
Historiken om 
Sonett Il, 
såsom jag såg den 
Av Björn Karlström 
Björn Kar/ström, som bland mycket annat designat Sonett Il har skrivit en 
mycket fyllig och detaljerad artikelserie till Sonettvärlden för att komplet 
tera historiken kring Sonettens tillkomst. Självklart är det Björns person 
liga åsikter som redovisas och vi tar gärna upp eventuella synpunkter på 
tidningens insändarsida. Eventuellt eftertryck av artikelserien får endast 
göras efter medgivande från Björn Kar/ström. 
Vi är mycket glada över att kunna publicera materialet då en del informa 
tion hittills varit opublicerat, bland annat en del av de rika illustrationerna. 

Jan-David Skaven 

Eftersom kunden alltid har rätt, så blev det fortsatta arbetet inriktat på att 
åstadkomma en lätt, men tormstyv plåtkonstruktion som skulle ta upp alla laster. 
Karossen - som skulle kunna bytas alltefter modeväxlingarna (om bilen skulle 
bli långlivad) skulle egentligen bara vara ett "dekorativt lock" över chassiet. 

Den 16 november kom ett brev från 
MFI (Rudolf Abelin): Björn Andreas 
son, jag och Ove Dalen skall nu till 
sammans studera projektet, varefter vi 
återkommer. Jag vill emellertid passa 
på att tacka dig för den snabba, och 
med hänsyn till tiden, grundliga bear 
betning som du gjort. Jag anser att vi 
härmed kommit ett stort steg på väg". 
Därefter följde en redogörelse över ett 

besök de haft av representanter för 
Gnarp för att diskutera en etablering av 
en bilfabrik på den orten. Med på 
sammanträdet hade även varit byrå 
inspektör Tor Karlsson från AMS, och 
alla var mycket entusiastiska ... Vi får 
hoppas att intresset kvarstår slutade 
brevet. 
Den 28 november kallades jag till ett 
sammanträde i Stockholm (KSAKs 
lokaler på Skeppsbron) där bilprojek 
tet återigen diskuterades. Där fram 
kom att direktör Tor Karlsson ansåg att 
det här projektet nog var alltför stort för 
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SPECTRE - ett utkast (preliminärt) till utformningen av den svansmotorförsed 
da ursprungsmodellen. Mellde förkastade den iden och företog att bilen skulle 
göras framhjulsdriven om vi skulle använda Saab sport-motorn ... 
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... detta resulterde i att bilens lay-out ändrades, och antog detta utseende. Detta 
utkast resulterade senare i utformningen av prototypen, MFl-13. 
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Bilden av den öppna versionen visar hur jag tänkt mej en sportversion för USA 
marknaden, med låga vindrutor och targabtige. Det var tänkt att ett lätt plasttak 

lilla Gnarp - i stället framkastades ett 
förslag om Hudiksvall som tänkbar lo 
kaliseringsort - speciellt som en ut 
skeppningshamn lätt kunde ordnas 
där! Nu började visst medvind fylla 
våra segel. .. ! 
Under november månad byggde jag 
också modell i skala 1:10 av bilen (i 
dess preliminära skick) - den blev fär 
dig 29/11 och fotograferades samma 
dag. Den 2/12 hämtade Ove Dalen 
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modellen fvb till M FI, och den 3/12 
skickades de då framkallade färgfoto 
na till MFI, som vidarebefordrade dem 
till SAAB. Detta resulterade i ett besök 
på SAAB i Trollhättan den 12/12, av 
mej, samt ingenjörerna R Abelin, B 
Andreasson och O Dalen från M FI. Där 
"spikades" då bilens grundkoncept · 
Chassi i form av en plåtlåda, fram 
hjulsdrift och SAABs Sportmotor med 
tillhörande hjulställ. Om serien skulle 

• 
skulle få plats i bagageluckan, som täckte hela bakvagnen. Skissen är från 
1964, och bilen har följaktligen den ursprungliga MFl-13 nosen. 

överstiga 1000 ex, skulle SAAB också 
försöka få fram en starkare motor. 
Ritningar på lämpliga chassidetaljer 
överlämnades då också till oss - som 
jag sedan aldrig såg röken av. Däremot 
fick jag en ritning på motorn. 
Nu kunde det verkliga konstruktions 
arbetet börja! Först och främst be 
stämdes det att jag, som var mest 
"hemma på bilar", samt dessutom väl 
kände SAAB-bilarna (hade ägt och 

kört olika modeller av 92, 93 och 96- 
versionerna under årens lopp, och 
redan hade en SAAB-Sport tillgänglig 
i garaget), skulle rita bilen i min atelje 
i Bromma, och skicka ritningarna allt 
efter som de blev färdiga till MFI/Mal 
mö, där de skulle tas om hand av i 
första hand Björn Andreasson. 
Eftersom MFI saknade pressverktyg 
för biltillverkning, bestämdes att 
chassilådan skulle konstrueras så att 
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den gick att tillverka med tillgängliga 
böjnings-, bocknings- och rullvals 
verktyg som fanns på Malmöfabriken. 
Vidare bestämdes att projektet i fort 
sättningen skulle kallas MFl-13 - av 
vidskepliga skäl kunde siffran 13 inte 
gärna användas för flygplansprojekt - 
samt att bilen skulle tas fram på kortast 
möjliga tid. 
Med tanke på min eventuella anställ 
ning som projektledare för den tänkta 
bilfabriken, så gick jag med på att 
endast belasta projektet med mina 

rena utgifter (ritningskopior, resor 
mm). Eftersom jag arbetade som free 
lance (konsult, industridesignerfördiv 
firmor) blev det ett hårt dubbelarbete 
för att jag under arbetet med bilen 
skulle få en inkomst att leva på. Att jag 
lyckades med detta berodde på att 
nattlampan fick lysa flitigt under M Fl- 
13 tiden. 
Dagen efter besöket i Trollhättan drog 
jag de första strecken på det egentli 
ga konstruktionsarbete, som med ti 
den blev känt som M Fl-13 ! 

CLUB 

SKRYT ~[]~~ 
SWEDEN 
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ANNU MER! 
Du gör väl det också? Talar om att du är med i Sonettklubben, 
alltså. 
Enklast gör du det genom att köpa och använda klubbens 
dekaler, märken och så vidare. 
Klubbdekalen - som egentligen är två, en stor och en liten - 
kostar bara tio kronor. Billigt ellerhur?Och som sagt, du får både 
den lilla och den stora för en tia. 
När du beställer - sätt in beloppet på klubbens postgirokonto 
35 87 30-0. Glöm inte att tala om vad du heter och vilkägrejor 
du vill ha. 
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