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Club Sonett Swedens hemsida
www.sonettclub.se

Nästa nummer av 
SoNettvärldeN 
beräknas utkomma i mitten av 
december.
Sista inlämningsdatum för manu
skript och annonser 31 oktober.

oMSlAGSBIld:
Pristagarna för Finaste Sonett, 3:e 
pris gick till Björn Askegrens vita 
Sonett v4, 2:a blev Hans eklunds 
röda Sonett v4 och första pris 
Sverker dahls silverfärgade 
Sonett II. 

Tidningens adress
c/o Jandavid Skavén 
chefred/ansvarig utgivare
vinthundsv. 87, 128 62 Sköndal
tel 0893 15 65
skaven@comhem.se
tryck, Wilsons tryckeri, info@tryck.com 

Klubbens PlusGirokonto  
35 87 300

Medlemsavgift 300:–/år

Från ordförandens
skrivbord

Besiktningsmän för MHrFförsäkring
Åke olsson, Silverdalen
0495405 95
Göran Sundin, Stockholm
0858 02 62 22
lennart Björk, Alingsås
0322506 39
Kenneth Nilsson, teckomatorp
0413708 00

Klubbens adress
Mattias Arvidson 
Kyrkvägen 14
196 30 Kungsängen
Mackarvid@gmail.com

Styrelsen
Micke Lindström, ordförande, 
webmaster
08560 368 02
mlindstrom@telia.com
Jan-David Skavén, redaktör
0893 15 65
skaven@comhem.se
Mattias Arvidsson, sekreterare
0858170303
Mackarvid@gmail.com
Johnny Johansson, kassör,
matrikel, adressändringar
052122 12 50
johnny0521221250@telia.com
Hans Eklund, rådgivning reservd.
0514272 22
Berndt Eliasson, layout
019611 39 42 
ble@brevet.se
Hans Johnsson, klubbmästare
030354210
hasse.johnsson@hotmail.com
Joakim Eliasson, suppleant
01932 29 75 
joakimeliasson@spray.se
Per Jansson, reservdelsförv.
024076746
peja10@telia.com

Hej alla medlemmar i CSS,

Hoppas sommaren varit till belåtenhet och att både ni och era Sonetter 
fått komma ut lite. CSS hade sitt årsmöte i Karlskrona i början av juni 
och det var ett mycket välarrangerat möte och jag vill härmed tacka ar-
rangörerna Anders Källquist, Kenna, samt vår egen klubbmästare Hans 
Johnsson. Jag vill också passa på att tacka Mikael Sjögren för nedlagt 
arbete under många år i klubbens reservdelsgrupp. Mikael väljer att 
ta en välförtjänt paus och jag välkomnar Joakim Eliasson till styrelse-
arbetet. Som bekant är Sverige ganska avlångt och en positiv sak med 
möten långt bort är att vi i styrelsen får träffa medlemmar som kanske 
inte alltid kommer till träffar i andra änden av landet. Under året träf-
fade vi också flera av våra broderklubbar på Gelleråsens motorbana 
som jag personligen inte kunde närvara vid, se separat artikel om detta.  
Jag försöker följa ”marknaden” för just Sonetter och i denna stund 
finns fyra stycken till salu, i varierande skick och pris därefter. Någon 
gång kommer stunden när man kanske måste ta beslut om att sälja bi-
len, fullt naturligt och inget konstigt, men än mer intressant är vem 
som köper och varför? Köper man en Sonett av rent intresse, samlar-
objekt eller investering? Det finns självfallet många skäl men det är 
alltid lika roligt när man blir uppringd av någon helt främmande som 
säger ”Jag har just köpt en Sonett” eller ”Jag funderar på en Sonett”. 
De flesta jag pratar med kommer sedan med i klubben, förr eller se-
nare.  Det finns ju fördelar med att vara med i klubb, ex träffar och 
kontakt med likasinnade är bra men även tillgång till reservdelar, så-
väl gamla delar som de vi låter nytillverka. Innan ni ställer undan bi-
len inför vintern så gör gärna en lista över de saker ni behöver över 
vintern och beställ i god tid. På så sätt blir det lättare för oss att leve-
rera och kanske även fylla på med delar innan våren, bättre så än att 
allt hopar sig i april nästa år. Det tidigare utlovade reportaget om vårt 
reservdelslager, det kommer.
Ta nu vara på de sista höstdagarna innan ni ställer undan bilen.
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På grund av väderprognosen som lovade regn under fredagen när 
jag skulle åka ned till Karlskrona var jag lite tveksam till att åka So-
nett. Det är en resa på närmare 55 mil och det lockade inte att köra den 
sträckan ensam i Sonetten i regn. Spiken i kistan kom när jag gjorde en 
översyn och städning två dagar innan avfärd; vid varje tryck på broms-
pedalen läckte lite bromsolja ut. Inte mycket men tillräckligt för att jag 
istället skulle ta Aeron till träffen.

Många intresserade deltagre vid årsmötet!

CSS vårträff och årsmöte
i Karlskrona
Mattias Arvidsson text och foto, Joakim Eliasson foto.

Fredagen bjöd på regn, regn och regn. 
Ett kort uppehåll mellan Mönsterås 
och Kalmar men det togs igen av ett 
riktigt skyfall strax efter Kalmar. Jag 
checkade in på hotellet och ringde upp 
Mikael Lindström som med sambon 
Anna bodde på ett annat hotell. Efter 
en gemensam middag med lite snack 
om nedresan och morgondagens möte/
träff gjorde vi kväll - fast jag kunde 
inte låta bli att ta en öl på puben som 
låg i samma hus som mitt hotell.

Årsmötet
Lördagsmorgonen bjöd på strålan-
de solsken. I god tid åkte jag till Al-
binsson och Sjöbergs förlag där års-

mötet skulle hållas. Micke var redan 
på plats, liksom en mycket fin Sonett 
II som tillhör Sverker Dahl. Efter-
hand droppade fler och fler Sonetter 
in och jag saknade verkligen min So-
nett, Gittan.

Vi blev fotograferade och intervjua-
de av en reporter från tidningen Nos-
talgia som fanns på plats.

En Sonett brukar alltid väcka lite 
uppmärksamhet och nu stod det ett 
tiotal Sonetter vid färjeläget för bil-
färjan till Aspö så det var inte bara re-
portern som fotograferade våra bilar.

När alla hade kommit till samlings-
platsen gick vi till Albinsson och Sjö-
bergs förlag där vi möttes av Kenneth 
”Kenna” Svensson som är deras allt-i-
allo. Förlaget är inrymt i Karlskronas 
gamla porslinsfabriks lokaler där de 
gamla brännugnarna finns kvar om-
gjorda till konferensrum.

Mötet hade samlat fler deltagare än 
vad som rymdes i ett sådant rum så 
detta hölls strax utanför.

Årsmötet bjöd inte på några stora 
överraskningar utan de vanliga punk-
terna avverkades snabbt. Inga syn-
punkter framfördes på verksamhets-
berättelse, revisionsberättelse eller den 
ekonomiska redogörelsen. Styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för det gång-
na året. Apropå styrelsen så valdes det 
in en ny suppleant – Joakim Elias-
son ingår numera i styrelsen med an-

svar för reservdelsfrågor. Andra sty-
relsemedlemmar som valdes om var; 
Micke Lindström på 1 år, Jan-Da-
vid Skavén, Johnny Johansson och 
Hans Eklund samtliga på 2 år. Med-
lemsavgiften lämnas oförändrad på 
300 SEK/år.

Under punkten övriga frågor var det 
två saker som är värda att nämna: CSS 
gör en stadgeändring som innebär att 
en påminnelseavgift om 50 SEK påförs 
om klubben måste skicka en påmin-
nelse om inbetalning av medlemsav-
giften. Dessutom fick styrelsen i upp-
drag att arbeta fram ett förslag till en 
fond för Saabmuseet. Denna ska vara 
skild från CSS:s vanliga ekonomi.

Efter mötet berättade Kenna lite 
om historiken kring både förlaget och 
porslinsfabriken. Det var intressant 
att höra båda historierna. Dels om hur 
tidningen Bilsport utvecklades från en 
specialtidning som bara handlade om 
just bilsport tryckt i svart-vitt till vad 
den blev under 80-talet och är idag. 
Nu är det inte bara denna tidning som 
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Vid Riverside intogs pannbiff med lök och 
för den som önskade fanns Annas Sonett-
glass som dessert

förlaget ger ut utan en hel rad av tid-
ningar med motoranknytning. Ken-
na berättade också om porslinsfabri-
kens historia från starten 1918 till ned-
läggningen 1968. Fabriken har ska-
pat 500 olika servismodeller som fanns 
med 1000-tals olika dekorer. Ett tag 
låg produktionstakten på hela 50000 
kaffekoppar per dag.

Efter denna lilla introduktion blev 
vi guidade genom bilmuseet som ock-
så innehåller hobby- och leksakssam-
lingar. Museet har flera Saabar i sin 
samling, bl a. en Sonett V4. Vi bjöds 
också på kaffe och bulle i museet.

Efter guidningen samlades vi vid bi-
larna för att åka Sonettrunda norrut 
mot Riverside, där vi skulle få lunch.

Sonettrundan
Som vanligt fick vi en roadbook som 
skulle ta oss till målet men nytt för 
i år var att vi inte skulle leta efter 
några frågor längs vägen utan fick 
alla frågorna vid start. Det under-
lättar lite för oss som åker ensam-
ma - det kan vara lite körigt att läsa 
roadbook och leta efter frågor sam-

tidigt som man vill njuta av turen. 
Nu var det inte bara frågorna som 
blev annorlunda. Vi startade ganska 
tätt så redan efter någon kilometer 
var man ikapp föregående ekipage 
så att vi till slut åkte i en lång rad. 
Efter dryga milen blev det dessut-
om stopp i ledet - Klubbmästaren var 
försvunnen! Det visade sig att han 
hade missat ett avtag rätt tidigt och 
inte följt karavanen. Vi blev ståen-
de ett tag på den smala vägen så jag 
hann med att både fotografera So-
netter och besvara tipsfrågor.
Med klubbmästaren tillbaka i ledet 
bar det av igen. Vägarna var fina 
men jag hade nog velat ha lite mer 
avstånd till bilen framför för att kun-
na köra i min egen takt och riktigt 

njuta av kurvor och backkrön. Ef-
ter ytterligare 2 mil blev det upp-
samling igen. Vår pacecar missade 
ett avtag så halva gänget åkte för 
långt och fick vända.

Många torp och gårdar passerades 
där folk vände på huvudena när en 
lång rad Sonetter åkte förbi.

Vid en lång passage över en väg-
bank stannade vi igen - reportern 

från Nostalgia hade tagit post vid 
andra sidan - det blev nog en fin bild 
till artikeln!

Strax var vi framme vid Riverside 
där vi parkerade Sonetterna på pla-
nen framför huset och blev fotogra-
ferade igen. Innan det var dags för 
mat hann vi med att titta på och pra-
ta om bilarna.

En god måltid bestående av pann-
biff med lök avnjöts och detta följdes 

Vandringspriset, som i år erövrades av 
Sverker Dahl med sin Sonett 1967, börjar 
bli full med vinnarplaketter!

Framme vid River-
side parkerade vi 
Sonetterna, färg-
glatt så det förslår.
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av Sonettårtan. Riverside hade annars 
en dessert på menyn som hette An-
nas Sonett!

Efter måltiden samlades hela gäng-
et på verandan för prisutdelning för 
finaste Sonett samt tipsraden.

Bäste tippare blev Dan och Therese 
Gyllensten. På andra respektive tredje 
plats kom Mikael Lindström respek-
tive Hans Eklund, men de flesta fick 
nog med sig något pris hem.

Priset för finaste Sonett 2012 dela-
des ut till följande; 3:e priset gick till 
Björn Askegrens Chamonixvita So-
nett V4, 2:a blev Hans Eklunds röda 
Sonett V4, och första priset gick till 
Sverker Dahls mycket fina silverfär-
gade Sonett II. Sverker höll ett tack-
tal där han framhöll att det var flera 
som hade del i äran till att hans II:a 
är så fin.

Det började dra ihop sig till avslut 
och Sonetterna började droppa av. 
Själv skulle jag stanna ytterligare en 
natt i Karlskrona så jag slog följe till-
baka tillsammans med arrangörer-
na Anders Källgren och vår klubb-
mästare Hans Johnsson samt Hans 

Sverker Dahls vinnan-
de Sonett med Eriks 
autograf på taket. Erik 
har tidigare kört Cou-
pe des Alpes-rallyt med 
den här bilen.

Eklund med passagerare som skul-
le återuppliva gamla lumparminnen 
i Karlskrona.

Visst kom det några skurar under 
dagen men på det hela taget hade vi 
fint väder. Betydligt bättre än hemma 
i Stockholm där tusentals löpare plå-
gade sig igenom Stockholm Maraton 
i en temperatur som var lägre än på 
julafton i fjol.

En personlig reflektion efter att ha 
deltagit vid några träffar är att det är 
rätt korta och intensiva tillställningar. 
Man kommer oftast till träffen sam-
ma morgon och åker hem direkt ef-
ter kaffet.

Visst vore det lite trevligt att ha en 
kväll tillsammans före eller efter träf-
fen!

Gissa rätt, är det lätt?
Björn Åberg/Jan-David Skavén

Vår medlem Björn Åberg har fått igång 
sin Sonett med chassienummer 2499 
från 1974 igen efter en lång Törnrosa-
sömn och det firade han med att göra 
flera långturer. 

Att han då såg intressanta fotoob-
jekt är ju inte så konstigt och varför 
inte då göra en liten tävling av det? 
Sagt och gjort, här får ni tre frågor 
och tre bilder men inga svar. För de 
ska ni själva bidra med! 

Sänd svaren till tidningens redak-
tion, gärna mail: skaven@comhem.se 
senast den 31 oktober. 

Svaren och vinnarna presenteras i 
nummer 4/12 av Sonettvärlden. Pri-
ser som vanligt från klubbens present-
förråd.
Om flera som svarar har alla rätt, sker 
en lottdragning.
Lycka till på färden!

Fråga 3: Fint bevarad gård i Värm-
land, var?

Fråga 2: Kyrkor med två torn är inte 
vanliga, var är denna bild tagen?

Fråga 1: Känd konstnär med skulp-
tur på udda plats. Var?
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Pristagare i fototävlingen

Vad roligt att det kom ett antal bidrag till fototävlingen, närmare be-
stämt fem stycken, var och en med flera bilder. Som vanligt är det svårt 
att välja vinnare men efter moget övervägande så beslöt redaktionen att 
utse en av Tormod Hoels bilder, den som är tagen i Romsdal i Norge till 
första plats. Det är ungefär vad vi vet om den bilden. Stort grattis Tor-
mod!

På andra plats väljer vi en av Björn 
Åbergs bilder, den är tagen i Göteborg 
framför just Ostindiefararen Göthe-
borg. Den är för övrigt en replika av 
den ostindiefarare med samma namn 
som 1745 gick på grund och sjönk vid 
Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp. 
Den nya båten påbörjades 1995 och 
slutfördes 2003. Sedan dess har den 
bland annat varit i Kina och ska till 
USA 2013. Ja, det var en liten histo-
risk utvikning.

På tredje plats kom Dan Gyllen-
sten med en bild på sin Sonett, up-
penbarligen vid Lappeasuando som 
ligger mellan Kiruna och Gällivare. 
Önskar ni andra referenspunkter så 
är det bara att läsa på skyltarna bak-
om bilen. Om man betänker att Dan 
normalt sett bor i Tygelsjö i Malmö 
kommun så förstår ni att Dan och So-
netten i princip hade korsat det mes-
ta av Sverige, imponerande.

Vi skrev i förra numret att de tre 
första pristagarna får presenter från 
klubbens presentförråd. Pristagarna 
ombeds därför att kontakta vår reserv-
delsförvaltare Per Jansson så att ni kan 
välja till exempel en bok som ni inte 
redan har från presentförrådet. Han 
har telefon 0240-76746 eller från ut-
landet 0046240-76746. Det går också 
bra att maila honom: peja10@telia.com

På fjärde plats kom Rolf Gauffin med 
en bild på sin Sonett, tryggt omringad 

av tre helikoptrar som hört till För-
svarsmakten. De är idag avvecklade 
ur deras organisation och civilt regist-
rerade. Målsättningen är enligt Rolf 
att helikoptrarna skall delta vid mu-
seala arrangemang och vid militära/ci-
vila flygdagar. Helikoptrarna ägs nu-
mer av Flygvapenmuseum och under-
hålls genom en förening som Rolf star-
tade år 2007.

På femte plats kom också en norr-
man, Christian Hetland som också sän-
de flera bilder och den som placera-
de sig var den med hans Sonett III 
från 1974 som står framför en Dra-
ken J35F, hette i Danmark F-35 och 
FR-35. Christian har för övrigt im-
porterat en grön tvåtaktssonett från 

1:a

5:a

4:a

2:a

3:a
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Peter Bäckström 50 år
Hans Eklund

Chefen på Saabs bilmuseum fyll-
de 50 år den 16 augusti och Club 
Sonett Sweden var på plats och 
gratulerade. Valet av födelsedag 
var ju helt perfekt och bjöd på 
strålande sol och värme. Peter 
hade ordnat ett eget Saabmu-
seum i sin trädgård. Det bjöds 
på både förfriskningar, mat och 
kaffe med tårta. Tårtorna var 
förstås specialgjorda och visade 
en varvräknare till Saab Sport 

där visaren pekade på 50 (5000 
rpm ).
Gratulanterna kom i en strid ström 
under hela dagen och kvällen. Det 
förekom både frågesport och mi-
niracingtävlingar.
Bordet för presenterna fylldes 
snabbt och det märktes att Peter 
är en mycket populär Saabambas-
sadör.
Ett stort tack till Peter och Maria 
att vi fick deltaga i festligheterna.

USA men den behöver renovering inn-
an den kommer i trafik. Då är det ju 
bra att man har en annan Sonett att 
köra i mellantiden!

Visserligen skrev vi i nummer 2/12 
att tre pristagare skulle få pris men 

vi vill gärna uppmuntra även fjärde 
och femtepristagarna. Därför sänder 
vi er en nyckelring och klubbdekal 
som tack för er medverkan.

Stort tack för ert deltagande i fo-
totävlingen och grattis till vinsterna!

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

Emblem, passar enbart “fotbollsfäl-
garna”
Art 8918823 Pris 180:-/st. Plus frakt.
Emblem, fits the “football rims” only
Art 8918823 Price 180 SEK/each.
Plus freight.
 
För Sonett III, årsmodell 1972  
och nyare
Art 7424500, grill Sonett III, Pris
2295:-, plus frakt.
For Sonett III, model 1972 and newer
Art 7424500, grill Sonett III, Price
2295 SEK/each, plus freight.
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Naturvårdsverkets redovis-
ning (läs hot)
Rune Björk/MHRF miljö och trafiksäkerhet

För regeringens räkning har Natur-
vårdsverket fått i uppdrag att ta reda 
på hur omhändertagandet av skrotbi-
lar sköts av kommunerna.

Till sin hjälp har man haft Trans-
portstyrelsen och Trafikverket samt 
skickat enkätförfrågningar till kom-
muner och länsstyrelser.

Naturvårdsverkets förslag till åtgär-
der innebär en kriminalisering av sto-
ra delar av ägandet av motorhistoris-
ka fordon.

MHRF – Motorhistoriska Riks-
förbundet – har inte blivit kontakta-
de. MHRF har i sitt remissvar till re-
geringen påtalat Europaparlamentets 
”End of life” – direktiv från 2000 där 
det tydligt och klart framgår att his-
toriska fordon (samlarfordon) såväl 
hela som i delar undantas om dessa 
förvaras på ett förnuftigt sätt.

I Naturvårdsverkets förslag finns 
inga undantag. De föreslår bland an-
nat att obehöriga som tar hand om ut-
tjänta bilar begår en straffbar hand-
ling. Således ett dråpslag mot hela den 

fordonshistoriska rörelsen. Detta be-
tyder att den som plockar sönder en 
bil för renovering skulle kunna åta-
las för skrotning om han inte får ihop 
den igen.

Även vid export har man synpunk-
ter. För att få exportera sin bil mås-
te man ha ett godkännande från Bil-
provningen som inte är äldre än två år. 
Annars räknas den som avfall.

Naturvårdsverket föreslår också att 
begränsa antalet fordon per ägare.

Ett fordon som är avregistrerat, äga-
ren okänd, reparationskostnaderna 
överstiger fordonets värde, fordonet 
utgör en säkerhetsrisk eller saknar vik-
tiga delar bör betraktas som avfall.

Naturligtvis kommer inte allt detta 
att hända, men det kommer att krä-
vas ett stort arbete för att förhindra 
dessa tokigheter.

MHRF har påtalat allt i sitt remiss-
svar och avser att göra allt för att för-
hindra hoten mot vårt stora intresse 
för historiska fordon.

toriska rörelsen ska kunna bevara, an-
vända och utveckla kulturarvet. För 
att undanröja hoten mot det fordons-
historiska kulturarvet och dess arte-
fakter som dagens regelverk skapar 

är det av största vikt att Regeringen 
agerar unisont och att en dialog förs 
mellan de berörda departementen och 
myndigheterna.

Kulturministern uttalar stöd för 
den fordonshistoriska rörelsen
Pressmeddelande från Motorhistoriska Riksförbundet, 23 mars 2012 
Peter Edqvist, Förbundsordförande

Isak From (s) har i en interpellation 
2011/12:256 frågat kulturminister 
Lena Adelsohn-Liljeroth (m) om vil-
ket initiativ hon avser att ta för att na-
tionellt bevara det rullande kulturar-
vet. Motorhistoriska Riksförbundet 
har med stort intresse följt debatten 
den 13 mars 2012. Lena Adelsohn-
Liljeroth svar ger ännu en gång ett 
erkännande från landets högsta poli-
tiska ledning av det fordonshistoris-
ka kulturarvet.

Kulturministern säger att ”det rull-
lande kulturarvet är en viktig och vär-
defull del av kulturarvet som ger möj-
lighet för alla att ta del av industri-
samhällets historia”. Hon anser också 
att ”det omfattande engagemang som 
finns runt om i hela landet bidrar till 
att främja ett levande kulturarv som 
bevaras, används och utvecklas”. 

Uttalandet stämmer väl överens med 
MHRF:s uppdrag att säkerställa att 
historiska fordon kan renoveras, un-
derhållas och brukas idag och i framti-
den, för att tillgängliggöra det kultur-
arv som de utgör för dagens och kom-
mande generationer. Kulturministern 
framför även att ”Regeringens ambi-
tion är att skapa goda generella förut-
sättningar för kulturarvsarbetet, och 
det gäller inte minst de insatser som 
görs av det civila samhället”.

Men kulturministerns positiva be-
sked gav inte Isak From svar på hans 

fråga. MHRF, våra medlemsklubbar 
och enskilda fordonsägare upplever 
fortfarande en brist på förståelse för 
det fordonshistoriska kulturarvets be-
tydelse från många offentliga aktörers 
sida. Detta gäller framförallt det his-
toriska fordonet som kulturell arte-
fakt, med historiskt värdefulla tillbe-
hör och dokument, och det skapar 
frekvent problem. Några få exempel:

Historiska fordon kan vid import 
befrias från tull, men Tullverkets re-
gelverk ger utrymme för en subjektiv 
bedömning med 13 krav som ska upp-
fyllas. Det rimliga vore ett generellt 
undantag för alla historiska fordon.

Naturvårdsverket tankar kring han-
teringen av uttjänta fordon kan få fle-
ra negativa konsekvenser; att den som 
privat demonterar sitt fordon kan kom-
ma att utföra en illegal handling, att 
historiska fordon vid export kan kom-
ma att betraktas som avfall och expor-
tören som kriminell, och att ägare av 
avställda fordon årligen ska motivera 
varför deras fordon är avställt.

Riksarkivets föreskrifter om gall-
ring hos Transportstyrelsen leder till 
att historiskt värdefulla originalhand-
lingar med tiden kommer att destrue-
ras, exempelvis en registreringshand-
ling från 1917.

MHRF anser att det krävs en dju-
pare förståelse för fordonen som his-
toriska föremål för att den fordonshis-



16 173/12 3/12

Volkswagen Sonett
Axel Boey/Jan-David Skavén

Nog har jag bestämt för mig att vi pu-
blicerat material om denna bil förut. 
I korthet så är det ett chassi från en 
Volkswagen och en kaross från en So-
nett III, med alla de modifieringar som 
behövs för att få ihop det.

Eftersom vi är lite svaga för det ovan-
liga i Sonettsammanhang så tvekar vi 
inte för att igen publicera bilder om 
denna ovanliga bil, inte minst som vi 
nu fick färgbilder. Undrar förresten 
hur bagageutrymmet fram ser ut, det 
framgår inte av bilderna. I alla fall bor-
de det inte vara lättlastat genom den 
tidigare motorluckan om man nu inte 
kan lyfta hela huven som på II:an.

Axel Boey i Belgien skrev så här i 
sitt följemail, jag har översatt raderna:

”På en holländsk webbsida så an-
nonserades denna Volkswagen ut i 
maj 2012. Chassiet är från en Volks-
wagen Beetle med motorn bak. Ka-

rossen är från en Sonett och modifie-
rad för att passa.

Bilen importerades till Holland 2001 
och var på vägen till 2007. Av interi-
örens utseende att döma så måste för-
vandlingen ha utförts av en snickare… 
En holländsk Saabentusiast köpte den 
och arbetar nu på att åter få ut den på 
vägen. Enligt min åsikt så borde han 
stoppa in en Porschemotor i den…”

Tilläggas kan att vi inte vet vem som 
byggde bilen och inte heller varför man 
lade ned ett så stort jobb för att få en 
VW bubbla att se ut som en Sonett, i 
alla fall nästan. Kan det ha varit någon 
som råkade ha en gammal VW bubb-
la i ett hörn av garaget och en över-
bliven Sonettkaross och kände att en 
förening av dessa kunde bli något an-
norlunda? För annorlunda blev det, 
sedan får var och en bedöma om man 
gillar resultatet.
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Sonetten och  
Vittsjö fotbollsdamlag
Åke Larsson

Det är högsommar och solen står högt 
på himlen, med 27 grader i skuggan. 
Jag har kört halva sträckan av 3 km 
då vägmätaren slår om till 5 heliga tal i 
följd, 77777 km. Framme vid resmålet 
som är heligt för Vittsjö så passerar jag 
först två öppna grindar. Slutligen stan-
nar jag, öppnar porten och kör in till 
fotbollsplanen på Vittsjö idrottspark. 
Här har Vittsjö allsvenska damlag inte 
haft någon spelförlust på två år. Den 
senaste matchen var mot stjärnlaget 
Tyresö, där storstjärnor som Marta 
och Seger inte rådde på Vittsjö; slut-
resultatet blev 1-1. Nu är det träning 
som gäller för fotbollstjejerna. Jag 
har fått tillstånd av klubb och sport-
cheferna, tränare och vaktmästare att 
fotografera Vittsjös stolthet damlaget 
och min Saab Sonett på det fina are-

nagräset. Nu när damlaget passerar 
mig för att komma till träningsgräs-
planen säger tränaren Thomas Mår-
tensson: Åke, du får bara försumma 
tjejerna med din kamera i 2 minuter. 
Vid fotograferingstillfället säger # 13 
Charlotte Bergstrand till mig, här kör 
du in med bil och vi fotbollstjejer får 
knappt gå på gräset då det inte är se-
riematch. # 7 Louise Andersson filo-
soferar lite kring bilen och hon skri-
ver följande rader till mig:

"En varm sommarträning väntar och 
jag fick se en underbart fin och char-
mig bil. En sån skulle man ha haft och 
kört till träningen med!        Namn-
teckning  #7  Vittsjöspelare Louise An-
dersson  26/7-12".

En kommentar från läktaren, det är 
Calevi Hämälainen som hörs på långt 

håll. Han är huvudsponsor för Vitt-
sjö GIK sedan många år med företa-
get WIWOOD. Han undrar nu hur 
många av Vittsjö damlag som får plats 
i en Sonett. Med bildbevis så fick två 
fotbollstjejer plats i bilen.

Redaktörens kommentar: I skri-
vande stund i augusti 2012 ligger 
Vittsjö GIK på tredje plats i dam-
allsvenskan, bara några poäng ef-
ter Malmö och ledande Tyresö FF; 
starkt jobbat!
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Sportvagnsutställningar
Artikeln är hämtad från Illustrerad Motorsport, nummer 5, 1966. 

Våren är ju sportvagnarnas förlovade tid och det är alltså ganska natur-
ligt att visa upp vad som finnes just nu på speciella sportvagnsutställ-
ningar. Illustrerad MOTOR SPORTs fotografer har besökt ”Sport-
vagn 66” i Göteborg och ”Sportvagnen och Vi” i Stockholm. Bilderna 
är hämtade från Göteborgsutställningen och tagna av Ulf och Ingemar 
Carlsson.

Till höger ses en billigare FVee från 
THT-ramar – konstruerad så enkel 
som möjligt. På nästa sida överst, åter-
finns utställningens dragplåster – En 
Ford Cobra Coupé. Det är en av de 
vagnar som förra året var med och 
vann GT-mästerskapet.

Bilden i mitten, visar ett snyggt hem-
bygge, gjort på en Austin Healey Spri-
te. Kenneth Nyberg heter byggher-
ren som verkligen lyckats få fason på 
vagnen. 

Under den, syns SAAB Sonett II, 
som visades upp för första gången i 
Sverige. På utställningen fanns även 
Sonett I – besökarna kunde göra en 
jämförelse mellan de olika modellerna.

Till höger syns en vy över SVK Gö-
teborgs egen monter där man kun-
de hitta allt från gamla MG TD via 
Triumph Italia, Alfa Romeo, Merce-
des 300 SL till Fiat Abarth i diverse 
utförande. Däribland Boo (BosseBra-
stad) Johanssons isvagn.

Ilustrerad MotorSportnummer 5, 1966



22 233/12 3/12

Tre stycken Sonett tvåtakt dök upp 
på Gelleråsbanan helgen före mid-
sommar.

Gösta Jakfors med sin röda I:a, Ber-
til Maununen med sin silverfärgade 
67:a, Sverker Dahl med Erik Carls-
sons ”Coupe des Alpes” bil. Övriga 
Sonetter hade förstås V4 motorer.

Några av Sonetterna deltog i pa-
radkörningen på tävlingsbanan un-
der lunchuppehållet. Många andra 
Saabar deltog förstås också i parad-
körningen. Några nöjde sig med att 
titta på alla tävlingsbilar som deltog i 
dom olika racingheaten.

Dom som var uppmärksamma kun-
de se att en klass vanns av en Saab 
2-takt. Många var imponerade av 

Stig Blomqvist som körde en stor 
Ford Galaxie 500 med ordentliga 
uppställ i kurvorna. Den är ju inte 
helt lättkörd när det är blöt bana 
(som det var ibland). Men ”Mäster” 
behärskade underlaget som det an-
står en gammal världsmästare.

Erik Berger och sonen Anders kör 
med varsin Ford Escort BDA. Erik 
som är 87 år kör fortfarande som det 
gällde SM (han har 10 SM-guld från 
förr i tiden).

Det fanns tävlingsbilar för de fles-
ta smakriktningarna att se under hel-
gen då det var mer än 150 deltagare i 
dom olika tävlingsklasserna.

En lyckad helg för tävlingsbilar, So-
netter och övriga Saabar.

Ovan, Bertil Maunu-
nens 67:a, tvåtakt.

Ingemar Nolins III:a, Gösta Jakfors I:a 
och Sverker Dahls II:a.

Välkänd f.d. Stock-
holmsbil som numera 
bor utanför Sundsvall 
hos Nolin som körde 
Sonetten ner till Karl-
skoga för att se på täv-
lingarna.

Historisk racing  
på Gelleråsbanan
Hans Eklund, foto Rolf Stohr
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Visa upp er Sonett!

Gärdesloppet
Visst är det härligt att ta sin Sonett 
till olika träffar; en del stora med ett 
brett urval av olika samlarfordon, en 
del mindre lokala och en del kanske 
”bara” med Sonetter! Det vanligaste 
är säkert att man åker till någon lokal 
träff, dels för att man ofta känner en 
del av de som kommer dit, dels för att 
bensinen inte är gratis direkt…

Jag har varit på en del träffar och 
här kommer en del bilder från några 
av dem. En stor träff var Gärdeslop-
pet den 3 juni på Djurgården i Stock-
holm. Det kommer fordon från både 
när och fjärran; ja en del kommer till 
och med från utlandet. I korthet kan 
man säga att träffen med ca. 400 fordon 
har dels en kortege genom Stockholm 

för de som anmält sig i förväg, dels en 
vanlig uppställning på Biskoppsudden 
på Djurgården. Lite häftigt är det att 
med poliseskort och andra frivilliga 
funktionärer åka genom Stockholm 
och ha förtur gentemot andra trafi-
kanter, inte minst som alla trafikljus 
längs färdvägen är bortkopplade. En 
del kändisar kunde man se på Gärdet 
som Picko Troberg som i det förflut-
na var en framgångsrik tävlingsföra-
re ibland annat Hundkojan. Nu åkte 
han en trehjulig gammal Morgan med 
motorn framför framhjulen; en ikon 
som också nytillverkas.

Vid prisutdelningen för det lopp som 
gamla racerbilar ska köra på en ideal-
tid deltog den nuvarande tävlingsfö-
raren prins Carl Philip samt en av de 
som verksamt deltog när det gällde 
att rädda Saabmuseet, Peter ”Poker” 
Wallenberg. Trots den stora ansam-

lingen av fordon så var det många som 
stannade till vid Sonetten och ställde 
frågor, kul.

Motorhistoriska Dagen
Några dagar senare, den 6 juni var 
det dags att fira Nationaldagen och 
ett bättre sätt än att åka med sin So-
nett finns väl inte? Sagt och gjort, jag 

i Sverige. För vår del innebar det att 
i mer eller mindre gemensam korte-
ge köra till Edsbergs slott i Sollentuna 
där också MC Collection finns. Det 
var inte lätt att hålla ihop med alla tra-
fikljus och vanliga bilar som plötsligt 
var med i kortegen men så småning-
om kom vi ändå fram. Där stod en 
fantastisk samling av olika fordon, ni 
får några axplock av på bilderna. Till 
skillnad från Gärdesloppet då vädret 
var ok men inte mer så var det nu strå-
lande sol, tack för det. När man ändå 
var där så passade jag på att se en ut-
sökt samling av fint renoverade mo-
torcyklar på MC-Collection. Till och 

åkte till Riddarholmen i Stockholm där 
många fordon hade samlats för att fira 
den Motorhistoriska Dagen, arrange-
rad av AHK, MCHK och MHS. Tan-
ken bakom är att denna dag ska eta-
bleras som den ”årligt återkomman-
de dagen där hobbyn uppmärksam-
mar politiker, media och beslutsfatta-
re på hobbyns bredd och omfattning 
såväl kulturellt som socialt”, runtom 

med jag som inte är någon MC-per-
son blev imponerad av bredden och 
skicket på motorcyklarna.

Hamnkväll i Trosa
På torsdagar under sommaren har man 
hamnkväll i Trosa som också kallas 
”Världens Ände”. Varför vet jag inte 
för det är för mig en charmig stad som 
blommar upp speciellt på sommaren. 
På 7 mils avstånd från Stockholm är 
det lagom långt om man även vill köra 
lite kurviga ”Sonettvägar” dit, inklu-
sive en kortare bilfärjetur. Det fanns 
ett antal trevliga fordon där som t.ex. 
Ford Anglia, ni vet den med den sned-

Jan-David Skavén
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ställda bakrutan, inåt. Jag förknippar 
den numer med bilen som flög i Harry 
Potterfilmen. Amerikanare fanns det 
också gott om, som denna skönt reno-

Årstavikens Segelsällskap
På måndagskvällar under sommaren 
arrangerar Automobilhistoriska Klub-
ben, AHK, opretentiösa träffar nära 
Hammarbyslussen i Stockholm. När 
jag var där med Sonetten var temat för 
kvällen Rolls Royce och Bentley, där-
för var dessa ovanligt väl represente-
rade. På en av bilderna ser ni just en 
RR Corniche och i bakgrunden glider 
ångbåten Gustavsberg VII förbi. På en 

GRATTIS
Gunnar Lindell

Falun
du är vinnare i Sonettdraget den här gången, 

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

till vid dragningen!
verade Chevrolet. Min Sonett väck-
te också stort uppseende och många 
ställde frågor om den. Kombinatio-
nen äldre, ovanlig, svensk och sport-
bil är svårslagen!

annan ser man Stockholms enda Ci-
troën DS 21 taxi, fullt funktionsdug-
lig; man kan till och med beställa just 
den när man vill åka taxi. Här plat-
sade den dock bland de andra sam-
larfordonen.

På alla dessa träffar så fanns det bara 
en Sonett, nämligen min egen och det 
är också därför som ni bara ser den 
från respektive möte. Vad kul det hade 

varit om jag hade kunnat visa er So-
nett på en lokalträff men det kräver 
förstås att ni sänder några bilder och 
rader till mig. För jag är övertygad 
om att ni som har era Sonetter rull-
lande då och då deltar på olika lokala 
träffar. Det är inte för sent att skicka 
mig material om detta så kan vi ta med 

det i nästa nummer av Sonettvärlden. 
Har ni inte varit med på någon lokal 
träff så kan jag rekommendera att ni 
är det nästa säsong. För kombinatio-
nen av att man kan berätta om Saab 
Sonett för intresserade åhörare och 
också titta på andra intressanta for-
don på träffen är oslagbar!
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Bilar kända från Teknikens Värld

En ägare, originalskick. Inge Ivarssons Saab Sonett III är färgstark 
och oskruvad

Vi publicerar denna artikel med tillstånd av tidningen Teknikens Värld, 
där den var med i nummer 17, 2010. Artikeln är skriven av Peter Kle-
mensberger som också har tagit fotot på Inge Ivarssons Sonett.

gistrering avklarad. Fullsmetad med 
all extrautrustning, läderratt och JP-
fälgar från Tunaverken i Eskilstuna, 
var den redo för det tuffa jobbet som 
pressbil. Vi på Teknikens Värld körde 
den i nummer 26/1971 och fann den 
exotisk, den var ju i huvudsak ämnad 
för Nordamerika.

Inge har lyckats få tag i bilens vagn-
kort med anvisningar om vad som skul-
le rättas till. ”Trög”, ”fel sort”, ”smut-
sig” och ”dålig passform” lyder ned-
slagen. Han hade också förmånen att 
få besöka fabriken innan nedläggning-
en 1974.

– Det såg för jäkligt ut, berättar han. 
Och även själva bilen andas hemslöjd. 
Den baseras på modell V4 men är av-
sågad, böjd och hopsvetsad, fortsät-
ter han.

Vi går ut till bilen som står på däck av 
originaltyp, Pirelli Cinturato.  Färgen 
är slående skarp och bilen är helt i ori-
ginalskick, det enda som har bytts un-
der åren är balansaxeldrevet. En liten 
spricka finns i plastkarossen efter en 

Hos Saabs generalagent i Södertälje 
rådde det full rulle den 20 mars 1972. 
Saab 99 EMS, med sin nya svenska 
tvålitersmotor,  premiärvisades och ing-
en tycktes ha tid för Inge Ivarsson som 
satt och bälgade i sig kaffekopp på 
kaffekopp i väntrummet. När stormen 
lagt sig kunde det bli affär. Inge köpte 
en Sonett III av 1971 års modell som 

 precis gjort sitt som pressbil. En bil 
han har kvar än i dag.

Inge plockar fram en dokumentport-
följ och lägger den på bordet bland kaf-
fekopparna. Bilens liv är dokumente-
rad in i minsta detalj. Efter fem kilo-
meters provkörning lämnade den fa-
briken i Arlöv den 29 december 1970. 
Den 3 februari var besiktning och re-

påkörning under 1970-talet.
Jag ålar mig in bakom ratten och ef-

ter lite trevande hittar jag bland väx-
larna. Färden är struttig tills vi når slät 
landsväg. Stolarna är stumma men skö-
na och jag blir inte förvånad när Inge 
berättar om resorna med frun Ingalill 
till både Norrland och Skåne.

Att det blev Saab som lockade är 
inte konstigt, med bara ett par mil till 
Trollhättan, men Inge hyser inget agg 
mot Volvo. Tvärtom skulle han gär-
na se mera samarbete mellan märke-
na. Vi börjar prata om Spyker, Saabs 
nya ägare. Inge är glad över att det 
blev en europeisk lösning och verkar 
inte särskilt orolig.

– Vi svenskar är duktiga på att klas-
sa ner på saker, menar han.

Vår gamla testbil har i dag rullat 
drygt 5 000 mil, inte en enda utanför 
landets gränser, och även vunnit pri-
ser. Om han har funderat på att säl-
ja bilen?

– Nej, den äter ju inte bröd där den 
står, avslutar Inge..

Inges Sonett III är känd i 
Saab kretsar och har vunnit 
priser i Vallåkra 1991 och 
Trollhättan 1999.

Bromsar och ljud-
nivå drog våra 
mungipor ner-
åt men vi gav 
plus för bränsle-
förbrukning och 
körglädje trots 
låg effekt

Teknikens Värld: 
26/1971



30 313/12 3/12

av Jan-David Skavén

det skrivs om oss
och våra bilar

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

Metro
Den 20 december hade tidningen Met-
ro en helsida om Saab med rubriken 
”Från den flygande starten till slutet” 
och underrubriken ”rusning efter de 
sista bilarna”. Med bilder och bildtex-
ter visar man kortfattat Saabs historia 
från början 1947 till slutet 2011. Om 
det nu är slutet, för Saab har ju visat 
att man gång efter gång återkommit 
när man legat nere för räkning. Men 
i skrivande stund ser det onekligen 
mörkt ut. Som vanligt håller vi oss till 
Sonetten och citerar: ”1956-1973: De 
udda bilarna börjar tillverkas. Saab 
Sonett – en tvåsitsig sportbil – bör-
jar tillverkas i flera versioner mellan 
1956 och 1973.” Det var allt om So-
netten men man hann ändå skriva ett 
fel eftersom det sista tillverkningsår-

et var 1974. Dessutom gav man in-
trycket att man utan uppehåll tillver-
kade Saab Sonett mellan dessa år och 
så var ju inte fallet, det var ett uppe-
håll på hela tio år innan serieproduk-
tionen tog fart i Arlöv1966. Den bild 
som illustrerar bildtexten visar en So-
nett III medan ett segelflygplan ses 
landa i bakgrunden. Tack Johnny Jo-
hansson och Lars Gismar för tipset.

E24
På nätet följde SvD upp sin artikel 
från 18 november med de två ameri-
kanska Saabsamlarna som bland an-
dra Saabfantaster världen över fick sin 
julstämning förstörd av beskedet om 
Saabs konkurs. Clint Grimes, en av 
USA:s mest hängivna Saabfans rikta-
de sin ilska mot GM. Clint menade att 
visserligen måste GM absolut skydda 
sina intressen i Kina, som blivit dess 
största marknad. Men eftersom GM 
har andra kinesiska bolag som part-
ner i Kina så överför de hela tiden en 
massa teknik till kineserna i alla fall. – 
Även andra Saabentusiaster kommer 
till tals i artikeln: På bloggen Saabs-
united, som numera drivs av Trollhät-
tebon Tim Rokka, kan man läsa att 

chanserna för att bilmärket överlever 
ökat i och med konkursen.

”Det ärliga svaret är: ja. Min tro på 
att Saab klarar sig är större än innan 
konkursen. Eftersom det för en inves-
terare är en mycket bättre utgångs-
punkt när skulderna är nedskrivna” 
säger Tim Rokka.

Vi tackar Sigge Skavén för tipset 
om E24.

Göteborgs-Posten
Björn Åberg sände mig en artikel från 
Göteborgs-Postens sidor Ekonomi & 
politik från den 18 januari och det här 
ämnet, ”Rariteter kan skingras” har 
verkligen med båda ämnena att göra. 
När artikeln skrevs av Marie Kennedy 
så var det verkligen osäkert om Saab-
museet kunde räddas ograverat eller 
skulle skingras över hela världen. Som 
vi redan kunde informera er i nummer 

hade konkursförvaltarna inför försälj-
ningen skrivit: ”Sportig. Saab 97 So-
nett III från 1970, nr 6, orenoverad 
original, USA-bil, åter Trollhättan i 
slutet av 80-talet, sprucken vindru-
ta, 1613 mil.

Svenska Dagbladet
Den 24 januari hade Näringslivsbila-
gan och journalisten Jonas Fröberg 
en dubbelsidig artikel om Saabmuseet. 
Rubriken var ”Till salu: En bit av den 
svenska själen”. Rubriken var nog mitt 
i prick, för nog var det många som vil-
le att Saabmuseet skulle få leva vida-
re. Det får det nu, det skrev ju Lars 
Gismar om redan i nummer 1/12. Men 
det visste inte Jonas Fröberg när han 
skrev den stora artikeln utan han kun-
de bara meddela att det kommit drygt 
500 bud på oftast enskilda bilar i Saab-
museet. Bland de mer värdefulla bi-
larna är Ursaaben, den första proto-1/12 av Sonettvärlden och som också 

stått i allmän press så kunde man till 
slut rädda museet. Det är illa nog att 
Saabs produktion i skrivande stund 
står still, det hade varit skamligt om 
även museet fått stänga. För Sonett 
I hade man en bildtext som löd: ”Så 
Nätt. En blå treväxlad Saab 94 So-
nett, helt i originalskick, förutom mat-
tan, har gått 65 mil. För Sonett III:an 
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typen från 1947 och Saab Aero X, en 
konceptbil från 2006. Största bilden 
från artikeln var på just Ursaaben men 
den vi väljer att visa är på Saab So-
nett. Nog kändes ett vemod i artikeln 
att det var en risk att samlingen kun-
de skingras, desto gladare blev nog 
Jonas Fröberg och många med ho-
nom att den nu har räddats och att 
samlingen kan fortsätta att visas för 
allmänheten.

Saab, hela historien
Johnny Johansson tipsade även om 
en bok som jag själv nyligen fått, näm-
ligen Erik Wedbergs bok, ”Saab, hela 
historien”. I värsta fall är det verkligen 
hela historien om nu inte Saab på nå-
got sätt kan fortsätta att tillverka bilar.

Erik berättar om de olika model-
lerna, från början på 40-talet till den 
nya 9-5:an och konceptbilen Phoenix. 
Dessutom omnämns några viktiga per-
soner speciellt, som Gunnar Ljung-
ström, Sixten Sason, Rolf Mellde och 
Per Gillbrand vilket de är väl värda. 
Kapitlet om Saab Sonett har rubriken: 
”1966-1974, Sportvagn född ur du-
ell” vilket ju är korrekt och det mesta 
stämmer också om det som skrivs om 

Sonetterna. Men att skriva att Sonett 
III:ans fällbara strålkastare ”manöv-
rerades med ett snöre inifrån kupén” 
var inte bara felaktigt, det hade inte 
heller fungerat speciellt länge. Duel-
len som omnämndes var förstås den 
mellan MFI 13 och Catherina. Cathe-
rinan visas inte i bild vilket får anses 
vara dåligt när man ändå skriver om 
den. Dålig är också korrekturläsning-
en; en bok måste i princip vara felfri 
då man har betydligt mer tid på sig 
än när man gör en tidning. Överhu-
vudtaget anser jag att bildmaterialet 
många gånger var gammal skåpmat 
som man sett ett antal gånger förut, 
nog hade man kunnat ta nya bilder 
istället för att plocka standardbilder 
från en CD-skiva. Med de förbehål-
len kan jag ändå rekommendera bo-
ken, utgiven av Teknikens Värld/Bon-
nier Fakta.

Klassiker, tidningen
I nummer 9, 2011 publicerade man 
en åtta (!) sidor lång artikel om Saab 
Facett och därmed också om Sonett I 
med chassienummer 4. Det var ett im-
ponerande reportage som efter bear-
betning av Claes Johansson på Klassi-
kers redaktion också var mycket kor-
rekt. Många fina bilder var det och 

texten berättade förstås om den fas-
cinerande historia som vi redan haft 
med i två artiklar i nummer 4/11 av 
Sonettvärlden. Alltså om hur chassie-
nummer 4 konstruerades om till Fa-
cetten, byggdes tillbaka till nummer 
4 för att sedan också återuppstå som 
Facetten för att göra en lång histo-
ria kort. Vi kommer så småningom att 
publicera hela artikeln från tidningen 
Klassiker i Sonettvärlden.

Klassiker, almanackan
Tidningen Klassiker ger varje år ut en 
charmig Klassikeralmanacka som inte 
bara visar en bil för varje månad utan 
även förutom de vanliga namnsdagar-
na anger ett fordonsnamn för varje 
dag. Sonett har som vi tidigare infor-
merat er namnsdag den 27 oktober, 
en välfunnen dag eftersom den van-
liga namnsdagen är Sabina. Men i år 
eller rättare sagt nästa år är det mer 

Klassiker, Goodwood
Novembernumret av Klassiker hade 
inte bara med en fyllig Sonett/Facett-
artikel, den hade även med ett tvåsi-
dors reportage från Goodwood i Eng-
land. Där tävlar man på hösten i oli-
ka historiska klasser, bland annat en 
som heter ”St. Mary´s Trophy”, ett 25 
minuters lopp för standardbilar 1960-
1966. Det är en väldigt blandad klass 
med bilar som Ford Galaxie 500, Ja-
guar Mk2, Mercedes Benz 300 SE, 
Alfa Romeo 1600 GTA, BMW 1800 
TiSA, Mini Cooper och så Anders Jen-
sens Saab på 844 cc och 82 hk. Det 
var Erik Carlsson som ledde teamet 
och Stig Blomqvist som körde den. 
Förvisso ingen Sonett men den här 
spalten heter ju ”Det skrivs om oss 
och våra bilar”. ”Oss” i det här fal-
let är vår styrelsemedlem och reserv-
delsrådgivare Hans Eklund som står 

än så. För förutom att visa årets tolv 
månader så visar man även januari 
2013 och där finner man en vackert 
grön Saab Sonett I omgiven av ännu 
mer grönska. Det är just chassienum-
mer 4 som rör på sig, den som även 
var en Facett en lång tid av sitt tidi-
gare liv. Kul att Klassiker tog med en 
Sonett i almanackan!

längst till vänster på bilden. Han var 
mekaniker i teamet liksom Ulf Lars-
son bredvid sig. Till höger om Ulf ser 
vi Stig Blomqvist och ägaren Anders 
Jenssen som klätt sig helt korrekt, för 
på Goodwood Revival klär sig de som 
kan tidstypiskt. Notera gärna att såväl 
Hans som Ulf bar slips, det var stil på 
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Säljes
Sonett II V4 1969
Totalrenoverad 1998-2000. Har därefter gått ca 1500 mil.
Lätt trimmad motor. Mycket nytt. En del reservdelar finns.
Allt är mycket noggrant dokumenterat.
Känd från Sonettvärlden. Har gått i Midnattssolsrallyt och 
är i perfekt skick.
Kontakta gärna undertecknad för mer information.
Gunnar Lindell
Tel: 023-29845
e-mail: g.lindell@bredband.net

Köpesv
Det lilla luftscoopet fram på huven 
på Sonett IIV4.
Thorbjörn
Thorbjorn.brannstrom@hotmail.com
070-5592164

mekanikerna! Saaben väckte myck-
et uppmärksamhet, däremot var mot-
ståndet övermäktigt.

Klassiker
I nummer 1, jan-feb numret av tidning-
en Klassiker så har man som vanligt 
en sida av Petter Ålander med rub-
riken Modellhyllan. Denna gång var 
underrubriken ”Folksportisar” och vi 
begränsar oss till en Saab Sonett III 
från Universal Hobbies. ”Saaben kom 
för några år sedan men går fortfarande 
att hitta i fackhandeln. Som så många 
nytillverkade samlarmodeller har den 
väl fångade linjer och goda detaljer 
men plastinnehållet är verkligen gan-

Saab 900 cab och om 9000, båda nu-
mera att betrakta som samlarbilar. Men 
det är inte dem som vi ska uppehålla 
oss vid utan om sidorna om Saabmu-
seet, illustrerad av en skön bild med 
ett antal Sonetter och väldigt många 
besökare. Rubriken var ”Sett & kört” 
samt ”Säkrade Saabar”. Det handlade 
förstås om att Trollhättans Stad, för-
svarskoncernen Saab AB och stiftel-
sen Marcus och Amalia Wallenbergs 

ska högt. Då de här två emellertid kos-
tar omkring 200 kronor styck (gäller 
även en Fiat 124 Spider), eller hälften 
så mycket som en Minichamps, tycker 
jag likväl att de är mycket prisvärda.”

AMS Vintage
Johnny Johansson på Vargön såg 
att nummer 1, 2012 verkligen inne-
höll mycket Saabmaterial. Det var om 

minnesfond kunde vinna budgivning-
en i och med att de satsade 28 miljo-
ner för att trygga Saabmuseets  fort-
levnad. Enligt artikeln var det inte det 
högsta budet men tydligen ansåg kon-
kursförvaltarna att det var det bästa i 
den bemärkelsen att man även fram-
över kunde hålla fordonen samlade. 
Vilket inte var självklart då det kom-
mit ca. 500 bud på olika fordon. Till 
och med Nationalmuseum visade ett 
visst intresse för Ursaaben och det kan 
man förstå som den designikon det är.

Det blir Trollhättans stad och Västra 
Götalandsregionen som kommer att 
ombesörja den fortsatta driften av mu-
seet. Vintage siar om en stor tillström-
ning till museet framöver och skriver 
avslutningsvis att ”Intresset och vär-
det för klassiska Saabar torde enbart 
vara på uppgång.”
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Några bidrag till från fototävlingen

Tormod Hoels bild vi-
sar att det inte bara finns 
troll i Trollhättan utan 
även i Norge.

Så här skrev Christian 
Hetland om den här bil-
den: ”Min Sonett II (#55) 
slik den stod pent og ven-
tet på meg en kjølig vin-
termorgen ytterst på kai-
kanten. Endelig kommet 
tilbake til Skadinavia i det 
minste."

Vem drömmer inte om ett 
garage som Rolf Gauf-
fins? Det rymmer både 
helikoptrar och hans So-
nett.


