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Hej alla!
Den här säsongen börjar lida mot sitt slut när ni läser detta. 2011 har varit
ett bra år för CSS, som under året klarat av två träffar och som bägge varit mycket välarrangerade.
Årsmötet i Trollhättan med omnejd arrangerades av den nye klubbmästaren
Hans Johnsson med ett mycket lyckat val av vägar och mat. Årsmötet
innehöll inga överraskningar och vi i styrelsen tackar för förtroendet. Träff
nummer två var lite speciell då vi firade 30 års jubileum. Arrangör för detta
var Bengt Folkesson som anmälde sig i höstas med ett mer eller mindre
färdigt koncept som vi gärna tackade ja till.
5HSRUWDJHIU¥QE¤JJHWU¤IIDUQDßQQVS¥DQQDQSODWVLGHWWDQXPPHU*Hmensamt tack riktas härmed till både Hans, Bengt samt respektive familjer som ordnat allt.
Jag vill också rikta ett tack till MHRF och andra sponsorer som varit
med ekonomiskt och stöttat.
Nu är det transportsträcka till nästa jubileum men vi kommer att arbeWDS¥VRPYDQOLJWOLWDS¥GHW)U¥JDQRPàHUWU¤IIDUSHU¥UNRPPHUXSSG¥
och då, men ”stupar” ofta på vem som ska ha tid och ork för att genomföra
GHQ(WWI¶UVODJW¤QNV¥K¤U1LVRPERUJHRJUDßVNWQ¤UDYDUDQGUDYDUI¶U
inte ses bara för en åktur med några Sonetter. Det måste inte vara arrangerat med tipsrunda och studiebesök alla gånger. Bara att några träffas, kör,
SUDWDURFKßNDU¤UMXHQVODJVWU¤II7DHQWLWWLPHGOHPVPDWULNHOQV¥KLWWDU
ni säkert någon eller några att ta kontakt med. Skulle detta sedan resultera i
någon bild och en text till Sonettvärlden så vet jag att det skulle uppskattas.
En helt annan tanke, råkar ni ut för detta?
Man är ute och kör sin Sonett och stannar för att tanka eller liknande.
Rätt ofta kommer någon okänd fram för att prata och på senare tid har i
alla fall jag fått frågan ”Hur går det för Saab… vet du något?”
6M¤OYNODUWYHWGHàHVWDDYRVVQRJLQWHPHU¤QYDGVRPNDQO¤VDVLGDJVSUHVVHQ-DJEOLU¤QG¥K¤SHQ¶YHUIU¥JDQYDUI¶UVNXOOHYLVRPN¶U6RQHWW
vet något mer om Saabs framtid? Vintern ska för övrigt ägnas åt Sonett 2,
just precis Sonett 2 och rapport kommer någon gång. Ta hand om er själva och bilarna.
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Mattias Arvidson
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Mackarvid@gmail.com
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35 87 30-0
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Tidningens adress

c/o Jan-David Skavén
chefred/ansvarig utgivare
Vinthundsv. 87, 128 62 Sköndal
Tel 08-93 15 65
skaven@comhem.se
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

OMSLAGSBILD:

Välförtjänta pristagare i tävlingen “Finaste Sonett 2011”: På andra plats
kom Göran Olsson, Sonett III, på första plats Kjell Arne Andersson, Sonett II V4 och på tredje plats kom
Thomas Gustavsson, Sonett III.
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Jubileumsmötet i Uppsala
Jan-David Skavén

Hoppsan vad de 30 åren gick snabbt! Club Sonett Sweden grundades
1981 så nu var det följaktligen dags för jubiléumsmöte! Vi valde att hålla
det i Uppsala av två skäl. Det ena var att många Sonettägare bor i Mälardalen, det andra att vår arrangör, Bengt Folkesson med familj bor här.
Dagen började med att vi samlades vid
Linnés Hammarby där vi först drack
kaffe och åt smörgås under äppelträden innan guidningen. Det kom 18 Sonetter och drygt 50 personer till mötet och det får man absolut vara nöjd
med. Där fanns dessutom såväl Saab
93, 96, 900 cab som 9-3 att beskåda,

så variationen var stor. Varje ekipage
ßFNWY¥VHQDSVEXUNDUYLGDQNRPVWHQ
I¶UXWRP GDJHQV SURJUDP RFK NDUWD
det började bra!
*XLGHQYLKDGHYDUE¥GHW\GOLJRFK
S¥O¤VWV¥YLßFNHQJRGELOGDYHQDY
Uppsalas mera namnkunniga historiska personer. Man sätter inte en person
på vår hundralapp utan anledning, då
har man utmärkt sig och det kan man
utan vidare säga om Carl von Linné.

Knepig tipsrunda
Vid 11-tiden var det dags att åka iväg
på en tipsrunda i det mycket vackra uppländska landskapet. Vägarna
Bengt valt var perfekta ”Sonettvägar”,
med andra ord asfalterade, kurviga
vägar där Sonettens goda väghållning
4
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kom till sin rätt. Att omgivningarna
dessutom delvis var idylliska gjorde
inte saken sämre. Hus vid dammar
och museispårvägen med sitt frustande
ånglok gjorde att man kände sig tillEDNDà\WWDGO¥QJWEDNLWLGHQ
Tipsrundan, ja. Vi skulle hitta utplacerade frågeskyltar utefter vägen
och totalt svara på 16 frågor. Nu tror
ni kanske att det bara rörde Saabfrågor men icke: Vad tror ni till exemSHODWW8SSODQGVODQGVNDSVßVNKHWHU"
1. Braxen x. Asp 2. Björkna. Det är
lika bra att jag nämner svaret så slipper ni ligga sömnlösa: Det är alternativ x, Asp.

Dags för lunch och prisutdelning
Nu började vi bli hungriga och vi träffades åter alla igen vid restaurang
Skarholmen. Där bjöds vi på en mycket god lunch, ”Biff Rydberg” och till
NDIIHWV¥ßFNYLK¤UOLJDÙ6RQHWW¥UWRUÙ
Ja, de var inte bara goda att äta utan
även läckert dekorerade med marsiSDQVRPIRUPDGHY¤JDURFKàHUDROLka Sonettmodeller. Stort tack till ”kakbiten.blogspot.com” för dessa fantasWLVNDW¥UWRU*¥J¤UQDLQS¥O¤QNHQV¥
kan ni både beundra såväl tårtor som
Sonetter!
Prisutdelningen då? Jo, alla som var
med belönades rikligt med t.ex. hyls3/11

nyckelsatser, bilvårdshinkar samt polermaskin och då har jag ändå inte
nämnt priserna till de tre ekipage som
placerade sig främst bland tipsfrågorQD'HWYDUQ¤POLJHQV¥DWWYLßFNà\JDPHG6DDE6DßUIU¥Q)-DJVNUHY
”vi”, för till min och min fru Lenas glädMHV¥NRPYLS¥WUHGMHSODWVRFKßFNG¤Uför även se Uppsalatrakten från ovan.
På andra plats kom Anders och Tord
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Emdén och på första plats Hans Eklund och Mats Eklund, stort grattis!

Avfärd till F16
Alla Sonetterna åkte nu i kortege till
F16, det var en imponerande syn. F16
grundades 1943 och lades ned 2003,
det var för övrigt en annan fråga på
WLSVW¤YOLQJHQ 7URWV DWW à\JàRWWLOMHQ
är nedlagd är fortfarande en hel del
hemligt och vi hade i förväg fått uppge personnummer när vi anmälde oss
till träffen. Efter ett kort men intresVDQWEHV¶NLàRWWLOMPXVHHWJLFNYLWLOO
en hangar där vi kunde beskåda och
till och med sitta i utrangerade militärà\JSODQVRP7XQQDQ/DQVHQ'UDNHQ
och SK60. Med tanke på all instrumentering man förväntas hålla reda på är
jag glad att jag inte valde pilotbanan.

6DDE6DßU
Nu var dags för en av dagens höjdpunkter i dubbel bemärkelse: Vi som vunnit
ßFNQXI¶OMDPHGS¥HQPLQXWHUVWXU
PHGHQ6DDE6DßUG¤UPDMRU&ODHV*¶ran Barrestam höll i spakarna. Se gärna
bilder på planet på nästa sida i artikeln
om Saab 91. Onekligen annorlunda att
åka med ett litet enmotorigt, tresitsigt
propellerplan från 1954 om man jämför
PHGGDJHQVWUDßNà\JSODQ%ODQGDQQDWà¶JYLS¥PHWHUVK¶MGRFKLQWH
10000, så man såg detaljer på marken
på ett helt annat sätt.
Allt gott har ett slut, så också dagens träff. Nu var det dags att åka
hem men vi kunde tänka tillbaka på
HQIDQWDVWLVNßQWDUUDQJHUDGWU¤IIG¤U
dessutom vädergudarna var med oss.
De som sponsrat och gjort
träffen möjlig är:
UÊ 1««Ã>>Ì`}iÊ UÊ ÞÀÃÊ -i>«Ê
UÊ 6Ê1««Ã>>ÊUÊii]ÊÞÀÃÕ`Ã}>Ì>ÊUÊ-Üi`Ê ÊUÊ"+n]Ê
iÀ>`ÌÌiÛB}iÊ UÊ  Ê -Üi`iÊ
Ê1««Ã>>ÊUÊ>ÃÊEÊ6iÀÌÞ}Ê ÊUÊ
->}ÃiÀÛViÊÊ1««Ã>>Ê ÊUÊ1««>`ÃÊ
vBÀ}ÊUÊÌÀ ÃÌÀÃ>Ê,ÃvÀLÕ`iÌÊUÊ>LÌiÊV ÊvÀÃÌFÃÊ ÕLÊ-nett Sweden.
Stort tack till alla sponsorer!
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SAAB 91 –
en Saab med tre hjul
&ODHV*¶UDQ%DUUHVWDP

&ODHV*¶UDQ%DUUHVWDP

6DDE6DßU

)O\JSODQHW6DDE6DßUODQVHUDGHV
av Saab 1945 och var ett av tre civila
projekt som togs fram för att tillverkas
efter andra världskriget då man befaUDGHDWWOHYHUDQVHUQDDYNULJVà\JSODQ
skulle minska kraftigt efter fredsslutet.
6DDEVSURMHNWYDUGHWWY¥PRWRULJD
SDVVDJHUDUà\JSODQHW6FDQGLDGHW
HQPRWRULJD UHVH RFK VNROà\JSODQHW
6DßUVDPWÓ6DDEtVI¶UVWDSHUVRQbil, anfadern till dagens personbilar.
Totalt kom 323 exemplar av Saab
91 att tillverkas och levereras världen
över. Flygplanet blev mycket uppskattat för sin goda driftsäkerhet och sina
JRGDà\JHJHQVNDSHU(WWEHYLVS¥GHWWD¤UDWWà\JSODQHQNRPDWWWM¤QVWJ¶ra i svenska Flygvapnet som skol- och
VDPEDQGVà\JSODQ L Q¤UD  ¥U WLOO L
E¶UMDQDYWDOHWG¥P¥QJDDYà\JSODQHQ¶YHUWRJVDYà\JNOXEEDUNQXWna till Flygvapnet.
7URWVDWW6DßUHQVRPW\SKDUQ¥JUD

år på nacken upplevs den av piloter
fortfarande som en av de bästa och
PHVWNDUDNW¤UVIXOODHQPRWRULJDà\JSODQHQDWWà\JD
6DßUHQV WLOOWDODQGH OLQMHU LQI¤OOEDra landningsställ och sången från den
190 hk starka sexcylindriga motorn,
VRPI¥Uà\JSODQHQDWWQ¥VLQPDUVFKfart på ca 210 km/h, brukar charma
GHàHVWDPHGà\JLQWUHVVH
I år hade vi nöjet att visa upp två av
dessa klenoder vid Saab Sonettklubbens årsmöte i Uppsala i början av september. Den gröna maskinen som vi
à¶JPHG¤UHQ6DßUDY%PRGHOO6(
KRF tillverkad 1954. Den gula SaßUHQ VRP VWRG L KDQJDUHQ ¤U E\JJG
1960 och är av C-modell med registreringen SE-KYA.
9LIU¥QUQDà\JNOXEEVRPßFNYLVD
XSSY¥UD6DßUHUWDFNDUI¶ULQWUHVVHW
och ställer gärna upp igen i något sammanhang som har med Saab att göra.
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Torsborgsträffen

åttiofem bilar, varav en Sonett
Några intresserade "bönder" undrar vad
som döljer sig under en Sonetthuv!

Fetja um en får plass i en tokken här? (Närkemål)

Årets träff, den 25 maj i vackert väder, samlade åttiofem personbilar samt
några lastbilar, bussar, motorcyklar
och mopeder. Saab representerades
av två 92:or, en 96:a och en Sonett.
Förutom uppvisning av bilarna så
kunde man bese snickeriverkstaden,
gå tipspromenad samt köpa den bok

son Edlund nyligen utgivit om sina
år som karosseribyggare. En bok om
hundra sidor, helt i färg, visande ca.
hundra av de karosser som Ingemar
byggt.
Priset är 200:- för den intresserade och Ingemars telefonnummer är
019-44 54 44.

Berndt Eliasson

Sedan tjugotre år tillbaka anordnas
Torsborgsträffen av karosseribyggaren Ingemar Edlund. Torsborg ligger
mitt i "bonnbyggda" på Närkesslätten, en och en halv mil sydost Örebro.
Ingemar är en erkänt duktig karossbyggare, känd i hela Norden, ja till
och med ute i Europa.
De äldre bilarna, före andra världskriget, hade träkarosser som plåtpanelerna spikades på (även Sonetten
har ju en del träbitar i konstruktionen) och dessa murknade bort med
*XVWDI(ULNVVRQV NYDJQ'HQI¶UVWD
svensktillverkade bilen. Här en replika som
Ingemar byggt till Scanias 100-årsjubileum.

8

Ingemar Edlund vid en pågående träkaross.

tiden och det är här Ingemars händighet kommer in i bilden.
Det hela började med Ingemars egen
Chevrolet 1927 som hade uppmurken
stomme, det lyckade resultatet spred
sig i veterankretsar och 1973 startade han Edlunds Kaross & Byggnadssnickeri.
*HQRP¥UHQKDUNDURVVHUO¤Pnat verkstaden i Torsborg, till olika
personer och museer i många länder.
3/11

Olika stadier i ett karossbygge, här en Renault 1914. Några bilder från
den nyutkomna boken!

3/11
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Årsmöte och vårträff
i Trollhättan
Jan-David Skavén

Så var det dags. Vis av erfarenheten att det ofta regnar när jag tar ut
Sonetten så lagade vi vindrutetorkarna innan avfärd, den ena hade ”slirat” på axeln tidigare. Vi åkte till Trollhättan dagen innan mötet, alltså
redan den 4 juni. Vi, om vi räknar förarna var Micke Lindström, Mattias Arvidsson och jag själv. Vi träffades något söder om Stockholm och
åkte sedan i samlad trupp. Dels kändes det bra om något skulle gå sönder men framförallt var det kul att ha en Sonett II V4 respektive III
omkring sig när man körde.
Så småningom körde vi skilda vägar,
var och en till sin nattlogi. Men resan hade gått perfekt, allt fungerade,
möjligen med undantag av trilskande
trippmätare men det hör till. På något
sätt ska man väl ändå känna att bilarna
faktiskt är runt 40 år gamla. Det enda
som var litet jobbigt, om man nu ska
klaga, var värmen på färden. Ventilationen är kanske inte av modernaste
slag, alternativet är att veva ner fönst10

hansson kom i en nästan sprillans 9-3,
hoppas att vi igen får se honom i hans
ombyggda Sonett III. Den skarpsynte kunde även kort se Sigvard SörensVRQQLYHWKDQVRPE\JJGHRPHQ6Rnett I:a till Facetten. Mer om den fantastiska historien kommer i kommande nummer av Sonettvärlden.
Nå, museet stod öppet, så när vi hade
kollat varandras Sonetter och snackat lite så gick vi in och såg de bekanta museifordonen. Många pärlor står
det där men bland konceptfordonen

ren och då blåser det och bullrar ännu
mer… Hade vi lagat vindrutetorkarna i onödan?

Dags för träffen den 5 juni
Utanför museet hade drygt 20 Sonetter samlats, räknade jag rätt var vi 22
stycken och en Saab 900 cab från 1988.
Det var Bernt och Anna Larsson som
tog den då deras Sonett hade en något osäker bränslepump. Johnny Jo3/11
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hör Saab Aero X till mina favoriter.
Den måste ha bilhistoriens mest omständliga, långsamma och underbara
dörröppning! Vacker är den med, så
att det räcker och blir över.
6RPYDQOLJWVDWWYLLßOPVDOHQRFK
GHW VDWW ßQW PHG HQ NRSS NDIIH RFK
en smörgås när vi bänkade oss, tack
för det. Årsmötesförhandlingarna leddes av vår ordförande Mikael Lindström och vid sidan satt vår sekreterare Mattias Arvidsson.
Vi gick igenom alla punkterna som
hör hemma på ett årsmöte och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret. Medlemsavgiften blir oförändrad, 300 kronor/år
även 2012 och det känns förstås bra
för styrelsen att inte behöva höja. Senast vi gjorde det för något år sedan
så berodde det på att vi tog beslutet
att helt utge Sonettvärlden i färg när
GHWßQQVI¤UJELOGHU
De som valdes om på årsmötet var
vår ordförande (1 år) och sekreterare (2 år) nämnda ovan samt Berndt
11

Eliasson, layout Sonettvärlden, Hans
Johnsson, klubbmästare samt Per
Jansson, reservdelsförvaltare, alla
på 2 år. Kvarstår på 1 år gör vår kassör Johnny Johansson, redaktör JanDavid Skavén, rådgivare för reservdelar Hans Eklund samt suppleant MiNDHO6M¶JUHQ)¶UY¥UDUHYLVRUHU*¶UDQ 6XQGLQ VDPW /DUV *XQQDUVVRQ
och valberedningen Erland Johansson samt Mats Phersson blev det omval, alla på 1 år.
Torsten Åman frågade om en post
L Y¥UD U¤NHQVNDSHU RFK ßFN VYDU DY
Johnny Johansson. Annars hade
inga motioner lagts eller kritiska frågor ställs så man får hoppas att hälsan tiger still och att medlemmarna är

12

nöjda med hur styrelsen sköter Club
Sonett Sweden.

Nu var det dags att röra på oss
Efter årsmötet ställde vi oss i kö i våra
Sonetter för att få färdbeskrivningen
som vår klubbmästare Hans Johnsson gjort i ordning. Vi skulle nämligen åka en sträcka på ungefär 10 mil
med hjälp av den roadbook vi hade
fått. Under vägen skulle vi svara på
ett antal frågor. Det visade sig att inga
YDU6DDEHOOHU6RQHWWVSHFLßNDYLONHW
vi tyckte var riktigt skönt. Men det
hindrade ju inte att en del frågor var
riktigt knepiga som hur lång tid det
tar att köra till månen i 70 km? Det
är ju inte så ofta man kör dit… Vä-
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garna vi körde på var så kallade SoQHWWY¤JDUPHGDQGUDRUGY¤JDUVRP
var asfalterade och kurviga. När landskapet dessutom var omväxlande med
mycket vatten och speciella Bohusländska hus, avbrutet av två vägfärjor,
så kan man inte annat än att ge Hans
med arrangörskollegor en eloge för
ßQWY¤JYDORFKI¶UHQY¤ODUUDQJHUDG
träff. Målet var Fiskebäckskil där vi
samlades för en gemensam måltid. När
vi kom fram hade andra redan väntat
ett bra tag, de två vägfärjorna gjorde
att Sonetterna kom fram lite i taget.

3/11

Vi intog en mycket god måltid ute på
en pir där solen lyste in så starkt geQRPWDNI¶QVWUHQDWWUHVWDXUDQJHQßFN
täcka dem. Club Sonett Sweden stod
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för måltiden för såväl förare som passagerare, det tackar vi för.
(IWHUP¥OWLGHQWLOOßNDWV¥YDUGHW
dags för den sedvanliga prisutdelningen för såväl Finaste Sonett 2011 som
tipstävlingen. Det känns som att det
paradoxalt nog blir svårare för varje
år att välja vilken bil som man tycker är bäst. Många bilar har renoverats till ett toppskick och oavsett om
man placerar sig eller inte så ska renoverarna känna en stolthet över resultatet! Det var förresten inte bara vi
själva som stod och beundrade Sonetternas skick, många som var i Fiskebäckskil passade på att kolla in dem.

Dags för prisutdelning
Om vi börjar med tipsrundan så vanns
den välförtjänt av Anders Jensen med
9 rätt följd av Joakim Eliasson på samma poäng, där var det utslagsfrågan
som avgjorde. På tredje plats kom Arne
+¶JOXQG*UDWWLVWLOODOODWUHSULVWDJDUQDVRPßFNY¤OMDIU¥QHWWGLJHUWSULVbord bland t.ex. Saabböcker och bilY¥UGVKLQNDU-DGHWßFN¤YHQYLJ¶UD
som kom lite längre ned på prislistan
så nu har jag ingen ursäkt längre om
inte Sonetten är rentvättad.
Finaste Sonetten då? Jo på en välförtjänt första plats vann Kjell Arne
Andersson, som även vann 2003, 2004

och 2005 med sin röda II V4. Han
OLNVRP GH ¶YULJD WY¥ VRP YDQQ ßFN
Trollhättetroll i varierande storlekar
och Kjell Arne får förstås dessutom en
inteckning i vandringsvevstaken eller
rättare sagt på träsockeln under den.
3¥DQGUDSODWVNRP*¶UDQ2OVVRQ
med sin blå III:a och på tredje kom

7KRPDV*XVWDYVVRQPHGVLQU¶GD,,,D
Självklart gratulerar vi pristagarna till
ULNWLJWßQDELODU
Allting har ett slut och så även detta Sonettmöte. Alla åkte vidare efter
HQ ULNWLJW ßQ GDJ G¤U MDJ LQWH KDGH
haft den minsta anledning att använda vindrutetorkarna!

GRATTIS

Sune Nilsson,
Midlothian, USA
du är vinnare i Sonettdraget den här gången,
vilket berättigar dej en penninglott, som kommer
GHQ¤UPDVWHGDJDUQDSHUSRVW*UDWWLVRFKO\FND
till vid dragningen!
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Införandet av fyrtaktsmotor
i Saab 95,96 och Sonett
6DPPDQVW¤OOWDY2OOH*UDQOXQGVRPYLGGHQWLGSXQNWHQDUEHWDGH
som utprovningsingenjör på Saabs motorlaboratorium.
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Resan ner till Köln gick bra och tre dagar senare kunde jag leverera
motorerna i Kristinehamn. Arbetet med att installera motorerna startade omgående och efter ett par veckor var det dags att åter åka till Köln
för att hämta en ny motorleverans.

Rune
Ahlberg

Ahlberg konstaterade på ett tidigt stadium att man borde ha ett ställe utanför fabriksportarna där man ostört
kunde härbärgera några färdigbyggda
bilar samt ett kontor för diverse skrivJ¶URP¥O*HQRPNRQWDNWPHG.ULVtinehamns kommun hittades en gammal trävilla (Kroksvik), som använts
av kommunens socialförvaltning som
bostad för hemlösa. Villan, som låg väsWHURP.ULVWLQHKDPQßFNVDQHUDVRFK
målas om för att bli beboelig. Något
garage fanns inte varför Ahlberg beställde två enklare garage redan innan
snön hade smält bort. Vid leveransen
och uppförandet av garagen undra16

de hantverkarna vad det var för knepig person som inte kunde vänta med
jobbet tills snön smält bort.
Ett av problemen med att hålla ett så
här pass stort projekt hemligt var att
KDQGO¤JJDLQN¶SDYVSHFLßNDNRPSRnenter till V4-motorn. Här kom Rune
Ahlberg och Kristinehamnsfabriken in
i bilden. Ett bolag med namnet Maskinverktyg AB inregistrerades med
Ahlberg som ägare, ett bra sätt att inte
förknippa Saab med alla inköp som
måste göras.
En annan fördel med att arbeta i
Kristinehamn var tillgången till verkstadsutrymmen för att konvertera bilar samt göra vissa maskinbearbetningar. Bl. a. kom råa gjutgods till svänghjulskåpan från Frankrike. En erfaren produktionstekniker från växelO¥GVIDEULNHQL*¶WHERUJ*¶VWD0¥Utensson, kom upp till Kristinehamn
för att förbereda och genomföra bearbetningen av dessa kåpor.
Den ordinarie inköpsavdelningen var helt ovetande om vad som på3/11

Trävillan i
Kroksvik.

gick och många incidenter inträffade. Ett exempel var när Rune Ahlberg tog direktkontakt med Liljeholmens kabelfabrik och avbeställde leveranser av 2-taktsmotorns kabelhärva till motorrummet. Leveransbevakarna på Saab noterade att leveranserna upphörde och ansvarig inköpare, Erik Ekebergh, tog då kontakt
med leverantören och i skarpa ordalag uppmanade han dem att följa gällande leveransplan.
Arbetet i Kristinehamn fortskred enligt planerna och 6 bilar konverterades i snabb takt.
3HU*LOOEUDQG¥WHUY¤QGHIU¥Q,WDOLHQ
RFKKDQßFNWLOOI¤OOHDWWLQVSHNWHUDGHQ
bil och motor som rullat 4800 mil. Resultatet var tillfredsställande och inget hade framkommit så här långt som
gjorde att projektet ur teknisk synpunkt kunde ifrågasättas.
En icke oväsentlig uppgift var att
ta fram underlag för reservdelskataloger, verkstadshandböcker, instruktionsböcker samt inköp av diverse specialverktyg.
Trots långa arbetsdagar ute i villan
började tiden bli knapp varför Saabs
servicechef David Persson kallades in
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och vi blev två man som kunde slutföra denna del av V4-projektet. Instruktionsboken rörande V4-motorn skrevs
som ett komplement till den ordinarie
instruktionsboken.
Ett av mina bestående minnen från
tiden i Kristinehamn var när jag satt
ute i villan framåt småtimmarna och
såg rådjuren komma fram på gårdsplanen. Storslaget!

Produktionsförberedelser
Sista veckan i juni, omedelbart före semestern, var det dags att sprida informationen om V4-projektet till en större skara. Första gänget bestående av
6&ODHVERUQ SURGXNWLRQVFKHI 1*
Nilsson (verkstadschef), B. Andersson (verkstadsingenjör) och B. Lindberg (verkmästare slutmontering) anlände till Kristinehamn på förmiddagen
och tillsammans med Ahlberg körde
man direkt ut till villan. Två konverterade 96:or stod uppställda på gårdsplanen och rent utseendemässigt syntes inget som avslöjade att V4-motorer var inmonterade. Med glimten i
ögat uppmanade Ahlberg sina gäster
från Trollhättan att öppna huven på
bilarna. En stor förvåning spred sig
17

bland besökarna och man imponerades över det kvalitetsintryck motorinstallationen uppvisade.
Efter information om projektet och
vad som krävdes för att montera in V4motorn kom nästa överraskning, om
fyra veckor skall produktionen vara
omställd och tillverkning av 95/96 med
V4-motorer startas.
Delade uppfattningar huruvida detta var möjligt framfördes och ett par
av deltagarna var mycket skeptiska.
Efter provkörning och fördjupad information förstod man emellertid att
V4-motorn skulle vara avgörande för
Saabs överlevnad.
Planeringsarbetet inför industrisemestern inleddes och eftersom motorbytet var relativt enkelt behövdes
inga större ombyggnader göras i produktionen.
På tekniska avdelningen rådde det
vid den här tidpunkten febril verksamhet. I vagnverkstaden organiserades en ombyggnadslina där en bil
med 2-T-motor kördes in i ena änden
av lokalen och sedan passerade den
ett antal stationer innan den kördes
ut försedd med V4-motor.
Montering av V4 motorer
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Storängsbotten

2V¥OGDELODUSDUNHUDGHS¥à\JI¤OWHW

Målet var att bygga om ca 200 bilar
under semestern för att täcka behovet av introduktionsbilar i början av
augusti. Tanken var att samtliga återförsäljare i Sverige och ett antal motortidningar skulle få köra hem i en
egen bil med V4-motor. Starten skedde från Storängsbotten i Stockholm.
För att klara bemanningen för ombyggnationen kontaktades ett 40-tal
erfarna bilbyggare från produktionen
och under förevändning att man skulle bygga om skivbromsar ombads de
DWWLQßQQDVLJS¥6DDEP¥QGDJHQGHQ
4 juli i den första semesterveckan. Att
få dessa personer motiverade var inga
problem och ombyggnadsarbetet gick
snabbare och snabbare och när semestern var slut hade ca 600 bilar konverterats. John Åhs, som var verkstadschef på tekniska avdelningen, höll i
trådarna när det gällde personal och
arbetstider.
Efter semestern fortsatte ombyggnaderna i ett av de stora magasinen
och när allt summerats på höstkanten hade 6.284 osålda bilar, som stått
SDUNHUDGHS¥EODà\JI¤OWHWI¥WWVLQD
V4-motorer. Urmonterade 2-taktsmo3/11

torer användes senare som utbytesmotorer av serviceavdelningen.
7URWVDWWàHUDP¤QQLVNRUßFNYHWVNDS
om V4-projektet läckte inte hemligheten ut till pressen, det var först när
en journalist några dagar före introduktionen upptäckte en biltransportbil lastad med 96:or som hade enkla
V4-dekaler på framskärmarna, som
nyheten spreds till allmänheten.
Så kom då den stora dagen, den 2
augusti 1966, när introduktionen ägde
rum. Återförsäljare från hela Sverige
kom till Trollhättan och efter sedvanlig information av bl. a. Mellde kunde
varje återförsäljare vända hem i en ny

Saab 96 med V4-motor. Samtliga bilar fungerade perfekt och många positiva omdömen meddelades nästkommande dag. Succén var ett faktum!
Mellde och resten av ledningen kunde pusta ut och från att ha varit en
förlorare på den svenska marknaden
kunde man nu se framtiden an med
tillförsikt, genomgående positiva omdömen kom från marknad och press
och försäljningen ökade med ca 20%
mellan 1966 och 1967.
Beträffande bilar med 2-taktsmotorer såldes endast 500 st, av totalt
24.266 bilar som registrerades i Sverige under 1967, motsvarande siffra
för 1968 var 28 st av totalt 30.620 bilar. Efter 1968 stoppades försäljningen
av 2-taktsmotorer och Tryggve Holms
krav att fortsätta 5 år uppfylldes ej.

Saab Sonett
Parallellt med installationsarbetet av
V-4 an i Saab-96 gjordes även förberedelser i Saab Sonett. Kjell Knutsson
ledde arbetet tillsammans med Roland
Andersson. Några större problem stötte man inte på och ändringarna på moWRUQLQVNU¤QNWHVLJWLOOHWWQ\WWOXIWßOter med dubbla luftintag. Detta för att
få frigång under huven som även förSaab Sonett med V4-motor

Urmonterade 2-taktsmotorer som senare användes för serviceändamål

3/11
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Fords V4-motor

sågs med en bula. För att klara högre
varvtal byttes ventilfjädrarna ut mot
ett styvare utförande.
Sonetten med V-4 motor visades för
I¶UVWD J¥QJHQ YLG GHQ RIßFLHOOD ODQseringen av Saab-96, d.v.s. den 2 augusti 1966.
De första 69 bilarna inklusive 10
förseriebilar tillverkades som årsmodell 1967.

Motorbeskrivning
V4-motorn tillverkades i Köln och anY¤QGHVDY)RUGLàHUDROLNDYDULDQWHU
av Ford Taunus, Ford Transit och vissa stationära installationer. Seriestart
hos Ford var september 1963.
För att underlätta installationen i
96:an plockades detaljer från olika
Fordvarianter samman till en unik
Saab-motor. Detaljerna innefattade
bl. a. oljetråg, transmissionskåpa och
en Solexförgasare med lägre bygghöjd.
20

Motorn var, som namnet anger, en
V-motor med 60° mellan de två cylinderbankarna, vilket ur vibrationssynpunkt inte är den optimala lösningen.
För att reducera vibrationerna var därför motorn försedd med en balansaxel
som roterade med samma varvtal som
vevaxeln men med motsatt rotationsriktning. Motorns cylindervolym var
1498 cm3 (90 x 58,86 mm) och max
effekten på 65 Hk (DIN) erhölls vid
4700 rpm. Maxmomentet var 11,7 kpm
vid 2500 rpm. Kompressionsförhållandet 9,0:1.
M71 introducerades för USA med
en större motor med 1698 cm3 cylindervolym (90 x 66,8 mm) med samma toppeffekt men med aningen högre moment. Kompressionsförhållandet minskades till 8,0:1 för att klara de
hårdare kraven på avgasrening.

USA introduktionen
V4-motorn introducerades på USAmarknaden som M68 dvs. seriestart
hösten 1967. För att klara de amerikanska klimat- och avgasreningskraYHQNU¤YGHVYLVVDPRGLßHULQJDU
Ý2PNDOLEUHUDGI¶UJDVDUH 6ROH[
Ý&\OLQGHUORFNPHGQLWUHUDGHYHQWLOsäten för att klara blyfri bensin
ÝEODGLJN\Oà¤NWLSODVW
Ý'HFHOHUDWLRQVYHQWLOIURP0
Ý7HUPRVWDWUHJOHUDGOXIWI¶UY¤UPQLQJ
fr. o m M70
Ý.RONDQLVWHUI¶UOXIWQLQJDYEU¤QVOHtank fr. o m M70.
För att få motorinstallationen godkänd av Ford för att användas på den
amerikanska marknaden, krävde de
att vi körde vissa prov i extremt varmt
klimat.
3/11

För den skull preparerades en bil på
Saabs huvudkontor i New Haven och
kördes av mig och Don Taylor (tekniker från Saab US) till Kingman Arizona. Där hade Ford en provbana ute
i öknen, som tidigare varit en militär
à\JEDV8QGHUHQWY¥YHFNRUVSHULRG
i juli 1967, körde vi prov vid en lufttemperatur på 40-45°C. Av speciellt
intresse var att säkerställa att förgasarna klarade av dessa höga temperaturer. Proven genomfördes med godkänt resultat och två år senare upprepades proven men då med nya Autoliteförgasaren.

Exempel på viktiga förändringar
och kvalitetshöjande åtgärder.
Cylinderblock
Motorn i originalutförande hade ett cylinderblock av så kallad ”open deck”typ, dvs. cylinderns gjutgods var ej sammangjutna i överänden med blocket i
övrigt. Huvudanledningen till denna
konstruktion var att underlätta rengörningen av blocket från gjutsand.
Problemet med denna typ av block
Motorblock med cylinder typ ”open deck”

var emellertid att cylinderväggarna,
som saknade support i överänden,
rörde sig p g a temperaturväxlingar,
och cylinderlockspackningen skadades i sämsta fall så kraftigt att läckage uppstod. Fr. o m mitten av M68
infördes ett nytt block av konventionell s k ”closed deck”-typ. Problemet
med cylinderlockspackningen var löst.
I samband med denna ändring målades motorn i blå färg.

Insugningsrör
Eftersom insugningsröret skall täta mot
tre individuella ytor samtidigt (H cylinderlock, V cylinderlock och cylinderblock) krävdes snäva toleranser samt en
packning som kunde ta upp vissa måttavvikelser. I början av V4-produktionen
noterades att på vissa motorer erhölls
oljeläckage i anslutning till tändfördelaren och i sämsta fall sögs olja in i motorn via en läckande packning.
En ny packning med korkförstärkning i båda ändar löste problemet. Introduktion M68. För att ytterligare förbättra tätningsfunktionen infördes ett
förstärkt insugningsrör med förstärkningsribbor fr. o. m. mitten av M69.

Kamaxeltransmission
Drivningen av kamaxel och balansaxel sker medelst kugghjul från vevD[HOQ'UHYHQLßEHUPDWHULDOXSSYLVDde livslängdsproblem och många bilar,
efter relativt korta körsträckor, åkte
omkring med kraftigt oljud från denna växel och i sämsta fall slets kamD[HOQVßEHUKMXOV¶QGHUYLONHWUHVXOterade i driftstopp.
Omfattande prov kördes hos Ford
och Saab bistod med erfarenheter från
3/11
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fältet. Problemet, som ansågs som ytWHUVWDOOYDUOLJWO¶VWHVPHGQ\WWßEHUPDWHULDOVDPWRSWLPHUDGNXJJSURßOS¥
vevaxelns drev.
Ett balansaxeldrev i stål togs också
fram och fanns att köpa som reservdel. Ståldrevet gav dock aningen högre ljudnivå.

Förgasare
Den ursprungliga förgasaren (fabrikat Solex) uppvisade vissa brister.
%ODKDGHI¶UJDVDUHQLQY¤QGLJàRWtörhusventilation, vilket resulterade
i startproblem i varmt väder. För att
råda bot på detta försågs förgasaren
fr. o m mitten av M67 med en venWLOVRPYHQWLOHUDGHàRWW¶UKXVHWXW¥WL
tomgångsläge.
Fr. o m M69 introducerades en ny
förgasare tillverkad i Belfast av Autolite (Fords eget märke) med en rad
förbättringar. Det viktigaste var en
I¶UE¤WWUDGDXWRPDWFKRNHVDPWI¶Ußnad kalibrering av bränsleluftblandningen. Nya avgasreningskrav infördes i Sverige fr. o. m. januari 1975.
För att klara dessa ersattes automatchoken med en manuell choke, som
möjliggjorde en exaktare chokehantering vid aktuella avgasprov. Förgasaren försågs också med en decelerationsventil vars uppgift var att
upprätthålla god förbränning vid motorbroms.
Fr. o m M77 lanserades en dubbelports, tvåstegsförgasare av fabrikat
Solex. Med denna förgasare ökades
toppeffekten till 68 hk.

troducerades hydrauliska främre motorkuddar fr. o m M68.

Oljepump
Oljepump med ökad kapacitet infördes M68½.

Chassi
Den ökade vikten på framaxeln med
V4-motorn ansågs som hanterbar från
seriestart. Förstärkta fjädrar och moGLßHUDGHVW¶WG¤PSDUHLQI¶UGHVVHQDUH

.\Oà¤NWDU
'HQXUVSUXQJOLJDN\Oà¤NWHQYDUEODdig och tillverkad i plåt.
Fr. o. m. M68 infördes en femblaGLJà¤NWWLOOYHUNDGLSODVW,VDPEDQG
med 1,7 l motorn krävdes bättre kylQLQJRFKHQI\UEODGLJà¤NWWLOOVDPPDQV
med mindre remskiva infördes.

Saabs framgångsrika tävlingsavdelning med Bo Hellberg i spetsen startade omgående att jobba med V4-moWRUQ1LOV*XQQDU6YHQVVRQVRPDQsvarade för motortrimning, tog kontakt
med Jochen Neerpach på Fords tävlingsavdelning i Köln, men han hade
inte några råd att ge när det gällde trimning av 4-motorn, snarare var han rätt
skeptisk till motorns potential. Nils*XQQDUO\FNDGHHPHOOHUWLGEUDRFKHQ
trimningssats togs fram för privata förare. Effekten med en sådan sats låg
på ca 100 hk.
Brage Sundström, som sedermera
WRJ¶YHUHIWHU1LOV*XQQDUIRUWVDWWH
trimningsarbetet och framgångarna på
rallyvägarna lät inte vänta på sig. Stig

Rallycrossmotor ca. 200 hk.

motor som då användes var en turboladdad 1815 cc motor där effekten låg
på drygt 200 hk.
Stig Blomqvists framfart i 1000 sjöarnas rally i Finland 1975 får avsluta avsnittet med tävlingsframgången.

Ansvariga på tävlingsavdelningen Bo SwaQ©U%R+HOOEHUJ3DXO%URPDQ1LOV*XQnar Svensson

Stig Blomqvists framfart i 1000 sjöarnas rally.
Rallymotor ca.145 hk

Summering
%ORPTYLVWRFK3HU(NOXQGWRJàHUD
meriterande segrar. Den motorn som
DQY¤QGHVàLWLJDVWYDUHQOPRWRU
med dubbla Weberförgasare, maxeffekten låg på ca 145 hk.
I rallycross var Per Eklund den stora stjärnan och han dominerade Europamästerskapen under många år. Den

Motorupphängning
För att reducera vibrationsnivån in22

Tävlingsframgångar
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Med facit i hand kan man konstatera att införandet av V4-motorn i Saab
95/96 medförde att Saab klarade krisen som var betydligt allvarligare än de
àHVWDN¤QGHWLOO7DFNYDUH5ROI0HOOdes enträgna insatser räddades Saab
och man kunde koncentrera sig på utvecklingen av Saab 99.
23

Den sist tillverkade Saaben med V4-motor

När den sista 96-bilen med V4motor rullade av linan den 8 januari 1980 i Nystadsfabriken i Finland
hade 330.171 st 96:or, 81.201 st 95:or
och 9.961 st. V4-Sonetter tillverkats.
95:an slutade tillverkas 1 februari 1978.
Avslutningsvis kan jag konstatera
att samarbetet med Ford var mycket
positivt och de var mycket lyhörda för
våra synpunkter vad gällde kvalitet etc.
När den sista motorn levererats (totalt ca 430.000 st.) erhöll Marcus Wallenberg ett brev från Robert Lutz, som
då var högste chefen för Ford Europa, där han tackade för gott samarbete under de 14 år som Saab-affären
pågick. Man kan också konstatera att

Saabs köp av motorer var den största
enskilda leveransen till en utomstående kund i Fords historia.
Robert Lutz betraktas som en av de
ledande personerna inom amerikanska
bilindustrin och han har haft ledande
befattningar hos samtliga amerikanska
bilföretag. Under 2000-talet var han
WHNQLVNFKHIS¥*0PHGVWRUWLQà\tande på Saab-affären och alla de turer som föregick försäljningen.
Personligen kan jag tänka tillbaka
på den mycket intressanta tid som jag
ßFNXSSOHYDS¥6DDEE¥GHQ¤UGHWJ¤OOde kontakten med många intressanta personer, men också den kunskap
som inhämtades i det dagliga arbetet.
Vid framtagande av detta dokument
vill jag speciellt tacka följande personer:
Britt Back som har skrivit ut på datorn, Olle Johansson som redigerat
bildmaterialet och Peter Bäckström
som skaffat fram foton.

Bob Lutz och hans brev till M Wallenberg
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Gärdesloppet
Jan-David Skavén

Har ni läst det förut? Att när jag tar ut Sonetten så regnar det. Inte alltid förstås, vädret missar ibland men väldigt ofta, så ofta att det ser ut
som ett sammanträffande.
I ett antal år har vi cyklat och åkt kommunalt till Biskopsudden i Stockholm
för att se på alla intressanta fordon
VRPßQQVS¥*¤UGHVORSSHWHOOHU3ULQV
Bertil Memorial. Men nu var det dags
att anmäla sig med Sonetten och vara
med som deltagare.
Vi tar det från början: Den 29 maj
så samlades alla deltagarna vid restauUDQJ-RVHßQDIUDPI¶U1RUGLVNDPXseet och nära Vasamuseet. Vi skulle nämligen äta frukost där klockan
09.00 men även om den ingick i deltagaravgiften så var den inte mycket
att hurra för, den var för torftig. Någon större lust att just då gå runt och
kolla fordonen hade man inte heller i
ösregnet men vi satt i alla fall under
något slags segel och språkade med
3/11

ett par som hade en amerikansk Ford
från femtiotalet.
Vid 10.30 så körde vi iväg. Dock
inte direkt till Biskopsudden som låg
ganska nära utan först skulle vi köra
en kortegekörning genom Stockholm,
den så kallade Motorhistoriska färden.
Jag ska inte trötta er med att räkna
upp alla gatorna de ca 400 fordon körde men delvis körde vi sträckor som
man normalt inte får åka på som priYDWELOLVWYHUDOOWYDUWUDßNVLJQDOHUna avstängda och poliser/militärpoliser och andra såg till att vi hade förkörsrätt framför ”vanliga” fordon. Man
kände sig nästan som om man kom på
stadsbesök.
Vid tolvtiden kom vi fram till den plats
där vi skulle ställa upp oss och då blev
25

också vädret väsentligt bättre. Solen
lyste och de olika evenemangen kunde
N¶UDLJ¥QJ6RPWLOOH[HPSHO*¤UGHVloppet där racer/sportbilar som är 50
år eller äldre kappkörde mot en idealtid på en 2,5 km slinga runt Djurgården. Många sköna bilar passerade revy som Bugatti, Porsche, Austin
Healey och faktiskt en Tatra.

Mycket att titta på
'HWßQQVLQWHHQFKDQVDWWKLQQDPHG
alla arrangemang där. Som Concours
De Charme där fordonen visades upp
samtidigt som passagerarna stoltserade med sina tidstypiska kläder. Eller
Classic Boat Show med de gamla ”galoscherna” man tävlade med på 50- och
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WDOHWHOOHUGHßQDPRGHOOE¥WDUQD
Däremot behövde man bara böja på
huvudet så såg man lätt Skybirds, en
av få kvinnliga formationsgrupper beVW¥HQGHDYI\UDà\JSODQ'HYDUOLND
duktiga som andra år, synd bara att
politikerna i Stockholm med omnejd
SORFNDUERUWà\JSODWVHIWHUà\JSODWV
för mindre plan och därmed väsentOLJWI¶UVY¥UDUDOOP¤Qà\JHW9LONHWI¶Ustås på sikt riskerar att minska nytillströmningen då ungdomar kanske inte
har möjlighet att åka till omkringliggande städer för att träna.
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Att säga att det var soligt på eftermiddagen var en sanning med modißNDWLRQ3O¶WVOLJWV¥E¶UMDGHGHWEO¥sa och det dröjde inte länge innan det
kom en skur. En ordentligt sådan skulle jag säga, nästan så att det haglade.
Hela publiken tog skydd i olika utställningstält, själva hamnade vi hos
Citroën som just då låg väldigt bra
till. Ännu mer som de lämnade rosor
åt damerna. Där träffade jag även på
den kände motorjournalisten Håkan
Matson, han skriver numer i Dagens
Industri. Håkan har ju ägt en Sonett
II V4 tidigare och det kändes att han
saknade om inte den så åtminstone
Saab Sonett. Han ville prompt se min
och som tur var hade regnet upphört
så att man utan att bli blöt kunde gå
fram till den. Vem vet, det kanske blir
ännu en Sonett för Håkan, för tillfället har han en Alfa Romeo som entusiastbil.
Allt har ett slut och så även detta evenemang. Vid fyratiden åkte vi, men
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inte så långt för just denna dag var det
gratis entré på en massa kyrktorn och
andra torn i Stockholm. För vår del
ßFNGHWEOL.DNQ¤VWRUQHWPHGHQVWU¥lande utsikt över ett lummigt Stockholm med vatten överallt, oavsett väderstreck.Det var också bra att göra
paus där medan de långa köerna från
Djurgården löste upp sig.
Sammanfattningsvis var det en bortsett från vädret utmärkt dag där det
fanns oerhört mycket att vila ögonen
på, det gav mersmak.
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Internationella SAAB-träffen
i Finland
Hans Johnsson, Kode, Kungälv

Jag ska berätta lite om den Internationella SAAB-träffen som var i FinODQGL¥U7U¤IIHQRUGQDGHVKHOJHQDXJXVWLDYGHQßQVND6$$%
NOXEEHQVRPL¥UßUDGH¥U3ODWVHQI¶UWU¤IIHQO¥JVWUD[XWDQI¶U7DPmerfors, vid en skidanläggning som heter Ellivuori. Ca 400 bilar var anmälda till årets träff. Bl a var även medlemmar från USA och Australien med.
Efter månader av planering och förberedelser var det äntligen dags för
avfärd. Jag och min fru startade tidigt på torsdag morgon från Kode
VRPOLJJHUPLOQRUURP*¶WHERUJ
7\Y¤UUßFN6RQHWWHQVWDQQDKHPPD
vi åkte istället med min 95:a -61 för
att få plats med packning och lite delar som skulle säljas. Vi tog 95:an på
bilkärra upp till Kapellskär, med en
”liten” omväg om Hillerstorp i Småland. Jag hade fått tag i en ny bilbarnstol från 60-talet med ratt på
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Tradera. Kunde inte motstå att få
med den till Finland.
På vägen stannade vi till i BraheKXVVWUD[QRUURP*U¤QQDI¶UDWW¤WD
lunch. Där träffade vi på några holländare med bl a en Sonett som också
skulle till träffen. I Stockholm mötte vi upp ytterligare en kompis som
skulle vara vårt sällskap. Vi anlände till färjan i lagom tid för att lasta av och parkera dragbil med kärUD9LGI¤UMDQWU¤IIDGHYL¤QQXàHU
deltagare som skulle över med sam-
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PDI¤UMD9LßFNVW¤OODELOHQS¥¶YUH
däck utomhus.
Färjan avgick vid 22-tiden torsdag
kväll och var framme i Nådendal, Åbo
ca kl 6.30 fredag morgon.
Därifrån åkte vi 5 bilar i kolonn
till vårt resmål. Efter några timmars
OXJQRFKßQN¶UQLQJYDUYLIUDPPHYLG
lunchtid. Vi checkade in på hotellet
och anmälde bilen för att sedan ställa upp den på utställningsparkeringen. Vi gick runt och kollade in vilka
som var där och träffade på 3 st Sonetter med ägare från Sverige. Tomas
RFK)UHGULN*XVWDYVVRQRFK0DJQXV
Emilsson.
Jag träffade också på Simo LampiQHQRFKßFNHQO¥QJRFKWUHYOLJSUDWstund med honom. Han var där som
medarrangör. Efter en god lunchbuffé passade jag på att få sålt lite delar som jag hade med mig. Det var
lite allmänt mingel och presentationer av bilarna. Det var många ny-
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ßNQDVRPVDPODGHVUXQWY¥UELO%LObarnstolen och den unika ratten gjorde succé. Ratten är en gammal modell som endast såldes 1961 och är
väldigt ovanlig. Vad jag hört så var
det bara 3 st som såldes till SAAB i
Sverige, men det kanske inte är riktigt. På kvällen var det grillbuffé utomhus och det blev nog ganska sent
för många. Det var spontana träffar i var och vartannat tält/husvagn.
Lördagen började med god hotellfrukost och sedan var det dags för ett
familjerally som tog oss till däckfabriken i Nokia. Vägen dit åkte vi tillsammans i två goda vänners 95:a -78.
9¤JDUQDYDUNODVVLVNDßQVNDUDOO\Y¤gar som bjöd på kurvor, ev hopp om
man hade lite fart och backar m.m. På
vägen fanns det givetvis frågor med
SAAB-anknytning. Väl framme i Nokia kunde den som ville gå på studiebesök i fabriken. Det bjöds även på
sopplunch.
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Reservdelar till Din Sonett

Kennet Bäcklund och Kent Anderson ”in
action”

*ODGDSULVWDJDUH*HUGD3HUVVRQRFK+DQV
Johnsson tillsammans med Simo Lampinen

Men den verkliga attraktionen var
nog SAAB Performance-gänget som
i sina två 9-3 cabbar, gjorde en uppvisning som var både snabb och spännande. Hiskliga närkontakter i hög
IDUWRFKDQGUDNRQVWHUVRPßFNSXbliken att jubla.
Efter pausen i Nokia åkte vi tillbaka till Ellivuori. Nu hade det regnat under dagen, så det blev till att
snygga till bilarna igen. Många tog
fram putstrasor och schampo. Det
fanns en tvättplats för de som ville göra en grundlig tvätt av bilen.
Under lördagen skulle de som vilOHU¶VWDS¥ßQDVWHELOO¤PQDLQVLQD
röstsedlar.
På kvällen var stor middag för alla inbjudna gäster och lite underhållning i
restaurangen. Det blev sent för många
denna kväll också. Vädret var gott så
man kunde sitta ute större delen av
kvällen och natten.
På söndagen efter frukost var det
dags för den stora säljmarknaden. Det
YDULQWHV¥P¥QJDV¤OMDUHGHVWRàHUN¶pare. Sen var det lunch igen och avslutning. Finska SAAB-klubbens ord-

förande höll tal och sen var det prisXWGHOQLQJI¶UßQDVWHELODUQD
Tävlingen var uppdelad i olika klasser och totalpris.
De svenskar vi känner till som vann
priser, alla första pris, är:
Jan Karlsson, SAAB 99
*HUGD3HUVVRQ6$$%9
Magnus Emilsson, Sonett
Hans Johnsson, SAAB 95-96 tvåtakt
Tommy Mattsson, SAAB 93
Dessutom, totalpris Peoples choice
vanns av Tommy Mattsson med sin
D*7+DQV-RKQVVRQNRPWY¥DPHG
sin 95:a tvåtakt och Lars Mårtensson
PHGHQD*7NRPWUHD
Vi stannade kvar några timmar i väntan på avresa, och passade på att bada
en stund i sjön som låg i anslutning till
området. Vi tog farväl av våra nya och
gamla vänner och åkte till Nådendal
där vi tog färjan tillbaka till Kapellskär
och Sverige. Därifrån åkte vi hemåt,
den enklaste vägen norr om Stockholm
för att inte hamna i den värsta morgonrusningen. Det var en rolig helg
och man träffade många nya vänner
från Norden och övriga Europa.
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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.
3OXV*LURNRQWR
Klubbens lager består av drygt 200 originaldelar och vi nytillverkar 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!
Kompl avgasrörsystem, Sonett III,
exklusive upphängning och
klammer.
Pris 5495:Complete exhaust system for
Sonett III,
excl clamps and rubber brackets.
Price 5495 SEK

Pikéskjorta…
med nya loggan, framtagen till
klubbens 30-årsjubileum.
Finns i M, L och XL
Pris 245:-

Polo shirt with new logo,
GHYHORSHGWRWKHFOXEtVWK
anniversary.
Available in M, L and XL
Price 245 SEK

3/11
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vår kassör, Johnny Johansson som
sände klippet till mig.

det skrivs om oss
och våra bilar

TV 2

av Jan-David Skavén

Bilderna under denna rubrik är ofta tidningsurklipp, därav den varierande kvalitén!

Dagens Nyheter
Den 15 april hade i alla fall inte jag
något problem att få ut ett av orden
i Dagens Nyheters fredagskorsord.
Den vägledning som gavs var: ”Den-

tone haft två olika korsord i Sonettvärlden. Men förmodligen var det första gången i Dagens Nyheter, i alla fall
som jag uppmärksammat det.

Unionen
Den lokala fackklubben på Saab i
Trollhättan hade den goda smaken
att ha Sonetter från Saabmuseet som
blickfång på framsidan av sitt marsnummer i år. Så mycket mer är inte
att säga om det annat än att det var

Under påskveckan sände TV 2 åter
GHQJDPODßOPHQ%DPVHIU¥QG¤U
HQ6RQHWWßJXUHUDU'HQNRPPHUV¤kert visas igen, så har ni inget roligare
I¶UHUV¥NDQQLMXNROODS¥ßOPHQRP
inte annat för Sonettens skull.

Teknikens Värld
I Teknikens Värld nr 10/2011, sidan
94, under rubriken ”I backspegeln” så
har man letat upp en bil man testade
i nr 16/1988 och skriver om den, det
YDUHQ&LWUR«Q%;*7,0DQQ¤PQHU
också om annat som fanns i det numret av tidningen och som väl är lite intressantare för oss: Ett reportage om
Berndt Eliasson och hans ombyggda
Sonett som bland många andra modißHULQJDUI¥WWHQYHQWLOVPRWRUIU¥Q

en Saab 900 Aero, givetvis med turbo. Bilen har han för övrigt kvar än.
Detta klipp och följande har vi fått
från vår kassör Johnny Johansson.
Han bifogade också en bild på en helt
ny publikation från Teknikens Värld,
Ù6WRUD *XLGHQ 2P 6DDEÙ 'HQ EHrättar hela historien om Saab, från
början fram till och med konceptbilen Phoenix. Åtta av dom hundra sidorna handlar om Sonetterna. I skrivande stund har redaktören inte hunnit läsa den än, ska bli intressant att
se om det kommer fram något nytt.

E24
Den 6 maj skrev E24 om en herre som uttalat sig mycket på sistone i pressen, det var Svenåke BergOLHVRP¤U9'I¶U).*HQVDPDUbetsorganisation för underleverantörer till fordonsindustrin. Inte minst
KDUKDQRPQ¤PQWVàLWLJWLSUHVVHQL
våras i samband med Saabs ekonomiska problem. Men det är inte därför Berndt Eliasson sände mig klippet utan det är bilden på honom. Eller rättare sagt bilderna bakom ho-

na Saabmodell ger genom sitt namn
litterära associationer. Vad heter den?”
En bild som skulle underlätta att få
fram det rätta namnet visades med,
för säkerhets skull. Det är ju inte första
J¥QJHQYLßQQHUNRUVRUGPHG6RQHWWDQNQ\WQLQJYLVM¤OYDKDUY¤O¥WPLQV32
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nom som är extra intressanta. För
där hänger två tavlor och av de sex
bilarna på dem så är två Sonetter. Uppenbarligen en man med god smak…

Riksettan
Johnny Johansson uppmärksammade att Riksettans blogg (http://www.
riksettan.net/blogg/hur-manga-sonetter-258) den 16 maj hade en fråga med
Sonettanknytning: ”Hur många Sonetter?” var rubriken och frågan fortsatWHÙ'HWV¤JVDWW/DVVH/¶QQGDKOßFN
köpte den allra sista av alla tillverkade Saab Sonett. Hur många hade tillverkats tidigare?”

De två som hade svarat när jag kollade hade angett 10242 alternativt 10225
men själv håller jag fast vid 10236.
Johnny tillät sig även att tvivla att Lasse Lönndahl hade fått köpa den allra
sista Sonetten, då den sist tillverkade av varje modell brukar hamna på
Saabs museum. Jag kan inte mer än
hålla med! För övrigt vill jag minnas
att Lasse totalt haft fyra Sonetter geQRP¥UHQGHWYDUMXßQ35I¶U6DDE

TV4 Fakta
Bilen med nio liv. Ja, så heter den
svenska dokumentärserie som gick
34

i fyra delar på TV4 Fakta och som
Micke Lindström samt Torsten Åman
tipsade mig om. Så här presenteras
programmet: ”Om Saabs kris, deras förluster, underleverantörer som
inte fått betalt och avslöjanden om
¤JDUQDV I¶UàXWQD 0RWRUMRXUQDOLVWHQ&KULVWHU*HUODFKEHU¤WWDURPKXU
Saab hittills lyckats överleva sig själv.
Han träffar Saabentusiaster, kritiker, hyllade designers och ifrågasatta
direktörer. Man får också följa när
han provkör Saab i ett av världens
tuffaste biltest, från Trollhättan via
Paris till Dakar.”
Redan i första programmet, där man
backar till början 1947 så ser vi bland
andra modeller en Sonett II, Sonett II
V4 och den vita Sonett I:an när den
presenteras. Flera för oss kända motorpersonligheter som till exempel Claes
Johansson, Björn-Eric Lindh och Torsten Åman intervjuas. Som Torsten säger: Det som väcker Saabägarnas passion är det udda och annorlunda”. Vidare sade han att ”man behöver inte
vara tokig för att jobba på Saab men
nog hjälper det lite grann i alla fall.”
Peter Bäckström om den vita Sonett I:an på museet: ”Den här bilen
har så många trevliga detaljer, växelföringen är en favorit” vilket Peter
demonstrerar.
Många uttalade sig i programmet,
det kom självklart fram både negativa och positiva synpunkter. En lite
rolig kommentar gjorde Saabs chefdesigner Jason Castriota som nämnde att man vid designen av den nyaste konceptbilen PhoeniX gjorde
det med en blinkning åt, just det,
Saab Sonett!
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Sonetter på Gröna Träffen
Jan-David Skavén

/DUV*LVPDUL0DOP¶V¤QGHPLJWY¥
ELOGHUIU¥Q*U¶QD7U¤IIHQS¥7UROOHnäs Slott i Skåne den 2 juni 2011. Sonetterna känner ni säkert igen, det är
Sten-Arvid Larssons gröna II V4 och
Bengt Åkessons vinröda III:a.
Motorhistoriska Klubben i Skåne
har ju haft sin klubblokal i Trollenäs
Slott men ingenting är evigt, nu har
PDQI¥WWà\WWDWLOO+HPY¤UQVJ¥UGHQ
i Kyrkheddinge. Det betyder säkert

också att man inte längre kan huseUDLVORWWVSDUNHQPHQ*U¶QD7U¤IIHQ
kommer att ordnas igen, dock på annan plats.
Alltid kul att få se bilder på Sonetter
som även är med på andra än renodlade Sonetträffar. Dels är det kul för
ägarna att få se andra samlarfordon,
GHOV ¤U GHW ßQ 35 Q¤U YL YLVDU XSS
våra Sonetter.

Visste Du…

att tidningen Klassikers väggalmanacka även anger en massa bilmodellers
namnsdagar? Den modell som ligger vår klubb närmast, Saab Sonett, har
QDPQVGDJGHQRNWREHU9DUI¶ULQWHßUDQDPQVGDJHQPHGHQK¶VWWXU"

Säljes
2 Sonett III-stolar i skinn, ej använda
HIWHURPNO¤GVHOY¤[HOO¥GRULRN¤QW
VNLFN
2 SAAB-rattar från sent 60-tal/tidigt
WDO " 
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2 obeg strålkastare för inbyggnad i
Sonettfronten + diverse mindre prylar.
Pris för allt (delas ej) 7000:- + avhämtning i Arvika, Värmland.
Ove Holmqvist
telefon 0570-12542
ove.holmqvist@aanc.se
35

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

CLUB

Modellbilar:

CLUB
SWEDEN

SWEDEN

CLUB
SWEDEN
Ny klubbdekal, en stor och två små 30:-

Autosculpt 1:92
Sonett I

pris

65:-

Sonett II

pris

65:-

Sonett II V4

pris

65:-

Sonett III

pris

65:-

1:43
Sonett III –70 orange,

pris: 295:-

Sonettprylar:
Nyckelring i plast med
klubbens logotyp

Äldre nummer av Sonettvärlden. Ring eller maila
om vilka nummer som finns kvar.
Pris: 20 kr/st

pris:

25:-

Klubbdekal, två små och
en stor, självhäftande
pris

30:-

Tygmärke med klubbens
logotyp

pris:

40:-

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

pris:

30:-

Inplastad Jubileumsaffisch

Pris

40:-

Vykort med två olika
Sonett-motiv
4 st pris:
8 st pris:

15:25:-

Samlingsmappar för Sonettvärlden pris: 40:-

OBS, frakt tillkommer!

Glöm ej namn och adress och vad Du vill beställa, märk talongen t ex.
samlingsmapp, modellbil Autosculpt Sonett II 1:92 etc.
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