
Mycket om Saab 
men mest om Sonett I 
berättat av Rolf Mellde 
Jan-David Skaven och Per Alvestig 

-------------------------- Egentligen börjar tanken på den här arlikeln inte nu, utan för snart 
10 år sedan. Det var då Rolf Mellde och Jan-David Skavcn träffa 
des för att gå igenom förutsättningarna för en artikel eller artikelse 
rie om h ist or i k e n bakom Sonetl I:an. Även om bara sex stycken 
producerades 1956 så har dessa på många säll betytt mycket för 
Sonelten som modell och Saab som bilmärke. För Sonetten blev det 
så småningom mer än 10000 bilar sorn producerades mellan 1966 
och 1974 i de olika modellerna Sonett II (rvåtak t}, Il V4 från 1967 
och III, från 1970. För Saab var Sonett I eller som den också kalla 
des Sonett Super Sport, med projektnummer 94, en imagehöjare 
som verksamt bidrog till att skapa uppmärksamhet irite r nat io ne l lt 
för det på femtiotalet ganska nya bilmärket. På sextio- och sjuttiota 
let lockade de följande sonettmodellerna in folk i försäljningslokale 
rna. Man kanske kom ut efter att ha köpt sig en 96:a istället, men 
Sonetten hade nått en del av sitl syfte. -------------------------- Nå, vi ska i st or t hålla oss till So 
nett l:an och e Fto rfö lj a re n Sonett 
II. Självklan har en del rcclan sk r i 
vits om historiken bak om de sex 
Sonett I:01· som byggdes, (och som 
faktiskt alla finns kvar). Fö,·vånans 
värt mycket faktiskt med tanke på 
det ringa antalet. Men ändå kände 
vi att inte allt kommit fram tidiga 
!'<'. Den person som absolut bäst 
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kunde skingrn de återstående luck 
orna var Rolf Mellde, mannen som 
va r initiativtaga,·e till bilen. Dä1· ej 
annat anges ä1· denna artikel illus 
trerad med bilder, brev och a rt ik l ar 
från Rolf Melldes pr i var a album, 
de flesta från SO-talet! 
Av olika skäl blev aldrig artikeln 

gjord för 10 å1· sedan, men 1998 blev 
det av. I slutet av maj åkte vi till Ly- 
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sekil där Rolf Mcllcle idag bor mc-cl 
sin hustru Sig,·icl. Innan vi !Jp1· Rolf 
br-rärr a ska vi kort presentera han'> 
egen bakgrund: 
Han har arbetat i 111c1· än 40 a,· med 

ur ve c k l ing av personbila!'. Sin ut 
bildning fick han på Stockholms 
Tekniska Institut mc-d lärare som 
mot ork onvt ru k törr-u Folke Manner 
<t r-cl t ocli tcrmoctynamtkcrn Nils 
Cu-;taf'>'>On. OPt första arbetet var på 
Skandtaverkcn i Lysekil som prakt i 
kant. D~ir ut vecklaclcs och t il l ve r k a 
dcs tändkulemotorer. 1946 började' 
han arbeta på Saab som konstruktör 
av S<'tah 92-motorn. På S0-tr1let blev 
han chef för utprovningsavclclning 
en för hela 92:an och seder-mera 
93:an samt arbetade rnr-d Sonett 

l:an. Han o rgaruscr-ade också upp 
Saabs t åvl irigavc-rk sam het , 1959 ut 
nämndes han till överingenjör och 
chef för utprovning och kvalitets 
k oru ro ll. 1967 ur nämndc s han till 
teknisk cl i ro k t o r och chef Iör kon 
struktion. utprovning. utveckling 
och k va lit cts kortt rol l för hela Saabs 
bibicla. 
Under hans licl som över-Ingenjör 

tog han på 60-talcl initiativet till 
samt ge nomförclc de preliminära for 
hancllingarna med Forcl USA om 
ekras V4-motor inför' dc-n för Saab 
bf lcns utveckling <:,{1 viktiga ornst äll- 
11inge11 I'rå n 2-taktsmotrn· till V4 4- 
taktsmoror. 

Han har NI IIH c/..f•I Iin 11uulf'llhi/.,..,d1nlin1-: 1,ul,/ 
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1,1,-it IIJPd 011} ,J/f llfll'CÅ.ld. 

Fo10: Ja,1-D.1, id Sk,111•11 

5 



Vidare tog under denna lid arbetet 
med elen kommande Saab 99 sror lid 
i anspråk. Saab 99 presenterades för· 
pressen elen 22 november 1967. 
Vid å rxs k if't er 1970-1971 tog han 

stegel från Saab till Volvo där han 
var teknisk direktör och ut veck 
lingsclwf. Mellan 1979 och 1984 ar 
betade han med utvcc k l lngo n av 
LCP-bilarna. 1984 fick han Ing('n 
jörs ver e nsk apsak adc rnf cns (IV A) 
guldmedalj för sina insatser. TrC' år 
senare. 1987 gick han i pension och 
ytt cr l iga rr- några år senare, 1994 
blev han pr ornoverad till teknologie 
doktor· (Honora Causa) vid CTH. 

Även en duktig tävlingförare 

Vi ska inte heller glömma all Rolf 
Mcllde varit en framstående t äv 
lingsförare. 1950 startade den vcrk 
liga produ k t Io ne u av Sac1u 92. Roir 
Mellde d rörnde om och hade drömt 
sedan lidig ungdom om all med en 
svonsk bil kunna köra Rikspokalen, 
som på den tiden var den enda stora 
biltävling vi hade i Sverige. Efter en 
mängd diskussioner fick Rolfslulli 
gen okay lill att starta med 3 bilar i 
1950 års Rikspokal, till stor del be 
roende på Greta Molanders goda 
rcl at ionc r till Gunnar· W. Philips 
son. På Saab ansåg man del alltför 
osäkert att starta i denna tävling. 
De k o n k u rre ru.e r sorn fanns hade 
både större rcsur ser och större erfa 
renhet av tävltngsverksarnhet. 
Rolf hade kört ett fåtal mindre täv 

lingar för all söka utröna h111" korikur 
rc nsk raft ig 92:an kunde vara. Han 
hade även redan i slutet av 40-talet 
kört DKW på Skarpnäcksfältet och 
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11P1I a ,· s1•1111na segrar orh plarf'ringar i lopp som 
Rikspokalen orh l\1onre Carloml~rr. 
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han lyckades alltså till slut få Saab och 
Philipssons överens om att få köra. 
Resultatet blev helt otroligt för 

Saabs del. Rolf och Saab 92 vann 
hela tävlingen. Greta Molander 
vann damklassen. Saab 92 vann ock 
så rnårkeslag (Greta Molandcr, K-G 
Sved berg, Rolf Mellde). Dessutom 
hade Rolf turen all vara med i vin 
nande klubblag. U ngdornsdrömmen 
var uppfylld. Samma år startade 
Rolf Mellde och Greta Molande1· 
även i Monte Carlo-rallyt. Senare, 
1952, vann Greta Molander dam 
klassen i detta rally. 
Om vi har förstått Rolf rätt så an 

ser han all denna seger i Rikspoka 
len var av avgörande betydelse för 
att få Saabledningen att inse att det 

kunde vara värt lite pengar att satsa 
på en bcgr-änsad tävllngsvcrk sarn 
het. Denna utvecklades genom Rolf 
försorg och nådde undan för undan 
enastående rcsu ltat fr-amför-al lt ge 
nom anställning av bl.a. Erik Carls 
son, Carl-Magnus Skogh och Stig 
Blomqvist. 
Men han deltog även i ekonomi 

lopp i början av 50-talet. Där var inte 
farten del viktiga utan bensinför 
brukningen. I medeltal f'o r b ru k a de 
de tre cleltagancle 92:onia 0.321/rnil, 
"3 liters bilen" redan för- 40 å1· se 
dan!! 
Del här var en kort bakgrund för· 

att ge e1· en bild av den man som varit 
så viktig för svensk b l l ind ust r i. Vi 
sk a nu skriva om den utveckling som 
så småningom lecklo fram till Sonett 
hm och vi låter Rolf själv berätta: 
-Jag ska försöka komma ihåg. Jag 

tror att tanken på Sonetten kom upp 
i ganska lidiga ungclornså r. I Stock 
holm på trcutotatct var det l'tl tracli- 

tion va1je höst och vår· att anordna 
motortävlingar på Solvalla för såväl 
bilar som motorcyklar. I senare hälf 
ten på tr·ettiolalet hade någon f"ålt för· 
~ig att or·dna hastighelstävling med 
mer eller mindre kända och fram 
gångsrika förare, <'Il entypsklass d~1r 
~iven Philip::,sons va1· involver·ade. 
Det clär tyckte jag var etl ganska raf 
finerat system, all förarna skulle 
köra likadana bilai-. Jag funclernde 
på hur ckl kuncle utvecklas. När jag 
hade börjat på Saab fick vi så små 
ningom lillståncl all körn lite tävling 
ar. Då korn de där tankan1a tillbaka 
igen. l vi~s m.!rn inspir·eradesjag av 
all vi körde Svenska Rallyt med 
Saab 92. Det var ju den enda bil vi 
hade, men ck11 var bra. 0111 tin lite or· 
ke!:>lös. i de här· sammanhangl'n. Det 
varju ganska begr·än5al på elen här 
l"iclPn,ja till och rnecl mycket u1c·gr·än 
sat, vilka modifieringar man fick 
göra på slanclar-clbilen. 
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