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Från ordförandens
skrivbord

Hej,
Som ni såg i förra numret så söker valberedningen en efterträdare till mig som 
ordförande. En del av er vet säkert att jag önskat avgå som ordförande i flera 
år nu men hittills varit kvar då ingen annan, vare sig i eller utanför styrelsen 
erbjudit sig att ta över. Däremot har jag sagt att jag kan tänka mig att fortsätta 
att ingå i styrelsen men då endast som redaktör för Sonettvärlden, jag har ju 
i åratal haft dubbla poster vilket tar (för) mycket av min tid. Självklart skulle 
jag som ledamot i styrelsen försöka vara ett stöd för den nye ordföranden.

Anledningen till att jag tycker att det räcker är flera: Jag har varit ordföran-
de sedan 1990, innan dess vice ordförande och jag har varit i styrelsen för CSS 
sedan 1982, det blir 25 år 2007. Sedan tycker jag att de mål jag ställt upp för 
mig och de andra i styrelsen har nåtts. Vilka mål undrar ni kanske? Jo, att ge 
ut en läsvärd klubbtidning 4 gånger per år, att klubben åtminstone en gång per 
år har ett välarrangerat vår- och årsmöte, att vi kan erbjuda attraktiva försäk-
ringar för våra medlemmar och att vi kan sälja reservdelar från ett eget reserv-
delsförråd som allteftersom kompletteras med nya artiklar. Ja, jag kan numer 
också känna mig nöjd med vår nya hemsida, det gjorde jag inte riktigt tidiga-
re. Dessutom har vi en väl fungerande styrelse på alla poster. Då känns det 
rätt att lämna över till någon annan som kan komma med nya impulser för att 
förbättra klubben ännu mer. För självklart kan allt ovan bli ännu bättre, men 
jag tror att det behövs en ny ordförande med friska idéer.

Så jag hoppas verkligen att ni som skulle tänka er att bli ordförande, även 
om ni inte varit med i styrelsen tidigare, kontaktar valberedningen genom Jan-
Owe Nilsson, tel. 0480-491611, alternativt tipsar honom om någon som skul-
le kunna vara lämplig.

Andra bilklubbar byter ordförande hyfsat ofta, varför ska det vara så svårt i 
Club Sonett Sweden att hitta någon som vill ställa upp på denna post?! Visst 
förstår jag att det är käckt att någon annan gör jobbet, men ibland får man 
faktiskt ställa upp själv!

Avslutningsvis hoppas jag att vi ses på vårt årsmöte 26 maj och att vi då kan 
välja en ny ordförande för Club Sonett Sweden!
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Club Sonett Swedens hemsida
www.sonettclub.se

Nästa	nummer	av	

SoNettväRldeN	
beräknas	utkomma		i	böran	av	
oktober.
Sista	inlämningsdatum	för	manu-
skript	och	annonser	31	augusti.

oMSlAGSBIld:
Micke	lindström,	Club	Sonett	Swedens	
nye	webredaktör	står	bredvid	sin	Sonett	
III	vid	Brostugan	på	drottningholm.	Kan-
ske	kan	det	uppmuntra	andra	till	att	ta	
ut	sin	Sonett	 till	olika	veckoträffar	 runt	
om	i	Sverige?!

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	PlusGirokonto		
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

Åke Olsson,	klubbmästare
0495-405	95
ake-o@telia.com

Mikael Sjögren,	suppleant
0707-618	958
mpr.sjogren@telia.com

Per Jansson,	reservdelsförvaltare
0240-76746
peja10@telia.com

Mikael Lindström,	webmaster
08-560	368	02
m-lindstrom@telia.com
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Björn Karlström´s original drawing for a 
sports car with a tubular frame. The car is a 
strict two-seater with a large boot instead of 
extra seats at the rear.

Unlucky number
Björn Svallner tells the story behind MFI-13, the sports car project that evolved 
into the Saab Sonett. The article is taken from “Thoroughbred & Classic Cars from 
July 1987. Ulf Stenson from Svalöv sent it to Sonettvärlden.

It is almost exactly 30 years since the story started: Björn Karlström, 
a well-known Swedish industrial designer, worked for a company na-
med Nyman. This firm produced cycles, mopeds, small outboard engi-
nes and similar vehicles and intended to start building a new revolutio-
nary motorcycle. The outcome was that only engineering work for the 
engine was completed, the rest of the cycle remaining undeveloped. The 
two-cylinder engine was used as an outboard engine, quite successfully, 
in fact, as it gave eight horsepower when comparable engines were de-
veloping only four or five.

Björn Karlström asked the directors 
of the Nyman company if it would be 
possible to use that engine for oth-
er purposes and showed them some 
drawings of a small family car. It was 
rear-engined just like the best seller in 
Sweden at that time, the Volkswagen 
type l. Like the VW, the small Nyman 
car would use a four-cylinder engine 
constructed from two outboard eng-

ines built together. lnstead of being 
water-cooled, as for marine use, an 
air cooling system with a fan would 
be developed, also similar to the po-
pular VW.
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The Nyman company rejected the 
idea but Karlström wouldn’t give up his 
plans. Some years later he worked for 
Malmö Flygindustri, the Malmö Air-
craft Factory, where not only small pla-
nes were produced but also high speed 
glassfibre boats for outboard engines 
designed by Karlström. Again he asked 
the management if there was a possi-
bility of building a small car. “At that 
moment I didn’t talk about a cheap fa-
mily car in the VW idiom. Instead I 
asked if they were interested in buil-

ding a small, and probably expensive, 
sports car,” remembers Karlström.

The reason for this was very simple: 
“On a sports car it is easier to increase 
the cost without any buyer protesting 
against the price. With a small family 
car, one must be very careful with pri-
ces and therefore it’s easier to recoup 
development costs on the expensive 
sports car,” says Karlström.

The first idea from Karlström for 
the MFI sports car was a very small 
two-seater with a mid-mounted engine. 

Designer´s sketch of MFI-13 
showing the doors with ope-
nings in the roof similar to 
Fords GT40.

Björn 
Karlström´s 
first model 
of his pro-
posed sports 
car from 
1963. The 
lines already 
hint at tho-
se of the 
forth coming 
Saab So-
nett.
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At the end of the Fifties, Björn Karlström 
suggested this design for a cheap family car. 
The engine was to be two outboard engines 
built together.

Lots of parts were standard Saab as 
they were easily obtainable and cheap. 
Engineer Rolf Mellde at Saab was as-
ked if the company would be interes-
ted in the sports car project and Mell-
de was of course - as a great car lover- 
interested in a new Swedish sports car, 
but he also knew that his company 
had too much to do with the produc-
tion of family cars to have any time - 
or money - to spend on such an ex-
otic project and at that time the idea 
didn’t progress further.

But Karlström didn’t give up. He re-
designed the MFI into a front-engined 
car with a tubular frame still using many 
Saab parts. One part had quite unusu-
al origins - the fuel tank: “I ‘borrowed’ 
the tank from the small MFI 9 aircraft. 
With a capacity of 82 litres (about 18 
gallons) it would have given the light 
car a wonderful range,” he says!

The idea of a tubular frame was drop-
ped quickly as buyers probably would 
be worried about the car’s strength 
in a crash.

The next idea was for a plastic mo-

nocoque with reinforcements of metal 
glued to the plastic. Probably this was 
too far ahead of its time - about ten 
years before the Ford J-car was intro-
duced. Soon after, Karlström presen-
ted a new version with a chassis made 
from sheet metal forming a box like 
structure. Rolf Mellde at Saab favour-
ed this construction perhaps because 
he had been using a similar chassis 
when building the open Sonett sports 
car in the mid-Fifties.

“I started testing the chassis by buil-
ding an exact scale model in cardboard. 
Then I borrowed a heavy old-fashio-
ned smoothing iron and placed it in 
the middle of the model while its front 
and rear ends were mounted on sup-
ports,” says Karlström. “The experi-
ment worked well as the chassis didn’t 
give way at all - proving that my the-
ories also worked in practice.”

At this time the sports car project 
got its name, MFI-13. MFI stands 
for the company name in short and 
13 is simply the project number. The 
MFI company produced planes and 
management knew that no pilot ever 
would fly a plane with a name inclu-
ding the number’13’. For that reason 
the number had been omitted from air-
craft production but sports car buy-
ers were perhaps not as superstitious 
as pilots...

Another engineer, Björn Andreas-
son, started on the MFI-13. He had 
earlier been involved with aeroplane 
design and a typical Andreasson solu-
tion was to combine the radiator with 
the strut adding strength to the front 
suspension mountings. Instead of using 
one tank and one strut, he made the 
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Above, Swedish author, Björn Svallner sits 
in the prototype MFI-13.

strut from a tube, forming the tank, 
saving weight, cost and space in the 
cramped engine compartment.

When the first chassis was ready, the 
engineers found it so strong, they felt it 
could be used for other vehicles. “Let’s 
make an amphibian car while we’re 
at it,” Karlström said and started ma-
king drawings for a small front-wheel 
driven jeep-like vehicle that soon was 
nicknamed ‘The Forest Sailor’. The 
idea stayed on the drawing board but 
officers from the Finnish Army were 
told about the idea and became quite 
excited about it.

However, MFI decided to continue 
with the sports car only instead of star-
ting other projects that might have been 
too costly for the small company.

Along with work on the chassis, the 
body neared ‘ completion. Working 
from Karlström’s drawings and art-
work, skilled craftsmen from a coach 
building company - Heinels in Mal-
mö - transformed his ideas into a ply-
wood buck. On this frame, sheet me-
tal panels were hand beaten to shape 
and then welded together. “Welding 
was a great problem,” says Karlström. 

“The plywood kept on catching fire all 
the time during welding!”

At this time MFI were told that the 
Swedish Government had withdrawn 
its expected backing. Fortunately Saab 
had been asked by their American dea-
lers for a sports car and their own de-
signer, Sixten Sason, had been wor-
king on a prototype. As a result, Saab 
became interested in the MFI project 
and took it over, resulting in MFI ta-
king on the role of supplier responsible 
for producing bodies.

Saab had no intention of taking pro-
duction of the sports car to their main 
factory in Trollhättan. Instead a com-
pany, ASJ, linked to Saab, took over 
production, buying parts from Saab 
and then selling completed cars back 
to them. The Saab company would 
then sell the cars with their name all 
over the world.

”The engine is very highly tuned 
but more for racing than street 
use”.
Before this, however, the car had its 
first official presentation. In February 
1965 the BBC made a television pro-
gramme about rallying. The filming 
was carried out in Sweden and during 
it Sten Wennlo, at that time PR Ma-
nager at Saab - today he’s boss for the 
car division -just happened to be the-
re with the sports car. Of course the 
little white sports coupé drew a lot 
of attention, not least from the film 
team, and later it was shown in the 
BBC rally film, not bad publicity for 
an all-new sports car from this unli-
kely part of the world.

The MFI-13 was not as good a sports 
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car as expected, however, as the body 
lacked a lot both in design and qua-
lity. Even worse, the car didn’t live 
up to expectations on the road and 
would have little chance of competing 
against other more well known sports 
cars already on the market. Very soon 
it became clear to. Saab that their new 
sports car could not be just a produc-
tionised version of the MFI-13 pro-
totype - they had to redesign the car 
from the ground up. It was not as bad 
as all that as it gave a chance to use 
modified Saab parts for the chassis, 
a way of making the car cheaper to 
produce.

The MFI car had a metal body: “We 
were so sure about producing our car 
that we decided to make its body in 
metal in order to use it first as a pro-
totype and then for producing the fe-
male mould for production glassfibre 
bodies,” says Karlström.

When Saab and ASJ took over, they 
at once started building up an all-new 

plastic body, based upon the Karlström 
design but with crisper lines. That car 
became known as the Saab Sonett.

In the MFI-13 project only one car 
was built. Today it rests in the im-
pressive museum near the Saab fac-
tory in Trollhättan. lt is drivable - as 
almost all cars are there - and to do 
so is quite an experience. The engi-
ne is very highly tuned but more for 
racing than street use. You have to 
keep the revs high - but not too high, 
as two-stroke three-cylinder engines 
are very easy to over-rev... Comfort 
is minimal as the seats are not adjus-
table, sound insulation is non existent 
and ventilation poor; the ventilation 
intake was missing from the design in 
the beginning... Later on, during Saab 
test runs, a mechanic used a saw, cut-
ting a hole in the bonnet just in front of 
the windscreen which allowed air into 
the heating system. To make the hole 
a little more elegant he searched for a 
chromed mesh to cover it and found 

Left, MFI-13 made 
its first appearance 
during a BBC filming 
in February 1965 in 
Sweden.

Right, it was possible 
to drive the car with-
out registration pla-
tes on the private ro-
ads used for the film 
session.
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one type in particular becoming very 
well known during the Biafra war. lt 
was used as an air-to-ground attack 
plane - a role a little removed from 
its usual one.

Björn Karlström still works as a de-
signer but nowadays concentrates on 
things other than sports cars. Björn 
Andreasson joined Volvo and, some 
years ago, together with Rolf Mellde 
and other engineers, built the sensa-
tional experimental Volvo LCP 2000, 
presented in 1983. In fact this car had 
a chassis which is almost a copy of 
that used on the MFI-13 and Sonett. 
“Yes, that’s true,” admits Andreasson. 
“If you have a very good design, why 
should you search for a new one?” 
he asks.

But the truth is the design of the 
MFI-13 was, as you’ve seen, not good 
enough. One can’t win them all. Per-
haps it is because ‘13’signifies bad 
luck?

the ideal solution from a Jaguar! In-
stead of using mesh he bought one of 
the chromed grilles used for blanking 
the holes for extra lights on older Ja-
guars; it fitted so well it looks as if it 
was made for that purpose!

On the road the MFI-13 under-
steers a lot, and doesn’t have the so-
phisticated manners one might expect 
from a ‘real’ sports car. Another mi-
nus for the car is the column gearshift. 
In fact it works very well but it does 
not give the right impression. When 
the car was first shown to the public 
many onlookers pointed it out as an 
unacceptable feature for a sports car, 
but when Saab produced the Sonett 
it had the same gearshift, and it was 
not until 1970 that they listened to 
sports car buffs and replaced it with 
a floor shift.

The MFI company today has no 
plans to return to car production af-
ter the MFI-13 affair. Instead they 
have been busy producing planes, 
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Välkommen till 2007 års 
vårträff med årsmöte 
Silverdalen/Vimmerby 

26 maj
Samling med kaffe och smörgås vid Silverdalens Folkets Hus. Vi 

finns på plats från 10:00, pilat från genomfarten i Silverdalen, här får 
ni chansen att studera Sonetterna inför omröstningen Finaste Sonett 

och bekanta er med ägarna till bilarna.

Klockan 11:30 börjar årsmötet
Efter avslutat årsmöte åker vi en liten ”rallysväng” på trevliga små-
landsvägar kända från Antikrundan där vi får svara på lite frågor.

Rallyt slutar vid 

Åbro bryggeri i Vimmerby,
 här serveras det pyttipanna och vi får lära oss hur man brygger öl i 

samband med en guidad visning av bryggeriet.
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Efter avslutad visning så avrundar vi dagen med prisutdelning, 
kaffe och tårta.

Startavgift 100:-/ person, betalas vid årsmötet. Kostnaden utöver startavgif-
ten betalas av Club Sonett Sweden för våra medlemmar.

Vi kommer att dela ut en specifik sonettreservdel 
från reservdelslagret till varje deltagande Sonett.

Anmälan görs till 
Thomas 0492-130 39

Stefan 0492-403 54, mail: wk741b@tninet.se 
 Åke 0495-405 95, mail: ake-o@telia.com.

Senast den 14 maj måste vi ha din anmälan. 
Arrangörerna för vår/årsmötet hälsar er hjärtligt välkomna!
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Fototävling!
Jan-David Skavén

Nu är det dags igen. Som ni vet gillar vi tävlingar i Club Sonett Sweden och 
Sonettvärlden. Det kan vara om Finaste Sonett, korsordstävling eller som här 
bästa bilden. Reglerna är få: Max 5 bilder per person. Givetvis ska de ha Saab 
Sonettanknytning men resten är upp till er fantasi. De kan antingen vara i form 
av högupplösta digitala bilder eller papperskort och självklart kan de vara i 
såväl färg som svartvitt. Det troliga är dock att vi publicerar dem i svartvitt. 
I år har ni till exempel två utmärkta tillfällen att ta bilder, på vårt vår och års-
möte i Silverdalen/Åbro och på Saabfestivalen i Trollhättan.

Vänligen sänd bilderna till:
Berndt Eliasson, Aspnäsgatan 5, 702 15 Örebro

Mailar ni bilderna är adressen: ble@brevet.se
Den enväldiga juryn består av Sonettvärldens redaktion Berndt Eliasson 

och Jan-David Skavén. Priserna kommer från klubbens presentförråd, det 
kan bli böcker, muggar eller något annat trevligt.

Då vi tänker ge er hela säsongen att ta bilder är sista dag att sända oss dem 
den 25 oktober. Vinnande bilder och pristagarnas namn publiceras i num-
mer 4/07.

Vi ser fram emot ett flitigt tävlingsdeltagande, många bra bilder och själv-
klart önskar vi er lycka till!

Nedan några bilder tagna av den tidigare pristagaren Kjell Wihlborg.
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Många minns säkert jubileumsåret 1997 då Saab Automobile fyllde 50 år. 
Vår målsättning är att Saabfestivalen 2007 skall gå till historien som ett minst 
lika stort kalas som -97. Med ett späckat program och stort utbud av akti-
viteter hoppas vi att just DU vill vara med och bidra till den speciella Saab-
andan som omgivit bilen och varumärket i snart 60 år.

Programmet är inte slutgiltigt spikat ännu - men vi lovar att det kommer att 
bli något utöver det vanliga. Till detta världens största evenemang för Saaben-
tusiaster kommer inte bara en unik samling fina Saabar att samlas utan även 
profilerna runt dem. Saabentusiaster från hela världen samlas i Trollhättan 
den 7-10 juni. Att Saab fyller 60 år i år, och att själva födelsedagen infaller 
på söndagen den 10 juni har förstås inte undgått någon sann Saabentusiast. 
Det var nämligen då, för 60 år sedan, som Saab 92 för första gången visa-
des upp för media vid en presskonferens i Linköping Vi laddar för en riktigt 

Saabfestivalen 2007

60 år av Saab-anda!

fullspäckad jubileums-
festival 2007 med upp-
visningar, bankörning-
ar, och underhållning 
av sällan skådat slag.

Vi kan dock redan nu 
avslöja att vi kommer 
att fylla den stora loka-
len bakom muséet med 
NOS Saabdelar som 
SDCC kommer att ha 
till försäljning. Utför-
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Saabfestivalen 2007

60 år av Saab-anda!

säljningen startar 
precis som 2005 
redan på torsdagen 
med mycket entu-
siastvänliga priser. 
Ett tillfälle du inte 
får missa.

BioPowertemat 
kommer att få en 
framträdande roll 
under festivalen, 
inte minst genom 
att Saab AeroX 
kommer att finnas 
på museet under 
festivaldagarna!

Kolla in det senaste om vad programmet kommer att innehålla genom att 
gå in på www.saabfestival.se/info

Som vanligt krävs ingen föranmälan för att delta i festivalen, med undantag 
för fabriksbesöken och banketten på lördagskvällen. Information om detta 
kommer att finnas under ”Program”. De kostnader som är förknippade med 
festivalen, som t.ex. bankörningen på Kinnekulle, betalas på plats.

Ditt boende bokar du själv via de olika alternativ som erbjudes via tu-
ristinformationerna i Trollhättan och de närliggande grannkommunerna. 
Se boende och tu-
ristlänken på hem-
sidan ovan. Vi har 
ett nära samarbete 
med turistbyråer-
na i regionen och 
de hjälper er gär-
na med era fråge-
ställningar.

Glöm inte heller 
att surfa in på www.
saab.com och titta 
på jubileumsinfor-
mationen där...
Peter Bäckström.



26 2/07

”Vi träffs i Skåne” 2007

Ett nystartat samarbete mellan tre 
tunga hobbyfordonsorganisationer 
kommer att bli till stor glädje för tu-
rister och fordonsentusiaster i Skå-
ne under våren och sommaren 2007. 
Det handlar om Motorhistoriska 
Klubben i Skåne, MHK, sport-
vagnsklubben MGCC, samt Mo-
torcykelhistoriska Klubben Sektion 
Syd, MCHK. Alla ingår i Motor-
historiska Riksförbundet, MHRF, 
som har närmare 100000 medlem-
mar. En siffra som visar hur stort 
intresset för klassiska fordon är i 
vårt land! Samarbetet har nu resul-
terat i följande evenemang som bör 
locka många olika intresserade:

Redan söndagen den 13 maj kom-
mer SofieroClassic, med devisen 
Blommor, Bilar och Bågar. Årets 
tema är Sport och Nostalgi. Nya-
re och äldre sportvagnar tillsam-
mans med äldre bilar, motorcyklar, 
mopeder och trampcyklar ställs ut 
i slottsparken på Sofiero. Särskilt 
intresse ägnas fordon med anknyt-
ning till 1955 och H55-utställning-
en i Helsingborg det året.

Nästa arrangemang är Svenskt 
Sportvagnsmeeting på Ring 
Knutstorp 6 – 8 juli i regi av MGCC. 
En klassiker där man får se både 
nya och gamla sportvagnar i aktion 
på tävlingsbanan. Här går det un-
dan, och ingen är rädd för att pres-
sa sin klassiker till gränsen av sin 

förmåga i de många böjarna i jak-
ten på segern i loppet.

Lite lugnare blir det på Thulin-
träffen i Landskrona lördagen den 
21 juli. Här samlas hobbyfordon 
i hundratal i det vackra området 
kring citadellet. Några deltar i Con-
cours de Charme med tidstypisk ut-
rustning. Det finns gott om tid och 
tillfällen för besökande att granska 
fordonen på nära håll och ägarna 
visar och berättar gärna.

Dessa evenemang är förlagda till 
vackra parkområden med mycket 
av intresse även för den som inte 
är aktivt intresserad av klassiska 
fordon. Sofiero slott och Citadel-
let i Landskrona har mycket att er-
bjuda både för trädgårdsintresse-
rade och för älskare av gamla mil-
jöer. Och Ring Knutstorp anses av 
många som Sveriges vackraste ra-
cerbana!
För ytterligare information:

SofieroClassic:  
Bengt Arvelid: 044-210050
bengt.arvelid@telia.com

Svenskt Sportvagnsmeeting: 
Per Broberg: 0431-202 62
per.broberg@mgcc.nu

Thulinträffen: 
Rune Björck: 0410-170 95
rune.bjorck@telia.com
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I vintras, den 2 februari, när jag desarmerade julgranen sent på kvällen 
stod TVn på som sällskap. Jag tittade lite förstrött mellan kulorna på 
”National Geographic Channel” där det gick ett program om bilar.

Plötsligt kom en röd Sonett II:a kö-
rande i ett grönskande landskap. Den 
var filmad i närbild, snett framifrån 
och visades i ungefär 2+3 sekunder. 
Bilen nämndes ej för övrigt. Jag blev 
naturligtvis nyfiken och lyckades se 
en god del av en repris som gick efter 
någon dag. Programmet hette ”Crash 
science” översatt med ”olycksveten-
skap”. Programmet handlade om bi-
lens säkerhetsanordningar från födel-
sen fram till våra dagar.

Det var ju ett amerikanskt program 
men man visade och talade en hel del 
om Volvos framstående säkerhetsar-
bete med uppfinningar som: säkerhets-
bältet, barnstolar, krockkuddar och 
deformationszoner, där ju Volvo va-
rit föregångare. Man visade även Vol-
vos krocktestlabb på Hisingen där det 
krockades ett antal olika bilar, däri-
bland ett par nyare Saabar. Saab nämn-
des dock aldrig med ett ord trots att 
även de ligger långt fram med säker-
hetsarbetet. Sen menade man på att 
man har kommit ganska långt med att 
skydda bilens förare och passagerare, 

så nu är det dags att göra nåt även för 
folk utanför bilen.

Och då kom Sonetten!
…och kommentaren: ”sportbilar kan 
utgöra fotgängarens värsta mardröm, 
men det är deras strömlinjeformade 
utseende som säljer”. Och visst, den 
fronten skulle man väl inte vilja få 
i knävecken. Bilen var som sagt en 
röd 2-takts II:a. Det stod ”SONET” 
på främre skylten som var vit med 
svart text och ram. Kanske var det 
en modellskylt. Inslaget var ungefär 
lika långt som när blixten slår ner. 
Sonetten nämndes ej med ett ord och 
man började genast tala om och visa 
nya uppfinningar. T.ex. har Jaguar 
uppfunnit en pyroteknisk motorhuv 
där en liten sprängladdning detone-
rar så att motorhuven poppar upp 
en bit vid en kollision. När sen den 
påkörde landar på bilens motorhuv 
fjädrar den en bit och offret landar 
lite mjukare!

Det som är nästa ”grej” verkar vara 
hjälpmedel för att upptäcka gående och 

Det skrivsspecial

Sonetten, fotgängarens 
värsta mardröm
Erik Torstensson



292/07

andra hinder vid mörker och dålig sikt. 
Det kan ju verkligen behövas på sma-
la, mörka vägar. Till det har man en 
infraröd kamera och en skärm inne i 
bilen där man kan se vad som kommer 
på vägen. Och det låter väl bra med 
sådana instrument men hur skall man 
hinna titta på allt på en gång? I det 
svåra fallet med dålig sikt, regnväder, 
smal mörk väg, halvljus och möte med 
bilar + gående kanske man bör hålla 

Regeringen vill ha skatt på 
trafikförsäkringspremien
Regeringen har tidigare aviserat att man vill föra över kostnaderna för tra-
fikskadades sjukersättning, sjukpenning och aktivitetsersättning från soci-
alförsäkringssystemet till trafikanterna, genom att dessa kostnader betalas 
via den obligatoriska trafikförsäkringen. I väntan på att en utredning ge-
nomförts, vill nu regeringen införa en skatt på 34 % på trafikförsäkrings-
premierna. Skatten skall kompensera för de kostnader enligt ovan som re-
dan har uppstått liksom de som kommer att uppstå i trafiken innan dess 
det nya systemet är färdigutrett och infört.
Den nya skatten på trafikförsäkringspremien föreslås gälla från 1/7 2007. 
Skatten kommer att belasta försäkringsbolagen, vilka sedan har att ta ut 
sina ökade kostnader på försäkringstagarna. Införs skatten blir det alltså 
upp till försäkringsbolagen att avgöra hur mycket premierna skall öka. Det 
är i dagsläget oklart hur de kommer att sprida kostnaderna över sina be-
stånd av försäkringstagare.
Hur den föreslagna skatten kommer att påverka premierna i MHRF-för-
säkringen kan alltså inte ännu fastställas, men om man räknar med en höj-
ning med 35 % av trafikförsäkringspremien, som för de flesta MHRF-för-
säkrade fordonen uppgår till ca 150:- per år, ger det alltså en kostnadsök-
ning på ca 50:- per fordon och år.
Regeringens förslag om skatt på trafikförsäkringspremier är utsänt på re-
miss och remisstiden gick ut den 24 januari. MHRF kommer att publicera 
sitt remissvar på www.mhrf.se och återkomma i kommande PåGång eller 
annan information om utvecklingen i frågan. Från PåGång nr. 1, av Carl 
Zeidlitz.

ögonen på vägen och inte nån annan-
stans. Då är nog reflexer på gångtra-
fikanterna det enda som hjälper. Det 
finns nog mer att uppfinna, kanske 
kan man projicera bilden på vindru-
tan som man gör med stridsflygplan? 
Eller få instrumentet att tala och säga 
att: ”här kommer Andersson eller Pet-
terson på vägkanten gående med sin 
hund”? Det blir spännande att se om 
man orkar hänga med ett tag till!



30 2/07

Du som behöver reservdelar till din Sonett kan vända dig till 
klubbens reservdelsförvaltare:
Per Jansson, Kaplansgatan 8, 777 30 Smedjebacken. 
Tel. 0240-76746 kvällstid, peja10@telia.com. 
PlusGirokonto 487 74 84-8
Klubbens lager består av drygt 200 originaldelar och vi ny-
tillverkar vissa efterfrågade delar. En komplett reservdelslista 
publiceras en gång om året i klubbtidningen Sonettvärlden. 
Du kan även hitta listan på vår hemsida
www.sonettclub.se.

Upp till 4 veckors leveranstid. Fraktkostnad tillkommer!

Följande nummer av Sonettvärlden 
finns i lager
Pris: 20 kr/st inkl. porto
År Nummer År Nummer
1988 3 1998 1,2,3,4
1989 1 1999 1,2,3,4
1990 2 2000 1,2,3,4
1991 4 2001 1,2,3,4
1992 2,3,4 2002 1,2,3,4
1993 1,2,3,4 2003 1,2,3,4
1994 1,3,4 2004 1,2,3,4
1995 1,2,3,4 2005 1,2,3,4
1996 2,3,4 2006 1,2,3,4
1997 1,2,3,4 2007 1

Nyinkommna delar till lagret

Mätartavla i km/h, till Sonett III. 
I plåtfolie, pris 160:-, ser bättre ut i 
verkligheten än på bilden. 

Golvplugg, galvade
Artnr. 7313752
Pris 60:-/st
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av Jan-David Skavén

det skrivs om oss och våra bilar

Katrineholms-Kuriren
Katrineholms-Kuriren uppmärksam-
made den 20 november att ”Saab So-
nett fyller 50”. Man börjar med att 
skriva att ”Den blev egentligen ald-
rig någon större succé men ändå en le-
gend i bilvärlden. Och nu fyller Saab 
Sonett 50 år och firas faktiskt mest 
i USA, där också de flesta köparna 
finns”. Sedan följer en kortversion av 
historiken. I stort sett korrekt om vi 
undantar att det stod att Sonett II kom 
1967 och byggdes i drygt 2000 exem-
plar. Illustrationen är den bild vi redan 
hade med på sid. 33 i 4/06 av Sonett-
världen, den med höghusen. Vi tack-
ar Christer Melwinsson i Katrineholm 
för klippet.

Teknikens Värld
Anders Pettersson i Jönköping var 
snabb att maila mig en sida från num-
mer 25 från den 30 november 2006. An-
ledningen var den att man under rubri-
ken Poängkungen ställer några frågor 
där man ska gissa en bilmodell.

Under 5 poäng var frågan: Kom i 
tre generationer, bara sex exemplar 
tillverkades av den första.

4 poäng: Glasfiberkaross och tvåsit-
sig. Första generationen var öppen.

3 poäng: Presenterades 1956, 1966 
och 1970.

2 poäng: Bilen är svensk.
Slutligen 1 poäng: Modellen kalla-

des även 94 och 97 men är mer känd 
under sitt namn med musikalisk an-
knytning.

Visserligen stod svaret om man vän-
de tidningen upp och ned men det bju-
der vi inte på här. Nej, det blir till att 
gnugga geniknölarna!

Klassiker
I tidningen Klassiker ser vi i nummer 
9/10 en bild tagen uppifrån på några 
96:or men för att riktigt sätta guld-
kant på den så hittar vi även en So-
nett II där. Artikeln handlade annars 
om Saab 96, så det var väl inte mer 
än rätt att de också var i majoritet på 
bilden.

Automobilismo d´poca
Axel Boey i Belgien deltar flitigt med 
tidningsklipp från olika europeiska tid-
ningar som skrivit om Saab Sonett. 
Denna gång har han sänt mig en Pdf-
fil med ett maffigt 11 (!) sidors repor-
tage om framförallt Sonett III. Proble-
met är bara att artikeln är på italienska 
och i alla fall min är mycket begrän-
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sad, för att inte säga obefintlig. Rub-
riken var i alla fall ”Un film di Ford 
Coggiola”, ganska fyndigt tycker jag 
med anspelning på Coppola. Det var 
ju italienaren Sergio Coggiola som ri-
tade huvuddragen av Sonett III, se-
dan modifierades en del av Gunnar 
Sjögren, GAS. Nå, på omslaget ser vi 
en III:a i full fart och ståendes fram-
för ett sportflygplan, sedan följer sida 
efter sida med text och bilder om alla 
Sonettmodellerna med viss tonvikt på 
de nytagna bilderna på en III:a, som 
man även presenterar tekniskt.

Det var nog tur att jag inte förstod 
mer för då hade det här referatet kun-
na bli hur långt som helst. Vill ni att 
jag sänder er Pdf-filen, maila till tid-
ningens adress.

Bilsport Retro
I nummer 1, 2007 drar det igång igen. 
Ett nytt år, nya artiklar med Sonettan-

knytning. Ja just artiklar, för det är 
två i samma tidning. Vi börjar med den 
som kallas ”Monstret, Paddan och Pe-
ter” och då förstår ni att den handlar 
om Saabs bilmuseum under ledning 
av den alltid lika entusiastiske Peter 
Bäckström. Han uttrycker det så här: 
”Det är en fråga om att äta, leva och 
andas Saab, summerar han passione-
rat.” Peter berättar om en hel del av 
museets bilar, en del har man sett, and-
ra står dolda under skynken som t.ex. 
en 99 kombi, som ser ut som en herr-
gårdsvagn, alltså med rak akter. Saab 
Catherina omnämns som den välkände 
formgivaren Sixten Sasons eget priva-
ta projekt. Så småningom kommer man 
in i verkstaden där mekanikern Ture 
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håller på att fixa backspärren på den 
ena Sonett I:an ”som fått några min-
dre åkommor efter aningen hårdhänt 
hanterande av Erik Carlsson”.

Om jag skriver rubriken ”Blötaste 
festen någonsin så förstår ni att jag 
snabbt bytt artikel i samma tidning 
till den om Saabfestivalen i Ljungby-
hed. Frans Johansson inleder artikeln 
med att skriva att ”Djungeltrummor”, 
”Bredaxlade svenskar” och större de-
len av Europas Sonettbestånd. – Nåja, 
nog var det ett antal Sonetter där, kan-
ske en 15-20 stycken men att kalla det 
för ”större delen av Europas Sonett-
bestånd var väl att ta i. Ganska myck-
et till och med. Vi ser annars det mes-
ta i Saabväg på de många bilderna, 
bland annat en stor bild på den vita 
I:an från museet vilken stod ute i reg-
net med de andra bilarna, inga favörer 
här inte. En annan bild visar en hel 
rad med Sonetter i många olika fär-
ger. Trevligt att denna välarrangera-
de träff fick ett eget reportage i Bil-
sport Retro.

Nostalgia
I nummer 2, 2007 av denna tidning 
som blandar både flyg, båtar, tåg och 
bilar till en riktig nostalgitripp för alla 
som är intresserade av gårdagens for-
don har journalisten Mats Andreas-
son skrivit ett fyrsidigt reportage om 
Jan-Ove Nilssons orangea III:a från 
1972. Det ska han ha all heder av, för 
det var inte bara rikt illustrerat med 
fina färgbilder utan var även innehålls-
mässigt av mycket god kvalitet. Det 
mesta handlar om Jan-Oves bil i ar-
tikeln men också föregångarna berörs 
och visas på bild. Det finns dessutom 

med en ruta om Club Sonett Sweden 
och dess verksamhet, så inte undra på 
att jag tyckte om den! Mer tänker jag 
dock inte skriva om den här, för Mats 
och Göran Ambell på Nostalgia har gi-
vit oss lov att publicera hela artikeln i 
Sonettvärlden. Det dröjer dock ett tag 
innan den kommer i tryck här och då 
lär väl bilderna vara i sv/v. Men för er 
som missade artikeln i Nostalgia så är 
den definitivt värd att vänta på. Stort 
tack till Anders Pettersson i Jönkö-
ping som sände mig den!

Saab
Kommer ni ihåg Beatles vita album 
”the Beatles” Den kom ut i slutet av 
sextiotalet och var ett helt vitt omslag 
med gruppens namn relieftryckt i vitt. 
Ungefär så såg den bok ut som Saab 
gav ut till de kunder som provkörde 
en bil en viss helg 2007 då man firar 60 
årsjubileum som biltillverkare. Boken 
som är på mer än 150 sidor berättar 
förstås om hur det började och fram 
till idag. Den grafiska formgivningen 
är mycket modern men bilderna är del-
vis nostalgiska. De sidor som behand-
lar Sonetten har vi faktiskt omnämnt 
förut i denna spalt, för de var nästan 
identiska med dem som vi skrev om 
i ”det skrivs om oss och våra bilar” i 
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GRATTIS
Åke Larsson

Vittsjö
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!

nummer 2/06, sid. 28 och 29. Då hette 
den ”Boken om Saab” och gissningsvis 
har man tagit den utgåvan från 2001 
och fräschat till den ytterligare så att 
den även täcker de senaste åren. Ja, 
i alla fall fram till 2005 för det var då 
den trycktes!

Pressrelease från Saab
Berndt Eliasson sände mig en länk till 
den pressrelease som Saab publicerat 
med anledning av sitt 60-årsjubileum. 
I sextio punkter berättar man sin his-
toria, om turbon, stolsvärmen, de stöt-
upptagande stötfångarna, skyddet för 
nacken i stolarna; ja man kan fortsät-
ta länge att räkna upp de olika inno-
vationerna från Saab. Men som van-
ligt håller vi oss här mest till det som 
har med Sonetter att göra, så låt mig 
citera punkt 30:

”De ’okända’ projektnumren i Saabs 
modellserie – 94, 97 och 98 – använ-

des för bilprojekt, varav ett ledde till 
kommersiell produktion. Projekt ‘94’ 
var den tvåsitsiga sportbilen Sonett 
I, av vilken sex prototyper byggdes 
1956. ‘97’ användes för det som se-
nare blev sportcoupéerna Sonett II 
och III som i olika utföranden bygg-
des 1966-74. ‘98’ var en prototyp som 
togs fram 1974 till en femdörrars va-
riant av kombin Saab 95. De förvän-
tade försäljningsvolymerna bedömdes 
dock vara för små för att motivera att 
bilen sattes i produktion”.

Det är väl lika bra att även cite-
ra punkt 45: ” 1996 satte en Sonett I 
ägd av Saabs bilmuseum – och med 
Erik Carlsson bakom ratten – ett nytt 
svensk hastighetsrekord för landsvägs-
bilar (med motorer på upp till 750 cc) 
med 159,4 km/h, exakt 40 år efter att 
bilen byggdes. Samtliga sex Sonett I 
som tillverkades finns fortfarande kvar, 
två av dem är i Saabmuseets ägo”.
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Köpes
Saab Sonett II V4 
i ”mint condition”, dvs. ytterst väl-
vårdad. 
Kontant betalning.
Jan Marne, tel. 0581-54070
duell-marne@telia.com

Slutväxel
Ni som önskar köpa slutväxel 
med 9:38-4.22 kontakta mig. 
Den höjer hastigheten från 
100 km till 116 km vid sam-
ma varvtal utan att höja ljud-

nivån. Samma längd, diame-
ter och tolerans som origina-
let. Tillverkningsland Dan-
mark.
Pris: EUR 800
HC Thing, tel. 
004565382856, mobil 
004561634014
consult@hc-thing.dk

Säljes
Sonett III 1972
Körklar, bra bruksskick. 7300 mil.
U.A. senaste besiktning 2006-06.
Pris: 73.000
Säljes av dödsbo.
Urban, tel. 070-4962301

Kofångarhornen till Sonett II 
Nya eller i mycket gott skick.
Om någon har tips på möjlighet till 
nytillverkning eller bra firmor så hör 
gärna av er.
Patrik Simonson
Lundvägen 6
43364 Sävedalen
Mobil: 0709/577092
E-mail: patrik861@hotmail.com

Stolklädsel, alternativt stolar i bra 
skick.
Radioantenn, högtalare
Säljbroschyr 1970, -71
Åke Löfgren
Skogsberg 61, 686 92 Sunne
tel 0565-20041 
e-mail ake-lofgren@telia.com
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OBS! Porto ingår inom Sverige om inte annat anges.
Glöm ej namn och adress och vad Du vill beställa, märk talongen t ex. 

samlingsmapp, 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:-

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

Inplastad Jubileums- 
affisch 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 Sonettvärlden. Ring eller maila 
om vilka nummer som finns kvar. 
Pris: 20 kr/st inkl. porto 

vid	beställning	eller	förfrågan:	Per	Jansson,	Kaplansgatan	8,	777	30	Smedjebacken	
tel.	0240-76746,	peja10@telia.com,	postgiro	487	74	84-8

Jubileumsmugg. Pris: 85 kr/st + porto 


