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Från tvåtakt till V4 
Om man sitter och pratar med Roll' 
Mellde så är det oundvikligt att man 
äve n glider in på den för Saab så 
viktiga omställningen från tvåtakts 
motorn till V4-motorn. Man lycka 
des ju i stort hålla det hemligt innan 
det blev officiellt. -En av replikerna 
Från Tryggve Holm då jag drivit 
igenom det hela på diverse omvä 
gar, var "Hur kan Du vara en sån j 
a idiot att Du tror att Du kan hålla 
det här hemligt"? -Jag kommer så 
väl ihåg vad jag svarade. "Kunde de 
där d-a engelsmännen och amerika 
narna hålla D-dagen hemligt så ska 
väl for C-n jag kunna hålla tyst, bara 
ni andra håller käften"! Sedan var 
del ingen mer diskussion om det. 
Det finns en rolig historia i sam 
band med det här. Kontraktet med 
Ford undertecknades och jag fick 
sätta igång for fullt for att förbere 
da for alla modifieringar som be 
hövdes. Hösten 1965 startade den 
verkliga hårdkörningen e lt e rso m 
introduktionen av V4:an kom 1966. 

Produktionsdatum var bestämt och 
jag gick och räknade, om inte dagar 
så veckor. På vårkanten 1966 kom 
Teknikens Värld, som hade tjatat 
om en intervju. Jag hade sagt ifrån, 
alt jag pratar inte med någon nu. Så 
småningom blev det i alla Fall en 
intervju och jag fick bland annat 
frågan om tvåtaktsmotorns ut veck 
lingsmöjligheter, vilket jag berätta 
de om. Det dröjde dock innan arti 
keln kom in. Sedan så hade vi en 
lunch efter introduktionen av V4- 
motorn. en av killarna hade varit 
ute och fått tag på det senaste num 
ret av Teknikens Värld. Samma dag 
som vi hade introducerat V4-mo 
torn var inte,-vjun med mig om vil 
ka framtidsutsikter det fanns for 
I våt a k tsm ot otn ! Tablå. 
Det var ju inte så mycket mitt fel 

som hans. Överhuvudtaget tycker 
jag att det är otroligt vilka intervjuer 
journalister gå,· på ... De borde ju veta 
vad jag hade möjlighet att berätta 
om, det var ju förberett varenda j-a 
ord! 

-Hur kom det sig all det blev just 
Fordmotorn? Det som vi läst i en 
amerikansk historieskrivning, det 
var att när Ford jobbade med de här 
motorerna så letade man efter en li 
ten, framhjulsdriven bil där man 
kunde provköra motorn. Därför sat 
te man dem i Saabar, for utvecklings 
ändamål. Började kontakterna med 
Dig redan där? 
-Nej, Ford köpte runt 12 Saab 

96:or och plockade in Cardinalmo 
t or n , men det visste vi inte om då. 
Kontakterna med Ford fick jag på 
helt andra grunder. Det var så, att vi 
hade sökt goda kontakter inom ut 
ombordarindustrin för t vå ta k t srno- 

torns utveckling. Det hade startat 
upp relativt tidigt och via en god vän, 
Gordon Millar, kom jag i kontakt 
med en kille som hette Donald Frey 
som hade blivit chel' for Ford Ameri 
ca, under McNamara. Han var hu 
vudansvarig for Fords satsning på 
bilarna. efter möten med honom och 
att han fått klartecken från McNa 
mara lick jag ett erbjudande om att 
köpa V4-motorer, men då var det 
ännu ej klart med Sverige. Då (hös 
ten 1965) hade jag klarat av Ameri 
ka, men Sverig·e hade jag ingen for 
ankring i. Det var ett h-e , men det 
tillhörde spelet. Det fanns två anled 
ningar till att det blev Fordmotorn. 
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Dels gällde det att Finna en motor 
som var så bra som möjligt och som 
gick att installera i befintlig bil. Det 
är en lång historia, men kylaren (i 
96:an) flyttades framåt, framför mo 
torn och motorutrymmet Förlängdes, 
enbart av hänsyn till att jag ville ha 
plats För V4:an. 
Jag sade det, art vi sällan var 

osams, Gunnar (Ljungström) och 
jag. Men där var den enda schismen 
jag kommer ihåg. Vi var överens om, 
att när vi utvecklade 96:an så skulle 
utrymmet reserveras for V4:an. Det 
var han införstådd med. Sedan så 
presenterade vi hela projektet För 
Tryggve Holm (Saabs dåvarande 
VD). När vi kom in på V4:an så sade 
Tryggve bestämt nej till att V4:an 
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skulle in i bilen. "Det kommer inte på 
fråga". Då sade Gunnar Ljungström 
att "då kan jag dra in de där 7 centi 
metrarna som vi Förlängt med." "Det 
kan Du så f-n heller" svarade jag, "de 
ska finnas där" och Gunnar fick ge 
sig så småningom. "V4:an ska in" 
sade jag, "så får Tryggve Holm säga 
vad F-n han vill". Så blev det också så 
småningom. Där var Gunnar och 
Rolf oense. Rolf fortsätter: Gunnar 
skulle ju spara på centimetrarna. En 
av aspekterna var ju just installa 
tionssynpunkten. Fråga mig inte om 
hur många olika motorer vi provkör 
de, Vi hade gjort upp ett speciellt 
program, ganska omfattande där 
minst två av varje motortyp provkör 
des. "Om en gick åt skogen", då kör- 
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de vi en tredje. Vi körde Lancia, Go 
liath, Hillmans raka lättmeralimoror. 
Javelins boxennotor m.m. Jag hade 
en förkärlek för boxermotorer (för 
att sänka tyngdpunkten så mycket 
som möjligt). Det var en av 6-7 olika 
fabrikat och sedan provkörde vi Vol 
vos B 16-motor också. Den hade vi 
som referens och Saabs kommande 
motor skulle vara minst lika bra som 
den. Det visade sig, att Fordmotorn 
var väl i klass rned Volvomotorn och 
vi kunde börja k once nr re ra oss pft 
installationen av den. Det var hela 
tiden Ford i Amerika som jag pratade 
med. I Sverige höll vi det hela topp 
hemligt. 
Det var ju Förberett på senvintern 

eller tidig vår 1966. Rune Ahlberg, 
senare chef För Göteborgsfabriken 
blev tillsatt För att ansvara För om 
byggnad och modifieringar För att 
införa V4-motorn, vilket skulle ske 
under semestern. Hur skulle då det 
hela ske? Grundtanken v,11' den att ta 
Färdiga bilar, slänga ut motoraggre- 

gater och moditiera växellådan med 
en annan slut växel. E.11 år tidigare 
hade vi tagit fram den till GT, Iör att 
ha den redo. Det var en av detaljerna 
som ingick i den långsiktiga strate 
gin. Vi hade även sett ut en lämplig, 
separat lokal där ombyggnaden kun 
de ske i smyg. Vi byggde väl om en 
600 bilar och killarna var i extas. 
Äntligen gjorde Saab någonting, mo 
det hade ju varit på botten. Vi hade ju 
bara tillverkat bilar som vi parkerat 
på flygfoltet. 

Otroligt att inte omställningen till 
V4:an kom ut 
En av mina egna söner jobbade på 
semestern, med underhållsarbete. 
Han Fattade ingenting under hela 
den tiden. Det enda han visste om 
var att jag i min bef'at t ning som chef 
for kvalitetskontrollen hade infört 
leveransstopp För vissa bilar. De 
bilarna skulle tas for ombyggnad 
sedan. Han trodde att det berodde 
på, att man skulle byta bromsar på 
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dem! Det var ju nästan det enda, 
som var kvar på dem efter ombygg 
naden .... 
För övrigt hade Rolf Mellde själv i 

si u tet av sextiotalet en Sonet l I I med 
V4 motor i. Var det också Rolf som 
tog initiativ t·ill att Sonett 11:an med 
tvåtaktsmotorn efter 258 exemplar 
f'ick en V4-motor? -Det fanns inga 
alternativ till det, det var inget att 
snacka om. Men jag var orolig för 
hur det skulle gå med den installatio 
nen. (GAS, Gunnar A Sjögren ritade 
tillsammans med Björn Kn rlst rörn 
och Björn Ancl rcasso n 0111 huven så 
art V4 motorn fick plats ). 
Vi kom även in på Sonett I I !:an; 

det var ju nej till Sergio Coggiolas 
ursprungliga förslag redan när det 
kom till Saab. Var det då RolFJ\1ellcle 
som såg till att Gunnar A Sjögren 
omarbetade förslaget? Nej, det var 
det inte, möjligen var det Rudolf" 
Abel in som hade ett Finger med i spe 
let. är väl förslaget var omarbetat 
var dock Rolf Mellde en av dem som 
godkände det. Han hade dock Fullt 
upp med alt få fram Saab 99, så han 
överlät det mesta av det som hade 
med Sonetten att göra till andra. Det 

var kanske inte så konstigt for vid 
den tiden var Rolf ansvarig for för 
ändringen till V4-motorn ("jag hade 
där giljotinen i nacken") och så 
99:an. Dessutom kvalitetskontrol 
len, så det räckte mer än väl. Just 
kvalitetskontrollen var väl den stora 
skillnaden mellan Volvo och Saab. 
Det Fanns Faktiskt tankar på en 

Sonett IV med (yrhjul drift även om 
det aldrig blev mer än ritningsskis 
ser. En anledning till att projektet 
aldrig blev av är att det krävs ett 
överskott på motorstyrka for fyr 
hjulsdriften och det hade inte Saab 
på d e n tiden. Fördelarna hade an 
nars varit en bättre start, bättre i hal 
ka och överhuvudtaget en bättre 
framkomlighet. Nackdelarna var en 
högre vikt och högre kostnad och det 
Fanns inte heller pengar till att ut 
veckla en fyrhjulsdriven Sonett. 
-Rolf Mellde har betytt mycket för 

såväl Saabs som Volvos utveckling 
under många år. Skulle man kort 
sammanfatta Rolf' Melldes chefsfilo 
sofi så var det att delegera och att han 
lät andras utvärderingar gälla om 
han inte var övertygad 0111 att den 
egna uppfattningen var rätt. 0 

Club Sonett Sweden tackar ... 
. . . Rolf" Mcllde För materialet till denna artikelserie 

' som vi nu avslutar. Den har rönt stort intresse och 
har även publicerats i saabtidningarna The News i 
USA och Vindspejlet i Danmark samt i den allmänna 
biltidningen Automobil i Sverige. 
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