to keep Saab competitive in 
international rallying. That, though, 
is another story.

Cylinder Head 
Parts

Hardened Valve 
Seat and Valve
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For most, the chore of finding repla-
cement parts and someone with the ex-
perience to keep their V4 on the road 
is quite enough. Interestingly enough, 
the parts are out there, you just have 
to know what you are looking for, 
and a good place to start is with tho-
se who advertise in this magazine. It 
also pays to have all the service and 
technical books and data you can lay 
your hands on. The V4 Ford engine 
in your Saab is no big mystery. Just 
think of it as half a Ford V8, with a 
balance shaft.
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Jack Ashcraft’s DRAKENPARTS is 
a small supply house for hard to get, 
or no longer available parts for V4 
Saab 95, 96 and Sonett cars. Many 
Drakenparts kits completely repla-
ce items not available from any sour-
ce, including Saab AB. Some Dra-
kenparts specialties are weatherstrip 
sets, frame sheet metal parts, acry-
lic rear windows for Sonett V4’s and 
tubular shock absorber changeover 
kits for the 95 wagon. You can con-
tact Jack at jackashcraft@prodigy.net 
for a free catalogue/flyer of vintage 
V4 Saab parts.

Weber 34 Ich Carburetor
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25th International Saab 
Club Meeting

Ljungbyhed 
Saab över alla gränser

Med Saab presterar du alltid maximalt. Eric Carlsson gjorde det i  
Monte Carlo redan i början av 60-talet. Turbon flyttade Saabförare  

snabbare framåt än andra. I denna gränsöverskridande anda formar vi  
den 25:e internationella Saab-träffen i Skåne 2006.  

Du som älskar Saab är välkommen till Ljungbyhed den 11-13 aug 2006.

Ljungbyhed ligger invid en av Sveri-
ges vackraste nationalparker. Här på 
Söderåsen vid Skäralid finns möjlighet 
till fotvandring i sagolik naturmiljö. 
Uppe från Kopparhatten är utsikten 
hänryckande över rasbranter, klipp-
dalar, bokskog och slättland.

Nära från kontinenten
Vi rekommenderar alla våra gäster sö-
derifrån att köra över Öresundsbron. 
Det går snabbt och dessutom erbjuds 
ni ett mycket fördelaktigt rabattpris: 
150 kr per överfart (ord pris 270 kr). 
Det går också bra att ta färjan Hel-
singör - Helsingborg.

Från öster, Hässleholm och Kristian-
stad, erbjuds den snabba riksväg 21. 
Även norrifrån är naturligtvis vägar-
na snabba via E6 eller E4. Vik av E4 
vid Östra Ljungby mot Klippan. Då 
kör du på väg 13 (som går från Äng-
elholm) mot Klippan. Fortsätt förbi 

Klippan, kör på väg 21 (mot Hässle-
holm/Kristianstad) och ta till höger i 
rondellen där det är skyltat mot Ljung-
byhed. Förmodligen kan du nog föl-
ja blåröken.

Saab i luften
Vi kommer alla att bo vid Ljungby-
heds flygfält (F5). Det är en stor för-
del då alla aktiviteter inom träffom-
rådet kan nås inom gångavstånd. De 
flesta önskemål på boende kan tillgo-
doses, camping för tält och husvagn, 
vandrarhem, logementsboende och ho-
tell. Det blir också lättare för dig att 
knyta nya kontakter, då alla träffdel-
tagare finns på samma plats

Det finns en air av SAAB kvar i luf-
ten här. Givetvis finns ett besöksvärt 
museum som beskriver utvecklingen 
från militär exercisplats 1680 till de 
första flygförsöken här 1910 och flyg-
vapnets pilotutbildning 1926-1998. 
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Program
Fredagen den 11 augusti
Kl 12.00 Incheckning
· Du får ditt välkomstpaket och blir an-

visad ditt boende
· Möjlighet ges för er som vill fika
·  Möjlighet finns för dig som vill vaska 

av dig själv och bilen (välj själv ord-
ning) eller eventuellt se över din bil. 
Lokala turistbyrån och arrangörerna 
står till tjänst med tips om lämpliga ut-
flykter i närområdet.

· Lotteriförsäljning
På kvällen sker den officiella invigningen 
med välkomstceremoni och mat. Dryck 
köps till självkostnadspris.

Lördagen den 12 augusti
Dagsprogram
·  Under hela dagen arrangeras intres-

santa Saabföredrag på F5.
· Visning av Saabfilmer
· Rundturer för alla smaker till exem-

pel slottstur, museirunda, naturrunda, 
shoppingrunda, speciell runda inriktad 
för barnen.

· Informationstältet står till tjänst svar 
på dina frågor om arrangemanget.

·  Möjlighet till biltvätt eller verkstads-
plats

· Försäljning av lotter hela dagen.
· Speciella aktiviteter för barnen.
· Möjlighet till bankörning på F5.
· Incheckning före lunch, körning fram 

till sena eftermiddagen.

 Kvällsprogram
Uppställning av bilar för Concours 
de Charme.
 
20.00 Middag serveras (öppnar 19.00)
· Underhållning för barn parallellt med 

middagens aktiviteter under vuxens 
överinseende.

·  Prisutdelningar
·  Underhållning med Revygänget Fin-

jabacken.
·  Klubbrepresentanternas tal
·  Dans

Söndagen den 13 augusti
Förmiddag
·  Flyguppvisning
·  Barnaktiviteter
·  Saabmarknad
·  Körning på F5
·  Klubbrepresentantmöte
 
Eftermiddag
·  Avslutningsceremoni och fika

Anmälan görs via särskild blankett som 
finns på www.intsaab2006.com. Där fin-
ner man även tips och kostnader för logi. 
Officiellt är sista anmälningsdag 30 april 
men efteranmälan kan nog göras, vänta 
dock inte för länge!

Arrangör för träffen är 30-årsjubileran-
de Svenska Saabklubben 

Boka in augusti 2006 redan nu. Du kom-
mer att få uppleva en förstklassig träff i 
det sensommarfagra Ljungbyhed i Skå-
ne. Ta med vänner. Ta med familjen. Det 
finns ett digert utbud för alla åldrar, kön 
och nationaliteter. 

VÄLKOMNA!
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Renovering av förgasare.
Gunnar Eriksson

Vid varje förgasarrenovering finns det några grundläggande detaljer att 
tänka på som gäller oavsett vilken förgasare som skall renoveras. Ta all-
tid reda på innan du börjar plocka isär förgasaren hur tillgången är på 
reservdelar. Det är inte roligt att mitt i renoveringen komma på att den 
där packningen som du behöver inte går att få tag på. Se till att du har 
de delar som du behöver redan innan du börjar med demonteringen. 
Givetvis kan det komma överraskningar under resans gång, men mini-
mibehovet är i alla fall en packningssats. Du bör också dokumentera, 
gärna med en digitalkamera, så mycket som möjligt. När man står där 
med delarna tycker man att det inte ser så svårt ut, men när man blir 
tvungen att vänta på några delar eller av någon annan anledning blir 
fördröjd med monteringen så är det fantastiskt vad fort man glömmer 
hur allting hänger ihop. Då är det bra att kunna ta fram bilderna som 
stöd för minnet.

Förgasare före de-
montering och 
rengöring.
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Ovan: Detaljbild av chokehuset.  
Nedan: Demontering av acc-pump

Dags för rengöring i ultraljudstvätt.

Överdelen/flottörlocket demonterat.

Den förgasare som jag har renoverat 
i den här artikeln är en Solex 28/32 
PDSIT-4. Den sitter originalmonterad 
på en 1700 cc motor i Ford Taunus. 
(Passar även Saab Sonett). Skicket 
på förgasaren är förmodligen bättre 
än normalt, det finns inte något glapp 
i spjällaxel som föranleder åtgärder. 
Av den anledningen så har jag inte de-
monterat spjällaxeln från förgasarhu-
set. Det finns också en risk att gängor-
na i spjällaxeln skadas när skruvarna 
demonteras, de är nämligen stukade 
i änden för att garanterat inte ramla 
ur och riskera att hamna i någon cy-
linder. Av övriga delar i förgasaren så 
byts membran för accelerationspum-
pen samt membranet vid automatcho-
ken. Flottörventilen räknas också som 
förbrukningsvara och byts ut tillsam-
mans med samtliga packningar.

Vid demonteringen är det viktigt att 
hålla reda på alla skruvar, använd gär-
na blixtlåspåsar och gruppera delarna, 
till exempel alla skruvar till flottörhus 
i en egen påse. Glöm inte att ta detalj-
bilder under demonteringen.

När hela förgasaren är demonterad, 
eller åtminstone så mycket som möjligt 
är det dags för rengöringen. Jag har 
tillgång till den utrustning som man 
måste ha för att kunna arbeta med 
detta åt kunder. Det krävs en ultra-
ljudstvätt. Eftersom givetvis inte alla 
har möjlighet så får man försöka an-
vända det som finns tillgängligt, gam-
la tandborstar är ganska bra att kom-
ma åt i de flesta utrymmen. Tillgång 
till tryckluft är också nödvändig, det 
finns många kanaler i en förgasare och 
dessa behöver blåsas rent. Att ge sig 
på dessa med ståltråd eller på annat 
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Redo för montering.

Gamla och nya delar.

sätt försöka peta i kanaler och borr-
ningar kan sluta med att man står med 
en förstörd förgasare. De lösningsme-
del man kan använda är till exempel 
kallavfettning. Det löser det mesta av 
smutsen som finns på utsidan. Jag kan 
också rekommendera vanlig univer-
salspray som användning tillsammans 
med någon borste eller trasa, fungerar 
bra på att lösa upp sot som ofta finns 
i förgasare. Är förgasarhuset oxide-
rat eller ärgat så är den bästa meto-
den glasblästring. Denna kräver dock 
att man täpper till känsliga munstyck-
en och kanaler. Får man in bläster-
glas i dessa kan det vara mycket svårt 
att få rent igen. Efter glasblästring är 
det nödvändigt med tvätt i ultraljud. 
För att få fram den allra bästa finishen 
på en förgasares utsida kan man köra 
huset i en vibrationstrumlare. Detta 
återställer huset till så nära nyskick 
det går att komma. 

Nu återstår bara det roligaste arbe-
tet, dvs. monteringen av de rengjorda 
delarna tillsammans med nya pack-
ningar och slitdelar. Som alltid gäller 
noggrannhet och renlighet. Här kom-
mer de bilder som togs vid demonte-
ringen att bli ett bra stöd för arbe-
tet. I de renoveringssatser som bru-
kar finnas tillgängliga finns också ofta 
en sprängskiss som kan vara till stöd. 
Men observera att denna ibland kan 
vara lite väl enkel, det kan finnas en 
sprängskiss som täcker en renoverings-
sats till flera olika bilar med samma typ 
av förgasare, man får inte med alla va-
rianter som kanske finns. Det är också 
vid monteringen som grundinställning-
en av förgasaren görs. Dessa värden 
kan finnas i renoveringssatsen, kan-

ske i verkstadshandboken till bilen, 
eller också får man återgå till de vär-
den som förgasaren hade innan reno-
veringen. Detta förutsätter att man vid 
demonteringen har antecknat hur jus-
terskruvar var inställda.

Dags för montering på bil och slut-
lig injustering. För att få bästa resultat 
är tillgång till mätutrustning en fördel. 
Det finns några varianter och en av de 
bästa är en portabel utrustning som 
mäter lambdavärdet under färd. Den 
har möjlighet att lagra mätdata upp 
till drygt 40 minuters körning. Mät-
data kan förutom lambda vara varv-
tal, temperatur, g-krafter osv. Upp till 
6 kanaler kan lagras. Då kan man få 



2/06 23

Det färdiga resultatet.

ut hur förgasaren fungerar under alla 
körförhållanden. Lambdavärdet är för-
hållandet mellan bränsle och luft. Det 
ideala värdet vid förbränning är 14,7 
delar luft på en del bensin och det vär-
de som ger minst utsläpp. En motor 
behöver lite fetare blandning vid ac-
celeration och kan gå lite magrare vid 

tomgång. Det viktigaste är att inte ha 
för mager blandning vid hög last på 
motorn, då riskerar man brända ven-
tiler och andra motorskador.

Gunnar Eriksson
Förgasarteknik
Tåby 
614 92 Söderköping
Tel. 0125-44030 måndagar 19-22
www.forgasarteknik.se

Visste Du…
…vad en Sonett II V4 kostade 1968?Jo, 21800:- inklusive skatt på 165:-. 
Det kan man jämföra med en Saab 96 tvåtakt 13400:- (jo man tillverkade 
faktiskt 28 tvåtakts 96:or 1968) eller en 96:a med V4 som kostade 14250:-
. En Saab 95 kostade 15950 och slutligen en Saab 99 kostade 18000:-. So-
netten var alltså dyrare än alla andra Saabbilar som var till salu det året. 
Uppgifterna har vi hämtat från Östgöta Saabklubbs Sidorutan som i sin 
tur fått dem av sin medlem Paul Erixson som hittade dem i Jan Ulléns Bil-
fakta 2-1968. 
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Aero X

Jan-David Skavén

Ni har säkert läst det tekniska om denna konceptstudie från Saab, så 
jag ska bara kort nämna en del. Den har inga A-stolpar, inga vanliga 
dörrar och den drivs inte av bensin. Men den har en sikt som inte störs 
framåt, tak och dörrar lyfts när man vill gå i eller ur bilen och BioPo-
wer-motorn är en dubbelturbo V6:a på 2,8 liter som drivs av ren Bio-
Etanol och levererar 400 hk.

Instrumenten med grönaktig LED tek-
nik ska vara inspirerade av svensk glas-
design och likna ljus som skiner ge-
nom is. Informationen projiceras i tre-
dimensionella bilder på såväl instru-
mentpanel som mittkonsol. Läckert, 
minst sagt. Den har variabel drivning 
på alla fyra hjulen, är ritad av GM:s 
europeiska designcenter i Zürich och 
presenterades först i Genève. Många 
delar är gjorda i det lätta materialet 
kolfi ber vilket tillsammans med mo-
torn gör att den ska klara 0-100 på 

4,9 sekunder. Men egentligen är den 
inte huvudsakligen gjord för att kö-
ras... Den ska vara en blickfångare på 
mässor runtom i världen, göra Saab-
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I vimlet syntes för-
utom Per Eklund 
och Erik Carls-
son Leif Pagrotsky 
och Anna Book

namnet ändå mer känt och indirekt bi-
dra till en ökad försäljning av de mer 
vardagsnära bilarna. Precis som So-
netten på sin tid, även om de var till 
salu. Aero X ska också vara en prov-
bänk för komponenter som så små-
ningom kanske finner sin väg in i pro-
duktionsbilar och vissa designelement 
tror jag också kan återfinnas på fram-
tida Saabbilar. På tal om design, visst 
har baken på Aero X en ganska stor 
likhet med Sonettens?!

I slutet av mars var jag på ett eve-
nemang i Stockholm där Aero X vi-
sades upp för såväl inbjudna Saab-
människor som andra som bara var 
där i sin egenskap av ”kändisar”. Om 
vi håller oss till Saabmänniskor var 
t.ex. Erik Carlsson och Per Eklund 
där och så Saabs VD Jan-Åke Jons-

son som även höll ett tal om såväl de 
två bilarna på plats och lite smått om 
kommande Saabprodukter. Den an-
dra bilen stod visserligen lite i skym-
undan för Aero X och såg ut som en 
vanlig 9-3 cab. Men det var en riktig 
världsnyhet, en etanoldriven elhybrid 
på 260 hk. Förutom den vanliga mo-
torn (dock driven av E100) fanns en 
elmotor fram och en bak, så även den 
var fyrhjulsdriven i vissa situationer. 
Nu vidtar utprovning av olika kompo-
nenter och det sägs att en produktions-
klar bil, om än kanske inte en cab, ska 
vara klar runt 2010. Det skulle vara 
bra för Saab om man så snabbt som 
är tekniskt möjligt fick ut denna tek-
nik i vardagsbilar, vilket lyft det skul-
le bli för försäljningen.

Vi visar ett collage av bilder på Aero 
X och någon bild på motorn i den eta-
noldrivna elhybridcaben, bilderna ta-
lar för sig själva.

Etanoldriven el-
hybrid på 260 hk 
som skall vara klar 
2010.
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Erland Johansson slä-
par tunga pallar med 
Sonettdelar.

Nu öppnas vårt  
reservdelslager igen!

Som vi tidigare informerat er så tar 
Per Jansson i Smedjebacken över som 
ny reservdelsförvaltare. 

Ni kan nu återigen beställa delar 
från lagret. Vänligen kontakta Per 
på telefon hem 0240-76746 kvälls-
tid. Alternativt mailar ni honom på: 
peja10@telia.com

Vill ni kontakta honom per brev är 
adressen: Per Jansson, Kaplansgatan 
8, 777 30 Smedjebacken.

Plusgironumret är detsamma som 
tidigare: 487 74 84-8. 

För att illustrera detta så visar vi 
några bilder från ilastningen av de-
larna i Linköping, urlastningen i Fa-
gersta i snöväder och slutligen hur det 
ser ut på lagret. Delarna finns i en 
bra, rymlig och uppvärmd lokal i en 
solid tegelstensbyggnad på ett inhäg-
nat område.

We now open our spare part stock 
again!

As earlier informed, Per Jansson in 
Smedjebacken will continue the work 
as our spare part man. 

You may now again order articles 
from the stock. Please contact Per 
on phone home 0046240-76746 eve-
nings. Another way is to mail him at: 
peja10@telia.com

If you would like to contact him by 
letter, the address is: Per Jansson, Kap-
lansgatan 8, SE-777 30 Smedjeback-
en, Sweden.

Här lastas delarna 
med truck i ett vintrigt 
Linköping.
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Här lastas delarna av i Fagersta. Förutom karosser till 
III:an kan man även se formen till II:ans huv.

Här finns 
det mesta, 
bland annat 
många plåt-
detaljer. 
Om inte 
fjädringen 
känns bra 
längre finns 
det nytill-
verkade att 
köpa.

Ett symboliskt överläm-
nande av delar från Er-
land Johansson till Per 
Jansson som håller en 
reservdel i händerna.

Vilken skön syn, ett an-
tal Sonett III karosser 
väntar på att lyftas upp i 
långtradaren.

Vi såg inte bara på det nya lagret, styrelsen för CSS 
hade årets första möte.
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av Jan-David Skavén

det skrivs om oss och våra bilar

Boken om Saab
Så heter i all enkelhet den bok som 
Saab själva gav ut för några år sedan 
och som med korta texter berättar om 
Saabs utveckling och en del nyckel-
personer. Om jag nämner några av 
namnen, så håller ni säkert med, de 
har väsentligt bidragit till Saabs ut-
veckling som företag. Gunnar Ljung-
ström, Per Gillbrand, Erik Carlsson, 
Sixten Sason och Björn Envall; dessa 
namn har på olika sätt betytt oerhört 
mycket för Saab. 

Boken är tryckt redan 2001 men då 
jag först läste den i år och då jag inte 
förut kommenterat den så ska den för-
stås omnämnas här. Texterna är i all-
mänhet korta, bilderna läckra och den 
grafiska utformningen mycket ren och 
modern.

Som vanligt håller jag mig till det 
som skrivs om Sonetterna i denna spalt 
men det finns förstås mycket att läsa 
om andra Saabmodeller också. Om 
Sonett I står det så här: ”En Saab med 
plats för 12. Det är alla biltillverka-
res dröm att få bygga en sportbil. På 
Saab hade vi också den drömmen och 
vi förverkligade den. Det här är den 

första Saab Sonetten från 1956. Den 
togs fram för tävlingsbruk och hade 
aluminiumchassi och plastkaross. Den 
här tvåsitsiga skönheten tillverkades 
bara i sex exemplar och alla sex finns 

kvar i dag. Vilket säger en hel del om 
bilens kvaliteter.”

Vi fortsätter med Sonett II. Texten 
löd: ”Gammal kärlek rostar aldrig. 
Sportbil nummer två blev ännu mer 
framgångsrik än den första. 1966 visa-
des Saab Sonett II upp på motormäs-
san i Genève. En tvåtaktare, byggd i 
glasfiber, som tillverkades i hela 258 
exemplar innan den nya fyrtaktsmo-
torn gjorde entré och förändrade för-
utsättningarna fullständigt.”

Den kompletta texten om trean, il-
lustrerad av ett bildcollage i diaramar 
löd: ”En del människor tycker om sin 
bil. Andra älskar den. Och sedan har vi 
de som avgudar den. Saab Sonett III 
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som presenterades i början av 1970-
talet blev en omedelbar framgång, inte 
minst i USA. I dag finns det särskil-
da Sonettklubbar där medlemmar-
na träffas regelbundet för att utby-
ta erfarenheter. Medlemmarna sköter 
sina bilar exemplariskt och det är en 
verklig upplevelse att se flera hund-
ra Saab Sonetter samlade på ett och 
samma ställe.”

– Nåja, säger jag avslutningsvis, flera 
hundra Sonetter på samma ställe har 
då aldrig jag sett i verkligheten eller 
på bild, som mest har det väl varit ett 
femtiotal på någon Saabfestival och 
det är gott så!

Wheels Magazine
Hans Eklund sände mig ett klipp från 
nummer 1, 2006 av Wheels Magazi-
ne. Deras reporter berättade om ett 
besök hos Tim Nine´s verkstad. Inte 
vilken verkstad som helst förresten. 
Som han skrev: ”Gården, buskarna 
och skogen runtikring är fullkomligt 
nedlusade med Saab. Ett trettiotal 
Sonetter och lika många V4:or, 99:or 
samt ett par 900.” Man livnär sig del-
vis på att bygga trikes, trehjuliga mo-
torcyklar vars stil reportern inte helt 
föll för. Tim har tydligen tävlat också 
tidigare med en hemtrimmad Sonett. 
– ”De kallade mig Little Mouse, jag 
flög förbi dem på innerspår i kurvor-
na. Körde med trimmad 99:a motor i 
Sonett vet du, gick bra som attan! Så 
de flyttade upp från American sexcy-
linder till V-åttorna. Körde mot Ford 
LTD:s och Cheva Caprices, men du 
vet, jag vann ändå! Så de bannlys-
te min bil från alla banor, de jävlar-
na! Nu står den i buskaget där bor-
ta”, säger Tim och pekar. Sannerligen. 
Där i ett hav av grönska står den gam-
la tävlingsbilen, avslutar Wheels re-
porter sina rader om den gamla täv-
lingssonetten.

Dansk TV, DR1
Vår medlem Lars Gismar i Malmö in-
formerade mig om, att dansk television, 
närmare bestämt DR 1den 24 janua-
ri, 2006 under programtiteln ”Hvad 
er det vaerd” visade det enda privata 
danska Saabmuseet. Programmet är en 
distinktare motsvarighet till det svens-
ka ”Antikrundan” enligt Lars.

Inslaget på knappa 5 minuter visade 
en Saabsamling på 20 fordon beståen-
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de av modellerna 92, 95, 96 och dess 
varianter samt som kronan på verket 
en silvergrå Saab Sonett tvåtaktare. 
Alla fordon var renoverade och till sy-
nes i fint skick. Sonetten med sin ka-
raktäristiska ljudkuliss körde genom 
det flacka danska landskapet i flera 
sekvenser. Sonettens reg. nr. var DR 
74635. Museet ska gå att besöka efter 
hänvändelse till följande adresser:
www.vagnssaabmuseum.dk. 
Vagns e-mailadress är:  
vagn.bruncke@hotmail.com

För övrigt så skickade Lars ett klipp 
till mig från Sydsvenskan om Saab 
Aero X men där stod ovanligtvis ing-
et om Saabhistoriken och Saab So-
nett, så den lämnar vi därhän. Fast 
följebrevet värmde mycket där Lars 
berömde jubileumsnumret 1/06 och 
det sporrar förstås när Berndt Elias-
son och jag kämpar på med Sonett-
världen!

Dagens Nyheter
Ni som läser DN vet att de har en mo-
torbilaga på lördagarna. Den 4 febru-
ari kunde vi under rubriken ”I väntan 
på sommar och sol” läsa journalisten 
Kalle Holmbergs artikel. Han besök-
te en bilhall i Södertälje med USA-im-
porterade bilar som specialitet. Men 
det betyder inte nödvändigtvis att bi-
larna är tillverkade i USA. Nej, de letar 
specifikt efter Saab och Volvo i USA 
och speciellt två modeller, Saab Sonett 
och Volvo P1800. Som Kalle skriver: 
”Dessa sportvagnar, som i hög grad 
var ämnade för USA-marknaden, tog 
tillverkarna fram under det glada 60-
talet.” Förutom bilder på Pontiac Fi-
rebird 400-67 och två P1800 ES-73 

så poserar delägaren Michael Åfeldt 
framför en Saab Sonett-74 som tidi-
gare rullat i USA.

Auto Motor Klassiek
Vår holländske medlem Roel Roeten 
sände mig via mail en artikel från en 
holländsk biltidning, Auto Motor Klas-
siek som i nummer 2, 2006 hade en blå 
Sonett II V4 och en gul Sonett III på 
omslaget. Samt en hel artikel om Saab 
och Sonett! Visserligen på holländs-
ka, så den är inte helt lätt att förstå. 
Men rubriken var faktiskt på svenska: 
“Saab Sonett. Så nätt den är!” Visst, 
den har man sett förut, men aldrig i 
en holländsk biltidning.

Artikeln börjar annars med att ta 
Saabs historia från början och berätta 
om den första prototypen 92001, Gun-
nar Ljungströms skapelse. Sedan fort-
sätter man med Saab 92 och 93 inn-
an man kommer in på den första So-
netten 94, senare kallad Saab Sonett 
Super Sport. Man nämner extra att 
den hade en kaross av glasfiber, det 
var inte så vanligt på 50-talet heller. 
Det var väl bara Corvetten som hade 
haft det innan. Man berättar att bara 
6 stycken byggdes och historien om 
chassinummer 4 som blev Saab Fa-
cett för att därefter återuppstå som 
Sonett I. Sedan berättar man utför-
ligt om I:ans prestanda och varför den 
fick sitt namn.

Sedan berättas historien om Saab 97 
och om prototyperna Catherina med 
sitt targatak, ritad av Sixten Sason och 
Björn Karlströms prototyp som sedan 
vidareutvecklades till Sonett II. Man 
berättar först om tvåtaktaren, sedan 
om II V4 med dess högre motor och 
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motorhuv. I det sex sidor långa re-
portaget ser vi många bilder på olika 
Sonetter och till exempel Erik Carls-
son. Roel Roeten har renoverat sin blå 
Sonett V4 från 1969 vilket har krävt 
”blod, svett och tårar” då bilen var i 
ett dåligt tillstånd. Belöningen blev ett 
tredje pris i concours d´Elegance på 
det internationella Saabmötet i Essen. 
Den andra bilen som behandlas utför-
ligare är en gul Sonett III från 1970, 
ägd av Merlijn Kalkman, även den i 
ett mycket fint skick.

Sammanfattningsvis, en mycket ini-
tierad artikel, fast det tog tid att hjälp-
ligt förstå huvuddragen av den…

Metro
Tidningen Metro uppmärksammade 
den 22 februari att Saab skulle stäl-
la ut en konceptbil i Genève under 
rubriken ”Miljöracer från Saab”. Det 

Dagens Industri
Den 25 februari skrev Håkan Matson i 
DIs bilbilaga en artikel om ”Arp och hans 
värld – och sagan om Jan-Åke Jons-
sons julafton”. Det var Anders Petters-
son i Jönköping vilken uppmärksam-
made Håkans artikel om kommande bil-
modeller från Volvo (med VD Fredrik 
Arp i spetsen) och Saab (med VD Jan-
Åke Jonsson) med anledning av bilsa-
longen i Genève. Vi håller oss dock till 
Saab och begränsar oss mest till det som 
har anknytning till Sonetten. Håkan in-
leder med att skriva: ”Redan på mån-
dag eftermiddag är det julafton för Jan-
Åke Jonsson, VD för Saab Automobi-
le. Då visas konceptbilen Aero X, som 
bäst kan beskrivas som 2000-talets So-
nett”. Efter att ha skrivit om vikten av 
att både Volvo och Saab får upp sina 
årliga försäljningsvolymer skriver han: 
”Men ni minns väl Sonett?

Jag hade själv en sådan, fram till 
för ett år sedan. 1968 års modell, den 
med bulan på huven, chassinummer 
824 av 899. Slitet röd, snällt beskri-
vet i bruksskick, definitivt ingen pärla. 
Just en sådan modell Saab skulle be-
höva. Det skulle skapa en massa väl-
behövligt surr kring märket”.

Därefter fortsätter Håkan att berät-
ta om konceptbilen Aero X med sin 
V6 på 400 hk, körbar på etanol. Han 
rundar av artikeln med följande rader: 
”Själv blev jag oerhört glad av Aero X. 
Inte bara på grund av den långa, mag-
nifika motorhuven, den korta, svarta 
baken (från Sonett III) och den spän-
nande utredningen (? undrar redaktö-
ren, är det designen det?), utan mest 
för att den skapar en sådan uppmärk-
samhet kring Saab.”

var väl en rubrik som väl täckte vad 
det gällde eftersom Saab Aero X drivs 
av en 400 hk etanolmotor. Jag citerar 
en rad Håkan Lövström skrev i arti-
keln: ”Kännare säger sig redan finna 
en känsla från den gamla fina Sonet-
ten i bakpartiet.” Han avslutar artikeln 
med att skriva att det säkert dröjer ett 
par år innan denna konceptbil kom-
mer i serieproduktion och frågan är 
väl om den någonsin gör det?
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GRATTIS
Lars Jönsson

Vollsjö
du är vinnare i Sonettdraget den här gången, 

vilket berättigar dej en penninglott, som kommer 
de närmaste dagarna per post. Grattis och lycka 

till vid dragningen!

Vi Bilägare
Den 7 mars kom nummer 3 ut av Vi 
Bilägare. Det uppmärksammade Gö-
ran Sundin som sände mig detta klipp 
om Saab Aero-X. Redaktören Nils-
Eric Frendin skriver i sin spalt, un-
der rubriken ”en fräckare Saab finns 
inte”: En sådan Saab har världen aldrig 
skådat! Han fortsätter med att skriva: 
”För det är onekligen en mycket vack-
er och spännande skapelse som Saabs 
designers åstadkommit.” Längre ner i 
spalten står det: ”För det andra är det 
exakt 40 år sedan Saab lanserade en 
sportkupé senast – nämligen Sonett II 
som kom 1966 och som även den pre-
senterades i Genève. Denna intressan-
ta historiska koppling har dock Saab 
valt att helt utesluta i det pressmate-
rial som skickades ut vid presentatio-
nen av Aero X. 

Det är lätt att inse varför. Sonetten 
var en synnerligen enkel skapelse, hop-

plockad av Saabdelar, med plastka-
ross och en tvåtaktsmotor på 60 häs-
tar. Den tillverkades i drygt 10000 ex-
emplar fram till nedläggningen 1974 
och kan väl knappast beskrivas som en 
succé. (En het veteranbil dock.) Med 
andra ord ljusår från den sportvagn 
och den image som Saab vill skapa nu. 
Aero X får givetvis inte för ett ögon-
blick ses som en ny Sonett”.

I tidningen fortsätter Tommy Wahl-
ström att skriva om Aero X under rub-
riken Fågel Fenix. Han skriver där 
bland annat: ”Designteamet har inte 
bara sneglat på flygplan när man rita-
de Aero X. Från sidan kan man spåra 
drag av Saab Sonett och visst påmin-
ner bakljusrampen om Saab 900?”

Dagens Industri
Den 10 mars återkom Håkan Mat-
son med ett reportage från Genève 
om sju bildrömmar, där Saab Aero X 
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var en av drömmarna. Han börjar en 
bildtext på följande sätt: ”En tvåsitsig 
sportbil, ritad vid General Motors de-
signcentrum i Zürich. Skulle kunna 
kallas 2000-talets Sonett, inte minst 
med tanke på proportionerna: lång 
motorhuv och avklippt bak i svart. 
Men här ryms mycket framtidstek-
nologi. Kaross i kolfiber, diodinstru-
ment i interiören, fyrhjulsdrift och ak-
tiv fjädring.”

TV2
Vår medlem David Nameri berättar 
stolt, att han var med i den israelis-
ka TVn med sin gula tvåtaktssonett. 
Han skickade även en filmsnutt på någ-
ra sekunder men det är också allt jag 
sett av reportaget. Kul i alla fall, det 
är mig veterligt den enda tvåtaktso-
netten i Israel, men det ska visst fin-
nas någon Sonett till.

Södermanlands Nyheter
Den 15 mars hade man i bilbilagan Bil 
& Motor ett jättereportage om Tor-
sten Åmans Saab Sonett där den ställ-
des mot Saab Aero X. Rubriken var 
”Aero X har lånat drag av Saab So-
nett och med litet god vilja kan man 
nog hålla med. Den svarta, avhugg-
na baken till exempel liknar ju den 
på Sonett III. Inspirationen sägs vara 

hämtad från flyget och ska symbolise-
ra det svarta utblåset på en jetmotor. 
Artikeln handlar mycket mer om Tor-
stens Sonett än den nya Aero X och 
är även fint illustrerad med jättebil-
der på Torstens orangea bil. Journa-
listen Sven Rydén väver in en del av 
historiken om Sonetten och det finns 
två rutor med tekniska specifikatio-
ner för respektive bil. Tyvärr får vi 
inte publicera artikeln i dess helhet i 
Sonettvärlden, ibland får vi inte till-
låtelse till det även om de flesta me-
dia är tillmötesgående.

TV1
Den 23 mars var det välkända pro-
grammet Antikrundan i Trollhät-
tan. Det var Lars Gismar och Claes 
Lindholm som tipsade mig innan om 
programmet. Ni känner säkert till 
programidén, folk visar upp sina 
gamla tillhörigheter och får dem 
värderade. Man visar ofta dessut-
om ett inslag från trakten och vad 
är väl naturligare att visa än Saab-
museet i Trollhättan? Vi fick se bil-
der på allt från Ursaaben till So-
nett I:an. Men medan man filma-
de Ursaaben på museet så valde 
man av någon anledning att visa av-
täckningen av den första Sonetten 
från Stockholms Bilsalong 1956. 
Vad vet jag, kanske för att cele-
brera att det i år är 50 år sedan 
den visades första gången offici-
ellt? Vi passar förstås på att säga 
grattis till jubileet!

Stort tack till alla som bidrar till den-
na spalt, det känns stimulerande att 
ställa ihop den när ni underlättar ge-
nom att sända mig era tips.
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Evenemang 2006
21 maj Club Sonett Swedens vårträff och årsmöte i Saabmuse-

et i Trollhättan. Det blir rundvandring i det omgjorda 
museet, fika, tipsfrågor och omröstning om Finaste So-
nett 2006. Se även separat, fylligare information i det-
ta nummer av Sonettvärlden.

21 maj Tjolöholm Classic Motor. Olika samlarfordon, flygupp-
visning, salutorg. Sista anmälningsdag 28 april, men det 
kanske går att efteranmäla sig. Info 0705-171817

10 juni Allmän Saabträff i Laxå, samling vid Bröderna Fors-
lunds Bil kl. 10.00. Bildelsmarknad och tipsrunda. 
Info Annette, 0730-733 662, 0584-130 07 
eller saabo_96sport@hotmail.com

17 -18 juni Classic Motor Velodromloppet på Gelleråsen, Karlskoga.

21-23 juli Falsterbo Classic 2006. Racing, uppvisningar, rally, ut-
ställningar och kvällsaktiviteter. Falsterbo Concours de 
Charme, Falsterbo Motor Show och Falsterbo Classic 
Rally. Info. 040-475500

11-13 augusti Internationella Saabträffen i Ljungbyhed 2006. Det blir 
Saabföredrag, slottsturer, museirunda, underhållning på 
lördagskvällen, flyguppvisning, marknad m.m. Läs gär-
na mer på www.mhrf.se eller i Sonettvärlden. Observe-
ra att sista anmälningsdag officiellt är 30 april men ni 
kan nog anmäla er lite efteråt ändå.

27 augusti Eskilstuna veterandag. Info: 016-358041

3 september Marknad i Gistad, arrangerad av Östgöta Saabklubb. 
Följ pilning ”Saabmarknad” från Gistad samhälle till 
idrottsplatsen. Anmälningar och frågor: Roger Forssén 
0705-512415 el. roger.forssen@telia.com

9-10 september Classic Motor Falkenberg. Historisk racing, uppvisning-
ar, marknad och finbilsutställning. Info 08-6920150.

Man finner många fler träffar och marknader om man går in på  
www.mhrf.se och sedan läser evenemangskalendern!
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Säljes
Min blå Sonett III från 1974
Den är i bra skick, bara rost vid bat-
terilådan men skall renoveras, lack 
etc. Står i Danmark, 30 km norr om 
Esbjerg. Pris 22500 kr (förmodligen 
danska, red.)
Jens Urup, tel. 75299528, urupdanmark@yahoo.dk

Motorhistoria på väg
Motorhistoriska dagen samt T-Fordresan som gick av stapeln under förra 
sommaren har med eftertryck bevisat att vår motorhistoriska hobby har 
en enorm livskraft och bredd.

Bara det material i form av tidningar, pressklipp och filmsnuttar som vi 
har samlat, fått oss tillsänt är en eloge till alla er på klubbarna i hela lan-
det. Jag har personligen fått mycket uppskattning av pressfolk och lokal- 
samt riksdagspolitiker som utryckte sin förvåning över hobbyns bredd och 
allas stora personliga engagemang.

Motorhistoriska konferensen som var planerat till våren 2006 har av tak-
tiska skäl fått flyttas till 2007. Så fort planerna är skickade kommer vi att 
informera er alla. Denna konferens vänder sig till politiker och andra be-
slutsfattare som har med hobbyns förutsättningar att göra.

Jag vill, på styrelsens vägnar, med dessa rader tacka alla er som har bi-
dragit till dessa evenemang. Ha en bra sommar och var försiktig ute på vä-
garna.

Horst Brüning 
Ordförande i MHRF
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Vid beställning eller förfrågan: Per Jansson, Kaplansgatan 8, 777 30 Smedjebacken
Tel. 0240-76746, peja10@telia.com, postgiro 487 74 84-8

OBS! Porto ingår inom Sverige om inte annat anges.
Glöm ej namn och adress och vad Du vill beställa, märk talongen t ex. 

sam lings mapp, modellbil Autosculpt Sonett II 1:43 etc.

Modellbilar:
Autosculpt 1:43

Sonett I  pris 295:-

Sonett II pris 295:-

Sonett II V4  pris  295:-

Sonett III  pris  295:-

Autosculpt 1:92 

Sonett I  pris 65:-

Sonett II  pris 65:-

Sonett II V4  pris 65:-

Sonett III  pris 65:-

Tin Wizard 1:43
Sonett III –70 grön, pris: 995:-

Sonettprylar:
Nyckelring i plast med 
klubbens logotyp  pris:  25:-

Klubbdekal, två små och 
en stor, självhäftande pris 15:-

Tygmärke med klubbens 
logotyp pris:  25:-

Jubileumsaffi sch 
30 x 40 cm. Motiv: fem 
Sonetter i färg  pris:  30:-

Inplastad Jubileums-
affi sch Pris 40:-

Vykort med två olika 

Sonett-motiv 4 st  pris:  15:-
 8 st pris:  25:-

Jubileumsdekal CSS-20 år pris: 10:-
Samlingsmappar för Sonettvärlden pris: 40:-

Äldre nummer av Sonett Världen. Ring eller mai-
la om vilka nummer som finns kvar. 
Pris: 20 kr/st inkl. porto 

Sonett III 1970, grön. Tillverkad i skala 1:43 av 
Tin Wizard. Pris: 995:-


