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

Under sommaren har vi i styrelsen inga möten så det är inte
mycket vi kan rapportera om.
Klubben genomförde sitt vår/årsmöte den 11 maj i Gränna/
Huskvarna, vilket ni kan läsa om i detta nummer av Sonettvärlden. Vill ni se fler bilder så titta gärna in på vår hemsida.
Klubben var även representerad på Saabfestivalen i Trollhättan den 7-9 juni av Hans Eklund och Hans Johnsson.
Dessutom representerade Åke Olsson Club Sonett Sweden på
det internationella Saabmötet i Holland den 9-11 augusti. Läs
mer om dessa möten i detta nummer av Sonettvärlden.
Jag hade tänkt vara med på Arosmarknaden i Västerås den
4 maj för att visa upp klubben men tyvärr vaknade jag med feber på lördagsmorgonen.
Våra styrelsemedlemmar Hans Eklund och Hans Johnsson
har bråda dagar under sommaren, Hans E med tävlingar och
Hans J med olika marknader.
För egen del har inte det blivit mycket Sonettåkande. Förutom årsmötet gjorde jag och våra sportbilstokiga grannar en utflykt till Gripsholms slott via vindlande småvägar.
Sedan har jag tagit bilen till jobbet två gånger eftersom vi numera har garage att parkera i. Annars har jag lagt mer tid på min
andra hobby som är radiostyrda modeller och då specifikt ubåtar.
Nu när hösten kommer börjar vi igen med våra styrelsemöten
och kommer att kunna rapportera mer vad vi gör. Det viktigaste tycker jag är att vi ser till att det finns reservdelar.
Det är trevligt att vår Facebookgrupp har blivit så aktiv och
att den används av er för att utbyta tankar, idéer och frågor.
Johann Schemat
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Klubbens PlusGirokonto
35 87 30-0
Medlemsavgift 350:–/år

Tidningens adress

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

Hemsida: www.sonettclub.se
Tryck, Wilsons Tryckeri, info@tryck.com
Besiktningsmän
MHRF-försäkring
Åke Olsson, Silverdalen 070-564 02 01
Göran Sundin, Stockholm 08-580 262 22
Lennart Björk, Alingsås 0708-10 70 70
Mikael Lindström, Trensum 0793-33 82 16
Bengt Edlund, Östersund 063-309 21
Thomas Åkerlund, Luleå 070-616 70 64

Omslagsbild
Bernt Larsson har fått sin Sonett
III godkänd hos bilbesiktningen.
Men några gånger till måste
han besiktiga den för hans fordon blir 50 år först 2024.
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Johann Schemat, Ordförande
021-30 05 54
johann.schemat@gmail.com
Jan-David Skavén, redaktör
08-93 15 65
skaven@comhem.se
Annelie Blom, sekreterare
073-242 24 33
alibo@telia.com
Johnny Johansson, kassör
matrikel, adressändringar
0521-22 12 50
johnny0521221250@telia.com
Hans Eklund, rådgivning reservdelar
0514-272 22
Berndt Eliasson, layout
073-035 54 03
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Hans Johnsson, klubbmästare
070-882 48 68
hasse.johnsson@hotmail.com
Joakim Eliasson, suppleant
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Per Jansson, reservdelsförvaltare
0240-767 46
peja10@telia.com
Bo Sehlberg, webmaster, suppleant
076-769 99 15
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Nästa nummer av

Sonettvärlden

beräknas utkomma i mitten av
december.
Sista inlämningsdatum för manu
skript och annonser 31 oktober..
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Vår – och årsmötet 2019
Jan-David Skavén, text och foto, Johann Schemat foto

Ännu ett år har gått och det var dags för års/vårmötet 2019.
Vi samlades vid Björkenäs Mopedmuseum i Småland och vi, det var 16
Sonetter och ett drygt 30-tal personer.
Efter sedvanlig koll på bilarna så vandrade vi till ett litet udda museum. För
därinne stod drygt 200 mopeder, ett
40-tal mc och ett par hundra cyklar.
Fast alla cyklarna ställdes inte ut; totalt var det uppåt 1000 cyklar enligt
den vänlige person som samlat alltihopa. Det var en f d. bonde som skadat sig i skogen och då han inte kunde arbeta med djuren längre så påbörjade han sitt samlande 2003. Utöver
det jag redan nämnt fanns där gamla barnvagnar, båtmotorer, tefat och
barncyklar.
Club Sonett Sweden bjöd på fika
och smörgåsar, för många hade börjat tidigt och åkt långt så det satt fint.
Vi hade gott om tid att strosa runt på
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museet och speciellt vill jag nämna den
cykel som hade en motor i ett separat
hjul. Motorn var från 1914 men cykeln var ännu äldre.
Vidare så fanns bland alla mopeder
även två Crescent 2000 där vi har en
gemensam nämnare med Saab Sonett
II/V4. Det var Björn Karlström som

ritade det mesta som båtmotorer, Sonetten, mopeder, båtar och flyg. Icke
att förglömma att han även ritade seriealbum som Biggles och Leo Falk.
En mycket mångkunnig herre som jag
hade nöjet att träffa två gånger med
15 års mellanrum.

Dags för årsmötet
Vid halvtolvtiden så började årsmötet
som på ett bra och effektivt sätt leddes
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av Micke Lindström och med Mattias
Arvidsson som sekreterare. Dagordningen betades av, punkt för punkt.
Styrelsen gavs ansvarsfrihet vilket förstås alltid är skönt; då sköter vi oss.
Omval i styrelsen gjordes av Johann
Schemat, Berndt Eliasson, Per Jansson och Bo Sehlberg. Vidare omvaldes vår revisor, Göran Sundin. Dessutom gjordes ett fyllnadsval då vår kassör Johnny Johansson borde ha blivit omvald 2018 men av misstag inte
blev det. Av det skälet gjordes nu ett
fyllnadsval på 2 år räknat från 2018,
så blir det rätt nästa gång.
Men det blev också ett nyval. Vår
mångårige sekreterare Mattias Arvidsson avgår på grund av studier
och istället valdes Annelie Blom som
ny sekreterare. Det var länge sedan
som vi hade en kvinna i styrelsen, så
det var hög tid. Välkommen!
Det andra värt att nämna är att vi
beslöt om familjemedlemsskap för person boende på samma adress som en
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medlem. Årskostnad 50:-. Man räknas som medlem i MHRF då man är
medlem i CSS och har möjlighet att
teckna en MHRF-försäkring om man
har ett lämpligt fordon. Däremot får
man ingen egen Sonettvärld då den
ändå kommer till hushållet.
När årsmötet var avklarat så var det
dags att lämna mopedmuseet. En liten
stund hade jag norra Europas enda
privatägda Sonett I framför mig. En
unik syn!

Vi åkte enskilt till Husqvarna fabriksmuseum på mycket vackra vägar. Men det var inte bara att åka, vi
följde perfekta noter där både korsningar och vägsträckor var utmärkta.
Ja, inte bara det för dessutom så fick
vi fem A4 blad med tio bilder som vi
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även skulle pricka in ordningen på i
verkligheten. Givetvis var inte bilderna i rätt ordning, alltså i den ordning
vi körde utan det var helt enkelt en del
av det kluriga att dels hitta objekten
i verkligheten och dels pricka in i vilken ordning de kom. Inte helt lätt när
man körde själv vilket jag gjorde men
inte heller omöjligt vilket vinnaren visade. En utmärkt övning, för man var
tvungen att verkligen kolla in omgivningarna och dessutom var det en övning man inte kunde googla på.
Så småningom kom vi fram till nästa
museum i Husqvarna. Två guider delade upp gruppen på cirka 35 personer och berättade mycket informativt
om Husqvarnafabrikens historia. Den
började med gevär och sedan kom nästan allting. Eller vad säger ni om hushållsartiklar, varmkorvmaskiner, mikrovågsugnar, båtmotorer, spisar, symaskiner, motorsågar, gräsklippare, mopeder och motorcyklar. Bland annat.
Ja, man hade till och med planer på
en bilproduktion men det enda som
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Som vanligt hade varje medlem möjlighet att rösta på Finaste Sonett och
för 2019 gav det följande resultat:
1. Lars-Erik Kallin, Moheda,
röd Sonett II, 1966
2. Inge Ivarsson, Lilla Edet,
röd Sonett III, 1971
3. Hans Johnsson, Kode,
gul Sonett V4, 1968

återstår av det är en modell, ritad av
ingen mindre än Sixten Sason! Inte
så konstigt då att den har en del likheter med Saab 92.Den hade tre hjul
och för att komma in i den måste man
lyfta bort taket.
Det kändes som att fabriken gjort
allt och lite till. Men redan då så tillverkade man inte allt själv utan lånade
ut sitt starka varumärke. Vilket man
faktiskt gör än idag för motorcyklar
som görs av KTM i Österrike men har

Husqvarnaemblem på tanken. Samma sak för symaskiner. På tal om symaskiner så vill vi gärna visa en sådan som har legat i Vätterns vatten i
100 år; den förliste tillsammans med
ångaren Per Brahe 1918.

Efter att vi gått igenom fabriksmuseet så gick vi till restaurang Stockmakaren som låg på gångavstånd. Där bjöd
Club Sonett Sweden samtliga deltagare på en mycket god buffémiddag som
givetvis inkluderade den sedvanliga
Sonettårtan som efterrätt. Här bryts
inga traditioner.
Avslutningen var förstås den sedvanliga prisutdelningen. I fototävlingen
där man alltså skulle hitta och rangordna objekt geografiskt så vann följande personer:
1 Bengt Edlund
2 Björn Mohlin
3 Lars-Erik Kallin

Ni ser redan att storslam togs av
Lars-Erik som placerades sig i båda
tävlingarna; stort grattis!
Även fina dagar lider mot sitt slut.
Men innan vi lämnade Stockmakaren
så avtackades Åke Olsson som hade
arrangerat detta möte på ett så fint

Alla produkter i det förflutna har
dock inte varit lyckade, varmkorvmaskinen och mikron hade det tråkiga gemensamt att maten inte blev
genomvarm…
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sätt. Då han inte har en egen Sonett
längre så fick han en Sonettmodell att
ha i hyllan hemma. Stort tack även till
Stefan Gustavsson och Micke Lindström som hjälpt till med mötet.
Avtackningen var dock inte helt slut,
för vår mångårige sekreterare Mattias

Arvidsson avtackades också med ett
presentkort. Sedan var det dags att
lasta på Gösta Jakfors Sonett I samt
Hasse Johnssons Sonett V4 på släpen
för vidare färd hemåt.
Att skriva att alla deltagare var mer
än nöjda med dagen är ingen överdrift!

Årstaviken
Jan-David Skavén

Oj, vart tog den våren vägen? För
plötsligt var det den 24 juni och dags
för den AHK-träff vid Årstaviken som
hade Saab som tema. Det hela är mycket opretentiöst. Man ses, snackar med
varandra, kanske äter något, kollar bilarna och så åker man hem.
Men man har haft ett par trevliga
timmar och det är inte att förakta.
Även om det var Saab som var temat för kvällen så fanns det mycket
annat att kolla in, som en tidig Cor-
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vette, Austin Healey och en praktfull Cadillac med V16 motor från
1931, ägd av AHKs tidigare ordförande Anders Läck.
Sonetterna då? Det fanns tre där,
Anders Dahls guldfärgade V4 liksom
min egen, båda från 1968 samt Fredrik Ekendahls härliga röda II:a med
chassinummer 252, årsmodell 1967.
Den är nyrenoverad och vi hoppas
att få en artikel om den bilen så småningom.
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Glimtar från besök i
Sonettfabriken 1973

Inge Ivarsson som fortfarande är ägare till Saab Sonett lll,
1971 års modell med reg.nr. FNW 988 som han ägde under
besöket i Arlöv 1973.

T

idigare reg.nr var BB 14198 som
finns med i flera olika tidningsreportage.
Jag och en kompis fick för oss att
besöka Sonettfabriken i Arlöv sommaren 1973. Jag var ägare till en Sonett lll, 1971, som jag hade haft i 1 år.
Resan till Skåne gick i kompisens
99:a, 1971, Silversand.
Vi gick in i konstruktionskontorets
barack som låg vid sidan av fabriken.
Det var svårt att få gehör för ett besök, men det löste sig när jag sa att jag
ägde en Sonett. Vid den tiden fanns
det inte många Sonetter i privat ägo.
Då fick vi en guide som hette Thor
Fjugstad som var Saabs kontrollant
från Trollhättan.
Thor visade oss hela tillverkningen.
Mycket primitivt men charmigt. När

Så här hade instrumentbrädan till Sonetten kunnat se ut om Coggiola fått bestämma.
Askkopp var viktigt på den tiden.
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man var klar med en viss montering
ropade man på varandra och tryckte
bilarna, som löpte i U-balkar, framåt.
All limning av sidopapp, ljuddämpningsmattor och inredning sköttes av
en person. Han var dövstum, otroligt
noggrann och pedant, aldrig några
backjobb. Men vilken miljö med stora tunnor med kontaktlim. Uj Uj!!!!
Man hade mycket besvär med Lasse Lönndahls 74:a som skulle utrustas
med strålkastartorkare. En annan grej
med problem vid tillverkningen var
AC; det var väldigt trångt. Låsningen av huven var ett problem. Testen
av detta var att köra med full fart över
hoppet i järnvägsövergången i Arlöv.
Var huven låst efter detta var det OK.

Ett modernare alternativ, en välvd instrumentbräda från Coggiolas designkontor. Till
och med klockan hade fått plats i Sonett III!
Men en lucka för handskfacket hade inte
varit fel.
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Jag fick en god kontakt med Thor
som även hade en fästmö i Lilla Edet
där jag kommer ifrån, så han fixade
originalfärg och diverse bra att ha grejor till mig.
Sedan lades tillverkningen ned 1974
och kontakten med Thor minskade.
En intressant sak är att Thors pappa Erling Fjugstad var konstruktör
till den norska bilen ”Troll” som 1956
tillverkades i Lunde Telemark i 5 ex-

En detaljbild från ritningen. Som ni ser är
den från sent 1968 och var ett förslag för
Sonett III.

emplar. Trollbilen var som Sonetten
tillverkad i glasfiber, med 2-taktsmotor från Gutbrod på 700 cc och 30 hk.
Tanken var att utrusta Troll med en
motor och växellåda från Saab. Gå
gärna in på https://trollbilen.no/ och
se mer av detta äventyr.
Jag har jobbat många år i Stenungsund som tekniker inom petrokemi och
i slutet av 90-talet när jag jobbade som
ansvarig för underhållet inom forskning och utveckling fick jag reda på
att vi skulle få en ny underhållschef;
hans namn var Thor Fjugstad. Det var
ju spännande att träffas igen efter så
många år. Thor hade gått vidare inom
Saab, bl.a. jobbat i Rüsselheim. Han
kom närmast från Tanum som chef
för klädseltillverkning.
Av Thor fick jag då diabilder från
tillverkningen, originalbilder på pro3/2019

Framsidan på Björn Svallners bok som trots
att den kom ut redan 1983, eller kanske därför, har betraktats som den bok om Sonetten
man hämtat fakta ur.

totyp av instrumentbrädan till Sonett.
En bild från Coggiola finns i boken
Alla Saabs Sportbilar av Björn Svallner. Det var ju Designhuset Sergio
Coggiola som delvis ritade om Sonett
ll till Sonett lll. En bild är från någon
designer ”Rejson”.
Sergio Coggiola (1928-1989) jobbade i 14 år hos Ghia med Pietro Frua
som chef och öppnade eget 1966 i Or-

Samma instrumentbräda i boken som på
bilden sid. 12. Även den i svartvitt vilket tyvärr alla bilderna i Björns bok var. Trycktekniken har gått framåt sedan dess.

bassano, Turin. Både Saab och Volvo
anlitade Carrozziere Coggiola. Saab
med Sonett lll 1970 och Volvo med
262C och P1800 ES. Jag har även
lärt mig att ”cruscotto” på italienska
betyder instrumentbräda.
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SAAB Car Museum Festival
Hans Johnsson,
foto Johnny Johansson

Huvudtema för festivalen var i år Design.
Festivalens arrangörer: SAAB Car Museum, Club Sonett Sweden,
SAAB Turbo Club of Sweden och Svenska SAAB-klubben.
Festivalen startade på fredagen den
7/6 med flera intressanta utställningar och SAAB-seminarier. Ett av seminarierna handlade om SAAB Veteraner grupp 3 Racingcar, som hölls av
Ulf G Andersson och Åke Zackrisson.
På lördagen var det dags för den stora bilutställningen. Drygt 1000 bilar
kom och ställde upp sig på sina respektive utställningsplatser. Bilarna var
uppdelade i 12 olika klasser, nytt för
i år var klassen Nya 9-5.
Många fina Sonetter kom till Sonettklassen. Extra roligt var det att det var
så många 2-taktare. Hela 7 stycken.
Stefan Ivarsson lånade för dagen sin
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fars, Inge Ivarssons fina Sonett III,
som vann klassen.
Tyvärr kom det ett par rejäla regnskurar under dagen, men under prisutdelningen tittade solen fram igen.
Det var även föredrag inne på museet på lördagen. Från SAAB Design
kom Einar Hareide och Simon Padian och höll föredrag.
Festivalen avslutade på söndagen
med reservdelsmarknad. Många säljare och köpare tampades i regnet som
höll i sig under hela dagen.
Men i stort sett var det en bra marknad. Vad gör väl regnskurar när intresset för reservdelar är stort.
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Sonetter
med en ägare

registreringsdatum och förvärvsdatum
för förste/nuvarande ägare. Den här
Sonetten har alltså bytt ägare sex gånger, troligen är situationen liknande för
de övriga Sonetterna i min lista som
har förvärvsdatum senare än registreringsdatum.
Om jag bara tar med de Sonetter
som har förvärvsdatum samma som

de l 2

Johnny Johansson

Jag skrev en artikel om Sonetter med
en ägare, den var införd i Sonettvärlden nr. 2/2019. Där har jag en lista på
Sonetter som fortfarande är registrerade på förste ägare. Jag gjorde listan med hjälp av den information som
finns i Bilregistret. Jag ifrågasatte om
all information i Bilregistret är korrekt, då flera av Sonetterna i min lista har förvärvsdatum för förste/nuvarande ägare som ligger långt senare än registreringsdatum.
Jag fick ett mejl från vår medlem
Mats Jonsson; han skriver: ”Ang. artikeln om första ägare till Sonetter så
spökar skyltreformen i början av 70-talet till det en del.”
För er som inte var med då:
Då, i början av 70-talet, bytte man
system för registreringsnummer. I det
gamla systemet ingick länsbokstaven
i reg.numret (t.ex., min första Sonett
hade reg.nr. N22492; jag bodde i Falkenberg, N är länsbokstav för Halland), bilen fick nytt reg.nr. när den
såldes om nye ägaren bodde i ett annat län. I det nya systemet, med tre
bokstäver och tre siffror, behåller bilen sitt registreringsnummer och man
kan numera inte se på registreringsnumret var i Sverige ägaren bor.
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Mats berättar om Sonett II:an med
reg.nr. AOL322, som enligt Bilregistret har reg.datum 19660701 och förvärvsdatum för förste/nuvarande ägare 19720725:
”… så är första ägaren Saab-Ana i
Nyköping själva och då hade den reg
nummer D8702. I april 1967 såldes den
till Tax Productions AB på Lidingö
och bilen fick regnummer AA272. Tax
står för Torbjörn Axelman. Filmskapare. Han skapade en C-film som heter ”Lejonsommar” som spelades in på
Gotland där bland annat Lasse Åberg
kutar runt efter en flock får samtidigt
som den här bilen åker runt med jämna mellanrum. Det är en höjdarfilm.
Sven-Bertil Taube är med. Och Uffe
Brunnberg vill jag minnas. Och Ardy
Strüwer. Kokar man ner tre timmar
film så blir det 10 minuter Sonett.
I september 1968 köpte Ana tillbaka bilen och då fick den regnr
D42392 och månaden efter såldes
den till Stigtomta utanför Nyköping.
Ett halvår senare blev det en ny ägare i Nyköping som troligen hade den
tills att nuvarande ägare köpte den
25/7 1972.”
Det här förklarar varför det, enligt
Bilregistret, kan vara så lång tid mellan
3/2019

registreringsdatum, blir listan mycket kortare:
När det gäller antalet ägare till äldre
bilar, kan vi inte lita på att uppgifterna i Bilregistret är korrekta. När det
gäller våra Sonetter, finns det också
annan information i Bilregistret som
inte stämmer. Jag återkommer till det
i en annan artikel.

Medl.				
nr. Namn
Postadress
Mod. Årsm.
805 Gösta Jakfors
Sjuntorp
I
1957
449 Börje Pettersson
Östhammar
V4 1968
72 Arne Henriksson Skummeslövsstrand III 1972
1204 Christer Wrangsten Höviksnäs
III 1972

Registr.
nummer
GHP432
FYD102
FJY444
BOS027

Registr.
datum
19940606
19681212
19720629
19721117

Förvärv
datum
våren1964
19681212
19720629
19721117

Avställd
Nej
Nej
Nej
20130514

Bilder från 1968 års försäljningsbroschyr för SAAB Sonett
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Sonetter på film eller TV
Jan-David Skavén
Många av er har säkert sett Sonetter på film eller TV. Men få har förmodligen varit medvetna om att Sonetterna har medverkat i så många
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filmer och ibland på TV. Att det
blivit så är förstås inte en slump
men troligen inte heller ett resultat av produktplacering från Saabs
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sida. Andra bilproducenter bjuder
över varandra för att få in sina bilar i olika filmer.
Om ni går in på länken: https://www.
imcdb.org/vehicles_make-SAAB_model-Sonett.html så får ni upp de filmer
vi visar här på sidan. Går ni sedan vi-

3/2019

dare och trycker på respektive filmtitel
så ser man också andra medverkande
bilar i den filmen. Känner ni till andra filmer Sonetten varit med i så får
ni gärna informera redaktionen även
om vi kanske inte har teknisk möjlighet att visa just den Sonetten från den
filmen i bild. I så fall kompletterar vi
listan i något kommande nummer av
Sonettvärlden.
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Nytt namn
i styrelsen,
Annelie Blom
Jag heter Annelie Blom och tillträdde
som sekreterare i Club Sonett Sweden i samband med årsmötet som i år
hölls vid Björkenäs mopedmuseum,
den 11 maj 2019.
När jag inte håller på med Saab jobbar jag som IT-konsult med Microsofts
affärssystem Dynamics NAV, Business
Central. För mig finns det många olika intresseområden såsom trädgård,
textilier, handarbete med frivoliteter,
motion och hälsa.
Jag säger ibland att jag aldrig har
långtråkigt, berikar livet med många
olika intressen.
Glömde ett intresse till, kör veteranmotorcykel också, Husqvarna 550 cc,
årsmodell 1928. Ett veteranrally brukar det bli, Nymans vänners årliga lopp
i Uppsala på 10 mil, tillsammans med
min far.
Ända sedan uppväxten har Saab
funnits i mitt hjärta, både som daglig bruksbil och som entusiastbil. En
önskedröm var länge en Saab Sonett.
Så en dag åkte min man Roine på
herresa till USA och under resan hör
han av sig att han har hittat en Sonett
som han redan har köpt. Han hade ett
foto med sig på en Sonett och frågade om han visste någon som hade en
till salu. Under USA resan kom de till
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en motormarknad i Los Angeles, Pomona Swapmeet. Där på ett släp stod
den solbrända Sonetten, som blev vår
under 2004. Det tog dock 6 månader
innan den var hemma i Sverige.

Solbränd, inte mycket kvar inuti,
men med fördelen ingen rost och relativt komplett i övrigt.
Restaureringen påbörjades, men
enbart några sommarveckor per år,
samt sökande efter original inredning
så åren löpte på, men 2016 blev det
allvar och vi hyrde ett garage för att
lättare kunna göra jobb varje vecka
för att få den klar. I oktober 2016 var
det äntligen dags att få köra iväg den
på lackning.
Vinter och vår 2017 pågick montering och inredning med gemensamma krafter med Roine som chef och
med mig som ”hjälpreda” och administratör. Vi hann inte få bilen klar
till klubbens årsmöte 2017, men gans
3/2019

ka nära. I juli 2017 blev det äntligen
klart med registreringsbesiktningen.
Samma dag var det Saabtema kväll på
Ulva kvarns fordonsträff och vi for dit
direkt, det blev min första ”körning”
nu som färdig bil, härlig känsla, seger,
äntligen körbar!
Ser fram emot att anta utmaningen
som sekreterare i klubben, nybliven
familjemedlem och att putsa, vårda
och köra Sonetten.

Övriga Saabar inom vår familj (mor,
far, dotter och son)
Saab 96 1960 (under renovering)
Saab 96 1978
Saab 97 1973, Sonetten
Saab 900 ”Toppola” 1992
Saab 9-3 cab 2008
Saab 9-5 xwd 2010
Saab 9-5 Aero xwd 2010
Saabo 1967
SAAB finns i hjärtat️

Ut på picknick med
Sonetten, en av sommarens nöjen

3/2019
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Intsaab 2019

uppställda och även Orio fanns med;
alla dessa sponsrade träffen.
På eftermiddagen gick Peter Bäckström och talade om de olika Saabmodellerna som var uppställda och vilka
Saabmodeller som var hans favoriter
vilket var de flesta (utvalda av arrang-

Åke Olsson

Vi började med att åka till Termunterzijl via EMS-floden (såg inga EMS:er)
för att deltaga i Northern Pretour till
Intsaab 2019.

Torsdagen blev det besök med guidad visning och provsmakning (!) på
ett litet bryggeri med stora planer.
Man höll på att återbygga ett gammalt ”castel” med plats för båtar i botten som hade direktanslutning till kanalen. Markplanet skulle vara till ölproduktionen , övervåningen ska bli
bostad, det byggdes på gammat vis
med ekstockar och tegel där ekstockarna pluggades istället för att använda modern fästteknik.

Måndagskvällen samlades alla deltagarna på Camping Zeestrand och
intog en gemensam kvällsmåltid med
presentation av deltagarna och genomgång av Pretouren.
På tisdagen fick deltagarna en intressant visning av ett vattenreningsverk
i närheten. Kvällen var fri från evenemang och det fick bli en grillkväll.
Onsdagen så åkte vi en ”scenic tour”
genom ett vackert land med många
kanaler och mycket cyklar för att avsluta dagen i Tyskland på en camping
där även den södra Pretouren anslöt.

Vi hann även med ett besök hos en
riktig förgasarguru med mycket intressanta historier.
På fredagen så åkte vi först till Saabmuseum Dalfsen (www.takt2aero.nl).
22
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På vägen dit så mötte vi den första
Sonetten. Efter museet så var det dags
att åka till Weerselo och anmäla oss.
Här var campingen i omedelbar närhet till träffområdet och den var välfylld med entusiaster. På kvällen var
det uppdukat buffébord med mycket god mat.
Lördagen började på ett flygfält med
olika tävlingsmoment för de som ville
deltaga. Det fanns även en möjlighet
att köra bilen ”på rulle” för att mäta
effekten. Här var det många försäljare
3/2019

ören). Här var samtliga Sonettmodeller representerade. Det var mycket information som framfördes på ett lättsamt och trevligt sätt.
På lördag kväll var det middag med
sedvanlig gåvoöverlämning från de
deltagande Saabklubbarna och det
avslutades med livemusik.
Vi åkte hem tidigt på söndagen
så vi missade marknaden och
prisutdelningen. Trots påkört rådjur
och turbohaveri så var det en lyckad träff.
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Sonetter i syd 2019
Bengt Åkesson

Blandat från olika träffar

träff hos Sten Norbergs Bil AB i Mala
och det kom några Sonetter också.

På träffen på Bråsarps station kom ett
gäng hörselskadade turister från Tyskland och dessa damer gillade Sonetten.

Saxtorp

Saabträff på Hovdala slott i samband
med Snapphanerallyt.

Andra torsdagen i månaden har vi träff
på Bialitt med Saabklubbens Skåniasektion och här brukar det alltid vara
någon Sonett på plats.

Håkan Asps V4a

Harlösa

Skåniasektionen arrangerar varje år
en Saabmarknad i Saxtorp och även
här dyker det upp Sonetter.

Tisdagsträffarna
Sten Norbergs Bil AB, Sonett III

Fint Sonettekipage på årets Saabträff
i Höör

I Gärsnäs på Österlen arrangeras det
också träffar och här är Bengt Åkesson på besök.
24

Provsittning
Gamla bränneriet i Harlösa har blivit
ett museum och det anordnas träffar
där under sommarmånaderna. Vid detta tillfälle besöktes platsen av Håkan
Asp i röd V4a, Anders Cronvalls blå
V4a och Bengt Åkessons IIIa.

Mala
Skåniasektionen arrangerade Saab3/2019

Barnen brukar gilla Sonetterna och
då kan man bjuda på en provsittning.
3/2019

Tisdagsträffarna i Löddeköpinge drar
mycket publik och vid detta tillfälle dök
Kjell Eriksson upp med sin röda IIIa
och Bengt Åkesson med sin vinröda.
25

Flyg och Saab = sant
Manfred Weis

Motorhistoriska Riksförbundets
Nyhetsblad

Varje år i augusti så
arrangeras en intressant veteranfordons
träff vid flygplatsen
Butzbach i Hessen.
Det är en otvungen träff där man kan
åka när man vill. Varje
år är jag där med min
Sonett vilken väcker
en stor uppmärksam-

Nr 1, mars 2019

Riksantikvarieämbetet föreslår lagskydd för det rörliga kultarvet

het då ingen känner
till dessa fordon och
många människor
är förvånade över
att Saab byggt en så
vacker bil. Även flygarna bredvid var begeistrade och bjöd in
till en fotosession med
såväl flyg som Saab.
26

PåVäg
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I dag finns ingen särskild lagstiftning som skyddar bredden av det
rörliga kulturarvet, det vill säga de
historiska transportmedlen på väg,
vatten, räls och i luften, mot problem skapade i modern myndighetsutövning. Nu kan det bli ändring på det.
Motorhistoriska Riksförbundet
har genom samarbetet inom Transporthistoriskt Nätverk under flera
år arbetat för ett stärkt lagskydd.
Våra framställningar till riksdagspolitikerna gav äntligen frukt då
ett tillkännagivande gjordes från
riksdagen i samband med kulturarvspropositionen 2017. Regeringen fick av riksdagen uppdraget att
skyndsamt utreda förutsättningarna för ett lagskydd för det rörliga
kulturarvet.
Kulturdepartementet lämnade
uppgiften till Riksantikvarieämbetet (RAÄ), vars utredning nu
är klar. I denna föreslår Riksantikvarieämbetet att en hänsynsre-
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gel införs i Kulturmiljölagens första kapitel, med det uttalade syftet
att myndigheter ska ta hänsyn till
intresset av att bevara och använda historiska transportmedel. Rapporten går på djupet i komplexiteten kring dessa transportmedels
möjligheter till ett levande bevarande i relation till moderna lagkrav, till exempel inom miljö-och
trafiksäkerhetsområdet. Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2020.
– Ett synnerligen väl utfört uppdrag av Riksantikvarieämbetet.
Rapportens slutsatser, samt förslaget om en hänsynsregel i Kulturmiljölagen, innebär en revolutionerande bekräftelse för det rörliga
kulturarvet. Nu återstår att se hur
regeringen hanterar förslaget. Om
det går igenom i riksdagen innebär
det ett stort steg för de myndigheter vars beslut påverkar möjligheten att hålla det rörliga kulturarvet just rörligt, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt.
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Reservdelar till Din Sonett

Sveriges tredje och
minsta bilfabrik gör 		

ån tidnin

gen
1966

Fem Saab Sonett om dagen

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 nytillverkar vissa efterfrågade delar. En komplett reservdelslista
publiceras en gång om året i klubbtidningen Sonettvärlden.
Du kan även hitta listan på vår hemsida
www.sonettclub.se.

Sven-Olof Juhall

Upp till 4 veckors leveranstid. Fraktkostnad tillkommer!

Bromsljuskontakt, Sonett II V4
art 7175680
Pris 160:-/st, plus frakt.

Sveriges enda plastkaross, den till Saab Sonett, görs i Arlöv, hör man då
och då viskas. ASJ i Arlöv hör inte till de mest högljudda när det gäller
att presentera sin tillverkning. Det är kanske orsaken till att man hör påståendet ovan. Men det är fel, plastkarossen och motorn till Sonetten är
praktiskt taget det enda som inte görs i Arlöv. Där sker i stället hela tillverkningen i övrigt och sammansättningen för denna Sveriges mest exklusiva sportbil, som i och med V 4-motorns inträde på arenan nu också börjar lanseras i Sverige. Tillverkad i Sveriges tredje och mest anonyma bilfabrik, 40 man stark, som producerar fem bilar om dagen eller 1.000 per år.
Inte har kollegan Erik Bergsten på
Göteborgs-TV behövt åka till Frankrike för att studera hur det går till att
göra en plastkaross. Det hade räckt
med småländska industriorten Ljungby. där Trelleborgsplast tillverkar karosserna till Saab Sonett, för övrigt i
så få som fem (säger 5) delar.
Motorhuven med främre stänkskärmarna i en del, två dörrar, en baklucka

Brake light switch, Sonett II V4
art 7175680.
Price 160 SEK /each, plus freight.

Bromsljuskontakt, Sonett III,
art 7175680/1
Pris 160 :-/st, plus frakt

Svepande fart visar Sonetten i aktion.

och så resterande karosseri i en enda
stor del, är de delar som sammansätts
till en kaross.
Motor, axlar, bromssystem, ratt och
styrstång kommer från Trollhättan, liksom en del smådetaljer, men sedan är
det dax för den tredjedel av ASJ i Arlöv, som sysslar med biltillverkning,
att ta vid.
Ingenjör Björn Andreasson är chef
för tillverkningen och tillika konstruktör av Sonetten, som ritats av Björn
Karlström.

Löpande band

Brake light switch, Sonett III
art 7175680/1.
Price 160 SEK/each, plus freight.
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Artikel fr

De flesta delarna till ramkonstruktionen, som på modernt maner inte innehåller balkar är uppbyggd som en plåtlåda, pressas i Arlöv, där också fälgarna tillverkas.
Trots sin litenhet jämfört med jättar (enligt svenskt sätt att se) som
3/2019
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Saab och Volvo, har man infört löpande bandprincipen, där det från
den helt avskalade ramkonstruktionen så småningom växer fram en färdig bil.
Givetvis är Sonetten i sin "litenhet" i mångt och mycket ett handbygge men tillverkningen går enligt
större föredöme i moment, där varje
arbetare utmed bandet har sina arbetsuppgifter.

Finesser
En del finesser har man också sett
till utöver vad som är så att säga
standard på en sportbil. Den ledade rattstången som är standardkrav
i USA får svenska köpare på köpet, liksom en förstärkt motorplåt,
som viker ner motorn vid en kraftig krock och hindrar denna från att
tränga in i kupén.
Ensam är Sonetten också om en inbyggd störtbåge strax bakom föraren,
ett led i ett flertal detaljer, som förstärker plastkarossen.

Inte en buckla
Det verkar annars inte behövas. En bil
som just nu står ute i Arlöv sopade av
vägen i god fart, såpass att sidorutan
flög all världens väg. Men karossen
hade inte en buckla, några repor var
allt som fanns. Ett bevis så gott som
något på plastkarossens stryktålighet.
Det finns exempel på tävlingssonetter som rullat runt, hamnat på alla fyra
hjulen igen och fortsatt med ytterst
små skador på karossen.
Motorn är något modifierad jämfört
med V 4-motorn på standardsaaben.
Starkare ventilfjädrar och ett par andra
förändringar gör att man kan ta ut 65
hk ur motorn vid 5500 varv, som an
ges som den kritiska varvtalsgränsen.
Den noggrannhet arbetarna lägger i
dagen i Arlöv när det gäller att göra en
Sonett ger belägg för uttrycket svensk
kvalitet på samma sätt som hos Saab
och Volvo. Det har man upptäckt inte
minst på den amerikariska västkusten där Saab Sonett går åt som "smör
i Småland".

Johan Helenius,
Alunda
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!
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Det skrivs om oss
och våra bilar
av Jan-David Skavén

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

Classic Cars
Artikeln från nr 9, 2018 vilken vi fått
från Axel Boey handlar om Robert
Ely och hans bilsamlande. Robert stod
i valet om han skulle köpa ett nyare
hus eller börja samla bilar. Han valde
det senare då han menade att nyare
hus ofta har väldigt dåligt med plats
för bilar. Samlingen består bland annat av en Piper GTT, en Lancia Belna (1934), Ginetta G15 (1973), Autobianchi Stellina (1965), Lancia Ardea Special(1954), Hupmobile Model
20 (1912) och så en Saab Sonett III
(1973). Vi har inte räknat upp allt i
hans samling men totalt består den av
14 fordon från 1912-2000.
Egentligen letade han efter en Volvo
142 S men när han kollade igenom
svenska auktionssidor så föll ögonen
på denna Sonett. Den såg ut att vara
i original, i bra skick och rätt prissatt.
Formen väckte nyfikenhet, den var
”onekligen egendomlig”. Efter att ha
kört med sin biltransportbil i många
timmar till norr om polcirkeln så mötte
han den trevliga säljaren. Bilen hade
bara gått 10700 mil och Robert är bara
den tredje ägaren. Chassiet inger för3/2019

troende, V4 motorn drar bra och den
låter härligt. Det enda problemet är
att bli vän med frihjulet. Robert älskar
designen, stolarna med de höga ryggarna, de öppningsbara bakre fönstren och pop-up strålkastarna. Dessutom den vanliga Saabsäkerheten med
stålgolvet från 96:an, de USA-inspire31

rade absorberande stötfångarna, trepunktsbältena och störtburen.
Ja, en sak till; han försöker verkligen
använda sina fordon, det är inga museiföremål.

You Tube
Bo Sehlberg i Umeå tipsade om en video med Tom Donney när han visar
sin replika av en Sonett I med ch.nr.
634007. Bilen registrerades första
gången 1996-06-07. Den exporterades från Sverige 2018-07-12 och då
hade den gått 6810 mil. Mest handlar
videon om hur avgassystemet till en
tvåtaktare ska vara utformat. Man får
förstås se den röda replikan byggd i
Sverige och som vanligt när Tom Donney filmar så visar han runt i verkstaden där bl.a. hans tävlingssonett II
står; den som han hela tiden försöker
att slå hastighetsrekord med i Bonneville Salt Flats.

valen. Tyvärr var ju inte vädret så nådigt men med de cirka 1000 Saabbilarna och 30000 besökarna så var det
säkert många som kunde återse vänner från hela världen. Under en av bilderna med Sonetter så var bildtexten:
”Det kryllade av både Saabbilar och
Saabentusiaster på Innovatumområdet under helgens festival”. Festivalgeneral för hela arrangemanget var
förstås Saabsmuseets intendent Peter Bäckström.

Veteransbilstv
Som vi nog skrivit tidigare så finns det
möjlighet för de som vill att få mail
från Veteranbilstv med länkar till olika bilträffar eller bilmodeller. Det är
Bernt Ståhl som åker runt och intervjuar ägarna som gärna berättar om
sina favoriter. Först brukar Bernt in-

det här har ju ändå en liten anknytning till Sonetter för Torsten har ju
en sådan också. Närmare bestämt en
Sonett III från 1972 och den syntes
i bild flera gånger. Torsten ska ha all
heder för sitt Saabsamlande och Bernt
för att han åker runt, intervjuar och
sedan mailar till de som har intresse.
Om ni vill kolla så är länken: www.
veteranbilstv.se

Aftonbladet
Johann Schemat i Västerås läste en artikel den 15 mars i Aftonbladet. Rubriken var ”Vid 70 satsar jag på popkarriär igen”. Så vem kan det handla om som både sjunger och har en
Sonett? För annars hade ju inte denna artikel noterats i denna spalt. Ar-

NDR
Hasse Eklund mailade mig om filmen ”Drömresan på Göta Kanal”. Det
fanns förstås en anledning till det och
för att vara tydlig; det var inte just kanalresan. Filmen som är 1timme och 45
minuter lång handlade om en resa med
det gamla kanalfartyget Juno från Göteborg till Stockholm. Den har visats
i Tyskland och där setts av en miljon
tittare. Men att bara visa just kanalen

TTELA
Att Trollhättans lokaltidning TTELA
den 10 juni gör ett stort uppslag om
Saabfestivalen i juni 2019 är kanske
inte att förvånas över. Johnny Johansson i Vargön sände mig klippet som
visar både bilder och text från festi-
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tikeln handlar förstås om Åse Kleveland som är en väldigt mångsidig person. Hon började karriären som sångerska men har även varit VD på Svenska Filminstitutet, chef för en nöjespark, chef för norska rikskonserter
och dessutom kulturminister i Norge
mellan 1990-1996. På sistone har hon
dock återvänt till musiken och spelat
in en musikvideo där hon åker runt i
en öppen sportbil och sjunger ”Fritt
liv” ihop med Raga Rockers. Och så
kommer anledningen till att artikeln
är med i ”Det skrivs…”: Åse säger att
”privat kör jag fortfarande min Saab
Sonett som jag köpte 1968”. Det är
väl hon och Lasse Lönndahl som varit de artister som man främst förknippar med Saab Sonett. Båda har bidragit till att göra modellen känd bland
allmänheten.

tervjua ägaren och man kollar på och
i bilen och sedan blir det en tur med
den i omgivningen. En av de som intervjuats är vår medlem Torsten Andersson i Sävsjö. Torsten har ju en hel
del Saabar att välja bland men huvudobjektet denna gång var hans härliga Saab 92 från 1951, en A-modell
som inte hade en bagagelucka; där satt
tanklocket. Att en bil som är underhållen men orenoverad kan vara så fin
är imponerande. Nå, att jag nämner
3/2019
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och båten i nästan två timmar skulle
nog vara lite enahanda. Så man besöker bland annat en bondgård och nästa
stopp var nära Trollhättan. Ja, närmare bestämt Grästorpstrakten och Hasse Eklunds verkstad där man filmar
en god stund. Har själv varit där och
den verkstaden är väl värd att se. Nå,
Hasse mekar lite med sin Sonett, kanske mer för syns skull än att det verkligen behövdes då han och en kamrat
skulle slå följe till en bilträff i Trollhättan. En drönare tar de obligatoriska bilderna ovanifrån och sedan får vi
se bilarna vid själva träffen. Där står
för övrigt ytterligare en Sonett, nämligen Lars-Göran Hanssons gula Sonett I replika. Jag undrar hur många
i Tyskland som fått upp ögonen för
Sonetter efter den här filmen? Nästa undring är förstås om den kommer
att visas i Sverige.

donshistoriska klubb firade Motorhistoriska Dagen och var bland finalisterna i arrangörstävlingen Kultur på
väg.” Att se vem som äger Sonetten
var omöjligt då reg.nr. var för litet men
ägaren får gärna ge sig till känna till
redaktionen så kan vi nämna det i ett
kommande nummer.

MHRFs försäkringsfolder

Tänk att en Sonett III, 45 år efter produktionsstoppet har en så viktig roll
i videon där sången som ska illustreras heter ”LPX - Give up the Ghost”.
Min enda invändning är väl att artisten i början av videon sitter och röker i bilen och det känns kanske inte
helt modernt.

Vi bifogade som ni säkert sett MHRFs
försäkringsfolder med nummer 2/19 av
Sonettvärlden. Men hur många av er
såg att det faktiskt var med en orange
Sonett III på sidan 6 på en bild? Det
var inte helt lätt att se, för den var liten. Bildtexten löd: ”Götaströms For-
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Musikvideo från YouTube
Både Axel Boey och Dan Gyllensten
sände mig en länk till en musikvideo
där en orange Sonett III syns. Ja, den
glimtar inte bara till utan är en väsentlig ingrediens i videon på YouTube.
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Askkopp för Sonett V4
Bruce Turk/Jan-David Skavén

Har ni någonsin funderat över askkopparnas placering för Sonett V4? Ja,
kanske inte för att ni vill röka i bilen
(eller överhuvudtaget) utan mer för att
de ”ska vara där”. Bruce Turk skrev
några rader om det i Vintage Views
som är en klubbtidning för Vintage
Saab Club of North America.
Enligt Saabs reservdelskatalog och
ritningsarkiv den 14 september 1967,
så infördes den runda askkoppen, av
märket GHE från Tyskland, på dörrpanelen fr o m. ch.nr. 329 till 1228, vilket motsvarar 1968 års modell. Bert
Grahn som då var produktionschef vid
fabriken i Arlöv bekräftar detta och
att det var amerikanarna som krävde
askkopp i Sonetten.
Men på bifogade, något suddiga ritning, går att tyda att eftermontering
av askkoppen fick göras i USA för
chassinummer 329 till 520!
Varför 191 Sonetter levererades till
USA utan askkoppar finns ingen förklaring till enligt Bert, då 1968 års modell av Sonetten varit igång sedan fjortonde september 1967! Kanske var det
så att GHE inte hann få fram askkoppar i tid, men det är ju mer än femtio
år sedan så det är inte så lätt att komma ihåg säger Bert!
Liknande askkoppar har för övrigt
installerats även i andra bilmodeller
från den tiden som Volkswagen, om
än ibland i andra färger.
Fr o m. 1969 års modell ersattes den
runda askkoppen av en fyrkantig på
3/2019

Det här är USA-handlarnas monteringsinstruktion för eftermontering av askoppen,
daterad 13 MRZ (mars) 1968.

samma plats i dörren. När sedan Sonett III lanserades, så var askkoppen
införlivad i instrumentbrädan som den
var redan på på de första Sonetterna 1966/67.
Bilden visar askkoppen monterad i en
"Volkswagenbubbla".
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1966 Sonett II, VIN# 22
Bruce Turk

My wife Lori received a strange telephone call on Thursday September 2nd
2010 while I was at
work. Ronald Barnes from New Castle, PA told her he had
a 1966 Sonett for sale
and wanted to know
if we knew anyone
known address was in Newton Falls
Ohio back in 1975. I told Ronald “I
will see you Saturday”.
To make a very long story short, I
purchased the car and spent the next
few years repairing the rust, replacing
the interior and rebuilding or replacing 100% of the mechanical parts.
Now that the car is finished, Lori and
I enjoy driving it as much as possible
through the New York country side.
that might be interested in buying
it. Lori knew a 1966 was a two stroke and was very excited to tell me
about it when I walked in the door.
The story sounded too good to be
true because a 1966 would make it
a pre-production car and most of
them were already accounted for. I
called Ronald and asked if he knew
what the cars VIN# was; he said
“That’s easy to remember because
it’s 22”. Trying to contain myself I
looked at the Sonett two-stroke registry and sure enough #22’s last
36
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