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

R,•dan i 953-54 
!?Jorde Rolf /\fel/de 
den har rrnmodeltrn 
:,0111 ut kns: till dt011 
konmumdo sportbi 
len. 

De första Idecr-na på en sportbil 
börjar ta form .. 
Då dök de här rankar na på 011 l n c n 
sp ort.b i l upp, det kan ha va r it 1953. 
Jag började på att skissa och rä k na 
lite g,-ann på h u r man skulle kunna 
göra en lite mo r avancerad bil av de 
standar-dde lar som stod till förfo 
gancle. När jag började med det så 
var ju 93:an under utveckling och 

d ot v.:11" <·gc·nlligl'n 93:an som fick 
mig <111 in'>c all del fanns en möjlig 
lt<·l att giir-a e11 s po rt b i l. Mina tan 
kar fick fa<,t fo rru och jag började 
'>kbsa l it o grann. Sedan läljag göra 
en r ra n md c l l av den kommande 
S01101 t I i skala l: l 0, det var också 
1953-1954. 
De 11101 ivr-ringar som framlades på 

fc mr io t alo t rör Saabs direktion var 
dessa fyra: 

+ 

· __ ., :: ---- -~ .... - 

F11 c11· Rolf Al,•//,!,,., 
lonf,1 ,AI\\N till den 
filt/ "fJUrlld!-:11('11. d.1 
t cr.u! i ot; to/J('f 1954. 
Ftiers11111 !IN J:11111s 
tankar pci s~11·c,I t•n 
tnvtingsvrrston S0111 en 
version for patubruk 
anga,·s fl'å olika 1110- 

rareflrktrrpå ri111i11g 
l'II. (55-60 l,k r cspek 
t is c ./5 50 lik). 

a. Vi önskade bygga en sport bf l i ex 
per irnentsyftr-, bland anmil för- alt 
få möjl iglll'll't' at l lx-r ikn våra erf,1- 
re n het cr och k uns k apo r bct räf 
fande en bils a llrnäru ia ogonskapor 
(styrning, bromsar mecl mera). 

b. Samtidigt ville vi utnyttja detta 
tillfälle att förse bilen med en Saab 
93-moLor, som Lrimmats för all La 
ut högsta möjliga effekt. 

c. Dessutom önskade vi få erfaren 
hel av glasfiberlaminat (plast). 

cl. Och slutligen ansåg vi att denna bil 
skulle kunna ge Saab ökad pub 
licitct som bilfabrik. 

Tuffa budgetmanglingar väntade ... 
Budgeten för projektet var 75000: 
vilket enban innefattade direkta 
kostnader för- lokalhyra och ersätt 
ning till de personer som direkt ar 
bct adc med l'rarnLagandet av elen 
I'örst a prototypen. Lars-Olof Ols 
son, Olle Lrnd k v ist. Gösta Svens- 

son oclt jag sj äl v ar-betade med So 
r u-t t cn c-nclast på f'r it ir lc n . Det gick 
åt k v ä l l a r , liir·dc1gc1r och söndagar 
och vi gjord<• crldrig 11ågra anspråk 
pf1 1•r<,;11111ing l'o r (I('[ arbet e vi ut 
(ö rcto på So1wtte11. 
Det hlr-v ett himla hallå att vi be 

hövde så "mycket" pengar att "leka" 
med. BuclgeLmanglingan1a var hår 
cla, då som nu. 75000:-, det var 
mycket pengar. Platschefen i Troll 
hättan, Svante Holm vågade inte be 
stämma och vi fick koppla in ekono 
michefen för hela Saabkoncernen 
för all rå loss de där pengarna. Till 
slut fick vi accept efter att jag )oval 
all vi skulle kunna genomföra pro 
jektet med elen summan. 

I mellantiden hack jag 0ngagera1 
flera p0rsone1· i projc>ktct sfisom 
Lars-Olof OJ..,-;on, Olle Lindkvist 
och Cihta Sv<•11<,<,on. Till<,a111rnans 
tog vi f'n1111 l'll 111yckt·l provhoriskl 
ri I 11ing'.1111d<'rl,1g. Bar·a så pass all 
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man hade någonting att utgå ifrån. 
En lada hyrdcs i Åsaka utanför 
Trollhättan, fö1· det skulle ju vara 
hemligt. Den hyrdes för en snickare 
på Saab. Jag hade gjort en lermodell 
och en ritning innan, så han hade lite 
alt utgå ifrå n. Sixtc-n Sason kopplade 
jag också in cft cr det jag g_jo1·t min 
modell, för jag ville· ha o n kille '.'>0111 
kunde bedöma dr-n, lu i r pa-.-, au rak 
tiv formgivningen var. Tidig,,u-e ha r 
det sk r ivit s att Sason hade designat 
Sonett l:an, men del var jag. Han 
gjorde endast någon smärre modifie 
ring i bakpartiet. Men jag ville ha 
med formgivaren Sason i projek tct , 
man ska alltid ha med någon som 
checkar. För övr lg r var det två 
gr-undläggande stölder som låg bak 
om Io r mg i v n irig sa r bct c t . Det ena 

Den har moik-Ilcn s0111 
Iinu» hr·111111a hos Rolf 
Afellrle irlng visnr 1'11 
litet 11u•rsllltgiltigt ut 
Ior.md« c.11 l:au 111Pd 

/J/.<1. lll•I , indrura. 
Foto: Sigrid A!ellr/1•. 

var Maseratis sport vagn, bland an 
nat s id l injcr, som jag tyckte var väl 
digt snygg. Sedan var det luftintagel 
fram s0111 var niirlwsl~iktat med flyg 
planet Mustang, d är del låg under 
Flygk roppon. 
Nti1· dr-t giil lo r strålkastarna varjag 

c•111ol k onvr rukt toncn med ögonlock, 
cll'l barn ökar Iuft motståridct. 
Sl'cia11 gick projektet vidare i allra 

... to1·s1a hc ml ig he t. Vi fick tag på en 
v!,ldigt duktig plåtslagare, som arbc 
i adc- pli tlygverkstaden för J 21:an i 
Trotf hän au, de fanns Fortfarande 
kvar clå. BilC'n blev k lar före årsskif 
tet 1955-56 oclijag I'ir k inte visa den. 

Så har silg tsutnn i A.,.,A,1 urnntor Trotttintum 
111. Inte myrkrt t il/ bil/",1brik. 1111•11 fort rafflig for 
art Id/la h1•la projrkt et hc111lig1! 

[},,, 1,1r b.n» f, !"'' vonrr 
,11111 i111 ipf,,, i p1 oj,·A t ct. 
D,• h1d1· 1·11 hoµ h,111t11•1 ks 
·'" irA lij.:ht•I. 

Hnr ser vi iådkonst rutc- 
1 ioucn. son, gnv 11ft 
myrke: starkt och lat: 
rhassi. 

Fti, Ot,.,011 och Svrn 
Fu•r/1 iA: ... \011 put.,dr tru 
gip.S!IIOdl'll/'11 I ilA1·11 .?11- 

1 ,1(1{/c- .,oll/ Il/ode/I for 
pla.,t karos.,e11. Bild,•11,11 
ltlf..l('II i lc1d.111 i A '),/Å,J 
J.955. 
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'1/.0,.,A.,., ,. ,t,1/~t,,. ~ #//,htr,t 
\.{1111(1-,-, • .--.: I :; ,.[~~0111,_ 

Linkilping den 7 oktober 1955. 

Incenjilr Rolf Mellde 
3\renska Aeroplan Alcti~bolafet 
Trol lh~t tan 

Bäste Ingenjör Mellde, 

Jag tackar hjärtlieast för br-evet, av den J ds med bilagda fotorrafier 
av sportbilen. Jag är mycket ledsen, att jag vid Plitt senaste besök 1 
Trollh~ttan pi. frU.00 av det dåliga nygvbdrt"t och pilotens angelärenhet 
att vi skulle ko"""4 iviig inte fick tid att titta på bilen. Detta be 
klag&.r jag så mycYet mera sedan Jag nu fått se fotografierna, och ehuru 
jag alltsA inte se.tt bilen i verkligheten, vågar- jag på basis av dessa 
gr et.u'ler-a Eder till det vackra och so.m Jag hoppas även goda resultatet. 

Sedan jag nu få.tt ett så gott intryck av bf Len, har jag även konmit 
till den uppfattningen, att det nog vore eyod att inte snara:st rnöjl ig-t. 
begagna sig av det reklamvi'rc!e som bilen otvhel&ktiet, mlaste ära. Jag 
har där!~r i dag bett Svante Holm. att med Philipsons fl:fre:01:.a över~ne 
kom:na om en publicering al' denna experimentvagn, byggd med tanke p6. 
"export", så snart ske kan och under alla f<:SrhAllanden minst en mlmad 
rcre pr-es svf enjngen av Saab-9J. Naturligtvh år de,tta en fl::rslrljnings 
r r-åga , som vi nog !6. överlåta ät Philip.,ona att beförn..a, och skulle de 
föredra(a att vänta, Cl vi vcil sl g~ra.. 

Till sbt. vill jag ännu en gtinc tacka Ede r och !::dra m,.da.rt-t>tare för 
Edert arbete och crat.ulera Eder till det, uppnådda usultatct. 

~er förbun~n• 

~Y--- ...... ,.. 

Dr\\d r.uter Ir.in 
fi-1!-{g, P Holm t il! 
Rolf!llc/ld,- dr Pli 
kopi., ,11 CII 
vrigin.-J/brf'I ft·,111 
1955. Det var nog 
iut e så uppsk nt t nt 
,1v Rolf all skjuta 
pil pressvisningcu. 
vilket Tiyggl'I' 
Holm ,111/yddr i 
brrvct . Rolf Mel!dc 
insåg PR-varde! 
och var ivrig .-1/f 
visa upp den 
sensor ionelle) 
spor/bilen. 

Jag var förbarmad, eftersom jag för 
stås ville prova elen. Vi var ute ibland 
på nätterna och provk ör-de. men det 
var ju begr ånsat. Det var en färdig 
bil, men innan dess var vi ute och 
körde med chassit också, innan k a- 

A11 chassiet var klar! Iirades i stillhet med blnd 
ruskor och cha111p[lg11c. 

rossc n ko111 på. Det hade nämligen 
beslutats, att prcuuärc-n skulle ske på 
Stockholms Bitsalong i elen nya S:t 
Erikshallen, ett halvår efter- det att 
bilen var klar. 

F orls.ittning på arl ikeln i llilSta num11H,'L 

M<111ga problem 111fls11• ld.sns p,1 rn prototyp. 111r11 
n/!1eftersom vax11· bilen fram. 


