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Omslagsbild
Att det är mycket snö har aldrig 
hindrat Johan Brusewitz att köra 
med sin Sonett V4 från 1968. 
Bilden togs av Andreas Uddling i 
Umeåtrakten.

Styrelsen 
har ordet!

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

Tidningens adress
c/o Jan-David Skavén 
chefred/ansvarig utgivare
Vinthundsv. 87, 128 62 Sköndal
Tel 08-93 15 65
jdskaven@gmail.com
Hemsida: www.sonettclub.se
Tryck, Wilsons Tryckeri, info@tryck.com 

Styrelsen
Johann Schemat, Ordförande
021-30 05 54
johann.schemat@gmail.com
Jan-David Skavén, redaktör
08-93 15 65
jdskaven@gmail.com
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
070-212 72 22
Berndt Eliasson, layout
073-035 54 03
ble@brevet.se
Per-Gunnar Björck, suppleant
070-454 62 69
pgbjorck@gmail.com
Per Jansson, reservdelsförvaltare
0240-767 46
peja10@telia.com
Bo Sehlberg, webmaster, suppleant
076-769 99 15
bo@sehlberg.net
Johan Brusewitz, klubbmästare
070-559 12 20
mariapamina@gmail.com

Klubbens PlusGirokonto  
35 87 30-0

Medlemsavgift 350:–/år

Klubbens adress
Annelie Blom
073-242 24 33
alibo@telia.com

Nästa nummer av 
SONETTVärLDEN 
beräknas utkomma i början av 
maj.
Sista inlämningsdatum för manu-
skript och annonser 31 mars

2020
blev, som vi alla vet, inte som någon hade tänkt sig.
Mycket i samhället har fått ställas in eller skjutas på framtiden.

Vi fick lägga ner vårmötet och undrade hur vi skulle göra med 
årsmötet.
Styrelsen fick börja ha digitala styrelsemöten och sedan insåg vi 
att ett fysiskt årsmöte inte kunde genomföras varför även det blev 
digitalt.
De digitala styrelsemötena har delvis fått oss att arbeta annorlun-
da och har medfört att vi faktiskt ”ses” oftare och kortare.
Tidigare samlades vi i Örebro, vilket dels innebar bilresor från fle-
ra orter i Sverige, dels tog en hel dag i anspråk. Genom att vi nu 
möts digitalt spar vi både tid och pengar samt minskar koldioxid-
utsläppen.
Rena rama kinderägget, alltså!

2021
hoppas vi kunna genomföra vårt årsmöte fysiskt och har därför 
skjutit upp det till slutet av augusti.
I samband med årsmötet kommer vi också att fira klubbens 40-års-
jubileum.
Platsen blir Västerås med omnejd.
Datum och andra detaljer kommer i nästa nummer av Sonettvärlden.
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40 år!
Smaka på den siffran. Det är myck-
et för en klubb som handlar om en bil-
modell, Saab Sonett, som slutade till-
verkas ett bra tag innan klubben grun-
dades 1981. Det var då som Thomas 
Klementsson och Mats Miller skrev 
uppropet på sidan 6.

Egentligen är dock klubben äldre 
än så. Runt 1977 gjorde vi ett första 
försök att starta en Sonettklubb men 
intresset var för litet; bilen var för ny 
och hade ägare som nog ännu inte såg 
dem som samlarbilar utan mer som 

roliga bilar att köra med till vardags. 
Resultatet var att den första klubben 
lades ned i brist på intresse.

Thomas och Mats gjorde ett nytt och 
betydligt mer lyckat försök att starta 
en ny klubb 1981.

Sedan har det rullat på vilket väl 
är passande för en bilklubb. Samti-
digt som klubben startade så kom det 
första numret av vår klubbtidning ut. 
Den hade inget namn i början och var 
i ärlighetens namn inte så bra, vare sig 
vad gäller kvalitét eller innehåll. En 

1981-202140år

Jan-David Skavén

1986, vår ordföran-
de då, Thomas Kle-
mentsson studerar Erik 
Carlssons/Saabmuseets 
Sonett vid vårträffen i 
Örebro.

1991var vårt vårmöte förlagt till 
Dalarna.
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ursäkt är dock att man då inte hade 
de tekniska resurser som vi har nu. 

1990 fick äntligen klubbtidningen 
ett namn, Sonettvärlden då vi ville att 
den skulle spegla Sonettmaterial från 
olika länder. Det har vi faktiskt lyck-
ats med vilket nog har underlättats av 
att Sonettägare i utlandet ofta är mer 
”fanatiska” än vad vi är i Sverige; här 
har det ju varit så många som har oli-
ka Saabmodeller.

Något som i det förgångna varit vik-
tigt för klubben har varit att be dem 
som på något sätt varit delaktiga i fram-
tagningen av Sonetten skriva artikel-
serier i Sonettvärlden. Varje nummer 
av klubbtidningen sänds som pliktex-
emplar till universitetsbiblioteken vil-
ket gör att framtida forskare som in-
tresserar sig för Saab Sonett bör kun-
na hitta mycket intressant material om 
allt från design, konstruktion, produk-
tion och marknader.

Under 40 år så är det många som 
medverkat i styrelsen för klubben. 
Här får vi bara plats med ordföran-
den Thomas Klementsson, Swen West-
berg, Andreas Hillby, Jan-David Ska-

vén, Mikael Lindström och nu Johann 
Schemat. Många andra har gjort myck-
et fina insatser för klubben och gör 
det fortfarande.

En klubb är dock mer än en klubb-
tidning. Vi har ett mycket omfattan-
de och stort reservdelslager för So-
nettspecifika delar och allteftersom 
tillverkar vi nya delar som inte finns 
som standarddelar hos de vanliga bil-
delskedjorna.

Förmånliga försäkringar är också 
viktigt för många medlemmar och där 
vill vi speciellt framhålla MHRF-Folk-
samförsäkringen som många i klubben 
har. Låg premie och händer det något 
får man kontakt med försäkringsfolk 
som verkligen gillar äldre fordon.

Slutligen, våra träffar. Hade man 
inte varit med i Club Sonett Sweden 
så hade man missat många fina platser 
i både Sverige och utomlands. Välar-
rangerade av medlemmar som verk-
ligen gjort sitt yttersta för att träffen 
ska bli lyckad. För att inte tala om 
alla trevliga människor som man aldrig 
hade träffat annars och som i många 
fall blivit personliga vänner.

Styrelsen 1991, från 
vänster: Per Al-
vestig, Berndt Eli-
asson, Thomas Kle-
mentsson, Alf Ol-
denburg, Jan-David 
Skavén, Olle Nils-
son och Göran Sun-
din.

1981-202140år

Upprop 1981
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Ny medlem i  
styrelsen –  
Per-Gunnar Björck

Som ny medlem i styrelsen hoppas jag 
kunna tillföra något från min tidigare 
verksamhet. Jag har jobbat på Saab i 
Trollhättan i ett par omgångar mellan 
1977 och 2011 med framförallt driv-
aggregat och med fokus på transmis-
sioner.

Min roll blir att som suppleant bistå 
Per Jansson med reservdelsanskaff-
ning. Det kommer att bli en balans-
gång att få tag på delar av rätt kvali-
tet utan att verktygs- och styckpriser 
blir orimliga.

Mitt tidigaste intryck av Sonett fick 
jag när familjen skulle hämta sin förs-
ta 96 V4 hos bilhandlaren i Strängnäs 
och det stod en Sonett II i bilhallen. 
Minns att jag provsatt den och det 
kändes spännande.

På Teknis hade jag Folke Blomberg 
som lärare. Han hade varit konstruk-
tionschef på Saab och hade en del skrö-

nor att dra som uppenbarligen gjor-
de intryck på mig och innan jag skul-
le börja på Saab ringde jag till Folke 
för att fråga om min blivande chef, 
Josef Eklund.

Jag anställdes på projektavdel-
ningen för drivaggregat och har mest 
hållit på med förutveckling och bil-
koncept. Har bland annat varit in-
blandad i fyrhjulsdrift i olika vari-
anter från Saab 9000 fram till 9–3 
AWD, 6-cylindrig motor i Saab 
9000 (se artikel på Saabveteraner-
nas hemsida), Saab 2,3 l ”kortmotor” 
för GM-plattformar och växellådan 
i nya mittmotor-Corvette.

Lyckligtvis (för Saab) har jag ald-
rig gjort någon ritning till en produk-
tionsdetalj utan haft ”förmånen” att 
få jobba med sådant som oftast blivit 
nedlagt och därmed sluppit klä skott 
för misslyckade resultat.

Även privat har jag i alla år hål-
lit på med egna projekt som oftast 
innefattat motorinstallationer. Allt 
från Puch-motor i Raketarsle (Cres-
cent) mopedram, BMW R60/5-mo-
tor i R69S ram, Honda 4-takts mo-
tor i Husqvarna motocrossram och 
Honda 1000 cc MC-motor i trehju-
ling typ Morgan. Senaste MC-pro-
jektet var att gömma en elmotor i 
boxermotorn och ett litiumbatteri i 
tankutrymmet på en Velocette LE 
från 1950.

Och när Gösta Jakfors lade ut en 
Sonett III på Blocket började tankar-

na snurra på vad man skulle kunna 
göra för att få den att låta och se bätt-
re ut (smaksak förstås). Hur det har 
gått med det har ni kunnat läsa i So-
nettvärlden.

Nu återstår att få bilen körklar och 
besiktigad för att få veta hur det är att 
köra Sonett. Jag har nämligen aldrig 
gjort det förut förutom någon kilome-
ter hos Gösta. Då med mina 194 cm 
hårt nedtryckta under taket.

Det skall också bli spännande att få 
träffa andra Sonettägare på de träf-
far som förhoppningsvis kan komma 
igång igen under 2021.

Velocette LE från 
1950, med elmotor.
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Provkörning till Skanör

Min 9-3 med regnr. ERE 283

Röd Saab 96 med nr 283

Gul Sonett III på Saabmuseet

Bilen som jag köpte

När jag köpte  
min Sonett
Martin Haglund

Jag gillar Saab sedan jag jobbade på 
växellådsavdelningen i mitten på 90-ta-
let. Bilar jag haft hittills: Volvo 164, 
Ford Escort, 2 Saab 9000, 2 Saab 9-5 
SC, Saab 9-3 SC. Nu har jag en 9-3 
SC XWD 2.0t från 2011 samt en 9-3 
Cab 2.0i från 1999.

Jag såg en annons på Blocket som 
legat ute sedan augusti 2020. Så jag 
frågade säljaren mer och mer. Jag för-
väntade mig att bilen skulle säljas när 

som helst, så att jag kunde släppa den-
na tanke, men den blev kvar: Sonett 
III 1973, British Racing Green: Sober 
elegans eller Saaber elegans.

Gått i södra USA. Medtagen som 
flyttgods hem till Sverige. Omlacke-
rad plastkaross samt renoverad mo-
tor och växellåda. Och det viktigas-
te: ingen rost i chassit. Bilen fanns i 
Ljunghusen i sydligaste Skåne.

Jag tog en tur till Saabmuséet med 
min pojk och hans kusin. De körde 
bilbana när jag kollade in en knallgul 
Sonett III från 1973, intresset växte.

På muséet tittade jag även på Saab 
96:an med startnummer 283 i Monte 
Carlo-rallyt (replika).

Nu slumpar det sig inte bättre än att 
min Saab 9-3 2011 har registrerings-
nummer ERE 283.

Ja, det e´ re!
Jag hade pratat med min fru om 

att titta på en Saab 96 2-takt några 
veckor tidigare, men sådana hade hon 
dåliga erfarenheter av: NEJ! Då såg 
jag på Corvette, men sen kom jag till 
sans: Sonett! Jag kontaktade Stefan 
på Stemeck om det var något speci-
ellt att tänka på: han tyckte jag skul-
le se upp för rost undertill; annat går 
ju att laga eller byta.

Lördag den 3/10 startade jag vid kl. 
9: Åkte buss från Uddevalla till Göte-
borg/tåg till Malmö/buss till Ljunghu-

sen. Tog med matsäck, mycket verk-
tyg och vätskor. Kollade på och i bi-
len och åkte på en provtur till Skanör.

Fick tummen upp från en man som 
parkerade sin feta BMW bredvid.

Såg lite småsaker, men allt går att 
fixa vad jag kan se. Jag ville inte vara 
för petig: då skulle jag få åka buss och 
tåg hem. Ingen allvarlig rost vad jag 
kunde se. Skrev på papper om ägar-
byte. Det var inte prutläge för nu var 
det fem intresserade, varav en från 
Holland. Take it or leave it! Swishade 
över begärt pris och jag fick nycklar-
na! Jag aktiverade försäkringen som 
jag förberett.

Dags för hemresa: 38 mil från Ljung-
husen till Uddevalla. Planen var att 
köra 5-10 mil i taget i lugnt tempo 
och sedan gå ut och sparka på däcken 
samt kolla under den lilla plasthuven.

Efter några mil (i Arlöv där hon 
byggdes) behövde jag tanka och då 
kom det fram en kille och frågade om 
bilen. Sedan körde jag åt sidan och 
drack lite kaffe. Då stannade en rag-
garbil och ut kom en kille och pratade 
om bilen: snyggaste som byggts i Sve-
rige! Jag höll med. Ut på motorvägen 
igen och någon mil senare tutade nå-
gon och det var raggarna som körde 
om mig. Tummen upp igen!
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Inspektion av bromsar

Nästa stopp blev på Hallandsåsen: 
jag stannade vid en sänkt V70 med ett 
gäng ungdomar runt. Det blev några 
frågor här med innan jag gick in och 
åt raggmunk med fläsk. När jag se-
dan skulle iväg blev det problem: mo-
torn gick inte på alla fyra cylindrar och 
det fanns ingen tomgång. Jag stängde 
av och lyfte på huven: det måste vara 
något elektriskt, tänkte jag. Sprayade 
alla kontakter och kände på lite an-
slutningar. Jag provade och motorn 
gick bättre. Ut på E6:an och vidare 
norrut. Nu var det mörkt.

Bilen gick bra i 90 km/h så jag kör-
de på. Hastighetsmätarnålen ticka-
de snabbt fram och tillbaks mer eller 
mind re i olika hastigheter. När man 
sitter och kör en Sonett så känns alla 
bilar runt omkring som monstertruck-
ar: en Golf blir som en SUV.

Nu var det dags för kaffestopp i Var-
berg och det gick ju fint tills jag skul-
le iväg igen. Samma symtom som på 
åsen. Jag gjorde likadant igen med 
allt elektriskt under huven. Det ver-
kade som bilen inte gillade att startas 
när den fått svalna en stund. Jag kom 
igång och körde vidare.

Jag ville ju bara hem till Uddevalla 
så skulle det nog bli bra med lite ser-
vice. Sista stoppet blev i Kungälv och 
nu var jag beredd på lite ojämn gång 
när jag skulle iväg. Så blev det, men 
jag tog det lugnt och väntade lite. Kan-
ske hade det att göra med bränsletill-

förseln? Upp på E6 igen och hela vä-
gen hem! Jag kom hem vid kl. 23 och 
var helnöjd efter en lång dag som re-
sulterade i ett bilköp.

Dagen efter besökte jag min far (Vol-
vokombifanatiker) på hans äldreboen-
de. Då frågar en tjej som jobbar där 
om hon får ta ett kort på bilen. Själv-
klart! Det visade sig att hon och hen-
nes man har en Saab 900 OG Cab. 
Ännu en härlig Saabfantast.

Jag är redan medlem i Saab Turbo 
Club of Sweden, men nu känns det ju 
helt rätt att gå med i Svenska Saab-
klubben samt Club Sonett Sweden. Så 
det gjorde jag och handlade hos bäg-
ge. Saabklubben har snabbare leveran-
ser än både CDON och NetOnNet! 
Under oktober började jag fundera på 
vad jag skulle fixa först på bilen: jag 
tog bort en gammal stereo, bröt sön-
der en strömbrytare till ljuset, smor-
de lite skav vid ratten, tvättade och 

vaxade, hade loss alla hjul: inspekte-
rade bromsarna, smorde med alupas-
ta, bytte gasdämpare till bakluckan, 
pillade isär olika lampor, gjorde rent 
och smorde.

Jag tänker inte plocka ner bilen i ato-
mer för att tokrenovera den. Jag vill 
hålla den i nuvarande skick och göra 
små förbättringar under tiden som jag 
använder den. Original i möjligaste 
mån, men den har tex brytarlöst tänd-
system som får sitta kvar. Rullbälten 
måste jag skaffa, nu sitter man fast.

Sedan körde jag till Stemeck för en 
stor service. Där bytte Stefan alla väts-
kor, alla filter, många tänddelar, ter-
mostat och fläktrem. Justerade gasen 
så att plattan i mattan gav ett helt öp-
pet spjäll. Återigen ett kanonjobb av 
Saabspecialisterna på Stemeck i Udde-
valla (saabverkstad.se). Stort tack!

Ställde in bilen i garage för vintervi-
la. Passar på att måla golvet invändigt 
framför stolarna samt i bagaget. Ska 
måla på lite zinkfärg undertill också.

Längtar till vårens turer och somma-
rens träffar. Vi ses kanske då?

Varma SAAB-hälsningar från Mar-
tin Haglund, Uddevalla

Viktigt att kolla undersidan

Även om vi nämner träffar som t.ex. ”IntSaab2021” i tidningen så måste ni 
förstås kolla upp att den och andra träffar verkligen äger rum. Myndigheter 
i olika länder ändrar hela tiden de regler som gäller på grund av pandemin. Innan vintervilan
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Saab Club of Finland has been 
awarded the rights to organize the Int 
SAAB event in 2021. They’ve done 
it twice already: Ellivuori was the lo-
cation in 2001 and 2011, but making 
Ellivuori III is not a part of their plan. 
As a result of extensive research, club 
decided to place the event in Himos.
Himos is located in the municipality 
of Jämsä, between Tampere and Jy-
väskylä, approximately three hours 
drive from both Turku and Helsinki. 
Himos may sound familiar to many 
Saab enthusiasts, thanks to Rally Fin-
land or 1000 Lakes Rally, as it was for-
merly known. Himos sets the scene 
for one of the special stages, but the 
most well-known stage is probably Ou-
ninpohja, only a couple of kilometers 
from Himos.

As the scene of IntSaab 2021 Fin-
land, Himos offers to everyone a lot 
of potential. The facilities are good 
for thousands of participants, and 
the same amount can be accommo-
dated in the immediate vicinity of the 
event. Cars can be parked next to the 
colossal event tent, and the tent will 
protect us in the unfortunate event of 
midnight sun showers.

Now this may even sound a bit too 
spacious, but Himos is also able to 

scale down. This means club can of-
fer a practically unlimited number of 
tickets, but organizers can also orga-
nize an event where we’ll all feel cozy 
and comfortable.

The logo of IntSaab 2021 Finland
The IntSaab 2021 Finland event logo is 
designed by Saab Club of Finland mem-
ber Tomi Laamanen. Tomi also happens 
to be the man behind our club’s mem-
bership card, and you may sense cer-
tain similarities in the design language.

Let’s have a closer look into what 
the design of the logo attempts to con-
vey us. Valuing all Saab models equal-
ly and unquestionably, from UrSaab 
to the 2014 9-3, has always been the 
cornerstone of Saab Club of Finland 
philosophy. You can therefore spot fa-
miliar Saab shapes of various ages in 
the IntSaab 2021 Finland event logo.

Southern Finland is known for its 
thousands of lakes, and the North is 
the home of many aesthetic fells. In 
his design, Tomi retrieves inspiration 
from nature, and let’s Saab silhouet-
tes represent it. The fell is actually a 
Saab 92, the lake is a 96, and the sha-
dows reflecting from the lake are 96 
and 900 facelifts. The last 9-5 produ-
ced sits parked on the shore, between 
the lake and the fell.

If we close our eyes for a brief mo-
ment, we can imagine the passengers 
of the Saab NG 9-5 enjoying the last 
rays of sunset reflecting from the water.

Like it? We certainly do. Stay tuned 
for more updates as the organization 
team of IntSaab 2021 Finland con-
tinues assembling a Saab event you 
don’t want to miss.

Samlararbild från  
Kalle Ankatidningen 1966
J O Nilsson
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The Sonett Saga

Part 2

Having driven the car home after a 
rather fraught journey in the rain and 
darkness previously, my attention tur-
ned to doing all the necessary things 
required to turn it into a UK car.

For those who haven’t imported a 
car before it is a relatively ‘easy’ pro-
cess. Firstly, you have to notify HMRC 
on a NOVA form to declare its value 
etc., this is normally only a formali-
ty involving no cost. However, in my 
enthusiasm I had somehow managed 
to input the incorrect chassis (VIN) 
number into the website. (Mine is 367) 
and I had entered 369. Trying to re-
solve this took nearly a month. Final-
ly, I had the approval from HMRC 
which is needed before you can app-
ly to DVLC for UK registration. Car 
insurance was provided under chassis 
number temporarily. DVLC require 
a MOT (seemingly regardless of the 
car being an historic vehicle) before 
applying for registration. So, the first 
thing I did was to fit a pair of UK head-
lamp units before taking it for the test 
as I assumed it would fail otherwise. 
My local MOT test station is excellent 

and they passed it with a couple of no-
tes about items that needed attention. 
Would you believe one of the bonnet 
straps broke on the day I took it for 
the test. Now I was all set to send off 
all the paperwork to DVLC accom-
panied by a £50 fee of course. Final-
ly, the registration document arrived 
which enabled me to get number pla-
tes made up. Phew! Took a bit long-
er than anticipated.

Time to change the rims
Now I could move on to the technical 
stuff. First job was to change the steel 
wheels for a set of “Minilites” which 
were fitted to my 96 V4. Simple job to 
change eight wheels over. The word 
‘easy’ should never be used in con-
nection with seemingly simple jobs on 
classic cars! The Minilites would not 
fit over the locating boss on the rear 
brake drums despite them supposed-
ly being identical to those on the 96. 
The outer circumference of the bra-
ke drum locating boss had to be eased 
slightly with a file before they would 
fit. Never underestimate a Saab for rai-

sing unexpected problems! Ironically 
the physical work involved in chang-
ing all eight wheels in a morning re-
sulted in me having a bad back for a 
week afterwards!

Having arranged for the replace-
ment gearbox to be delivered direct 
to Carnetix my next move was to take 
the car and leave it there for Glenn to 
fit it. A little while latter I received a 
call from Glenn to say that the engi-
ne and gearbox were out but the ra-
diator looked to be damaged and was 
possibly clogged up as several hoses 
were lined with a ‘rusty slush’. Could 
I come and look. Result was we de-
cided on a re-cored radiator and ha-
ving suspicions about final drive rati-
os I took my internal inspection came-
ra with me to look inside the re-con-
ditioned box. This confirmed that it 
had a standard crown wheel and pini-

on fitted. Now I was on the hunt for 
a Sonett CWP which of course are 
like the proverbial hens’ teeth. This 
delayed me from putting the engine 
box back in.

After many hours searching and con-
tacting experts on the other side of the 
Atlantic the general opinion was lea-
ve it as is - it will cost a fortune and is 
probably better as is. I did in fact get a 
quote from a local gear manufacturer 
and the cost for a single CWP would 
be £2172! If we could get three made 
it would be £1700 each. Anyone else 
looking for a Sonett CWP???

My Sonett got UK number plates
Whilst at Carnetix I attached the new 
number plates as otherwise driving on 
the old plates would have been illegal. 
Now the car was UK registered and 
insured under the registration num-
ber rather than just the chassis num-
ber. Once the re-cored radiator was 
back the engine and gearbox were re-
fitted. I drove the car home to start on 
the tasks identified as desirable rather 
than essential.

First on the list was the windscreen 
wiper motor which was neither self-
parking or two speed as it should be 
on the Sonett. My good friend Tony 
Grestock had a replacement “in stock” 
which I fitted with some difficulty as 
it was almost impossible to get to the 
linkages underneath the bodywork. 
Two pairs of hands are needed and 
another good friend Graham Herrick 
helped me out with this. It is definite-
ly not a job to be tackled single han-
ded on the V4 Sonett. Having fitted 
the motor, it took some serious head 

Neil Ryder
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scratching to establish how to make it 
two speed and self parking. A separate 
earth from the body of the wiper mo-
tor solved the problem - now perfect!

Next ‘mini project’ was solving how 
to prevent the carburettor fouling the 
bonnet. The car has been fitted with a 
new Weber 34 ICH which is a good 
replacement for the original FoMo-
Co or Solex. However, the fuel inlet 
on the ICH projects forward, causing 
it to touch the bonnet. No other op-
tion but to reduce the engine height 
if possible.

This was giving me some trouble in 
changing down from 3rd to 2nd gear. Ad-
justment is through a removable pa-
nel in the dashboard top. After many 
attempts of trial and error it now se-
ems OK and it doesn’t select reverse 
when moving forwards! I believe this 
was a common problem on these cars 
and a kit is available by Mark Ash-
craft (USA) to eliminate this on the 
Mk III Sonetts.

Now my attention was focussed 
on the heating and ventilation sys-
tem. When the fan was operational 
it was so noisy that it literally soun-
ded like the engine was falling apart. 
Dismantling was easy and after re-
moving the motor I found part of the 
impeller was catching on the housing. 
The impeller was re-located on the 
motor shaft and with a few drops of 
oil on the bearings another annoy-
ing problem solved!

Lower engine mountings solved 
the problem
The engine mountings were on the 
later V4 type which are 50mm in 
height. Just by luck I had two of the 
older type V4 mountings of 37mm in 
height which would give the small 
amount of reduction in height requi-
red. These were fitted by undoing 
the mountings on both sides, jack-
ing up under the sump, removing 
and refitting the earlier type moun-
tings. A great solution quite simp-
ly achieved.

The V4 has a column mounted gear 
change unlike the later Mk III Sonett. 

Whilst restoring the car new operating 
cables had been provided to operate the 
ventilation controls (Heater/Vent/De-
frost). These had not been fitted to my 
satisfaction so a good few hours were 
spent lying on my back under the dash-
board fitting brackets and clips to en-
sure the cables ran smoothly. Not the 
most pleasurable task – but I am sure 
all classic Saab owners recognise the 
physical demands the cars place on us!

Raising the driver´s seat solved 
another problem
Those who know me will recognise I 
am a short ..se! 

Now that is probably an advantage 
for driving a Sonett but I can’t see over 
the Steering Wheel! So, I have raised 
the driver’s seat by about 50mm, put-
ting spacers between the seat and the 
mounting rails. Should be OK now 
but as fellow Sonett owner Graham 
said to me after learning I had acqu-
ired one, “How’s your back?”, “OK” 
my reply. “Well it won’t be now!” he 
quipped.

Attention was also given to some of 
the interior trim which was not fitting 
quite as well as I liked. Was surprised 
to find the trim held by screws into 
wooden blocks wedged into various 
places inside Yes, the Sonett is defi-
nitely a Kit Car! I still have a small 
amount of trim to fit, steering wheel 
to replace (cos I don’t like the wooden 
one) and seat belts to install.

So, as you can see, even when you 
buy a nice car, there is always much 
more to do!

Yes, they can certainly turn into a 
Saga.

Happy Saabing
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Saab Sonett 
(1966 - 1974)

Text Johan Hofrén, foto Daniel Nordenskjöld. Artikeln har förut varit införd i nummer 2, 2006 
av Klassiska bilar från Teknikens Värld och publiceras med deras tillstånd.

En Saab som 
sätter snygga 
former i abso-
lut första hand. 
Den är dessut-
om tillverkad i 
glasfiber så det 
finns inga rost-
problem.

• Körupplevelsen
Sonetten ser ut som en munsbit. Bara 
däcken ser ut att uppta halva dess 
längd, men riktigt så är det inte. Det 
är inte helt lätt att ta sig i och ur Saa-
ben, men med lite träning går det. Vag-
nen hör onekligen till de lägre bland 
entusiastvagnarna.

Väl i stolen blir det mycket sportigt. 
Kroppen sitter som i ett skruvstäd, 
men bekvämt förstås, hur hårt kur-
vorna än nyper åt. Instrumentpane-
len ger den nödvändigaste informatio-
nen man behöver under körning och 
det räcker gott och väl.

Det enda som skiljer Sonett från 
många andra sportbilar är att den har 

rattväxel. Det kanske låter omständ-
ligt men i praktiken fungerar det hur 
bra som helst. En annan stor bonus 
med bilen är att det inte finns någon 
kardantunnel som stjäl utrymme.

När motorn går igång står det sol-
klart att det knappast är en vanlig ma-
skin som pulserar under huven. Lju-
det är så ovanligt att många förbipas-
serande stannar upp och undrar vad 
som döljer sig under karossen. Mo-
torn ändrar dock sin rytm när vi rullar 
iväg och ljuder mer normalt.

Den är pigg och alert som tusan, 
både på raksträckor och i kurvor. Väg-
greppet är i en klass för sig och det är 
bara att konstatera - där har Sonet-

ten ingenting att lära av moderna kon-
struktioner. Däremot tycks bromsar-
na vara anfrätta av tiden, även om de 
blev bättre och bättre under körning-
ens gång. Förmodligen var det så att 
bilen inte hade vaknat till ordentligt 
efter vinterns Törnrosasömn.

Ljudnivån från däck och motor är 
klart uthärdligt. Avgasljudet kan dä-
remot tyckas för högt för den som inte 
är sportbilsentusiast. Personligen föll 
den mig i smaken.

Saab Sonett är inte avsedd för några 
baksätespassagerare. Det finns ett litet 
utrymme bakom framstolarna men där 
kan man på sin höjd klämma ner en li-
ten resväska. Öppningen till bagage-
utrymmet liknar mest ett litet brevlå-
deinkast så det finns inga möjligheter 
att lasta för fulla muggar. Men sam-

tidigt är det inte heller vad bilen ger 
sken att vara avsedd för.

I 130 km/h är ljudnivån ganska hög, 
men det gör inget. Det är nu som Saa-
bens otroliga väggrepp kan testas på 
riktigt. Vid några motorvägsavfarter 
låter vi bli att bromsa och låter bilen 
rusa in mot kurvan i stället. Uppgiften 
är ingen svår match, det klarar bilen 
galant. Några mindre däckskrik är det 
enda som tyder på att farten egentli-
gen var alldeles för hög.

Med stärkt förtroende fortsätter So-
netten jakten på kurvor med lite mer 
bett i.

I en exemplarisk sådan visar det sig 
att bilen lyfter lite på det bakre inner-
hjulet när hastigheten är långt utöver 
den rekommenderade. Helt klart viss-
te Saabs ingenjörer på sextiotalet hur 
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Lång motorhuv och kort bakparti var standard på många sportiga bilar från den här tiden.

bilen skulle konstrueras för att få max-
imalt väggrepp. Framhjulsdriften är 
också en bonus när vägarna blir hala 
och fästet dåligt.

Det faktum att Sonett är så kom-
petent i alla väder och på alla väglag 
gör den till en utmärkt användarvän-
lig bil. Ett enda litet aber är att urva-
let av Saabs fränaste bil är så begrän-
sat, och det är lite trist. Lyckligtvis 
har de inte rostat i någon större ut-
sträckning och därför finns det gan-
ska många kvar i vårt avlånga land.

Är man på jakt efter en alldeles 
egen Sonett så här i sommartider är 

AC ett hett tips. Särskilt om det rå-
kar vara vinylklädsel i den tilltänkta 
vagnen. Då slipper alla inblandade 
den svettiga upplevelsen av att bada 
ångbastu i en modern veteranbil. Se 
till att komma fram sval och fräsch 
i stället, det förtjänar såväl du som 
Sonetten. Och det kostar mindre än 
du tror för det är gott om utrymme 
i motorrummet.

• Historien
Någon gång på femtiotalet föddes tan-
ken hos Saab om en sportbil. Saab-
handlarna ville ha ett lockbete för att 
få in så många intresserade som möj-
ligt i försäljningshallen.

Sonett I var på väg att göra entré i 
försäljningshallarna när motorsport-
reglementet gjorde bilen ointressant 
för tävlingar och i förlängningen ock-
så för bilhandlarna.

I stället kom Sonett II som skulle 
tilltala vanliga kunder som tänkte an-
vända den till vardags. I januari 1966 
var de första riktiga förseriebilarna, 
med sina trecylindriga tvåtaktsmo-
torer, klara. Internationellt introdu-

cerades Sonett II på Genèvemässan 
och i New York detta år. Året därpå 
kom de serieproducerade bilarna ut 
till försäljning.

Många av Sonettköparna uppskat-
tade bilen för dess läckra former och 
sin väghållning. Däremot var det en 
hel del tveksamheter runt tvåtaktsmo-
torn. Den kändes förlegad eftersom 
de flesta konkurrenter använde fyr-
taktsmotorer. Svaret från Saabfabri-
ken kom 1968.

Hela modellserien Sonett och 96-se-
rien fick den fyrcylindriga V4-maski-
nen som köptes in från Ford. Tyvärr 
var den hela 35 kilo tyngre än den 
gamla tvåtaktsmotorn. Med viktök-
ningen, som hamnade på framhjulen, 
blev köregenskaperna sämre. För att 
tåla sportigare körning fick maski-
nen hårdare ventilfjädrar, som tillät 

högre varvtal utan att tappa motor-
effekt. Annars var motorn och växel-
lådan i stort sett direkt hämtad från 
de vanliga 96-modellerna.

Bilproduktionen fortsatte och 1970 
introducerades Sonett III. Den känns 
igen på sin kantiga formgivning. Saab 
hade kommit långt i forskningen med 
turboaggregat. Med turbo i standard-
bilarna behövdes inte längre sportbi-
lar, motoreffekt hade man så det räck-
te för att locka köpare. Sportbilstill-
verkningen hade inte varit vinstgivan-
de och därför lades produktionen av 
Sonett ner 1974. Den sista Sonetten 
finns nu att beskåda på Saabs muse-
um i Trollhättan.

Sonettens historia tar dock inte slut 
där. Numera sker det nytillverkning 
av många delar till bilen så det går i 
princip att, tack vare det, bygga en fa-
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Bakljusen känns igen från Saabs kombibil.

briksny bil i dag. Karosser finns det 
också att köpa för eventuella bygga-
re. Några entusiaster i USA har till 
och med modifierat en Sonett så att 
den har airbags fram.

• Ägaren

Rivaler

Volvo P1800
+ Konventionell och lättsåld.
- Inte alls samma väggrepp.

Porsche 911
+ Högre kvalitet
- Inte lika billig i drift.

 Nej, inga större sådana. Visst hän-
der det en del när bilen har varit med 
så länge, men det får man ju räkna 
med. Dessutom är det lätt att laga den 
vad som än går sönder. Reservdels-
tillgången är ju ganska bra, alla delar 
kan kanske inte levereras dagen efter 
beställning men de kommer fram förr 
eller senare.

Varför blev det en Sonett?
Jag har alltid gillat formgivningen 

och den attityd som Saab alltid har 
haft. Den här bilen köpte jag 1976 och 
har kört bilen många mil sedan dess. 
Nu blir det väl mest under sommaren 
som den körs, men jag tvekar inte en 
sekund att köra bilen även om väd-
ret är dåligt.

  Och skulle det värsta hända så går 
det alltid att bygga en ny bil. Bilen är 
till för att användas och det är omöj-
ligt att inte få några små blessyrer på 
den, även om jag tar dem med jämn-
mod. Att köra bilen är ju en belöning 
i sig själv. Då går det inte att vara oro-
lig för vad som kan hända. Den bak re 
stötfångaren har fått sig en liten smäll 
men det är sådant som händer.

Har det varit några problem med 
bilen hittills?

Jan-David 
Skavén

  Den här bilen kommer jag aldrig att 
kunna göra mig av med. Mina barn 
har i princip växt upp i Sonetten och 
den är så gott som en i familjen som 
jag ser det. Och familjemedlemmar kan 
man inte handskas med hur som helst. 
Annars är det roligt att göra små mo-
difieringar som gör att bilen blir bätt-
re och bättre. Jag tröttnar aldrig på 
att beundra hur väl bilens olika lin-
jer bildar en sådan harmonisk enhet.

• Fel & Fällor
Bilen slutade att tillverkas 1974. Efter 
så lång tid kan Sonetten ha drabbats 
av nästan vilka fel som helst. Vanli-
gast är dock ägarrelaterade fel såsom 
dåligt skött service och hård körning.

Börja med att titta och lyssna på mo-
torn. Är det frågan om en tvåtaktsmo-
tor kan det vara svårt för ett otränat 
öra. Försök lyssna efter klickanden 
eller rumlande ljud.

Likadant är det med växellådan 
och andra lager, typ hjullager. Låter 
det för mycket från någon av dessa 
är det bara till att byta omedelbart. 
Karossen av glasfiber kan vara ett 
riktigt sorgebarn ifall den har lagats 
felaktigt. Skador kan ha lagats som 
om Sonetten vore en båt. Kanske lå-
ter det långsökt, men det handlar ju 
trots allt om glasfiber. Mät upp hela 
karossen och kontrollera att den är 
hyfsat rak.

Inredningen måste vara hel. Att hitta 
nya delar är nästan omöjligt. Lättast är 
att leta i USA för att finna de sakna-
de detaljerna till bilen. Om man inte 
är med i Saabklubben förstås.

Bromsar, drivaxlar och liknande me-
kaniska delar är lätta att hitta. Myck-

et är gemensamt med Saabs mer var-
dagsnära familjebilar.

Det finns något som man inte bör 
göra, som mest förekommer i USA, 
och det är att sätta breda lågpro-
fildäck på bilen. Visst blir kurv-
hastigheten högre men bilen rea-
gerar med vinglighet så fort den 
träffar på minsta gruskorn. Breda 
däck sliter hårdare på hjullager och 
upphängningar än vad standarddi-
mensionen gör.

Krackelerad lack syns ofta på om-
lackade bilar. Då har lackeraren mis-
sat att bilen trots allt har glasfiberka-
ross. Den typen av material kräver 
ofta en annan typ av färg för att inte 
reagera med glasfibern.
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Mätarna är läckert och redigt utformade.

Se också upp för gamla lättmetall-
fälgar. De kan vara ganska trötta ef-
ter alla dessa år då de har fått rulla 
runt i både slask och salt.

Bakaxeln är inte den stabilaste kon-
struktionen. Kontrollera att den inte 
har råkat ut för hårdhänta kontakter 
med trottoarkanter och liknande tuf-
fa motståndare. Om bilen har lustiga 
vägegenskaper är det troligen en skev 
axel som är orsaken. Tur i oturen är 
att den går att rikta upp.
TILL SIST:  
Kolla Detta Före Köpet
Mekanik
Alla motorer är hyfsat hållbara. Se 
bara upp så att de inte har slitits ned 
efter alla dessa år. Reservdelar till två-
taktsmotorn börjar bli lite svåra att 
få tag i. Delar till V4:an är inget stör-
re problem ännu. Se efter att fiber-
dreven inte är nedslitna för då kos-
tar det några tusenlappar att få stil 
på motorn. Växellådan brukar bråka 
med den långa axeln som styr växel-
lägena. Axeln blir skev men om man 
värmer upp den så kan det vara möj-
ligt att få den rak igen. Tyvärr är det 

ingen permanent reparation. På bilar 
med rattväxel är länkaget mer kompli-
cerat än på en med golvspak. Byt alla 
bussningar så blir det nybilskänsla i 
växel lådan. Det var aldrig möjligt att 
få Sonetten med automatlåda.

Kaross
Glasfiber kan inte rosta. Se i stället 
upp med karossen så att den inte är 
skev. Det händer att karosserna sätter 
sig lite ifall man plockar ut ett föns-
ter. Sedan är det ett litet helvete att 
få i rutan igen.

Elsystem
Elsystemet är mycket enkelt och kom-
mer inte med några komplicerade, dyr-
bara överraskningar. Se bara upp med 
föregående ägares experimentlusta om 
det sitter en fet stereo i bilen. Lika-
dant är det med larm som är felaktigt 
monterade. Stjälper mer än de hjälper.

Chassi
Kryp under bilen och kontrollera hur 
det står till med alla metalldelar. Van-
ligast är dock påkörningsskador efter-
som de flesta bilar har hunnit med någ-

Elegant dörrhandtag i all sin enkelhet.

Tidslinje
1955 Sonett I börjar byggas och det 
blev sex bilar sammanlagt.

1966 De första serietillverkade bi-
larna visas upp. Sonett II. Instru-
mentpanelen tillverkades av mahog-
nyplywood med yta av valnöt. To-
talt byggdes 24 bilar varav tio ald-
rig såldes.

1967 Nu säljs bilarna ute hos hand-
larna. Inga Sonettemblem på bilarna 
utan enbart Saab.

1968 Nu finns Sonetten med V4:a 
fyrtaktsmotor.

1969 Inga exteriöra skillnader. 
Handskfack med lucka och nya sto-
lar interiört.

1970 Ny kaross ritad av Coggiola. 
Bilen blev mycket kantigare, kallas 
Sonett III.

1971 Ny motor på 1700 cm3. Luft-
konditionering som tillbehör.

1972 Oförändrad mot föregåen-
de år. All time high med 2000 till-
verkade bilar.

1973 Nya stora stötfångare. Nya 
balkar i dörrarna som kostade 108 
kronor per bil i produktionsledet. 
Nya dörrhandtag och nya klädsel-
material.

1974 Produktionen avslutas efter 
10236 bilar. Bilen klarar inte kom-
mande krav på krocksäkerhet och 
avgasrening.

Den karaktäristiska läppen är både äls-
kad och hatad bland entusiaster.

ra renoveringar sedan de tillverkades. 
Det gäller alltså att ta reda på hur bra 
renoveringen gjordes. Ta absolut hjälp 
av någon som kan bilmodellen mer än 
vad du kan. Det brukar bespara både 
humör och plånbok när reparationer 
trots allt måste göras. Leta också ef-
ter oljeläckage från motor och växel-
låda när du ändå är under bilen. Hur 
är det med fästpunkterna för karos-
sen? De måste vara friska annars är 
bilen förmodligen ett helrenoverings-
objekt hur fin den än ser ut att vara.

Övrigt
Importera från USA är en god idé om 
du har is i magen. Tro bara inte att de 
bilarna är lika fina som Sonetterna är 
här i Sverige. Antingen är de blekta av 
den starka solen eller så har de miss-
handlats av oförstående ägare. Bilens 
värde i USA är inte speciellt högt. Sö-
ker du motordelar så glöm inte att V4 
är en Fordmotor från grunden. Det 
gör att delar som inte finns i Sverige 
förmodligen finns i Tyskland. Det är 
bara att leta bland Taunusmodellerna.

Saab Sonett
Ursprungligt pris 21750 kronor 
år 1968.
Teknik V4:a, 1489 cm3, 1 förgasa-
re 68 hk vid 4700 r/min, framhjuls-
drift, 4-växlad manuell.
Mått/vikt (cm/kg) Axelavstånd 
215, längd 377, bredd 150, höjd 
116, spårvidd 123. Tjänstevikt 850. 
Bränsletank 60 liter.
Fartresurser Toppfart 160 km/h.
Bränsleförbrukning 0,88 l/mil 
(blandad körning).



Reservdelslistan
ART.NR BENÄMNING PRIS II V4 III CH.NR SPEC                                             
10150 Verkstadshandbok 235:-   X  Kopia
175422 res.delskatalog 365:- X X X  Kopia
737887 Golvplåt, främre v 525:- X X X  Nytillv
737888 Golvplåt främre h 525:- X X X  Nytillv
788249 Verkstadshandbok 265:- X X   Kopia
7061138 Tätningskrage 150:- X X   Tätning mellan kaross-ljuddämare,tank
7071541 Fästplatta 60:- X X X  Sats för bakaxelrem
7082506 Bakaxelrem 75:- X X X  
7175680 Bromsljuskontakt 160:- X X   
7313752 Golvplugg 60:- X X X Alla 
7325962 Insugningsrör 8000:- X    Nytillv Originalrör.
7328008 Packn H-bromscyl 100:- X X X  
7332497 Gummimanschett 295:- X    Mellan luftfilter, förgasare
7343288 H-mätarkabel 300:- X X   
7378896 Golvplåt 495:- X X X  Vänster mittendel, 
7378904 Golvplåt 495:- X X X  Höger mittendel,
7378912 Golvplåt 525:- X X X  Vänster bak,
7378920 Golvplåt 525:- X X X  Höger bak,
7400286 Gavel 195:- X X X  Hjulhusplåt V-fram bakom hjulet
7400310 Plåt 525:- X X   Plåt bakom vänster dörr (nytillv.)
7400351 Dörrstolpe 100:- X   Till 268 Vänster sida
7400393 H-broms wire 350:- X X X -70500303 Nytillv
7400641 ram 320:- X X  Alla Stolsunderrede V och H
7400724 Ljuddämpare 1485:- X X   Nytillv Orginalrör rosttrögt material
7400955 Kylarfäste 25:- X X  Alla Vänster
7401367 Avgasrörsats 995:- X    Nytillv Orginalrör
7401441 Bricka 95:- x x   rostfri sfärisk bricka
7401458 Gummibricka 112:- X X  Alla Infästning kaross
7401748 Spindel 225:- X X X  Till höger vindrutetorkare
7401888 Panelbräda 2495:- X   Till 78 Trä
7401904 Sidoruta 995:- x x   Stora sidorutan, ofärgad
7402233 Plåt 530:- X X  Alla Plåt bakom höger dörr (nytillv.)
7402282 Dörrstolpe 100:- X   Till 268 Höger
7402720 Kylarfäste 25:- X X  Alla Höger
7403579 Ledskena 320:- X X X  Höger dörr mellan rutorna (rostfri)
7403637 Distansbricka 10:- X X X  Till bl a ledskena 7403579 i H-dörr
7403694 Bakruta 7210:- X X  Alla Nytillverkad
7403728 Dörrskal 1740:- X X  Till 328 Vänster
7403736 Dörrskal 1740:- X X  Till 328 Höger
7403835 Alu list fram 1635:- x x   Aluminiumlist med svart gummi.
7403884 Glas 275:- X X  Alla H + V  lilla rutan i dörr
7403892 Framruta klar II 2545:- X X   
7403900 List 175:- X  X Alla Utv dörr V
7404312 Huvlås 300:- X X   Gummistroppar, pris per par
7404619 rutfäste 120:- X X  Alla Till höger dörr stora rutan
7404940 Bricka 10:- X X  Till 328 Till dörrgångjärn
7405327 Glas 235:- X X X  Blinkers/park. ljus (Lukas)
7405350 Bakdel (Lukas) 345:- X X X  ”Potta” till huvudstrålkastare
7405368 Justerring 175:- X X X  Bakre ring huvudstrålkastare
7405385 Justerskruv (sats) 175:- X X X  Justerskruvar till huvudstrålk.
7405400 Hållarring 175:- X X X  Håller strålk.ins. mot justerringen
7405418 Kromring 310:- X X X  Yttre ring till huvudstrålkastare
7405772 Gummipackning 210:- X X X  Mellan kaross och huvudstrålk.
7405780 Mellanlägg 15:-     Finns ej i res.delskatalogen
7406192 Grill 1065:- X X  Alla rå obearbetad (nytillv.)
7406945 Plugg 27:- X X X  Nedanför vindrutan som motorhuven vilar på
7407323 List 175:- X  X Alla Utv dörr H
7407745 Fästöra 35:- X X  Alla Bilbälte yttre golvfäste
7407976 Drivarm 35:- X X X Till 70500303 Till torkarmotor
7408305 Gummihorn 1995:- X X   Nytillv
7409006 Lykta 695:- X X x  Blinkers/park.ljus kompl.
7409105 Fjäder 830:- X X X Alla Chassifjäder fram (nytillv.)
7409154 Plåt 855:- X X  Alla Bakstycke chassi (nytillv.)
7409220 Stänkskydd 165:- X X  Alla Höger
7409238 Fäste 125:- X X  Alla Till vänster stänkskydd
7409246 Fäste 125:- X X  Alla Till höger stänkskydd
7409568 Avgasrörsats V4 1195:-  X   Nytillv Orginalrör
7409592 Konsol 90:-  X X Alla Höger, golv i motorrum
7409717 Främre avgasrör 1025:-  X   Nytillv
7410095 Fläktstos 90:-  X  Till 1228 Fäste till kupéfläkt

7410178 Däck 270:-  X  329-1228 Till värmepaket
7410772 Plåt 495:-  X  269-1868 Plåt framför vänster dörr (nytillv.)
7410780 Plåt 495:-  X  269-1868 Plåt framför höger dörr (nytillv.)
7410798 Fäste 25:-  X X Alla Till returfjäder gasreglage
7411804 Fjäder 695:-  X  Alla Chassifjäder bak (nytillv.)
7411960 Mellanlägg 10:-  X X Till 97725002000 Till låsmekanism dörr
7412109 Dörrlås 320:-  X  329-1868 Vänster
7412117 Dörrlås 320:-  X  329-1868 Höger
7412182 Emblem 275:-  X  Alla Till motorhuv
7412257 Gummi 285:-  x x  Trekant gummi,för V4 speglar
7412315 Spjäll 295:-  X X 329- Defroster, runda på panelen
7412935 Arm 10:-  X X 329- Till bromsvarn. kontakt
7413057 Pedalställ 160:-  X  329-1868 Till kopplingspedal
7413479 Lagring 270:-  X  från 520-  USA rattlagerbock
7413735 Hållare 90:-  X X från 329- Fäste rattlagerbock (kringlan)
7414022 Lock 105:-  X X Till 715001265 Över värmepaket
7414055 Torpedplåt 430:-  X  från 1229 - 
7414188 Kabel 15:-  X  från 550 - Till ljusrelä
7414295 Kona 45:-  X X Alla Övergång värmepaket-rör i kupén
7414477 Knutplåt 105:-  X X från 1229 - Trekantplåt i motorrum
7414493 Låsbleck 30:-  X  från 1229 - Till handskfackslucka
7414543 Kulsnäppare 25:-  X  från 1229 - Till handskfack
7414576 Plåt 325:-  X  från 329 - Luftintag vid torped
7414808 reglagearm 20:-  X X Alla Till ventilation def./golv
7414998 Lykta 470:-  X X från 1229 - Blinkers fram USA
7415102 Skena 55:-  X  från 1229 - Höger skena till höger stol
7415268 Vinkel 10:-  X X Alla Fäste till värmepaket
7415599 Konsol 110:-   X Alla Vänster nedre fäste dörrgångjärn
7415615 Konsol 135:-   X Alla H och V övre fäste dörrgångjärn
7415698 Stötfångare 4495:-   X Till -97735000400 Bakre (nytillverkad)
7415706 Stötfångare 4495:-   X Till -97735000400 Främre (nytillverkad)
7415821 Kåpa 145:-   X Alla Främre H hjulhusplåt vid generator
7416001 Panel 1820:-   X Till -97725001185 Instrumentpanel
7416225 Lucka 1320:-   X Alla Motorlucka
7416266 Dörram 860:-   X Till -97725002000 Höger
7416274 Kabel 325:-   X Alla +kabel till batteri
7416290 Knapp 60:-   X Alla ”Plastmutter” till låspinne på bakrutan
7416464 Stolpe 140:-   X Alla V plåt mellan sido och bakre sidoruta (rostfri)
7416480 Mellanlägg 15:-   X Alla Till gångjärn bakre sidoruta
7416571 Varvräknare 985:-   X Alla 
7416597 Hastighetsmätare 1750:-   X Alla Mäter i miles
7416639 Slang 45:-   X Alla Mellan exp.kärl och kylare
7416738 Axel 230:-   X Alla Till höger lamphus
7416761 H-broms wire 350:-   X -71500001 Nytillv
7416787 Konsol 50:-   X Alla Fäste till styrväxel
7416928 Plåt 665:- X  X Till -97725002000 Vänster tröskelplåt (nytillv.)Klippn av plåt framände så passar den II
7416936 Plåt 665:- X  X Till -97725002000 Höger tröskelplåt (nytillv.)Klippn av plåt framände så passar den II
7417017 Knapp 60:-   X Alla ”Plastmutter” till vent.ruta bl a
7417025 Bult 45:-   X Alla Till bakre ventilationsruta
7417173 ryggspant 370:-   X Alla Plåt framför tanken
7417181 Pedalplåt 200:-   X Alla Mellan golv och torped L.H
7417199 Pedalplåt 200:-   X Alla Mellan golv och torped r.H
7417207 Grill 745:-   X Till –71501265 Tre parallella alu.ribbor
7417355 Kabelknippe 55:-   X Alla Till blinkers/helljusspak
7417371 Gummibälg 295:-   X  Genomföring torkarwire och växelstag bla.
7417389 Kullänk 160:-   X Alla Mekanism vid växellåda
7417413 Konsol 535:-   X -97725000087 Till golvväxel i kupén
7417421 Bult 130:-   X Alla Lagring till växelspak
7417470 Hylsa 20:-   X Alla Till kullänk 7417454
7417496 Bricka 5:-   X Alla Till bult 7417421 (växelmekan.)
7417504 Bricka 5:-   X Alla Till bult 7417421 (växelmekan.)
7417538 Fjäderspärr 15:-   X Alla Till växelmekanism
7417579 Förstärkning 50:-   X Alla Till främre hjulhus/motorrum
7417694 Lagerbock 325:-   X Till -70500303 Till rattstång
7417876 Kåpa 150:-   X Alla För mont. av x-ljus innanför grillen
7417884 Sidoljus gummi V 165:-   X  
7417885 Sidoljus gummi H 165:-   X  
7418031 Fästbygel 15:-   X Till -97725002000 Till varvräkn.
7418049 Fästbygel 15:-   X Till -97725002000 Till hastighetsm.
7418130 Skärm 195:-   X Alla Innerskärm höger fram
7418197 Skena 25:-   X Alla Till hanskfackslucka (”gångjärn”)
7418379 Plåt 30:-   X Till -97725002000 Täckplåt radiouttag
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7418494 Medbringare 30:-   X Alla Till rattstång, bakom ratt
7418502 rattlagerkåpa 135:-   X Till -70500303 Plastkåpa över rattstång
7418536 Yttre plåt, H 295:-   X  
7418544 Yttre plåt V 295:-   X  
7418619 Avgassamlare 800:-   X Alla Främre avgasrör (”bockhorn”)
7418635 Slang 10:-   X Alla Till vindrutespolarpump
7418700 Karosskal 16050:-   X äldre utförande 
7418734 Fäste 30:-   X Alla Vänster till instrum.panel
7418742 Fäste 40:-   X -71501200 Höger till instrum.panel
7418759 Fäste 35:-   X Till -97725002000 Mittre till instrum.panel
7418767 Handskfackslucka 110:-   X Alla Kompl.
7418775 Konsol 65:-   X Alla Fäste till lås motorlucka
7418791 Dörrskal 1740:-   X Alla Vänster
7418809 Dörrskal 1740:-   X Alla Höger
7418817 Dörrstopp 155:-   X Alla Arm i framkant dörr
7418833 Dörrlås 150:-   X Till -70500303 ev. fel i res.delskatalog
7418841 Mutter 45:-   X Alla Plåt med fyra hål, till dörrlås
7418882 Fönsterhiss 325:-   X Alla Höger
7418890 Framruta grön 2745:-   X  
7418908 Bakruta 1400:-   X Till -977250002000 Med hål för stötta
7418924 Glasruta 1085:-   X Alla Stora rutan i dörr, grön
7418932 Glasruta 275:-   X Alla H + V lilla rutan i dörr
7418940 Glasruta 385:-   X Alla Ventilationsruta bak, grön
7419021 Instrumenttavla 125:-   X Alla Till varvr, hastighetsm. mm
7419047 Kulled 80:-   X Till -97725002000 Till bakrutestötta
7419070 Klädsel 180:-   X Alla Inre matta vänster hjulhus
7419161 Klädsel 140:-   X Alla Till V bakre hjulhus (fjäderfäste)
7419179 Klädsel 140:_   X Alla Till H bakre hjulhus (fjäderfäste)
7419385 Dörrklädsel inv H 3115:-   X  Svarta kilen som sitter under rutan
7419393 Dörrklädsel inv V 3115:-   X  Svarta kilen som sitter under rutan
7419484 Axel 160:-   X Alla ”Parallellstag” mellan huvudljus
7419567 Bussning 25:-   X Alla Till ljusmekanism
7419971 List 10:-   X Alla Till bensinpåfylln. slang
7420110 Konsol 55:-   X Till -97725002000 Fäste värme,vent. reglage
7420219 Slang 65:-   X Till -70500303 V ventilationsslang
7420284 Stång 80:-   X 70500001-97725002000 Till låsning dörr
7420326 Bygel 40:-   X Alla Fästbygel bakljus
7420656 Skruv 5:-   X från 71500001- Till fästbygel torkarmotor
7420664 Manöverlänk 50:-   X Till -97725002000 Till dörrlås
7420672 Fäste 130:-   X Till –97735000400 Vänster frontstag vid stötf.
7420680 Fäste 105:-   X Till –97735000400 Höger frontstag vid stötf.
7420706 Plåt 80:-   X Alla Högtalargaller
7420813 Distanshylsa 5:-   X Från -71500001 Till infästn.lilla rutan i dörr
7420854 Bricka 5:-   X Alla Låsbricka till gångjärn i dörr
7421027 Distanshylsa 5:-   X Alla Till stång 7420284 låsmanövr. insida dörr
7421134 Isolerskiva 80:-   X Alla Isolering bakstam (Gullfibertyp)
7421175 Bricka 10:-   X Alla Till infästning vxl.spakskonsol (fack)
7421183 Stag 35:-   X Alla Till innerskärm främre hjulhus
7421217 Expander 30:-   X Alla Till fäste av framskärmarna
7421241 Fäste 40:-   X Alla Till rattlagerbock (kringlan)
7421365 Fjäder 5:-   X Alla Till motorluckslås (pinne)
7421415 Fäste 50:-   X Till -97735000400 Vänster frontstag vid stötf.
7421480 reglage 35:-   X Alla reglagearm till frihjulet
7421506 Stopparm 55:-   X Alla Till huvudljus
7421696 Etikett 15:-   X 70500051-71501265 Till behållare kopplingsolja
7421704 Slang 40:-   X 70500051-71501265 Mellan koppl.behållare och cylinder
7421761 Bricka 20:-   X Till -71501200 Mutterbricka brytare huvudljus
7421795 Bricka 1:-   X Alla Till manöverhandtag huvudljus
7421951 Plåt 5:-   X från 71500001- Till värmeutblås golv
7421993 Torpedplåt 750:-   X Alla 
7422025 Fästplåt stänklapp 150:-   X  
7422033 Fästplåt stänklapp 150:-   X  
7422058 Slang 80:-   X Från 71500001- Återcirkulation av bensinångor
7422173 Omkopplare 390:-   X Från 71500001- Torkare/spolarspak på rattstång
7422207 Bricka 5:-   X Från 71500001- Till sprint handbromsspak
7422223 Kabelknippe 65:-   X Från 71500001- Till vindrutetorkarspak
7422231 Kabel 50:-   X Alla Till signalhorn
7422272 Jordkabel 30:-   X Alla Liten under panelen
7422447 Skena 80:-   X Alla Fästskena stora rutan i dörr,Höger
7422504 Sidklädsel 350:-   X 70500228-97735002100 Vänster över dörr
7422538 Kåpa 130:-   X Till -71501265 Tankrörskåpa (tidigt utförande)
7422553 Klädsel 645:-   X 70500228-71501200 Höger sidostycke i bagagerum

7422561 Klädsel 110:-   X Alla I bagagerum ovanför bakstam
7422611 Dörrlås 295:-   X Från 71500001- Vänster dörr
7422629 Dörrlås 295:-   X Från 71500001- Höger dörr
7422975 Mutter 5:-   X Alla Till rutfäste stora rutan i dörr
7423098 Skruv 5:-   X Från 71500001- Till fäste lilla rutan i dörr
7423163 Gångjärn 35:-   X Alla Till ventilationsruta
7423254 Konsol 750:-   X 97725000088-97725001185 Växelkonsol i kupén
7423312 Fäste 65:-   X Från 71501201- Fäste inst.panelhandtag
7423437 Hjulbult 85:-   X Från 97725000001- Till ”Fotbollsfälgar”
7423635 rattstång 510:-   X Till -70500303 
7423700 Vinkel 15:-   X Från 71501201- Till brytare huvudljus
7423841 Kåpa 515:-   X Alla Över bagagerumslåset (nytillv.)
7423882 Hållare 80:-   X Alla Till reläer i motorrum
7423981 Textskylt 45:-   X Alla Till säkringsdosan
7424013 Skylt 15:-   X 97725001186-97725002000 AUX-skylt till instr.panel
7424047 Bricka 5:-   X Från 71501201- Till brytare huvudljus
7424120 Packning 25:-   X Från 97725000001- Till lock huvudcylinder koppling
7424138 Bricka 5:-   X Alla Till bagagerumslås och motorluckslås
7424203 Dämpare 375:-   X Alla Stång växelmekanism
7424252 Kontakt 110:-   X Från 97725001186- Till bältesvarnare
7424286 Växelstång 350:-   X Från 97725001186- Vid spaken
7424294 Fästvinkel 30:-   X Från 97725001186- Till bältesvarningskontakt
7424328 Konsol 535:-   X Från 97725001186- Växelspak-konsol
7424500 Grill 2295:-   X Fr 1972- Nytillv.
7424518 Fläktenhet 805:-   X Från 97725000001- Kupéfläkt
7424526 Isoleringsmatta 80:-   X Från 9772500000- Mot torped
7424567 Stöd 105:-   X Alla Till motorlucka
7424625 Kabel 25:-   X Från 97725001186- Till bältesvarnare
7424963 ram 455:-   X Alla Kylarram
7424989 Sidoplåt 270:-   X Alla Höger främre hjulhus framför mittbit
7425036 Skylt 15:-   X 97725001186-97725002000 FAN-skylt till instr.panel
7425044 Plåt 295:-   X Från 97735000401- Bakstycke i utrymme för reservhjul
7425085 Fäste 75:-   X Från 97735000401- Vänster bakre stötfångarfäste
7425259 Dörrstolpe 485:-   X Alla Vänster bakre låda
7425267 Dörrstolpe 485:-   X Alla Höger bakre låda
7425382 Bricka 5:-   X Alla Till störtbåge
7425390 Bricka 5:-   X Alla Till störtbåge
7425481 Dörram 860:-   X Från 97735002001- Höger dörr
7425648 Gummistötfångare 3000:-   X ch. 97735000401- NOS
7425663 Fästbygel 30:-   X Från 97735000001- Till varvräknare
7425762 Bakruta 1070:-   X Från 97735000001- Utan hål för stötta
7425770 Störtbåge 510:-   X Alla 
7425796 Gasdämpare 1190/par   X Ch . 97735000001 -  Till bakruta
7425812 Manöverstång 270:-   X Från 97735000001- Till huvudljus
7425879 Hållare 15:-   X Från 97735000001- Till belysning instr.panel. Fästvinkel till kontrollampor under radiouttag
7425895 Bult 30:-   X Från 97735000001- Till ”gångjärn” motorlucka
7425952 Ledningsnät 635:-   X 9773500001-97735002300 Till instr.panel, säkringsdosa mm
7425986 Stag 55:-   X Från 97735000001- För askkopp
7425994 Manöverlänk 65:-   X Från 97735000001- Till öppningsmekanism i dörr
7426018 Matta 50:-   X Alla Till förv.fack vid växelspak
7426125 Skärm 195:-   X Alla Innerskärm vänster fram
7426380 Klädsel 645:-   X 97735000001-97735002100 Höger sida i bagagerum
7426513 Cellblock 40:-   X Från 97735000401- Till främre stötf.
7426604 Fästskena 25:-   X Från 71500001- Till kolkanister
7426646 Motorhuv 14700:-   X Alla 
7426737 Skyddshölje 375:-   X Från 97735000401- Till stötf. vänster fram
7427669 Låsstång 80:-   X Från 97735000001- Till vänster dörr
7427693 Bricka 40:-   X Från 97745000001- Plåt till chassi vid torped
7427701 Jordkabel 15:-   X Från 97745000001- Till bältesvarnare
7427719 Dörrstolpe 145:-   X Från 97745000001- Vänster främre
7427750 Cellblock 40:-   X Från 97745000001-? Till stötf. bak
7427776 Cellblock 40:-   X Från 97735000401- Till stötf. bak
7427800 Fästvinkel 55:-   X Alla Vänster vid torped på chassit
7427818 Fästvinkel 55:-   X Alla Höger vid torped på chassit
7427859 Kaross 16050:-   X  
7427889 Ljuddämpare 1795:-   X  Nytillv Orginalrör.
7427933 Främre ljuddämp  850:-   X  Nytillv Orginalrör.
7427941 Bakre rör v 220:-   X  Nytillv Orginalrör.
7427958 Bakre rör h 220:-   X  Nytillv Orginalrör.
7428071 Skärmdel 3105:-   X Alla Vänster framdel av huv
7428089 Skärmdel 3105:-   X Alla Höger framdel av huv
7428097 Skärmdel 1605:-   X Alla Vänster bakdel av huv
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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

Damask/gummibälg
Art. nr: 7417371.
Sitter bak på stötfångaren på Sonett 
III, 1973 och 1974 samt i torpedväg-
gen och vid växelmekanismen
Pris 295:-/st, plus frakt.
 
Damask/rubber bellow
Art. nr: 7417371.
For the rear bumper for Sonett III, 
1973 and 1974 as well as at the fire 
wall and at the gear box mechanism.
Price 295 SEK/each, plus freight
 

Tätningskrage, ljuddämpare och 
tank anslutning, Sonett II V4
Art. nr: 7061138
Pris 150:-/st, plus frakt.
 
Sealing collar, exhaust pipe and fil-
ler pipe, Sonett II V4
Art. nr: 7061138
Price 150 SEK/each, plus freight.

7428105 Skärmdel 1605:-   X Alla Höger bakdel av huv
7428113 Huvdel 1070:-   X Alla Övre bakre mittdel av huv
7428139 Framparti 1445:-   X Alla Främre mittdel av huv
7428153 Karossdel 2035:-   X Alla ”Höger bakskärm”
7428154 Golv (cupén) 11560:- X X X  Nytillverkat, mkt hög kvalité
7600208 Plåt 515:- X X X  Bagagerumsgolv Saab 96
7836430 r-sats broms,Hcyl 265:- X  X Alla 
7846074 Koppl s-cyl,repsats 150:-  X X  
7846082 Koppl h-cyl,repsats 150:-  X X  
7903164 Bultsats,dito 60:- X X X  
7932700 Skruv rostfri 20:- x x   
8215865 Emblem 270:-   X  Fyrkantigt emlem huven tidig III:a
8505604 Lyktglas bak 600:-   X  Hella Original
8555935 Fördelarlock 70:-  X X Alla BOSCH-original
8803280 Gummikudde 250:- X  X  
8803777 Luftfilter 185:-  X X Alla 
8804320 Emblem 225:-   X Från 97725000001- Till grillen, ngt avvikande mot original
8910374 Damask 226:- X X X  Drivknut inre
8918823 Emblem 240:-   X Från 97725000001- Fälgemblem till ”fotbollsfälgar”
- Plåt 370:-   X  rep.plåt bakre stötdämparfäste, höger
- Plåt 370:-   X  rep.plåt bakre stötdämparfäste, vänster
- Lykta 795:-   X  Sidomarkeringsljus
- Plåt 395:-   X  Ihopsvetsade 74 15 821 och 74 24 989
- Kompl avgasrör  5995:-   X  Nytillv Orginalrör
- List fram ruta 730:-   X  spännlist ingår, metervara
- List bakruta III 590:-   X  Metervara, Lim Loctite 401
- Vxl spakskonsol 2500:-   X  Kompl med klädsel
1051199.. Hjulbult 85:-  X X  Till ronalfälgar
7175680/1 Bromsljuskontakt 160:-   X  
7409105/2 Fjäder  915:- X X X Alla Chassifjäder fram 15% hårdare grön  (nytillv.)
7411804/2 Fjäder 795:- x x X Alla Chassifjäder bak ngt hårdare vit (nytillv.)
 Kompl avgasrör  3995:-  X   Nytillv Orginalrör
 sonettdekal 2+1 30:-     Klubblogga, klistras utvändigt.
 sonettdekal 2+1 45:-     Klubblogga, klistras invändigt
 Skylt Son II  100:-     Chassi nr.
 Skylt Son II  100:-     ASJ skylt.
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Visste ni…
Jan-David Skavén
… att det här numret av Sonettvärlden är det 160:e som producerats sedan 
1981?! 
Ganska imponerande om vi får säga det själva, med tanke på att klubbtidningen 
handlar om en bilmodell som slutade att produceras 1974.

Berndt Eliasson och jag har därför gått igenom 159 nummer av Sonettvärlden 
och gjort en fil som ligger på hemsidan under Information. Där kan man söka 
på artiklar, författare eller innehåll i ett visst nummer. Men det kräver förstås att 
man vet exakt vad artikeln hette. Vet man det så hittar man i vilket nummer den 
var publicerad. En liten kommentar: Vi har inte tagit med stående inslag som ”Le-
daren/Ordföranden har ordet” eller ”Det skrivs om oss och våra bilar”. Däremot 
t.ex. ”Snack i Tvåtakt” som ju egentligen var ett stående inslag i många nummer.

Om ni hittar en artikel ni vill läsa så ligger de digitalt som pdf filer på hemsi-
dan från och med årgång 2003. Önskar ni läsa någon enstaka äldre artikel så får 
ni vända er till redaktionen så kan vi skanna den åt er. Detta under förutsättning 
att det inte blir för omfattande.

En del äldre klubbtidningar kan också köpas från vårt reservdelslager, kolla 
med Per Jansson om det nummer ni har intresse av finns kvar.
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av Jan-David Skavén

Det skrivs om oss
och våra bilar

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

Göran Johansson 
Gävle

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!

Veteranbilar
Johan Brusewitz hade vänlighe-
ten att låna ut en inte helt ny bok 
till mig; den är från 1969, gavs ut 
av Motormännens Riksförbund och 
sist men inte minst, många av färg-
teckningarna i boken hade gjorts av 
den för oss välkände Björn Karl-
ström. Den mannen kunde rita/
designa allt, bilar, båtar, mope-
der, flygplan och till och med se-
rier som ju är ett annat sätt att teck-
na. Nå, boken avhandlar bilens his-
toria från början av nittonhund-
ratalet till det att boken trycktes.
I slutet av boken är ett helt avsnitt 
om Saab med rubriken ”En ung vete-
ran”, ”20 år med Saab”. Här är dock 
alla teckningar av Gunnar A Sjögren, 
GAS och i svartvitt. Avsnittet avhand-
lar allt från Saab 92 till 99, längre hade 
man inte kommit då.

Två mycket skickliga illustratörer i 
samma bok och mycket historia om 
respektive modell. Har ni tur kanske 
ni kan hitta den på ett antikvariat.

Österrikisk Saabkalender
Saab Club Österreich ger varje år ut 
en fin Saabkalender. För 2021 så hade 
man den goda smaken att ha en Sonett 
från 1956 på framsidan. Bilden var 
förmodligen tagen i ett regnigt Troll-
hättan men att det är Gösta Jakfors 
som äger den är helt säkert. Att han 
använder den i ur och skur framgår 
tydligt av bilden.

Men inte nog med det. Ytterligare en 
Sonett visas för januaris almanacks-
blad. Det är inifrån Saabmuseet i Troll-
hättan och visar bland annat en gul 
Sonett III som huvudmotiv. Om nu 
inte trampbilen är det…? Annars vi-
sar kalendern bilder på både nyare 
och äldre Saabar om man nu ska be-
teckna någon Saab som ny? Nyast är i 
alla fall en Saab 9-5 SportCombi, allt-
så den sista generationen.

Bilar – nostalgisk tur på hjul
Den kände motorhistorikern Peter 
Haventon ger varje år ut en bok för 
oss som gillar äldre fordon. Alla som 
vill kan skicka in bilder på företrädes-
vis samlarfordon till Peter och tycker 
han att de passar så kommer de med. 
Bokförlaget för denna bok var Semic. 
Helst vill han få bilder där de gamla 
registreringsskyltarna finns med; allt-
så med en begynnelsebokstav som vi-
sade vilken del av Sverige som bilen 
var registrerad i.
För många år sedan, 1982, så gjorde 
Peter ett reportage i Teknikens Värld 
där Johan Brusewitz och min Sonett 
var med. Min Sonett var på den tiden 

Cardinalröd, nu Malakitgrön. Båda 
Saabfärger men inte Sonettfärger. Nå, 
de bilderna hade förstås Peter sparat 
men övriga bilder på dubbeluppsla-
get hade jag och min fru Anna-Lena 
skickat in. Allt var inte Sonetter men 
de uppfyllde kriteriet ”gammalt” och 
hade de tidigare registreringsskyltar-
na. Kul att kunna bidra till boken och 
visst är det fin PR för Sonetten, för res-
ten av boken visar en enorm bredd på 
fordon, i såväl svartvitt som färg. Pe-
ter är en mycket kunnig skribent och 
boken är rikt illustrerad.
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Lekparken Macken
Jan-David Skavén, foto Ronnie Lundberg

I lekparken Macken i Trollhättan vet man hur man gläder barn. Ja, inte bara 
barn för även jag blev glad över hur man satsat på barnen i allmänhet och 
vilken bilmodell man skapat i synnerhet. Ni förstår nog snabbt vad jag skri-
ver om, nämligen en Sonett! Som ni ser så är det TV-programmet Roy och 
Rogers mack som inspirerat till en hel bensinstation. Det var Björn Åberg 
som tipsade mig men det var hans vän Ronnie Lundberg i Trollhättan som 
tog bilderna. Det är ju inte fråga om att exakt avbilda en Sonett utan barnen 
ska ha kul, lika kul som vi har när vi kör dem på riktigt. Vill ni kolla mer hur 
det ser ut på denna lekplats så får ni en länk här:
https://www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/produkter/macken-
lekplatsen/


