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Lite mer om 
formgivningen 

En av de detaljer på Sonett Il som 
irriterade mej mest var frontens ut 
formning. Det som på vanliga bilar 
kallas kylargrill och har en enorm be 
tydelse för vagnens fysionomi var i 
början ett halvovalt hajgap inramat av 
en illa anslutande låda. Hela paketet 
hängde snett bakåt-inåt men ändå 
alldeles för väl synligt mellan "skid 
brättena" som flankerade. Så kunde 
man bara inte ha det, i synnerhet inte 
om man ville tjusa amerikanare. Där- 

för kunde jag inte låta bli att skissa på 
tänkbara ändringar och försökte då 
också komponera in parkerings- och 
blinkljus samt bumpers av någotså 
när verksam sort. Plus plats för re 
gistreringsskylt. Men det stannade 
vid utkasten. (Det hade blivit för dyrt 
och tidsödande att realisera något av 
dem.) Istället infördes en gjuten 
"golvtralla" som grill och det tillkom 
små runda lampor i spetsen av ko 
niskt grundformade utväxter på si 
dorna om grillen. Billyktor måste ju 
vara utprovade och certifierade, så 
det gällde att hitta färdiga grejar som 
fanns tillgängliga på marknaden eller 

På denna teck 
ning av GAS ser 
vi hur grillen var 
tänkt från början 
men som sedan 
ändrades till 
"golvtrallan ". 
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rent av i det egna huset. Var Björn A. 
fick tag i dom här är mej obekant. 
Enligt dagens sätt att se är dom i pyt 
tigaste laget. 
Varje formgivare har naturligtvis sin 

smak och sina ideal. Vad den ene 
tycker vara förebildligt och eftersträ 
vansvärt kan den andre finna mindre 
tilltalande. För den som med nerv och 
verv ägnar sig åt att teckna eller på 
annat sätt avbilda bilar gäller i stort 
sett samma sak. Några regler som 
säger vad som är vackert eller fult går 
knappast att uppställa. Dessutom 
förändras ju vår smak allteftersom vi 
påverkas av modet och utvecklingen 
i stort. 
Jaguar E-type kommer väl (nästan) 

alla ihåg? Den suveräne och för sina 
många sköna bilkreationer världsbe 
römde Pinin Farina, salig i åminnelse, 
betecknade den bilen som katastro- 

Mörka speglingar i karosssidan ger gär 
na osköna effekter. Här bildas en ful 
puckel i området nedanför vindrutestol 
pen. Orsak: Från strålkastaren och bak 
åt övergår kaross- och skärmsidan från 
cylindrisk välvning till en kantigare kur 
vatur. 

fal vad utseendet beträffar. Jag tyck 
er han hade rätt. Men många, många 
ansåg den vara synnerligen attraktiv i 
form och linjer. Man kan alltså inte 
påstå att den var ful, fast åtskilliga 
tyckte det, t.o.m. en expert på områ 
det. 
Trots det jag nu sagt vågar jag i alla 

fall hävda att några normer bör gälla: 
1. Man bör vara mycket försiktig med 

att blanda olika stilarter. Varje for 
melement bör foga in sig i helheten 
på ett för ögat tilltalande sätt och 
samverka med övriga delar till att 
göra slutprodukten både spännan 
de och harmonisk. Rytm och ac 
center är viktiga. 
Dominerande kurvor och linjer bör 
ha samma spänst och uppfattas 
som naturliga eller väl integrerade. 

2. Bilens hela yttre och inre, skall tala 
om till vilken kategori den är menad 
att räknas. 

3. En viss familjekaraktär bör i regel 
eftersträvas. Man skall inte behöva 
gå och läsa på emblem och be 
teckningar för att få reda på fabri 
katet. 
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96:an råkade lätt ut för liknande linjefördärvande speglingseffekter. Formgivare bör 
tänka på ljusets infalls- och reflektionsvinklar! Sason gjorde det med "Catherina". 
Och proffs gör det alltid. 

4. Formgivarna måste tänka på hur 
blanka ytor reflekterar ljus och 
speglar omgivningen. Designskis 
ser och följande modeller i lera kan 
se mycket attraktiva ut, men om 
man inte prövar (eller kan förutse) 
hur designen återkastar himmels 
ljus och speglar omvärlden i blankt 
utförande kan man råka ut för min 
dre angenäma överraskningar. 

(Saab 92-96 utgör tyvärr exempel 
på att kurvaturer får flytet förstört, 
brutet, av "horisontens" krumma 
återspegling. 
Även Sonett Il och V4 ser "puck 
lig" ut i sidan om den står parkerad 
så att mörka ting i landskapet skär 
ovanljusets underkant.) 

Forts. i nästa nummer. 

I samband med Gas artikel, om den första Sonettens tillkomst och utveckling, kan 
kanske denna avslöjande bild vara på sin plats. Bilden visar enligt den påpasslige 
fotografen, Kjell Wihlborg, hur det gick till då prototypen för Sonett Il/ togs fram. Om 
utvecklingen skedde vid Trollhättan eller Arlöv framgår inte av bilden men det troliga 
är väl att det skedde i skånska Arlöv, eftersom fotografen har sin bostad i Oxie i 
samma landskap. Redaktionen bugar och tackar för denna påpassligt tagna bild och 
hoppas den manar till efterföljd av klubbens övriga medlemmar. 
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