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Nästa nummer av 
SOnettvärlden 
beräknas utkomma i slutet av 
februari.
Sista inlämningsdatum för manu-
skript och annonser 31 januari.

Från ordförandens
julbord

Nu har jag varit ordförande ett tag och börjat komma in i ar-
betet. Bland annat har jag deltagit i Motorhistoriska riksför-
bundets (MHRF) ordförandekonferens i Hallsberg. Där träf-
fade jag representanter från andra klubbar, både – som vår – 
märkesklubbar och andra veteranfordonsklubbar från olika 
delar av Sverige. Jag fick då en trevlig inblick i andra klub-
bars arbete och de problem de kan ha.

Vid konferensen fick vi information om MHRF-försäkring-
en och vilka fördelar den har jämfört med andra liknande för-
säkringar. Bland annat går överskottet från försäkringen till-
baka till MHRF och de anslutna klubbarna. Så har ni möj-
lighet att kunna utnyttja den här försäkringen rekommende-
rar jag starkt att ni gör det. Själv kan jag tyvärr inte teckna 
den eftersom jag gärna tar min Sonett till jobbet om vädret 
tillåter och detta är inte tillåtet enligt försäkringsstadgarna.

Nu har vi i styrelsen börjat titta på nästa årsmöte och till-
lika vårträff. Har någon ett förslag på ett trevligt ställe med 
fina bilvägar i närheten, hör gärna av er! Men inför årsmötet 
har vi ett problem – vi saknar valberedning. Känner du att du 
kan göra en insats för klubben och ställa upp i valberedning-
en vore vi tacksamma. Hör i så fall av dig till mig eller klub-
bens sekreterare Mattias Arvidsson, telefonnummer och mejl-
adress hittar du på hemsidan: www.clubsonett.se eller sid. 3.
Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Omslagsbild
Bilden på Lars Gismar med sin 
Sonett togs den 14 december 1968, 
en dryg vecka efter att typintyget 
utfärdades den 6 december. Bilden 
är tagen i den pilallé som vätte mot 
Gamla Lundavägen i Arlöv.
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Sten-Arvid Larsson deltog även vid Saab 
Skånias sommarträff den 3 augusti.

Interiörbild från Ingvar Lindbergs III:a. In-
tressanta runda galler på handskfacksluck-
an, kan det dölja högtalare?

Det gjorde även Sten-Arvid Larsson med 
sin Kermit från 1968.

Ingvar Lindberg från Bjärnum deltog den 
26 juli på Thulinträffen vid citadellet i 
Landskrona med sin Sonett III från 1970.

Den 18 juli kunde man få se bland annat 
dessa två Saabar med fina fälgar på Carls-
hamn Classic Car.

9 juli var det dags för en träff vid Tykarps-
grottan med bland annat Arne Ekelund som 
deltagare.

Den 28 juni var det dags för Nostalgia Fes-
tival i Ronneby.

Ingvar Lindberg deltog vid den Motorhisto-
riska dagen i Bjärnum den 6 juni.

Sonetter i Skåne sommaren 2014
Fotograf, Ingvar Svensson i Saabklubbens Skåniasektion

Sonettvärlden bad Bengt Åkesson att sända några bilder från somma-
rens evenemang i Skåne och då förstås med Sonettanknytning. Sagt 
och gjort, här följer ett litet collage av bilder från olika träffar. Undrar 
om inte Skåne har flest fordonsträffar av alla landskap i Sverige; många 
är det i alla fall.

 Vid Teknikens dag i Bjärnum den 17 augusti fanns lite av varje att titta på som Arne Eke-
lunds Sonett III från 1972 och Ingvar Lindbergs från 1970.
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Historien om 271 
i Saabmuseet

I ett flertal publikationer eller på olika 
evenemang kan man beundra den vita 
Sonett I som på sidorna har startnum-
mer 271. Vad är det nu med detta num-
mer som vid närmare betraktelse var 
startnumret vid det mest kända lång-
loppet i världen, nämligen Mille Mig-
lia? Därför kort några meningar om 
MM: Den första upplagan ägde rum 
i mars 1927, avståndet var cirka 1000 
miles, omkring 1600 km från Brescia i 
norra Italien till Rom och tillbaka till 
Brescia. Många kända namn är för-
knippade med tävlingen som Nuvolari, 
Caracciola, Stirling Moss, Fangio, Phil 
Hill, Olivier Gendebien och många 
and ra tävlingsförare. Efter en allvar-
lig olycka med många döda den 12 
maj 1957 genomförs sedan dess inte 
längre detta unika evenemang som en 
gatutävling.

Sedan1977 har den nya upplagan 
ägt rum, men nu som ett lopp med 
jämn fart men det har inte minskat 
det allmänna intresset, tvärtom är hela 
Italien upp och ner . Entusiasm utan 
gränser. Sedan 1986 äger MM rum 
årligen, alltid i början av maj. Det har 
blivit en medelpunkt för välbärgade 
förare och fabriksteam med prominen-
ta och samtida förare och naturligtvis 
fans av klassiska bilar. 360 klassiker 

deltar varje år, en samling av de bästa 
tävlings- och sportbilarna som bygg-
des mellan 1927-1957. Men nu till vår 
berättelse om 271, teamet och Mille 
Miglia 1989:

På torsdagen den 27 april började vårt 
Mille Migliaäventyr nära Frankfurt. 
Utrustad med nödvändiga tillstånd och 
hotellbokningar, min trogna Saab 96 
och en Saabvän som andrepilot star-
tade resan mot Italien. Att Erik Carls-
son med Sonett I:an var med på del-
tagarlistan hade vi kontrollerat i för-
väg, detta höjde vår förväntan och 
kanske också evenemanget ofantligt. 
Nästa dag, den 28 april genomfördes 
för alla deltagare de tekniska och ad-
ministrativa kontrollerna under da-
gen. Här gavs möjlighet att noga och 
i detalj lära känna fordonen och deras 
besättningar och att ta många spek-
takulära foton.

Även sattelit TV teamet anlände och 
med dem hade vi redan goda kontak-
ter genom affärsförbindelser. Omedel-
bart kom man överens med Phil Hill, 
Formel 1 världsmästaren 1961, om en 
intervju i hans bil. Den egentliga star-
ten ägde rum på kvällen kl. 20.15 med 
nummer 1 i riktning mot Ferrara. Erik 
och Torsten Åman hade nr. 271, det 
vill säga, framför dem var 270 delta-

Fredag 28 april, 
starten i Brescia för 
första etappen till 
Ferrara.

En ny dag; 29 april 
start i Ferrara via 
San Marino till 
Rom. Bilden visar 
vårt Sat1 TV team 
passerande San Ma-
rino.

På väg en Saab 92 
med starnummer 
266 från 1956, team 
Del Bo/Nespoli från 
Italien.

Manfred Weis
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Avfärd från Siena. Färden går via Florenz 
och passet Futa och Radicosa till Brescia. 
Ankomst för de första deltagarna ca. 21.40.

Intervju.

Erik vid min följebil.

Nummer 271 nära 
Gabicce Monte vid 
lunchtid.

Etapp 3 på söndagen 
den 30 april, tillbaka 
från Rom via Florens 
till Brescia. Nummer 
271 anländer till Ra-
dicofani.

Erik, Torsten och 
författaren i Radi-
cofani.

Lunchrast i Radicofani, teknisk kontroll och 
filmning i Siena.

gare vid starten; det var en lång dag 
och en kort natt i Ferrara. 

Måndag, 1 maj, kl.11:00. Prisutdel-
ning i en medeltida byggnad med en 
massa kändisar, dignitärer, press och 
tidigare tävlingsförare och naturligt-
vis de nuvarande lagen och deras föl-
jeslagare. Vår 271 nådde plats 73 vil-
ket var ett helt godkänt resultat av 
315 deltagare.

Segrare blev Valseriati/Favero i en 
Mercedes 300SL. Mille Miglia 1989 
slutade med en officiell lunch.
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Är det någon mer än jag som kom-
mer ihåg en film som gick på 70-ta-
let i svensk television, med Lee Haz-
lewood, Nina Lizell och en Sonett?

Filmen hette Cowboy in Sweden 
och jag minns den för att en Sonett 
figurerade i denna entimmesfilm. Jag 
kommer ihåg att ovannämnda per-
soner åkte omkring i en Sonett och 
sjöng amerikanska countrylåtar och 
jag minns också hur de stannade till i 
den sörmländska naturen och vackra 
vyer visades till deras countrysånger!

Efter många år kom jag att tänka 
på att denna, som jag tyckte, reklam-
film för Sonetten borde letas fram ur 
SVT:s arkiv för att visas vid lämpligt 
tillfälle för Sonettägare.

Jag började forska på 80-talet. Del-
vis med Sonettklubbmedlemmen Las-
se Lönndahls hjälp, kom vi fram till att 
det var Torbjörn Axelman som gjort 
filmen, men där tog det stopp.

Vid senare forskning och kontakt 
med SVT:s arkiv, fick jag veta att om 
den innehöll musik så går det ej att 

Titel:  Cowboy in Sweden  
Sänt:  1970-11-21 20.55-21.45 TV1  Speltid: 00.51.46  
Medverkande: Lee Hazlewood, Nina Lizell, Lena Edling.  
Filmat i Stockholmstrakten - Lidingö, Foresta, Millesgården, Skansen; på Got-
land - Visby, i Vingåker (folkdansinslaget) och på Arlanda. 
L Hazlewood sjunger bl a "No Train to Stockholm", "Cool Hard Times", och 
"The Night Before". Samtliga melodier som L Hazlewood sjunger är skrivna av 
honom själv.  
Med sin häst som reskamrat kommer cowboy Lee Hazlewood från amerikanska 
västern till Sverige för att titta lite närmare på "The Land of the Midnight Sun and 
Sin". Han har turen att få Nina Lizell och Lena Edling som guider. 
Producent:  Axelman Torbjörn o Hazlewood, Lee  
Medverkande:  Hazlewood Lee, Lizell Nina, Edling Lena 
Författare:  Hazlewood Lee, Axelman Torbjörn, Åberg Lasse  
Kompositör:  Hazlewood Lee  

köpa loss den, Lee Hazlewood har rät-
tigheterna för filmen; återigen stopp!

Med hjälp av en kompis som job-
bat på svensk television i många år, 
har jag 2014 äntligen fått se den igen!

Med filmen följde ett faktablad, se 
vidstående ruta, där man kan läsa att 
filmen sändes 1970 i svensk television 
och hette Cowboy in Sweden med Lee 
Hazlewood och Nina Lizell.

Det var med stor spänning jag bän-
kade mig framför datorn för att upp-
leva den gamla "Sonettfilmen" men oj 
vad besviken jag blev! Minnet har svi-
kit mig, de Sonettsekvenser i filmen 
jag mindes så väl, varade endast cirka 
34,5 sekunder, i den 51 minuter och 
46 sekunder långa filmen!

De korta sonettsekvenserna visar 
bland annat när Lee Hazlewood kör 
sin "cowboyhäst" i en hästkärra dragen 
av en orange Sonett med registrerings-

När minnet sviker!
Berndt Eliasson

nummer B76174; vem äger den i dag? 
Min fantasi och tidens gång hade allt-

så förstorat/förlängt dessa korta sek-
venser Sonetten visades i rutan till en 
hel Sonettfilm.

Denna film liksom övriga filmer på 
den här tiden är inspelad analogt, allt-
så med filmkamera, därav den dåliga 
kvalitén på bilderna, som visar olika 
sekvenser ur filmen!
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Redaktören ordnar kaffe.

En annan bil med V4-motor - Ford Corsair. 
Inte samma som i Sonetterna utan den eng-
elska Essexmotorn.

MHRFs årsstämma

Lördagen den 18:e oktober höll MHRF 
årsstämma på Täby Park Hotel norr 
om Stockholm. CSS representerades 
av sekreterare Mattias Arvidsson och 
redaktör Jan-David Skavén.

I år fanns det inte ens möjlighet att 
åka Sonett till stämman. Min Sonett 
Gittan är under helrenovering och 
Jan-Davids hade fått hastighetsmä-
taren urplockad för renovering under 
vintern. Inte ens våra cabrioleter fanns 
tillgängliga så vi fick åka brukssaa-
barna till Täby. Vi möttes upp under 
välkomstfikat och hann prata ihop oss 
lite. I år hade vi hunnit med ett sty-
relsemöte helgen innan stämman och 
där beslutades hur CSS skulle rösta 
kring de tre motioner som kommit in. 

Detta var min 5:e förbundsstämma så 
både deltagarna och rutinerna börja-
de bli bekanta.

Dagens program
MHRF:s förbundsordförande Peter 
Edqvist hälsade alla välkomna och in-
formerade lite om dagens punkter. För-
middagen innehöll en massa informa-
tion om vad MHRF arbetat med un-
der året, pågående projekt och slutli-
gen en frågestund samt utdelning av 
stipendium och pris.

Efter ett omfattande förmiddags-
pass intog vi en god gemensam lunch 
med kaffe och kaka innan eftersmid-
dagens stämmoförhandling inleddes. 
Innan själva stämman presenterade 
sig Club Viktoria som sökte medlem-
skap i MHRF.

Information från  
MHRF-försäkringen
Helen Elmgren, Jan Seglert och Len-
nart West presenterar sig och höll en 
lång information om försäkringen och 
om vad som hänt under det senaste 
året.

Antalet försäkringar som görs di-
gitalt uppgår nu till 30 %. Förra året 
var motsvarande siffra c:a 20%. Må-
let för nästa år är 35 %. Inte bara ny-
ansökningar kan göras digitalt. Un-

der hösten kommer också begäran om 
10-årskontroll gå att göra digitalt. Det 
är stort intresse för de nya produkter-
na Rullande renovering och Avvikande de-
taljer. Överhuvudtaget upplever man 
en splittrad konkurrensbild där andra 
bolag har svårt att erbjuda liknande 
försäkringar och att man hos konkur-
renterna anpassar sina premier efter 
MHRF:s dito. Antalet försäkrade for-
don totalt ökar svagt medan antalet 
försäkrade MC:s minskade även det-
ta år. Under året har man behandlat 
3300 ansökningar (3000 i fjol). Ska-
dekostnaderna har också ökat något 
till 6,5 MSEK (6,0 MSEK i fjol). Nå-
got som stuckit ut detta år är ett flertal 
översvämningsskador. Precis som i fjol 
ökar antalet personskador, då fram-
förallt olyckor med 2-hjuliga fordon 
inblandade.

Det är viktigt att fordonet är för-
säkrat till rätt värde. Det är förstås 
värdet i Sverige som gäller - inte vad 
fordonet eventuellt skulle vara värt i 
annat land. För bilar med ett värde 

upp till 177.600SEK spelar det min-
dre roll eftersom detta är vad som in-
går i grundpremien.

Besiktningen är också viktig. Dels 
för att välja rätt försäkringsprodukt 
men också för fordon i extremt fint 
skick då det är betydelsefullt att det-
ta framgår för ersättning vid skada. 
Senare under året kommer man som 
vanligt att diskutera produkter och 
premier tillsammans med Folksam. 
Man ska också ta fram en ny för-
säkringsfolder.

Myndighets- och  
politikerkontakter
Jan Tägt berättade om de olika frå-
gor som drivits mot myndigheter och 
politiker.

Frågan om import från 3:e land, allt-
så utanför EU, har klarats av och den 
heta frågan om Uttjänta bilar har ham-
nat i papperskorgen. Annars är några 
av de frågor som var aktuella redan 
vid förra årets stämma fortfarande ak-
tuella. Som t.ex. Besiktningspaketet och 
Fossilberoende fordon 2030. Nya frågor är 
något som kallas för Kulturarvsskydd, 
Riksdagens motorhistoriska nätverk och 
motsvarande nätverk i EU-parlamen-
tet. Man har också tillsammans med 
Transportstyrelsen rättat en del felak-
tigheter på myndighetens webbplats 
som funnits där sedan 2009.

Dispenser är något som varit ett 
problem för många ägare av histo-
riska fordon. Inte dispenserna i sig 
utan kostnaden för att få dem. Efter-
som Transportstyrelsens föreskrifter 
är tvingande måste dispenser sökas för 
allt som avviker. Avgiften för dispenser 
har ökat kraftigt de senaste åren men 

Text och bild, Mattias Arvidsson
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Förbundsstyrelsen svarar på frågor.

från nästa år slopas avgiften helt. Dis-
pens måste förstås fortfarande sökas.

Inom EU ska gemensamma besikt-
ningsregler införas 2018. Dessa syf-
tar till att få ned antalet dödade i tra-
fiken och att förbättra miljön. MHRF 
arbetar med att reda ut hur detta kan 
påverka hobbyn.

Motorhistoriska dagen och Elmia
Catrine Wallheim berättade om Mo-
torhistoriska dagen som genomförs 
den 6:e juni varje år. Samtidigt avgörs 
tävlingen Kultur på väg. I år gick pri-
set till Salby bygdegårdsförening för 
evenemanget Lilla hjulafton. Klubbar 
som vill ordna ett evenemang under 
Motorhistoriska dagen 2015 uppma-
nas att anmäla detta till evenemangs-
kalendern. För att tydliggöra att det 
handlar om Motorhistoriska dagen 
finns det skyltar etc. att beställa från 
kansliet.

MHRF fortsätter sin medverkan 
under Elmiamässan som hålls under 
påskhelgen. I år hade mässan 67000 
besökare och temat var Fordon som ar-
betat. Nästa år är temat Engelska par-
ken. Engelska fordon förstås men ock-
så sådant som har koppling till Eng-
land via design, teknik etc..

Transporthistorisk nätverk och 
Svenskt motorhistoriskt arkiv.
En kort presentation av Transporthis-
toriskt nätverk gjordes. Syftet med nät-
verket är informationsutbyte och ge-
mensamma strategier inom det trans-
port- och kulturhistoriska området. 
MHRF deltar tillsammans med an-
dra ideella under parollen ”Bevara 
oss väl”.

Per Dahl berättade sedan lite om 
Svenskt motorhistoriskt arkiv och vi-
sade fotografier och broschyrer som 
finns i samlingarna. Under året har 
man förvärvat Jan Melins samlingar. 
Göran Flank berättade mer om denna 
samling och de fotografier som ingår.

Grafisk profil, värdegrund  
och frågestund
Som sista presentationer innan lunch 
berättade Helén Martin, Göran Schüs-
seleder och Göran Flank om den nya 
grafiska profilen och MHRF:s värde-
ord. Under våren togs en ny grafiskt 
profil och manual fram för att kopp-
lingen mellan MHRF och försäkring-
en skulle bli starkare och för att lätt-
are kunna hitta den info som man sö-
ker efter. T.ex. så har nyhetsblad gul 
kant och infoblad blå dito. Manua-
len kommer att finnas för nedladd-
ning inom kort. Klubbarna uppma-
nas att se efter så att man har rätt lo-
gotype på sina webbplatser.

Angående värdeorden så ska MHRF 
verka för att vi kan och får köra våra 
fordon och verka för bevarandet.

Efter detta tog hela styrelsen plats 
på podiet för en frågestund. Det var 
rätt många delegater som ville pas-
sa på att ställa frågor. Några av frå-
gorna var:

Vad har MHRF för stra-
tegi kring sociala medier? 
Det finns inte resurser på kansliet att hål-
la flera kanaler uppdaterade. Man lägger 
kraft på webbplatsen och tryckta medier. 
Kanske måste man tänka om längre fram 
och omfördela resurserna.

Problem att komplettera digital ansö-
kan med papper. Hur kan detta göras? 
Tidigare var den digitala och pappersansö-
kan två helt skilda flöden. Numera ska det 
gå att komplettera korsvis.

Har man funderat på att samarbeta 
med insamlingar. T.ex. Världens barn? 
I år delades diplom ut till ett arrangemang 
som kombinerades med insamling. Andra 
samarbeten med hjälporganisationer ses 
positivt.

Innan vi släpptes iväg på lunch de-
lades två priser ut:

Stiftelsen Bertil Lindblads stipendi-
um delades mellan Kent Ekberg för 
forskningen som ledde fram till boken 
”När bilen kom till Värmland…” och 

AHK:s Bugattisektion för forskning-
en som publicerades i ”Nordic Bugat-
ti register”.

Motorhistoriska priset mottogs av För-
eningen Husqvarna Motorcyklar för 
deras arbete i samband med Wind-
mill Rally.

Stämmoförhandlingar
Deltagarna vid stämman represente-

rade 86 av 174 medlemsklubbar. Unge-
fär hälften av klubbarna var alltså när-
varande. Eftersom det mest var min-
dre klubbar som saknade represen-
tant så var ändå nästan två tredjede-
lar av medlemmarna representerade.

Lennart West svarade på frågor 
kring ett relativt stort underskott i 
resultaträkningen för resor, mat och 
logi. Dessa förklarades med prishöj-
ningar i branschen.

Club Viktoria valdes in och sedan 
var det dags att behandla de 3 motio-
ner som inkommit. 

Den första handlade om att förlägga 
stämman på olika orter. Både MHRF:s 
och CSS styrelser ansåg att denna mo-
tion borde avslås och även stämman 
höll med.

Den andra handlade om slopan-
de av förstaårspremien. Alltså det 
dyrare ”karensår” för nya medlem-
mar. CSS styrelse såg ingen anled-
ning att slopa denna förhöjda pre-
mie. MHRF:s styrelse rekommende-
rade med tvekan att motionen skulle 
bifallas med tillägget att det slutliga 
avgörandet ligger i diskussion med 
Folksam. Stämman beslöt att bifalla 
motionen så nu måste alltså MHRF 
komma överens med Folksam kring 
detta. Intäktsborfallet måste troligen 

60287 medlemmar representerade.
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Ingen Sonett till stämman i år.

The member fee 2015
We kindly ask you to send us the member fee for Club Sonett Sweden for 
2015. We hope that you are content with your club and that you have been 
able to follow the activities through our club magazine Sonettvärlden or 
on our home page www.sonettclub.se. The fee is SEK 350, or equivalent 
value in other currency for our foreign members. According to a decisi-
on at the annual meeting 2012, a reminder fee of SEK 50 will be ad-
ded for those not paying in time. Last day to pay is January 31, 2015.

  Please transfer the money to our bank. The bank for Club Sonett Swe-
den is Swedbank. Bic/Swift: SWEDSESS

IBAN: SE 1280000008368347079181
The account number is 83683 47079181
Please pay the bank expenses.
  You can also use the postal giro service. The postal giro account num-

ber is 358730-0. If you use the postal giro, please add SEK 60 for their 
expenses (Not if you pay from Sweden).

  If you can’t transfer money to our bank or use the postal giro service, 
you can send SEK 350 or equivalent value in other currency in cash (bills, 
not coins) to our treasurer: Johnny Johansson, Hallernavägen 2, SE-468 
33 Vargön, Sweden.

  Your fast attendance to this matter would be appreciated as it creates 
problems with our member file if the annual fee is unpaid. Please see to 
that our cashier must not remind you!

  Do not forget that you are always welcome to participate with articles 
in our club magazine Sonettvärlden or to inform us about articles about the 
Sonett in foreign papers. We will see to, that it will be translated to Swed-
ish, unless we prefer to publish the article in its original language.

täckas med höjda premier för de or-
dinarie försäkringarna.

Slutligen behandlades en motion om 
att administrationsbidraget ska vara 
lika högt för alla fordon. Idag är bi-
dragen 35SEK för bil och 30SEK för 
MC. CSS styrelse såg ingen anledning 
att rösta för detta eftersom det inte 
påverkar våra medlemmar. MHRF:s 
styrelse och stämman biföll motio-
nen men även denna måste diskute-
ras med Folksam innan någon föränd-
ring kan ske.

Efter detta gjordes val efter val-
beredningens förslag och datum för 
nästa års stämma sattes till 17 okto-
ber 2015. Därmed var årets stämma 
till ända och CSS delegater gjorde en 

Le Mans-start för att slippa rusning-
en som brukar uppstå.

Nästa år kommer åtminstone inte jag 
att åka Sonett till stämman eftersom 
sluttid för renoveringen är satt till som-
maren 2016. Skönt att veta redan nu.

Medlemsavgiften 2015
Det är dags att förnya medlemskapet i Club Sonett Sweden genom att be-
tala medlemsavgiften för nästa år. Vi uppskattar som vanligt att Du gör det 
vid kommande månadsskifte dec/jan. Därför bifogar vi ett inbetalnings-
kort med nummer 4/2014 av Sonettvärlden. Gör oss den tjänsten att be-
tala i tid och rätt avgift så slipper vår kassör att påminna er, han har 
fullt upp ändå!

  Medlemsavgiften är 350:- för alla medlemmar. Enligt beslut på års-
mötet 2012 så påförs en påminnelseavgift på 50:- för den som inte be-
talar i tid. Sista inbetalningsdag 2015-01-31. För medlemmar bosatta ut-
omlands är avgiften motsvarande i EUR/USD eller annan valuta. Postgi-
rokontot är 358730-0, vilket är förtryckt på avin.

  Vår kassör Johnny Johansson ber Dig också att skriva tydligt och kom-
plett samt påpeka eventuella ändringar/kompletteringar för Din adress och 
Ditt bilinnehav. Kolla gärna om det stämmer i matrikeln i 1/2014. Gör det 
inte det ber vi Dig att kontakta honom. Gärna per mail: johnny0521221250@
telia.com. Ett flyttkort till hans adress Johnny Johansson, Hallernavägen 
2, 468 33 Vargön är också ett bra alternativ.

God Jul
& 

Gott Nytt År!
önskar redaktionen
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Hemsidan
Gå gärna in på vår hemsida www.sonettclub.se och se den nya webbdesig-
nen, gjord av vår webbredaktör Bo Sehlberg. Under huvudrubriken ”infor-
mation” och underrubriken ”media” så finner du flera både äldre och nyare 
filmer med Saab Sonett. De äldre är gjorda av vår medlem Anton Kerff och 
är filmade på Sonettmöten mellan 1981 och 1986. De nyare är från olika 
TV-program. Dessutom länkar vi till olika YouTubefilmer. Med andra ord; 
det är väl värt att gå in på Club Sonett Swedens hemsida nämnd ovan! Du 
vet väl att du själv kan bidra till hemsidan med t.ex. mektips?! Saknar du 
något eller vill bidra till hemsidan på något annat sätt, är du välkommen att 
kontakta Bo. Gå in på kontaktsidan och välj att kontakta ”Webbredaktör”.

Tillägg till artiklarna om  
karossproduktionen i Ljungby
Gunnar Westerlund

Sonettens karossproduktion, 
förtydligande
Bert Grahn

Här kommer lite ytterligare informa-
tion om de komponenter som varm-
pressades i SMC-teknik i Ljungby. 
SMC-materialet var av så kallad LP-
typ (Low Profile) vilket innebar att 
härdningskrympningen var låg, nå-
got som i sin tur bidrog till god yt-
jämnhet.

(SMC består av ett flertal ämnen 
men där glasfiber, kalk och polyester 
vanligen utgör de viktsmässigt domi-
nerande delarna).

Trelleborgsplast var ett av de första 
företagen i världen att använda mate-
rialtypen, som vid den här tiden be-
fanns sig i ett utvecklingsskede och 
intresset externt, för vad som tilldrog 
sig i Ljungby, var stort.

På grund av svårigheter med att 
så att säga utifrån, få leveranser 
av SMC-material av ”pålitlig kva-
litet” nödgades Trelleborgplast att 
tillverka en egen SMC-utrustning 
för att kunna säkerställa givna pro-
duktkrav.

Några svartvita bilder bifogas från 
den tyska tidskriften ”Kunststoffe” 
från 1973 där man bland annat kun-
de se såväl strålkastarhållare, ett dörr-
skal samt en motorhuvslucka, alla till 
Sonett III.

Med en detaljerad och i stort sett riktig 
beskrivning av produktionen i Ljung-
by (se 3/14 av Sonettvärlden red.) av-
slutar Gunnar Westerlund med att be-
skriva spray-up-teknik i Kalmar.
Naturligtvis var laminat och tillverk-
ningsteknik lika i de båda fabriker-
na. Handuppläggningsteknik med Gel-
coatskikt, två lager matta (viktspeci-
ficerad), ett lager väv och inpregne-
ring med specificerad hartsmängd. Till-
verkningen skedde i samma formar 
som överfördes. Kostnaden för for-
marna hade vi stått för. När det gäll-
de ytfinishen kom man överens med 

Fingal Olsson och hans målargäng hos 
oss. Lackeringen bestod av tvåkom-
ponent polyurethanlack med lämplig 
grundning. Det som skilde tillverkar-
na åt var priset. Flytten möjliggjorde 
fortsatt bilproduktion.
Som kuriosa kan tilläggas att när pro-
duktionen var över flyttade vi ett form-
par till Thorlan industrier för reserv-
delstillverkning. Thor ringde när för-
sta satsen var klar. Åke Åkesson och 
jag åkte dit och kunde konstatera att 
hans kvalitet överglänste både Ljung-
bys och Kalmars.
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Eusébio och Flora, bredvid hans briljanta 
svenska bil mot en bakgrund av ett tyst sta-
dion i Sport Lisboa e Benfica.

Axel Boey som bor i Belgien var 
på semester i Portugal och hans 
ögon föll då på nr 6, 2014 av mo-
tortidningen ”Motor Classico”. Att 
de gjorde det berodde på att han 
såg en Sonett III på omslaget och 
bredvid stod Eusébio. Vi har gjort 
ett urval från artikeln, koncentre-
rat oss på Eusébio och Saab So-
nett samt översatt delar av den 
till svenska. Inte minst för yngre 
läsare och för läsare som kanske 
inte är så intresserade av fotboll 
ska vi nog inleda med att citera 
några rader från Wikipedia:

” Eusébio da Silva Ferreira eller bara 
Eusébio, född 25 januari 1942 i Lour-
enço Marques (nuvarande Maputo) 
i Portugisiska Östafrika (nuvarande 
Moçambique), död 5 januari 2014 i 
Lissabon var en portugisisk professio-
nell fotbollsspelare (anfallare), ansedd 
som en av Europas och världens bäs-
ta spelare genom tiderna.

Eusébio var en av 1960-talets all-
ra största fotbollsstjärnor med stora 
framgångar i Benfica och med Portu-
gal. Han tillhörde samma generation 
som brasilianarna Pelé och Garrincha 
och hade inte Pelé stått i vägen så hade 
Eusébio troligen rankats som 1960-ta-

jerna i en verkligt unik sportbil för-
medlade något exotiskt och med pre-
stige. I verkligheten var Eusébio näs-
tan lika snabb som Saabens accele-
ration…

Att leta efter?
Sonettens karriär började på all-
var 1966 med lanseringen av den 
första versionen av flera serier. Så-
som den samtida Saab 96 hade 
den en trecylindrig tvåtaktsmotor 
som både var bullrig och långsam.  
År 1967 fick Saab Sonett och 96 
Taunus V4 motor; även om den 
var mindre karismatisk så var den 
mer effektiv, tillförlitlig och be-
haglig att använda till vardags.  
1970 så gjordes modellen helt om med 
dolda strålkastare och med en glas-
lucka för bagageutrymmet. Växelspa-
ken flyttade från rattstången till gol-
vet och det blir skålade säten med ut-
märkt design och support, vilket ger 

en bra körställning, trots att golvpeda-
lerna kommer utanför centrum. Del-
vis elastisk som en Porsche men Fords 
V4 motor är inte spännande som Lan-
cian men med glasfiberkaross är So-
netten lätt och med låg tyngdpunkt 
rör den sig snabbt.

Den används till? 
Trots V4 och framhjulsdrift så konkur-
rerar den inte med en Lancia Fulvia. 
I stil och koncept har den större lik-
heter med Opel GT. Saab har till sin 
fördel sällsyntheten, de dynamiska och 
mekaniska egenskaperna samt att den 
är mer sofistikerad. Inte egentligen att 
köra fort, men den tillåter en under-
hållande körning på slingrande vägar.

En att köpa nu.
Med drygt 8000 producerade enheter 
och de flesta sålda i USA är det inte lätt 
att hitta en Sonett till salu i Portugal. 
Det bästa exemplaret vi hittar finner 
vi i Belgien för 8500 €. Ser ut som ny 
och 100 % original. Du hittar den på 
carandclassic.co.uk.

De berömdas val
Axel Boey/Jan-David Skavén

lets främste fotbolls-
spelare. Han har även blivit utsedd 
till Portugals främste idrottsman ge-
nom tiderna.”

I artikeln står det bland annat att 
Saab Sonett är en mindre känd bil i 
Portugal. En liten coupé med fram-
hjulsdrift var ingen stor framgång 
i någon del av världen. Trots det-
ta och för att skapa affärer började 
Benfica använda en Sonett III för 
persontransport. Eusébio startade 
därför ett handelsföretag, Dantas de 
Barros för att representera Saab i Por-
tugal. För att öka intresset för varu-
märket fanns det inget bättre sätt än 
att själv använda bilen. De djärva lin-

Som alltid är vi intresserade att få artiklar om er Sonett eller någon 
vinterbild för kommande publicering i Sonettvärlden. Alternativt en bild 
och några rader som vi kan lägga in på sista sidan, se gärna baksidan på 
denna eller förra numret så har ni ett par fina exempel.
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Skissförslag av Björn Karlström
Berndt Eliasson

I bokverket Cars Collection, från 
1980-talet, kan man se nedanstående 
bilder/skisser angående MFI 13 och 
Saab Sonett av Björn Karlström.

Björn Karlström, som var mannen 
bakom Sonetten, gjorde dessa skis-
ser med olika förslag om förbättringar.

Värt att notera är, att på denna tidiga 
MFI 13-skiss, hade han ritat in nack-

En av Björn Karlströms första skisser på projekt MFI 13 – lägg märke till extraljusens place-
ring i grillen och emblemet "BK" i nosen och bakom dörren.

Även sedan Sonetten fått sin seriemässiga form och den ursprungliga MFI 13-profilen för-
svunnit, arbetade Björn Karlström med att förbättra designen. Den här skissen visar på en 
idé att ersätta den stora – och dyra – bakrutan med en flat ruta och två små gluggar på sidor-
na, som på förslaget till MFI 13. Björn hade även försett denna Sonett med ett emblem, 
"Sonett II", längst bak, bakom sidofönstret.

stöd, inte vanligt 1964! Bilen var även 
försedd med flera emblem, varav ett 
pilformat, på sidan bakom strålkasta-
ren. I fronten och bakom dörrhandta-
get satt ett annat stiliserat emblem, ett 
krönt BK-emblem (Björn Karlström).

 MFI 13 hade även lite av Sonett 
III:ans dörrhandtag.

Några ord från redaktören
Jan-David Skavén

Den 6 oktober 1991 fick jag följande 
rader från Björn Karlström som även 
bifogade en originalritning på en två-
taktssonett. Den har sitt historiska vär-
de, inte bara för att det är en original-
ritning utan även för att den i detal-
jer skiljer sig från vad som kom i pro-

duktion. Det gäller till exempel huv-
emblemet, huvlåsningen och dörrr-
handtagets utformning. Björn var ju 
mycket kritisk till andras ändringar 
av hans design vilket även framgår 
av detta följebrev.



ART.NR BENÄMNING PRIS MODELL CH.NR SPEC 
10150 Verkstadshandbok 235:- III  Kopia 
175422 Res.delskatalog 345:- Alla  Kopia 
788249 Verkstadshandbok 235:- II, II V4  Kopia 
1051199.. Hjulbult 75:- Alla  Till Ronalfälgar 
7175680 Bromsljuskontakt 160:- II, II V4  
7175680/1 Bromsljuskontakt 160:- III  
7378912 Golvplåt 484:- Sa 95/96  Vänster bak, 
7378920 Golvplåt 484:- Sa 95/96  Höger bak, 
7378896 Golvplåt 418:- Sa 95/96  Vänster mittendel,  
7378904 Golvplåt 418:- Sa 95/96  Höger mittendel, 
7400286 Gavel 195:- Alla  Hjulhusplåt V-fram bakom hjulet 
7400310 Plåt 525:- II, V4  Plåt bakom vänster dörr (nytillv.) 
7400351 Dörrstolpe 100:- II Till 268 Vänster sida 
7400641 Ram 320:- II, II V4 Alla Stolsunderrede V och H 
7400724 ljuddämpare 1485:- II,v4  nytillv Orginalrör rosttrögt material 
7400955 Kylarfäste 25:- II, II V4 Alla Vänster 
7401367 Avgasrörsats 995:- II  nytillv Orginalrör 
7401458 Gummibricka 76:- II, II V4 Alla Infästning kaross 
7401748 Spindel 225:- II,V4,III-70500303  Till höger vindrutetorkare 
7401888 Panelbräda 1070:- II Till 78 Trä 
7402233 Plåt 530:- II V4 Alla Plåt bakom höger dörr (nytillv.) 
7402282 Dörrstolpe 100:- II Till 268 Höger 
7402720 Kylarfäste 25:- II, II V4 Alla Höger 
7403579 Ledskena 320:- Alla  Höger dörr mellan rutorna (rostfri) 
7403637 Distansbricka 10:- Alla  Till bl a ledskena 7403579 i H-dörr 
7403694 Bakruta 7210:- II, IIV4 Alla Nytillverkad 
7403728 Dörrskal 1740:- II, II V4 Till 328 Vänster 
7403736 Dörrskal 1740:- II, II V4 Till 328 Höger 
7403884 Glas 150:- II, II V4 Alla H + V  lilla rutan i dörr 
7404312 Huvlås 300:- II,IIv4  Gummistroppar, pris per par 
7404619 Rutfäste 120:- II, II V4 Alla Till höger dörr stora rutan 
7404940 Bricka 10:- II, II V4 Till 328 Till dörrgångjärn 
7405327 Glas 235:- Alla  Blinkers/park. ljus (Lukas) 
7405350 Bakdel (Lukas) 345:- Alla  ”Potta” till huvudstrålkastare 
7405368 Justerring 175:- Alla  Bakre ring huvudstrålkastare 
7405385 Justerskruv (sats) 175:- Alla  Justerskruvar till huvudstrålk. 
7405400 Hållarring 175:- Alla  Håller strålk.ins. mot justerringen 
7405418 Kromring 290:- Alla  Yttre ring till huvudstrålkastare 
7405772 Gummipackning 210:- Alla  Mellan kaross och huvudstrålk. 
7405780 Mellanlägg 15:-   Finns ej i res.delskatalogen 
7406192 Grill 1065:- II, II V4 Alla Rå obearbetad (nytillv.) 
7406945 Plugg 27:- Alla  Nedanför vindrutan som motorhuven vilar på 
7407745 Fästöra 35:- II, II V4 Alla Bilbälte yttre golvfäste 
7407976 Drivarm 35:- Alla Till 70500303 Till torkarmotor 
7409006 Lykta 595:- Alla  Blinkers/park.ljus kompl. 
7409105 Fjäder 830:- II, II V4, III Alla Chassifjäder fram (nytillv.) 
7409105/2 Fjäder  915:- II, II V4, III Alla Chassifjäder fram 15% hårdare grön  (nytillv.) 
7409154 Plåt 855:- II V4 Alla Bakstycke chassi (nytillv.) 
7409220 Stänkskydd 165:- II, II V4 Alla Höger 
7409238 Fäste 125:- II, II V4 Alla Till vänster stänkskydd 
7409246 Fäste 125:- II, II V4 Alla Till höger stänkskydd 
7409592 Konsol 90:- II V4, III Alla Höger, golv i motorrum 
7410095 Fläktstos 90:- II v4 till 1228 Fäste till kupéfläkt 
7410178 Däck 270:- II V4 329-1228 Till värmepaket 
7410772 Plåt 495:- II V4 269-1868 Plåt framför vänster dörr (nytillv.) 
7410780 Plåt 495:- II V4 269-1868 Plåt framför höger dörr (nytillv.) 
7410798 Fäste 25:- II V4, III Alla Till returfjäder gasreglage 
7411804 Fjäder 695:- II, II V4 Alla Chassifjäder bak (nytillv.) 
7411804/2 Fjäder 795:- III Alla Chassifjäder bak ngt hårdare vit (nytillv.) 
7411960 Mellanlägg 10:- II V4, III Till 97725002000 Till låsmekanism dörr 
7412109 Dörrlås 320:- II V4 329-1868 Vänster 
7412117 Dörrlås 320:- II V4 329-1868 Höger 
7412182 emblem 275:- II v4 Alla till motorhuv 
7412315 Spjäll 540:- V4,III 329- Defroster, runda på panelen 
7412935 Arm 10:- V4,III 329- Till bromsvarn. kontakt 
7413057 Pedalställ 160:- II V4 329-1868 Till kopplingspedal 
7413479 Lagring 270:- II V4 från 520-  USA Rattlagerbock 
7413735 Hållare 90:- II V4, III från 329- Fäste rattlagerbock (kringlan) 
7414022 Lock 75:- II V4, III Till 715001265 Över värmepaket 
7414055 Torpedplåt 430:- II V4 från 1229 - 
7414188 Kabel 15:- II V4 från 550 - Till ljusrelä 
7414295 Kona 45:- II V4, III Alla Övergång värmepaket-rör i kupén 
7414477 Knutplåt 105:- II V4, III från 1229 - Trekantplåt i motorrum 
7414493 Låsbleck 30:- II V4 från 1229 - Till handskfackslucka 
7414543 Kulsnäppare 25:- II V4 från 1229 - Till handskfack 

7414576 Plåt 325:- II V4 från 329 - Luftintag vid torped 
7414808 Reglagearm 20:- II V4, III Alla Till ventilation def./golv 
7414998 Lykta 470:- II V4, III från 1229 - Blinkers fram USA 
7415102 Skena 55:- II V4 från 1229 - Höger skena till höger stol 
7415268 Vinkel 10:- II V4, III Alla Fäste till värmepaket 
7415599 Konsol 110:- III Alla Vänster nedre fäste dörrgångjärn 
7415615 Konsol 135:- III Alla H och V övre fäste dörrgångjärn 
7415698 Stötfångare 4495:- III Till -97735000400 Bakre (nytillverkad) 
7415706 Stötfångare 4495:- III Till -97735000400 Främre (nytillverkad) 
7415821 Kåpa 145:- III Alla Främre H hjulhusplåt vid generator 
7416001 Panel 1820:- III Till -97725001185 Instrumentpanel 
7416225 Lucka 1020:- III Alla Motorlucka 
7416266 Dörram 860:- III Till -97725002000 Höger 
7416274 Kabel 325:- II V4, III Alla +kabel till batteri 
7416290 Knapp 60:- III Alla ”Plastmutter” till låspinne på bakrutan 
7416464 Stolpe 140:- III Alla V plåt mellan sido och bakre sidoruta (rostfri) 
7416480 Mellanlägg 15:- III Alla Till gångjärn bakre sidoruta 
7416571 Varvräknare 985:- III Alla 
7416597 Hastighetsmätare 1500:- III Alla Mäter i miles 
7416639 Slang 45:- III Alla Mellan exp.kärl och kylare 
7416738 Axel 230:- III Alla Till höger lamphus 
7416787 Konsol 50:- III Alla Fäste till styrväxel 
7416928 Plåt 665:- II,III Till -97725002000 Vänster tröskelplåt. Klippn av plåt framände passar då II
7416936 Plåt 665:- II,III Till -97725002000 Höger tröskelplåt Klippn av plåt framände så passar den II
7417017 Knapp 60:- III Alla ”Plastmutter” till vent.ruta bl a 
7417025 Bult 45:- III Alla Till bakre ventilationsruta 
7417173 Ryggspant 370:- III Alla Plåt framför tanken 
7417181 Pedalplåt 200:- III Alla Mellan golv och torped L.H 
7417199 Pedalplåt 200:- III Alla Mellan golv och torped R.H 
7417207 Grill 745:- III Till –71501265 Tre parallella alu.ribbor 
7417355 Kabelknippe 55:- III Alla Till blinkers/helljusspak 
7417389 Kullänk 160:- III Alla Mekanism vid växellåda 
7417413 Konsol 535:- III -97725000087 Till golvväxel i kupén 
7417421 Bult 130:- III Alla Lagring till växelspak 
7417470 Hylsa 20:- III Alla Till kullänk 7417454 
7417496 Bricka 5:- III Alla Till bult 7417421 (växelmekan.) 
7417504 Bricka 5:- III Alla Till bult 7417421 (växelmekan.) 
7417538 Fjäderspärr 15:- III Alla Till växelmekanism 
7417579 Förstärkning 50:- III Alla Till främre hjulhus/motorrum 
7417694 Lagerbock 325:- III Till -70500303 Till rattstång 
7417876 Kåpa 150:- III Alla För mont. av x-ljus innanför grillen 
7418031 Fästbygel 15:- III Till -97725002000 Till varvräkn. 
7418049 Fästbygel 15:- III Till -97725002000 Till hastighetsm. 
7418130 Skärm 195:- III Alla Innerskärm höger fram 
7418197 Skena 25:- III Alla Till hanskfackslucka (”gångjärn”) 
7418379 Plåt 30:- III Till -97725002000 Täckplåt radiouttag 
7418494 Medbringare 30:- III Alla Till rattstång, bakom ratt 
7418502 Rattlagerkåpa 135:- III Till -70500303 Plastkåpa över rattstång 
7418536 Yttre plåt, H 295:- III  
7418544 Yttre plåt V 295:- III  
7418619 Avgassamlare 800:- III Alla Främre avgasrör (”bockhorn”) 
7418635 Slang 10:- III Alla Till vindrutespolarpump 
7418700 Karosskal 16050:- III  äldre utförande 
7418734 Fäste 30:- III Alla Vänster till instrum.panel 
7418742 Fäste 40:- III -71501200 Höger till instrum.panel 
7418759 Fäste 35:- III Till -97725002000 Mittre till instrum.panel 
7418767 Handskfackslucka 110:- III Alla Kompl. 
7418775 Konsol 65:- III Alla Fäste till lås motorlucka 
7418791 Dörrskal 1740:- III Alla Vänster 
7418809 Dörrskal 1740:- III Alla Höger 
7418817 Dörrstopp 55:- III Alla Arm i framkant dörr 
7418833 Dörrlås 150:- III Till -70500303 ev. fel i res.delskatalog 
7418841 Mutter 45:- III Alla Plåt med fyra hål, till dörrlås 
7418882 Fönsterhiss 325:- III Alla Höger 
7418908 Bakruta 1070:- III Till -977250002000 Med hål för stötta 
7418924 Glasruta 535:- III Alla Stora rutan i dörr, grön 
7418932 Glasruta 215:- III Alla H + V lilla rutan i dörr 
7418940 Glasruta 325:- III Alla Ventilationsruta bak, grön 
7419021 Instrumenttavla 125:- III Alla Till varvr, hastighetsm. mm 
7419047 Kulled 80:- III Till -97725002000 Till bakrutestötta 
7419070 Klädsel 180:- III Alla Inre matta vänster hjulhus 
7419161 Klädsel 140:- III Alla Till V bakre hjulhus (fjäderfäste) 
7419179 Klädsel 140:_ III Alla Till H bakre hjulhus (fjäderfäste) 
7419484 Axel 160:- III Alla ”Parallellstag” mellan huvudljus 
7419567 Bussning 25:- III Alla Till ljusmekanism 
7419971 List 10:- III Alla Till bensinpåfylln. slang 
7420110 Konsol 55:- III Till -97725002000 Fäste värme,vent. reglage 
7420219 Slang 65:- III Till -70500303 V ventilationsslang 
7420284 Stång 80:- III 70500001-97725002000 Till låsning dörr 

Reservdelslistan



7420326 Bygel 40:- III Alla Fästbygel bakljus 
7420656 Skruv 5:- III från 71500001- Till fästbygel torkarmotor 
7420664 Manöverlänk 50:- III Till -97725002000 Till dörrlås 
7420672 Fäste 130:- III Till –97735000400 Vänster frontstag vid stötf. 
7420680 Fäste 105:- III Till –97735000400 Höger frontstag vid stötf. 
7420706 Plåt 80:- III Alla Högtalargaller 
7420813 Distanshylsa 5:- III Från -71500001 Till infästn.lilla rutan i dörr 
7420854 Bricka 5:- III Alla Låsbricka till gångjärn i dörr 
7421027 Distanshylsa 5:- III Alla Till stång 7420284 låsmanövr. insida dörr 
7421134 Isolerskiva 80:- III Alla Isolering bakstam (Gullfibertyp) 
7421175 Bricka 10:- III Alla Till infästning vxl.spakskonsol (fack) 
7421183 Stag 35:- III Alla Till innerskärm främre hjulhus 
7421217 expander 30:- III Alla till fäste av framskärmarna 
7421241 Fäste 40:- III Alla Till rattlagerbock (kringlan) 
7421365 Fjäder 5:- III Alla Till motorluckslås (pinne) 
7421415 Fäste 50:- III Till -97735000400 Vänster frontstag vid stötf. 
7421480 Reglage 35:- III Alla Reglagearm till frihjulet 
7421506 Stopparm 55:- III Alla Till huvudljus 
7421696 etikett 15:- III 70500051-71501265 till behållare kopplingsolja 
7421704 Slang 40:- III 70500051-71501265 Mellan koppl.behållare och cylinder 
7421761 Bricka 20:- III Till -71501200 Mutterbricka brytare huvudljus 
7421795 Bricka 1:- III Alla Till manöverhandtag huvudljus 
7421951 Plåt 5:- III från 71500001- Till värmeutblås golv 
7421993 Torpedplåt 750:- III Alla 
7422058 Slang 80:- III Från 71500001- Återcirkulation av bensinångor 
7422173 Omkopplare 390:- III Från 71500001- torkare/spolarspak på rattstång 
7422207 Bricka 5:- III Från 71500001- Till sprint handbromsspak 
7422223 Kabelknippe 65:- III Från 71500001- Till vindrutetorkarspak 
7422231 Kabel 50:- III Alla Till signalhorn 
7422272 Jordkabel 30:- III Alla Liten under panelen 
7422447 Skena 80:- III Alla Fästskena stora rutan i dörr,Höger 
7422504 Sidklädsel 350:- III 70500228-97735002100 Vänster över dörr 
7422538 Kåpa 130:- III Till -71501265 Tankrörskåpa (tidigt utförande) 
7422553 Klädsel 645:- III 70500228-71501200 Höger sidostycke i bagagerum 
7422561 Klädsel 110:- III Alla I bagagerum ovanför bakstam 
7422611 Dörrlås 295:- III Från 71500001- Vänster dörr 
7422629 Dörrlås 295:- III Från 71500001- Höger dörr 
7422975 Mutter 5:- III Alla Till rutfäste stora rutan i dörr 
7423098 Skruv 5:- III Från 71500001- Till fäste lilla rutan i dörr 
7423163 Gångjärn 35:- III Alla Till ventilationsruta 
7423254 Konsol 750:- III 97725000088-97725001185 Växelkonsol i kupén 
7423312 Fäste 65:- III Från 71501201- Fäste inst.panelhandtag 
7423437 Hjulbult 75:- III Från 97725000001- Till ”Fotbollsfälgar” 
7423635 Rattstång 510:- III Till -70500303 
7423700 Vinkel 15:- III Från 71501201- Till brytare huvudljus 
7423841 Kåpa 515:- III Alla Över bagagerumslåset (nytillv.) 
7423882 Hållare 80:- III Alla Till reläer i motorrum 
7423981 Textskylt 10:- III Alla Till säkringsdosan 
7424013 Skylt 15:- III 97725001186-97725002000 AUX-skylt till instr.panel 
7424047 Bricka 5:- III Från 71501201- Till brytare huvudljus 
7424120 Packning 25:- III Från 97725000001- Till lock huvudcylinder koppling 
7424138 Bricka 5:- III Alla Till bagagerumslås och motorluckslås 
7424203 Dämpare 375:- III Alla Stång växelmekanism 
7424252 Kontakt 110:- III Från 97725001186- Till bältesvarnare 
7424286 Växelstång 350:- III Från 97725001186- Vid spaken 
7424294 Fästvinkel 30:- III Från 97725001186- Till bältesvarningskontakt 
7424328 Konsol 535:- III Från 97725001186- Växelspak-konsol 
7424518 Fläktenhet 805:- III Från 97725000001- Kupéfläkt 
7424526 Isoleringsmatta 80:- III Från 9772500000- Mot torped 
7424567 Stöd 105:- III Alla Till motorlucka 
7424625 Kabel 25:- III Från 97725001186- Till bältesvarnare 
7424963 Ram 455:- III Alla Kylarram 
7424989 Sidoplåt 270:- III Alla Höger främre hjulhus framför mittbit 
7425036 Skylt 15:- III 97725001186-97725002000 FAN-skylt till instr.panel 
7425044 Plåt 295:- III Från 97735000401- Bakstycke i utrymme för reservhjul 
7425085 Fäste 75:- III Från 97735000401- Vänster bakre stötfångarfäste 
7425259 Dörrstolpe 485:- III Alla Vänster bakre låda 
7425267 Dörrstolpe 485:- III Alla Höger bakre låda 
7425382 Bricka 5:- III Alla Till störtbåge 
7425390 Bricka 5:- III Alla Till störtbåge 
7425481 Dörram 860:- III Från 97735002001- Höger dörr 
7425663 Fästbygel 30:- III Från 97735000001- Till varvräknare 
7425762 Bakruta 1070:- III Från 97735000001- Utan hål för stötta 
7425770 Störtbåge 510:- III Alla 
7425796 Gasdämpare 990:-/par III Ch . 97735000001 -  Till bakruta 
7425812 Manöverstång 270:- III Från 97735000001- Till huvudljus 
7425879 Hållare 15:- III Från 97735000001- Till belysning inst.pan. till kontrollampor und. radiouttag
7425895 Bult 30:- III Från 97735000001- Till ”gångjärn” motorlucka 
7425952 Ledningsnät 635:- III 9773500001-97735002300 Till instr.panel, säkringsdosa mm 

7425986 Stag 55:- III Från 97735000001- För askkopp 
7425994 Manöverlänk 65:- III Från 97735000001- Till öppningsmekanism i dörr 
7426018 Matta 30:- III Alla Till förv.fack vid växelspak 
7426125 Skärm 195:- III Alla Innerskärm vänster fram 
7426380 Klädsel 645:- III 97735000001-97735002100 Höger sida i bagagerum 
7426513 Cellblock 40:- III Från 97735000401- Till främre stötf. 
7426604 Fästskena 25:- III Från 71500001- Till kolkanister 
7426646 Motorhuv 14700:- III Alla 
7426737 Skyddshölje 375:- III Från 97735000401- Till stötf. vänster fram 
7427669 Låsstång 80:- III Från 97735000001- Till vänster dörr 
7427693 Bricka 40:- III Från 97745000001- Plåt till chassi vid torped 
7427701 Jordkabel 15:- III Från 97745000001- Till bältesvarnare 
7427719 Dörrstolpe 145:- III Från 97745000001- Vänster främre 
7427750 Cellblock 40:- III Från 97745000001-? Till stötf. bak 
7427776 Cellblock 40:- III Från 97735000401- Till stötf. bak 
7427800 Fästvinkel 55:- III Alla Vänster vid torped på chassit 
7427818 Fästvinkel 55:- III Alla Höger vid torped på chassit 
7427859 Kaross 16050:- III  
7428071 Skärmdel 3105:- III Alla Vänster framdel av huv 
7428089 Skärmdel 3105:- III Alla Höger framdel av huv 
7428097 Skärmdel 1605:- III Alla Vänster bakdel av huv 
7428105 Skärmdel 1605:- III Alla Höger bakdel av huv 
7428113 Huvdel 1070:- III Alla Övre bakre mittdel av huv 
7428139 Framparti 1445:- III Alla Främre mittdel av huv 
7428153 Karossdel 2035:- III Alla ”Höger bakskärm” 
7428154 Golv (cupén) 11560:- Alla Nytillverkat, mkt hög kvalité 
8555935 Fördelarlock 70:- II v4, III Alla BOSCH-original 
8803777 luftfilter 185:- II v4, III Alla 
8804320 emblem 225:- III Från 97725000001- till grillen, ngt avvikande mot original 
8918823 emblem 180:- III Från 97725000001- Fälgemblem till ”fotbollsfälgar” 
7600208 Plåt 515:- Alla Bagagerumsgolv Saab 96 
- Plåt 370:- Alla Rep.plåt bakre stötdämparfäste, höger 
- Plåt 370:- Alla Rep.plåt bakre stötdämparfäste, vänster 
7418890 Framruta grön 2495:- III  
- Lykta 745:- III Sidomarkeringsljus 
7424500 Grill 2295:- III Fr 1972- Nytillv. 
- Plåt 395:- III Ihopsvetsade 74 15 821 och 74 24 989 
- Kompl avgasrör  5495:- III nytillv Orginalrör 
7409568 Avgasrörsats v4 1195:- IIv4 nytillv Orginalrör 
7409717 Främre avgasrör 1025:- IIv4 Nytillv 
7404163 Vindruta 2495:- Alla Grön med blå överdel. 
7427889 ljuddämpare 1620:- III nytillv Orginalrör. 
7418569 Främre ljuddämp v+h 750:- III nytillv Orginalrör. 
  
7427941 Bakre rör v 180:- III nytillv Orginalrör. 
7427958 Bakre rör h 180:- III nytillv Orginalrör. 
7425648 Gummistötfångare 3000:- III ch. 97735000401- nOS 
7400393 H-broms wire 350:- II,V4,III -70500303 Nytillv 
7416761 H-broms wire 350:- III -71500001 Nytillv 
7836430 R-sats broms,Hcyl 195:- II,III Alla 
7846074 Koppl s-cyl,repsats 120:- IIV4,III  
7846082 Koppl h-cyl,repsats 105:- IIV4,III  
737887 Golvplåt, främre v 465:- IIV4,III Nytillv 
737888 Golvplåt främre h 465:- IIV4,III Nytillv 
- Avgas kompl 3695:- IIv4 nytillv Original 
8215865 emblem 270:- III Fyrkantigt emlem huven tidig III:a 
7313752 Golvplugg 60:- IIV4, III Alla 
- List fram ruta 730:- II,III spännlist ingår, metervara 
- List bakruta III 540:- III Metervara 
7082506 Bakaxelrem 65:- Alla  
7903172 Bultsats,dito 40:- Alla  
7332497 Gummimanschett 385:- II Mellan luftfilter, förgasare 
7403900 List 175:- II,III Alla Utv dörr V 
7407323 List 175:- II,III Alla Utv dörr H 
7419385 Dörrklädsel inv H 3115:- III Svarta kilen som sitter under rutan 
7419393 Dörrklädsel inv V 3115:- III Svarta kilen som sitter under rutan 
-  
7417371 Gummibälg 180:- III Genomföring torkarwire och växelstag bla. 
8803280 Gummikudde 250:- II,III  
8505604 lyktglas bak 600:- III Hella Original 
8910374 Damask 226:- II,V4,III Drivknut inre 
7343288 H-mätarkabel 300:- II,V4  
7422025 Fästplåt stänklapp 150:- III  
7422033 Fästplåt stänklapp 150:- III   
- Vxl spakskonsol 2500:- III Kompl med klädsel  
7417884 Sidoljus gummi V 165:- III   
7417885 Sidoljus gummi H 165:- III   
7403892 Framruta klar II 2195:- II,IIV4   
7071541 Fästplatta 60:- Alla Sats för bakaxelrem 
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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. 
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!

Reservdelar till Din Sonett

Åter i lager • In stock again • Åter i lager
Nyinkommet 
Originalavgassystem Sonett III 
Pris 5 495:-, plus frakt. Exklusive klammer etc. 

In stock again. 
Original exhaust system Sonett III 
Price 5 495 SEK, plus freight. Excl pipeclamp and rubber suspension. 

Mektips
Johann Schemat

Söker du efter ett kylarlock till din 
Sonett V4? Alla Sonetter upp till och 
med årsmodell 1970 har samma lock 
som alla Saab tvåtakt och de tidigas-
te V4orna. Jag körde länge med ett 
kylarlock jag hade problem med och 
kunde inte räkna ut varför min bil hela 
tiden kokade när den stod i köer tills 
jag en dag tog och mätte upp det.

Locket var kortare än vad det skul-
le vara och efter mycket letande på in-
ternet i alla möjliga forum hittade jag 
till slut det rätta kylarlocket och nu 
har jag inga problem längre.
Artikelnumret till Sonett V4 är 78 03 
463 och mig veterligen finns det inte 
att köpa nytt.

Det kylarlock som har samma data 
och dimensioner som detta är:

Locket pas-
sar till följan-
de fordon:

Och till den listan bör nu även Saab 
Sonett V4 läggas.

Efter letande var man får tag i detta i 
Sverige så fann jag att Hansen Racing 
har detta kylarlock i sitt sortiment och 
för att göra det ännu enklare för mig 
så visade det sig att Mekonomen även 
sålde Hansen Racings delar. 

Dagen efter beställningen på den lo-
kala Mekonomenbutiken hade jag ky-
larlocket och sedan dess har jag inget 
mer problem med en kokande motor.
Så här ser det ut i min Sonett:
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Två Saab-profiler, Erik Carlsson och Sixten Sasons Sonett-prototyp.  
Targatoppen är mycket lättmonterad, endast två vridbara handtag i störtbå-

gen och en plåtfals över vindrutans framkant håller den på plats.  
Taket stuvas sedan upp- och nedvänt i bagagerummet.

Fronten är Alfa Romeoinspirerad men bär 
också omisskännliga drag av Saab. Trots 
sitt raffiga utseende stupade karossen på för 
högt luftmotstånd.

Solosonett
Artikeln kommer från tidningen 

MotorTrend nr. 9, 1984.

Vad gör en liten bilfabrik för att locka till sig köpare? Man annonse-
rar, deltar i utställningar och syns i tävlingssammanhang. Allt detta har 
Saab gjort men i historieboken finns dessutom en annan och mycket in-
tressant verksamhet.

Efter påtryckningar från USA börja-
de man i mitten av 60-talet att tillverka 
en tuff och annorlunda vagn, en sport-
bil. Meningen var att man med Sonett 
skulle locka in folk i utställningshal-
larna för att titta, attraheras och se-
dan köpa en mer vanlig Saabmodell. 
Men Sonetten blev mer än ett blick-
fång. Under en tioårsperiod tillverka-
des Saab Sonett i sina olika serier i ca 
10000 exemplar och en del av dessa 
ser vi fortfarande åka omkring på vä-
garna i händer på entusiaster som ömt 

motståndet och vikten. Aerodynami-
ken kunde endast förbättras genom 
att ändra karossen men vikten gick 
lite enklare att komma tillrätta med, 
ansåg man från Saabhåll.

Bilen, som döptes till Catherina, hade 
dock fördelar som t.ex. framhjulsdrif-
ten och fördelar var något som behöv-
des för det var en svår bilklass man 
skulle hamna i om produktionen kom 
igång. Konkurrens fanns i form av bl.a. 
Volvo P 1800. I bakgrunden fanns vis-
sa produktionsmässiga nackdelar som 
gjorde att Saabledningen istället be-
slöt att satsa på en intern konkurrent 
till Catherina, nämligen den Sonett-
modell som ritats av Björn Karlström 
och som tillverkades av MFI i Skåne.

Skrotades
Efter några år skrotades formarna till 
plastkarossen tillsammans med chassi 
nr 2 som bara använts till olika försök 
under provstadiet. Av Sixten Sasons 
intressanta projekt återstår idag endast 
en bil – en fullt körbar röd prototyp 
som dagligdags bor på Saabs museum 
i Trollhättan. Bilen är alltså den enda i 
världen av sitt slag och när man tittar 
på bilderna så måste man nog anse, vikt 
och luftmotstånd till trots, att det var 
en läcker liten skapelse som kom till 
under Sasons penna med linjer som 
fortfarande är moderna.

Mer att läsa om Saabfabrikens nå-
got dolda och lite glömda verksamhet 
finns i Björn Svallners intressanta och 
utmärkta bok ”Alla Saabs sportbilar”.

vårdar sina dyrgripar. Av de Sonetter 
som såg dagens ljus är det framförallt 
en som vi vill presentera här.

Sasons idé
Egentligen började alltihop med att 
Saabs första formgivare, Sixten Sa-
son, ville bygga en egen bil efter sitt 
eget huvud. Företagsledningen ”kom 
honom på spåren” och eftersom man 
där också så smått börjat fundera på 
en sportvagn kom Sixtens skapelse 
väl till pass.

Arbetet drogs igång på sommaren 
1963 och för att hålla kostnaderna nere 
använde man så mycket som möjligt 
från den kommande 96-modellen. Ef-
ter ett drygt halvår av intensivt arbete 
hos ASJ i Katrineholm kunde bilen 
premiärvisas för Saabledningen i bör-
jan av februari 1964. Därefter dröjde 
det ytterligare ett par månader, till slu-
tet av april, innan allmänheten fick ta 
del av nyskapelsen. Det skedde på en 
utställning i Linköping och besökar-
nas antal var mycket stort.

Plast och targatopp
Vad besökaren fick se var en liten slank 
bil med plastkaross, störtbåge och lös-
tagbart tak. En finess som något sena-
re dök upp på en annan sportbil och 
genast bildade skola – Porsche Targa. 
Bilen hade två nackdelar som gjorde 
att den ådrog sig visst missnöje. Luft-
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av Jan-David Skavén

det skrivs om oss
och våra bilar

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

Rapport
Den 18 maj ville Rapport lätta upp 
all världens elände med ett inslag från 
något positivt, nämligen Gärdeslop-
pet i Stockholm. Bland annat visade 
man ett inslag från bilkortegen runt 
Stockholm och till vår överraskning 
så var vår Sonett med i några sekun-
der. Ibland behövs inte så mycket för 
att man ska bli glad! Tack Berndt Eli-
asson för själva bilden från Rapport, 
även Johnny Johansson och Göran 
Sundin såg klippet.

en sorts föregångare till Club Sonett 
Sweden som grundades 1981. Redan 
1976-1977 hade annars en Sonettklubb 
bildats och den omskrevs i en artikel i 
Trollhätte Tidning. Den klubben som-
nade dock in i brist på medlemsintres-
se då bilarna var relativt nya på den 
tiden och förmodligen inte hade hit-
tat till rätt ägare.

Nostalgia
I nummer 11, 2013 omnämns under 
rubriken ”Nostalgiskt” den stora Saab-
marknaden på Kråkvilan i Norrkö-
ping. Det var 25:e året som Östgö-
ta Saabklubb arrangerade markna-
den och det var nytt rekord med 55 
försäljare. Cirka 1000 besökare kom 
från inte bara Sverige utan även Nor-
ge, Finland, Danmark, Tyskland, Hol-
land, Belgien och England. På en bild 
ses bland annat en blå Sonett III sticka 
fram nosen, får vi gissa på Mats Phers-
sons? Tack Lars Gismar för klippet!

Nostalgia
I nummer 4, 2013 hade vi med en ar-
tikel med rubriken ”Om man säljer 
en Sonett så kan man väl inte ljuga?” 
Det handlade om ett utstuderat be-

drägeri via Internet och vi ville med 
artikeln varna andra som står i be-
grepp att köpa en Sonett eller delar 
till den via nätet. Inte att man ska und-
vika det utan just vara försiktig, kon-
trollera säljare, transportör och for-
don noga innan köpet. Detta är ju ett 
allmängiltigt problem och berör för-
stås inte bara våra Sonetter. Därför 
såg jag till att en något avkortad ver-
sion av artikeln också kom in i num-
mer 12, 2013 av den allmänna motor-
tidningen Nostalgia för att varningen 
ska nå så många som möjligt.

Start & Speed
Hasse Eklund i Grästorp hade fun-
nit en annons med Sonettanknytning 
i Start & Speed från nr. 1, 65/66 så 
tidningen hade några år på nacken, 
ja ganska många faktiskt. Men ing-
et är för gammalt för att inte få plats 
i Sonettvärlden. Annonsen gjorde re-
klam för Torlanstolen som fanns i So-
netterna. Som ni ser har de gjort stor 

”succés vid visning i London” och det 
ansågs också att stolen var ”viktigare 
än trimning”. Det finns säkert delade 
meningar om det, men visst är det av 
stort värde att sitta bra i bilen. Ett ku-
riosum var också att man menade att 
”stolen passar i alla bilar och följer er 
därför från bil till bil”. Hur många har 
tagit med sig stolarna till nästa bil?

Veteransbilstv
Det finns en man som heter Bernt Ståhl 
som intervjuar ägare till samlarfordon 
och gör halvtimmesprogram med de-
ras bilar. Hösten 2014 visades ett pro-
gram med Micke Lindström och hans 

Sydsvenskan
Som vi skrivit tidigare så är ett klipp 
aldrig för gammalt för att publiceras 
i denna spalt. Men frågan är om inte 
Lars Gismar tar priset när han sände 
mig ett klipp från Sydsvenskan från 
slutet av sjuttiotalet! Då handlade det 
om att skapa ett Sonettregister, alltså 

något trimmade Sonett III från 1971. 
Lite udda frågor ibland från Bernt men 
Micke svarade kunnigt, han kan sin 
bil utan och innan efter renovering-
en. Vi fick även följa med på en bil-
tur vilket gav krydda till programmet. 
Länken dit, om det nu ligger kvar när 
ni läser detta, är: http://www.veteran-
bilstv.se/sonett.html
Alternativt går ni dit via klubbens hem-
sida, under information och sedan me-
dia. Där hittar ni numer även ett an-
tal andra filmer med Sonetter.
Tipset för programmet fick jag från 
Micke själv förstås men även från An-
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Dan Gyllensten
 Tygelsjö

Du är vinnare i Sonettdraget den här gång-
en, vilket berättigar dej en

 penninglott
som kommer de närmaste dagarna per post. 

Grattis och lycka till vid dragningen!

ders Pettersson i Jönköping och John-
ny Johansson i Vargön. 
För övrigt sände Anders mig också 
ett klipp från Jönköpingsposten där 
just Bernt Ståhl intervjuas om Vete-
ranbilstv. Rubriken var ”Bilälskarna 
längtar efter nya avsnitt” och i artikeln 
nämns bland annat även programmet 
med Mickes Sonett III som filmades 
på Ekerö utanför Stockholm.

TTELA
Johnny Johansson tipsade om en lite 
annorlunda artikel, nämligen den i 
TTELA från 15 november 2013 om 
airbrushartisten och bilentusiasten 
Åke ”August” Augustsson. Går ni 
in på länken: http://ttela.se/nojekul-
tur/konst/1.2532373-bildalbum-fran-
brostpump-till-bilklassiker så kan ni 
läsa hela artikeln. Någon bröstpump 
såg jag aldrig bland bilderna men däre-
mot ett antal bilklassiker som ”August” 
skickligt fångat i bild. Däribland en 
Saab Sonett III vilket inte är så kon-
stigt då han är så bilintresserad och 
han säger att ”– Jag har alltid varit 
fascinerad av bilar, speciellt vad gäl-
ler form och utseende. Till min hus-
trus stora förtret har jag samlat på mig 

mängder av pärmar med bilbroschy-
rer, annonser och tidningar som jag 
använder som underlag till att göra 
illustrationer av bilmodeller som jag 
tycker mycket om”.
Johnny skrev att bilderna var ”myck-
et fina, detaljerade och välgjorda” och 
det är inte svårt att hålla med om det!

Saabs United
Johnny Johansson i Vargön är en fli-
tig bidragsgivare, så även detta tips 

kommer från honom. Det var Saabs 
United som den 15 november 2013 
uppmärksammade Classic Car Show; 
NEC i Birmingham i England. Det 
var inte utan anledning för Saab Ow-
ners Club of Great Britain ställde 
ut flera bilar för att fira sitt 50-års-
jubileum som klubb. Men inte bara 
det: Redan den 4 november ställde 
Great Western Saabs ut två Saabar, 
en 96:a och en orange Saab Sonett III 
på “Classic Vehicle Restoration Show 
i UK” som lockade 6,000 entusiaster 
till klassiska bilar att se utställningen.
Sonetten väckte mycket uppmärksam-
het eftersom många aldrig hade sett 
en förut. I själva verket väckte den så 
stort intresse att den vann priset ”The 
Most Interesting Car of the Show”. 
Alltså den intressantaste bilen på ut-
ställningen!
Vi låter ägaren Howard Bennett ut-
trycka vad han kände: ”I am still shock-
ed – quite how I managed “Most Inte-
resting Vehicle” in front of an ex-Ro-
ger Moore P1800 and a Superlegge-
ra Aston (amongst all the other ter-
rific cars there) was a real surprise!” 

Spåren efter Caracciola i Vittsjö
Ni som är intresserade av historisk ra-
cing har säkert hört talas om Rudolf 

Caracciola som framgångsrikt tävlade 
med Mercedes Silverpilar på trettiota-
let och var aktiv mellan 1922 och 1952. 
Han var en av de stora racingförar-
na, väl i klass med t.ex. Juan Manuel 
Fangio eller Stirling Moss. Vad som 
kanske är mindre känt är att Caracci-
ola hade en stark koppling till Sveri-
ge i allmänhet och Vittsjö i synnerhet 
eftersom han var gift med en svens-
ka, Alice, född Trobeck. De tillbring-
ade en stor del av somrarna i Vittsjö 
och bodde i det hus som är bakom 
vår medlem Åke Larssons Sonett. Att 

Åke står där är inte så konstigt, för det 
är han som skrivit en drygt 70-sidig 
skrift om Caracciolas anknytning till 
Vittsjö med titeln ”Spåren efter Ca-
racciola i Vittsjö” och där man givet-
vis även får se bilar han tävlade med. 
Oftast som sagt Mercedes men även 
Alfa Romeo. Åke har även arrange-
rat en utställning om Rudolf Caracci-
ola på biblioteket i Vittsjö och sett till 
att en minnestavla satts upp tillsam-
mans med Jan Tromark och Ingvar 
Lindberg. Det är ingen tvekan om att 
Åke har fått fram en mängd glömd in-
formation om Rudolf Caracciola och 
genom sin intressanta bok, utställning 
och minnestavla sett till att historien 
bevaras framöver.
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Lördagen den 5 juli 2014

Natten sänker sig över det sommarfagra landskapet. Utanför står en Saab 
Sonett -72 som brudparet körde från kyrkan i Tjärstad till bröllopsmid-
dagen på Bjärka Säby gamla slott. Där inne dansar brud och brudgum, 
bröllopstårtan äts. Festen är snart över. Tänk att brudgummen en gång för 
länge sedan blev hemskjutsad liggandes i en babylift i bagageutrymmet på 
Sonetten.

Bild och text, Anders Wing, Rimforsa

God Jul & 
Gott Nytt År!


