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

I /,.,,,1,:,Jf,<'i c11 
kan t1i',,l,~"t~1.,. 
,\·,,11t'llr11 
a11/,i11,1,. till 
Bi/,,,,1,,,,_IJ<'II i ,'Il 
,,t,,r lräl/ida o,·h 
hal' hdr1i1.•I 
p,,d,at., "f'f', 
d,,_tJt'II _/~;·,. 
f'/'t',l,ll'J,1/l{fl.'Jefl. 

I '11> rat t cn ,,er ,·i 
,·11 11,1_/,} /?,,// 
,lfr!li! ... 

När Per Alvestig vid ett tillfälle ta 
lade med Gunnar Ljungström, som 
bl.a. var mccl och Formade Ursnabe n 
på 40-talct. frågade han vad Gunnar 
tyckte om Sonc t tcrnu. Svaret blev: 
"Ja. de där Sonetterna Förstod jag 
mig aldrig riktigt på, de var ju inte så 
praktiska de där bilarna, s!t det d!ir 
Fick Roll' (l\\elldc) httlla på med". 
I Iurscrdå Roll'på Gunnars ointres 
se fiir Sonett en'! 
-Gunnar hade överh u vudt ago! 

inget intresse l'ör den h!ir typen, var 
ken av Uivlings\'erksamheten eller 
Sonetten som sportbil. 
-I lur var det dit möjligt Iör Dig att 

l'å tillräckliga urveck lingsrcsurscr? 
Roll': Det blev v;il så att jag Iick ta 
över mer och mer. l\\en jag vill dock 
understryka. att under· hela min 
Saabtid ;å var Fö,-httllandet mellan 

h'11 unik /,i/,J pil 01 ,.,:,,,c,·hq,·11 ,ulq,,t ,J,,/d 
r;l{l/f/{JJ' l/1111_,1,1/rt'i111, ,l1JJ1/ _·j~"irn11:,~1., /,do, ,,,, 
Rol/,ll,·/l,ie. , 111,,a,.,• ,,t:,11,I<' iut« (,'u1111,1,. 1111y,,1 
,11,'irr,· /11/rc,1,,,, 1;·;,. ._'i~o11c/fr11. det 1•ar,,Jandc1r,l 
/,i/a rua ,1,,111 yä/1,),, .1:·1r h,,111>fll. 

oss ganska unikt, vi kompletterade 
varandra bra och det var sällan eller 
aldrig niigra schismer. 
Vi samarbetade i ungef'iir 25 år. 

Under de l'örsta !Oåren va r han min 
lärare, i 5 iir jobbade vi likv;irdigt 
och de näsr« I O åren var det jag som 

var lc darc. Han respekterade det. 
Naturligtvis kunde vi ha olika upp 
fattningar, men vi hade som sagt ing 
en kontrovers under den tiden även 
om diskussionerna ibland var hårda. 

Stor sensation på Stockholms 
Bilsalong 
Den väckte en enorm uppståndelse 
på Stockholms Bilsalong 1956, det 
var ju nästan ingen som hade vetat 
om bilens existens innan utställ 
ningen. Många prc ssk li pp !'rån den 
tiden visar vilken sensat·ion Sonett 
l:an var. Det var ju bara den Första 
bilen som var klar d!i, den hade en 
bottenplatta helt· i lätt·metall. An 
ledningen till materialvalet var i all 
enkelhet vikten. Man kan också till 
lägga, att" det mig veterligt var den 
första sportvagn som hade konstru 
erats med en självbärande botten 
platta av lättmetall. Alla andra 
sport- och tävlingsbilar på den här 
tiden av den här typen hade r ö r r a- 

/?,,// 1•1:1t1r mol ortn.rt a lln! i,,,u,,1 _1;,,. uuponcrai}« 
11//i,1,,!Jf•,1ii/.:11ff p,1 Stoc/.:b,,/(//,, 8i/.",l"'"I I 9'i6. 
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I ',n:J;ir i'tl I' r)ef i11 I,· 
St111d/01,1,1111 

,IJ/l{f'/'11()(, JJtl 
p,,rh~·I .'! /)cl 1•,1rj11 
änd/i d,,11 .,,m1 
,·äckfr ,,t'11,1a/i1111 
I'" St,,d,:h,,/,11., 
Hi/.,11/,,11<1 /9'ir,, 

, L,,,11 prin., /J,·rtd 1•1·,,ade .it or! i11lr<',1,1e.f;·,-,. 
S,,11/'lt I p,1 /,i/,,11/,,m;,,,1. '/i'// ,•d11.,ta h,11· h1111 
'/i·yqy,·,· //11/111 ,1,,111 var 110 ,,ch k,,11c,·r11<·h,·f pJ 
Sa,t!, och ti// l,,·;,1,·r R,,//,l!dl,1<'. 

mar som såg ut som spindelväv, 
mer eller mindre. Vi byggde på rena 
flygplansprinciper, som en låda. 
Inom parentes sagt, det mest a va n 
cc rad c som Saab h a r gjort med den 
na byggprincip var Formula Juni 
or. (E,n ren tävlingsbil byggd i två 
exemplar). Den ä,· helt c x trc rn, bara 
e t t 1:vrkantsrör med förstärkningar 
runt· uttagen lra m och bak samt for 
f'örare. Orsaken till att jag inte gjor 
de den i aluminium var att jag inte 
kunde a nvä nda så tunn plåt. För 
att uppnå de hållfasthets- och sty v 
hetskrav som erfordrades så skulle 
plåten bli så tunn all den inte var 
praktiskt användbar. Om jag hade 

'/i'// h,iq,·r, Or,,,,11 r,ultrji·,111 I 956 <''11' ,lo, 
d/ilir>a pn·,,,,,.(·/ea,1<111 ;;·ir Saa/, Sup,'r .. \'por/ i 
,,11111/111,ul 111c,I St,,c/.:/,,,/111,, Hi/,,,rl,111g, elfel' 
·~1/l111ä11 /1/'t',lt'lllllli,,11 ··,,,,,,, l}/(/1/ p,i ,ll't'll,lkll 

J;'irl',l,.,,_11 all /.:all" ,/<'11. /)fi /.,,i,. <'<ll'JII 11'1 ,·11 tid 
,),i iut« cu_,1,•/,,kau ,111u1_qil .,,:q i11 i dl'! ,11•e11.1la 
,,pr11/.:d ,1,1111 1111j;,irti,io1. I alla ,1;,11 citat1,i<',< 
111afrriali'I i dl ol a] ,,a111lic)a 1110/,,,-/id,1/nyar. 

Får offentliggöras tidigast torsdagen den 15/J kl. 14.J0 

ALLMÄN PRESENTATION AV SAAB SUPER SPORT 

Saab Super Sport är en ren experimentbil, vilken i huvudsak tillverkats 
för att berika våra erfarenheter beträffande en bils egenskaper ur 
olika synpunkter. Saab ha.r f<Sr närvarande inga planer på att serie 
tillverka denna bil. Saab Super Sport är betr'åffande chassi till nära 
100% uppbygr-d på Saab 9J otandarddetaljer. Bilen är försedd med en 
Saab 9J-motor, vilken upptrirrmats till ca 57,5 hk vid s.ooo varv. 
Ma.ximalt vrid.Dloment ca 9,0 kpm vid J.500 varv. lfä.rigenom få vi möjlig 
het att prova Saab 9J:s motor under exceptionella förhållanden. En 

annan detalj, som vi velat prova i samband med bygeandet av denna bil, 
är glasfiberlaJDi.nat (plast), varför vi. til.1. verkat såväl motorhuv, 
dörrar som bakdel på. denna bil i nämnda material. Den ur konstruktions 
synpunkt kanske intressantaste deta.i.jen är låd.konstruktionen för chassi 
dota..ljcrnas inråstning, vilken är helt til.1verkad i lättmetall. Konstruk 
tioru,principen har här varit densamma som numera ar.vänds vid moderna 
fiygpla.nskonstruktioner, lfårigenom har en mycket lå.g vikt på denna 
enhet erhållits ( 71 kg) • 

Data 

ill.mänt 

Vikt (torrvikt)•••• , ••• , , •••••• ,, .•• , •• , ••.• ca 
Spår-ndd fram och bak , .. 
Axelavstånd ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••••....••... 
Största längd 
Största bredd ••.••••••.••• , •••••••••••••••••••••••••••• , •••••••. 
Största höjd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••. , 

Motor 

Cylindervolym •••• , •••••• , • , • ••• •••••••• , ••••••••••• , ••••••• , 748 cm3 

EJ:fokt, maximal ••••••••••••··••••••"• 57,5 hk vid 5,000 •arv (SAE) 
Max;Lma.lt vridmoment •••••••• •••• , ••••• , •••••• 9,0 kpm vid J,500 varv 
Xompre.,sionsförhAl.lande, nominellt •••••••• , , , ••• , . • • . . • • • • . • 10 
Bränsle, handelsbrän.,le ••••••••••••••••••••••••. , .•••.• ca 85 oktan 

Pre.,tanda (berilk:na.de värden) 
0 - 80 kn\lh., ••• •• ••• ••• , , ca 8 oek. 
0 - 100 km/h •••••• •• ••••• •••• , , ca l2 sek, 
Stående :,tart 1/4 eng. mil •,, ••••••••• ,, ••• ,, ••• ,., •• ,,,. ca 18 sE"k. 
Stående start l km ••• , ••••••••••••••• , ••• , •••••• , •••••••• ca )4 sek. 
Stående start l ene, mil •• , , ..••••••• , •••••••••••••.••••. ca 48 sek. 
Toppfart, c:Sppet utförande ••••. , ••• , , , , , • , , ••••.•.••.. , , •. ca 160 km/h 
Toppfart, Spe(:j.aluttörande •••.••• , •• , .. , • ,, • , • , • , , ••••••• ca 200 km/h 
Arbetet på denna bil har letts av utprovning;,cheten vid Saab:, Trollhätte 
!abrik, Ingeniör Rolf Mellde. Dessutom har följande Saab-ingeniörer vid 
Trollhättetabriken deltagit i arbetet, lar3~lof0ls:son, Olle Lindqvist och 
Cösta Svens3on. Förutcm nämnda per:soner har bctr. !ormgivningen, denna 
skett i samarbete med Herr Sixten Sason, Stockholm, medan Ingeniör 
Erik Nile:sta.m, Saab, .Linköping 3varat för h.ållfasthetsberäkningcn av 
låd.konstruktionen. 
Soab, Svenska Oljeslageri AB, Cötcborg, har bitr;i.tt vid plast.till 
Terkningen 3amt, AB Arvid Lindgren & Co Stockholm vid lackerineen. 

500 kg 
1220 111D1 

2210 nun 
Y.85,.. 
1420.,. 
825,.. 
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I ,/IT 111'11 I i 11111r,, I 9'i6 
lccknatJ,, Lar: 7:,:d,·rnlllll 
lila,111 ,11111111 "S11,,/,,, 11y11 
racer ". 

gjor: det så hade jag bara behövt 
sätta tummen på den så hade jag 
tryckt in plåten. 
Fö1· all återgå till Sonett !:an, alu 

mi n iu rn p lå t a rn a nitades ihop på 
klassiskt flygvi., gäller samtliga sex 
bi la r. Andelen stål ökade något i de 
senare bilarna. Vi diskuterade äve n 
att göra Sonetten i stålplåt, for det 
skulle b!i mycket billigare. Speciellt 

Oc näl'IJ1a,1/,• 111,•,>ar/,l'f,1r11t1 i prt'./c•kfrl. l'r/i11 
1•d11.,frr Si.vt,» 1..\·a,,,111, f,lll','-0/,,1• ()/,,,1011, R,,// 
.u.tu. ,.;,) ral l cn ,,ch ()/,,,. /,i11,l,1,·i.,1. · 

0111 det skulle bli en fortsättning utö 
ver de första sex cx crnp la re n så var 
stålplåt ett givet chassiematerial. av 
kostnadsskäl. Vikten på själva glasf'i 
berkarosse n var 71 kg (denna höga 
vikt på karossdetaljerna blev en av 
de mest negativa överr-ask ningarna 
under projektet) och den gjordes 
med hjlilp av experter från Göte 
bergsföretaget Soab, Svenska Olje 
slageri AB. Totalvikten [ör hela bilen 
var 500 kg. 

Fort~ilttning pli :1r1ikC'l11 1 n~i~ta n nm m c r. 
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