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-Hade Du tankar på specialkom 
ponenter for chassi och motor i 
stället för Saab 93-delar till Sonett 
l:an? -1 det sammanhanget kan jag 
inte direkt påminna mig någon 
annan komponent eller system än 
Från 93:an. Anledningen var bland 
annat kostnadsskäl. det hade inte 
gått på annat sätt. Dessutom ville 

jag visa vad Saabbilen dög till. Det 
var en av punkterna att 90% av 
bilen skulle bestå av Saabs stan 
dardetaljer och ingick i filosofin 
när det gäller byggandet av Sonett 
l:an. I och för sig hade jag en 
massa andra tokiga tankar, men 
det fick man lägga band på. Hela 
k ost nadsbite n var en sorts härn- 
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sko, men också en inspiration att 
se vad vi kunde åstadkomma med 
tillgängliga medel. 
Att den blev högerstyrd hade inte 

ett dugg att göra med att jag tyckte 
att det såg sportiga rc u I. Motorag 
gregatet är vä nr (for alt erhålla bästa 
möjliga viktsFördclning) och då går 
hela växelforingsanordningen på hö 
ger sida istället lår vänster. Visserli 
gen hade vi på den högerstyrda stan 
dardbilen till engelska marknaden 
gjort en mekanism for all kunna ha 
aggregatet på det sättet, men det var 
en specialgrej som var klumpig och 
det ville jag inte ha. Därför blev det 
naturliga, all vä x l a på höger sida. 
Den första Sonetten som byggdes 
hade ju rauväxel och inte golvväxcl 
och det Fungerade ju relativt bra. Så 

vi använde styrväxeln for högerstyr 
da bilar, men inte växelforingen. 
(Desutom ska man ju komma ihåg, 
att Sverige då hade vänstertrafik, så 
egentligen var det naturligt med en 
högerstyrd bil). 
Motorn var för övrigt en trimmad 

trecylindrig tvåtaktare på 748 cc och 
57,5 SAL~-hk vilket räckte till för att 
ge Sonett I en toppfart på ca. 160 km/ 
h. inte dåligt med tanke på att vi är p[t 
le rn t i o t a le t . fö,- att l"å upp effekten 
f",·t1n standardmotorns 38 SA E-hk 
var motorn försedd med Sole x dub 
belforgasa,~e och dessutom var av 
gassystemet starkt modifierat. Även 
spoltider och kom prcesionsförhål 
landc var annorlunda. 
Efter bilsalongen var det ett v.i l 

digt hallåande. /V\in grundtankc var 
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att göra upp till 25 bilar per år. Det 
Fanns en specialsport klass på den ti 
den. För att komma in i den klassen 
så måste det göras 25 bilar per år. 
Jag tänk te, att 25 bilar per år, det går 
väl att kränga på något sätt. Så var 
då tanken att skapa en entypsklass, 
exakt samma typ som Renault nu har 
med sina roadsters som körs som for 
tävling före varje CP-lopp, det var 
filosofin bakom det hela. 

USA tryckte på 
Men samtidigt kom då USA och 
ville absolut ha Sonetten. Det var 

ett väldigt snackande hit och dit. 
alla människor lade sig i, på alla 
nivåer och på alla avdelningar, rena 
hönshuset. Det skulle ju innebära 
flera än 25 Sonetter och jag var 
absolut motståndare till att göra ett· 
stort antal bilar ( I 00-tals per år) av 
de här bilarna. Det var de inte lämp 
liga for. 

Sonett l:ans tävlingsverksamhet 
Den kan kort sammanfattas på någ 
ra rader: Förutom ett lopp på Gel 
leråsen i Karlskoga och uppvis 
ningstävling i Falkenberg och på 
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Solvalla på SO-talet så blev det inga 
mer tävlingar då. Anledningen var 
i all enkelhet att tävlingsrcglemen 
lel ändrades så alt man i stället 
hade möjlighet all t ä vla med modi 
fierade 93:or. (Detta ansågs Irärnja 
försäljningen av standardbilar mer, 
vilket formodligen var en riktig be 
dömning). Själv fick jag dock inte 
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tävla med Sonetten, det ansågs inte 
lämpligt att· jag höll på med sådana 
"lekar". Det hade jag väl kommit 
till insikt om sjä!v. 1958-59 l'ick jag 
också mer ansvar [ör den totala tck 
n isk a verksamheten, vilket förstås 
tog min tid i anspråk. 
Betydligt senare, 1989, körde Erik 

Carlsson och Torsten Åman ett upp- 

27T 
l§AAB9".47 

\~'11:HiJ,~f,lf 4/99 7 



t 'J'J6 /i'd· ,1,,,.J.: 
Eri]: .,Ja,,a .,a 
111,vck,·1 h1111 
f.:w"I,, 1;·,-,. at! 
.,la ha.,1,:,,ht'!.,. 
r,·/.:,,,.,1,·/ J;,r 75/1 
t"C lll1J/1II','/", 

,·if/.:<'i h,IJI 
,1t·k,," ly,·/...·,ul,·,, 
rure], lllt'() l'tl_t/t'. 
/-~,,,, Pctr): 
lld,-l.,1 r,i,11. 

märksammat lopp i Mille Miglia i 
Italien men då hade Sonett I.an blivit 
veteran för l;,inge sedan. 
Ännu en "tävling" har faktiskt 

körts med Sonett I med ch nr. I. Det 
var i se ptc rn lie r I 996 som Erik 

Carlsson gjorde ett rekordförsök för 
bilar med motorer under 750 cc ut 
anför Falkenberg. 40 år ef'te1· sin de 
but tog Sonetten, och Erik. rekordet 
med 159.4 km/h! 

Fort su u ning pa .u-r ikcln i n~b.ld n u m m c r'. 
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