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BAKRUTAN, organ för Svenska Saabregistret, 680 71 BJÖRNEBORG 
Nr 1, 1986 Årgång 10 start 1976 

Medlemsavgift för 1986, 75 Kr kan inbetalas på postgirokonto 476 52 46-6 
Som fullvärdig medlem räknas den som erlagt full avgift till klubben. 
Medlemsavgiften för medlemmar under 18 år är halverad till 35:— 
Medlemsavgift betalas årsvis, alltså till årets slut. 
Krav på tvåtaktsägande finns ej för medlemskap i SVENSKA SAABREGISTRET. 

SVENSKA SAABREGISTRETS MÅL är att bevara tvåtaktaren i originalskick. 
Att verka för en god reservdelsförsörjning till medlemmarna till rimliga 
priser, att öka kunskapen om Saabens intressanta historia, samt att sam-
arbeta med olika tillbehörsfirmor i syfte att pressa priser till medlem-
marnas fördel och i övrigt ge god service till medlemmarna. 
- - 
Annonsering i BAKRUTAN är gratis för privatpersoner, Firmor och företag 
skall kontakta redaktören för kostnadsförslag. 

INNEHÅLL:  
Detta nummer kommer att till 90% handla om vår store starke snabbe " gasen 
i bott" Carlsson, med Erik som förnamn. De flesta rallyn han körde, 	lite 
om incidenter och roliga inslag under rallynas gång, vilka bilar som var i 
hetluften m.m. Hoppas artikeln blir till förnöjelse: Det är väldigt svårt, 
att hitta foton från Eriks rallyn, som inte alla redan sett, Eriks popular 
itet har gjort att många foton har gång efter gång återkommit i tidningar-
na, Mycken fin hjälp har jag fått av Dan Rosen, Ljungskile, lite av expert 
på Erik och ivrig samlare av klipp från Eriks rallytid. Hans klippbok har 
verkligen varit värdefull: Tack ochså till Hans Eklund, Peter Johannesson, 
Sune Eriksson, Gunnar A Sjögren x  Göte Skoglund(Saab trollhättan) Gunnar 
Johansson(Trollhättan) Torsten Aman(Saab trollhättan) Per Lindell, Ronneby 
Gunnar Bonander, Va Frölunda, Henrik Olofsson, Arjeplog med flera! 
Vidare blir det bilder från Björneborg och Halden-träffarna i somras. 
---------------------------------------------------- = --------------------- 
JULKROSSET  gav ett 10-tal brev som svar, först rätt öppnade brev kom från 
Lena Larsson, Öland, som vann boken "Van Saab tot Saab" plus T-shirt 
Tvåa: Jan Johansson, Borgholm medlem-86 plus T-shirt 
Trea: Lennart Andersson, Vara medlem-86 Plus T-shirt 
fyra: Gösta Johansson, Avesta får 2 luftfilter plus T-shirt 
femma: Jörgen Johansson, Sunne, får en T-shirt 

Ett stort Grattis till alla, och rätt lösning finner Ni på en sida inne i 
tidningen. Några missar vid renskrivningen, gjorde tävlingen onödigt svår 
varför jag förutom de två första som hade alla rätt, lottade de övriga pri 
serna på inkomna lösningar. Ny tävling i detta nummer, se Tipsbullentinen:/- 
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BJÖRTIEBORG 1985. 
Uppradade på Konsums kundpark-
ering i Björneborg, står del - 
-Lagarna i årets träff. Närmast 
ser vi Mats Ahrins 93/57, Ek-
lunds 93F V4, Siwert Branns 96 
1964-custom, Frostelids 95/61, 
m.fl. Strålande väder, som syn 
-es. Efter Rallyt, som i år in 
leddes från Hybble, söder om 
Kristinehamn, med rundtur mot 
gränsen Värmland-Västergötland 
mot Åtorp, Degerfors-Björnebo-
rg, blev det pizzeria-besök. I 
Björneborg?? Jomän, två pizzer 
ior har öppnat, på den lilla 
orten, så vi gick in och fick 
oss lite mat. En tur till bil 
skroten i Domen hanns med inn 
an vi åkte ner till stamstället 
nere vid sjön för att grilla. 

Från Sunne kommer bilen 
bredvid. Ägarna Jörgen, 
och Mats Johansson har 
gjort ett fint jobb: Vi 
har sett bilen (96/65) 
på flera träffar, och i 
garaget står nya objekt 
och väntar. Vi återkomm 
-er med nya bilder fram 
över. Bl.a är en Saab93 
under renovering och vi 
ser fram emot ett repor 
tage fram- över: 

En man som åkt lånhL 
och besökt de flesta 
träffarna i somar 
är Christer ielwinsson 
från Julita. hans 96 
1960 är numera välkänd 
av de flesta. Om det är 
någon som är intresser-
ad så är bilen till salu 
}Ung 0150/91301 och tala 
med Christer: nya objekt 
är väl på gång även här, 
kantänka, en Sonett har 
det gått rykten om är på 
gång, så man vet aldrig... 20ton: Lennart 5Irostelid 



Ett av besöken i Björneborg 1985 var 
Jan Wingren med fästmö, Handen. Hemma 
har jan hl.a en 95/64. Övernattning 
hos Frostelid naturligtvis: 

Mats Ahrin, Bettna och passageraren 
Sune Johansson, kom till åkets Björne-
borgsträff i en fin 93/57. Mats o Sune 
har varit trogna deltagare i år landet 
runt. 

Bland alla bilar på Björneborpsträffen fann vi !Åts fknde-ssons orte ar10 1A/66 
från Karlskoga. Bilen är nyrenoverad och r väl värd ett omnäm -~ie i :akrutan. 
iiu har Lats hittat ett nytt objekt - 96/61 T 750, som vi hopprs f;' ,, se 2narn.st:(® 
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1:a pris: Boken"Van Saab tot Saab" skriven av Johan Brejaart + T—shirt 
2:a — 3:e pris: Medlemskap i Svenska Saabregistret 1986 + T—shirt 
4:e pris: 2 st luftfilter + T—shirt 
5:e pris: T—shirt med 10—års—emblemet 

DRAGNING SKER 15 JANUARI 1986. SE TILL ATT KROSSET ÄR LÖST TILLS DESS OCH IN- 
SÄNT: KUVERTET SKALL MÄRKAS JULKROSS, ALLA BREV MED LÖSNINGAR LÄGGS I EN LÅDA 
FRÅN VILKEN DRAGNING SKER. LYCKA TILL ÖNSKAR REDAKTÖR FROSTELID fiffigiff~ 
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Totalseger i 
Monte Carlo — 
ett nytt bevis 
på överlägsen 
KöRSÄKERHET 

9011 ANA 
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SAAB SLÅR ALLA REKORD 
SAAB 

ökade försäljningen 
1961 

mer än något 
annat märke 

Ni vet väl att SAAB ökade sin försäljning mer än något annat märke i 
vårt land under 1961 ... ? Sammanlagt nådde SAAB 96 och SAAB 95 
herrgårdsvagn en försäljningssiffra på inte mindre än 20.567 vagnar, 
vilket betyder en försäljningsökning på hela 50 %! Denna ökning som 
i antal innebär nära 7.000 vagnar ger en klar bild av SAAB-succéns 
snabba acceleration. Det är som bekant god bilekonomi att välja ett 
märke på stadig frammarsch. Populariteten är bästa garanti för högt 
andrahandsvärde! 

Erik Carlsson och hans röda SAAB svarade för helsvensk totalseger i 
1962 års Monte-Carlo-rally — en välförtjänt topp i ekipagets nästan 
otroligt fina meritlista från senare årens tävlingar. 1 hård kamp med 
vagnar i alla storleksklasser visade SAAB, att den på de ishala alp-
vägarna var helt överlägsen. Framhjulsdriften i kombination med säker-
hetskonstruktionen och svensk flygkvalitet har ännu en gång placerat 
SAAB i toppen i internationellt sammanhang. SAAB är pålitligheten själv 
på alla vägar! 

ATERFöRSÄLJARE OCH SERVICE OVER HELA LANDET 



ERIK CARLSSON STORY 
ERIK CARLSSON började motortävla som 16-åring.  

Erik Carlsson föddes i Trollhättan den 5 Mars 1929. 
Sin första kontakt med motorsporten fick Erik redan som 16-åring, då han bör-
jade deltaga i motocross och TT-tävlingar. Företrädesvis var det på de tunga 
märkena Norton och Royal Enfield. 

EN AV ERIK CARLSSONS FÖRSTA SEGRAR VAR RIKSPOKALEN 1955, DÅ HAN KÖRDE SAAB 92 

I början av 50-talet började Erik intressera sig för biltävlingar. Rallydebut 
en gjorde han 1953 som co-driver år Pelle Nyström i Volvo i Midnattssolrallyt 
Hösten 1954 skedde tävlingsdebuten för SAAB vid en OT-tävling i Västergötland 
Erik förvånade redan då expertis och konkurrenter genom att vinna klasser med 
sin SAAB 92. 1957 började Erik Carlsson som heltidsanställd provförare i SAAB 
Trollhättans verkstad. Sedan dess har inhemska och internationella segrar med 
SAAB följt slag i slag. Erik har fått många prisbucklor genom åren som minne 
av de segrar han slitit ont för. En lång rad kartläsare har han ochså använt 
till hjälp, och mekaniker, vid haverier och dikeskörningar. De flesta är väl 
kända, såsom Gunnar Palm och Hari° Pavoni, men inte att förglömma den evigt 
unge Torsten Åman, fortfarande anställd på Saab, och som ochså hjälpt tillmed 
några fina bilder. På grund av sitt flackande världen runt på urusla vägar så 
har -Erik blivit sliten, och undra på det: Rygg och lekamen måste ju få ordent 
liga smällar ibland, och när man kört rally som Erik, "gasen i bott" Carlsson 
så är nog envisheten det enda som till slut håller en kvar i stolen  

Ner om Erik kommer framöver, rallydata, placeringar, co-drivers, incidenter o 
olyckor m.m. vänd om du vågar: 



SVENSKA 

J2k£)-83)AD\ 	KGEOVI_KAMT 

SADB 

oto Lennart Frostelid Fryxellsgatan 1, 680 71 R in RNFRnRn teL 0550/260 62 PC; 47652 46-6 

EliJK manH 
Ja, Erik Carlsson minns.., det får bli en rubrik som heter duga. En del material 
har man funnit i tidningar, och annat har man fått direkt från Erik per telefon-
samtal: Läs och begrunda: 

" 'Aina första minnen av SAAB, är precis som många andras - ljudet. När Mellde 
och co trimmade och körde på Trollhättans flygfält i slutet av 1940-talet, kunde 
vi nere i stan, tre kilometer därifrån, höra detta otroliga ljud från den två-
cylindriga tvåtakts-motorn med olika typer av avgassystem. 
1952 köpte jag en begagnad SAAB 92:a, en grön. Min första större tävling med den 
var SM i Vara 1952, en otroligt stenig tävling. 92:an hade på den tiden batteriet 
i kofferten och en lång kabel på golvet fram till motorn. 
På en bra vägstump flög vi runt i 100 km över ett krön och upp i luften. Frihjulet 
innebar att motorn stannade. Det blev kolsvart, kunde inte se ens vart vägen gick. 
Jag bromsade så mycket det var möjligt, men inte tillräckligt. Bilen stannade med 
ett brak nästan igenom en häck, och en meter från ett hus. Sen blev det inget mer 
fri-hjulsåka den natten. Trots det vann vi B junior klassen. 
På måndag stod jag som vanligt och tiggde delar av Rolf Mellde vid Saabs port. 
Hellde och co måste ha tröttnat på mig, för det dröjde inte länge förrän jag fick 
låna en fabriks-92:a. En grå bil som Roffe kört Svenska Rallyt med. Det var andra 
grejor det, mot vad man var van vid. 
Många säger idag att de finska förarna började med vänsterfotsbromsning. Vi gjor-
de detta redan i början av 1950-talet. Jag tror att Roffe Mellde lärde mig trixet. 
Hen ute i Europa fick jag sluta med denna teknik. Det gick åt alldeles för mycket 
bromsar och service var det ont om på den tiden. 
1956 när vi fick tre cylindrar och " fjädring" var vi med och krigade i toppen 
igen. Ltt av mina roliaste minnen från 93-tiden var Tulpan-rallyt 1958. 
Som vanligt handlade det om sista pråvet på Zandvoorts GP-bara. Denna gång i en 
grupp 3-trimmad 93:a i en klass full av Porsche, MG A, och liknande. Det regnade 
och var lite halt. Jag kom iväg mycket dåligt i starten, men plockade några kon-
kurrenter varje varv. På sista varvet var det fortfarande två bilar före. 
Hen i sista kurvan lyckades jag på utsidan kana förbi både Ben Poon och" Rally-
Harry" Bengtsson och vann med en röd billängd. Då började den utländska motor-
pressen få upp ögonen för SAAB. 
Sedan kom 96:an med mera hästar, fyra växlar och skivbromsar. Med den bilen och 
lite tur gick det att vinna det mesta. Tillsammans med Gunnar Palm lyckades vi 
även vinna Coupes des Alpes, som ingen trodde var möjligt med denna typ av bil. 
Två andraplatser fick vi i hårda och långa Liege-Sofia-Liege. Det har aldrig hänt 
varken förr eller tidigare med en så liten bil. 
Aen i mitten av 60-talet räckte det inte bara med mycket tur. Vi behövde en ny 
motor. Och när V4:an kom, trimmad till 105 hk, trodde man att man skulle bli ny 
världsmästare. 2örsta tävlingen i stora sammanhang med V4 var i Tjeckoslovakien, 
1967. Med bra bil och bra kartläsare, Torsten Åman, kunde inte ens Zazada i en 

@y
orsche hindra oss från att vinna.  

Det var första storsegern för -V4:an - och för mig den sista. 
Hälsningar: Carlsson nå Taket 



ERIK CARLSSONS RALLYN: 

SM i Vara 1952. Bil: en 92 A-modell. Reg: P 8133 färg: Grön, startnummer 2 
Han vann B juniorklassen med denna bil. 

Bilen inköptes av en bonde, och det blev en 
rallybil som dög till att åka fort med  
Erik berättar själv: 
" 1952 köpte jag en begagnad Saab 92:a.. en 
grön. Den första större tävlingen jag del-
tog i var nog Vara-SM 1952. Vägarna var väl 
knappt framkomliga, och jag kan berätta en 
episod som denna: Vi startade som andra eki 
page och starten gick utmärkt. vi  hade nog 
åkt en bra sträcka, då plötsligt i 1 0 0 km 
vi slog runt och hamnade i en häck, alldel-
es intill en stuga. Braket när vi landade , 
måste ha skrämt slag på gårdsfolket, för de 
visade sig inte på ett bra tag: Det blev en 
första avåkning, förresten den sista på den 
tävlingen, som vi tvingades bryta, då bilen 
inte var helt kurant. 
Bilen finns idag på Saabs museum, i Saab - 
staden Trollhättan. 

De Tusen Sjöars Rally, så hette 
ett populärt rally som gick uti 
Finland. Erik Carlsson deltog i 
detta rally flera år, här finns 
han med på bild, flankerad bl.a 
av Carl-Magnus Skogh, och Carl-
Otto Bremer. Bilden är tagen år 
1960. Första svensk som vann De 
Tusen sjöars Rally var faktiskt 
Erik redan 1957, co-driver Mari 
o Pavoni. " Värst var det väl , 
när vi krökte bakaxeln, Det var 
ingen service längs sträckan,vi 
hade bara två reservhjul och en 

ask med nya tändstift. Det var allt. Vi kunde alltså inte byta axel, Mario är 
en kille med tur, som hittar en smedja mitt i natten, och trots att han inte, 
kunde ett enda ord finska fick han låna en gammal gammal svets, säkert - Minst 
50 år: Han ryckte fram den och började värma upp axeln för att kunna räta den 
Jag lät honom hålla på, trots att bensintanken ligger alldeles bredvid, - som 
tur var exploderade den inte, denna gång." Erik minns allt: 

Eriks sista internationella rally 1967, Vlatava-rallyt, Tjeckoslovakien, det 
kallas numera för Rally Moldau. Co-driver Torsten Åman. Erik vann. Detta var 
första internationella segern för Saabs V4. 
Len det skulle bli två come-backar. 
Mer om Baja 1000 lite längre fram... 
Ta Dig förresten en titt på "Saabsegrar på löpande band", där finne Eriks 93 
1957 med på bild . Reg. nr P 54444. Bilen vann tillsammans med Erik Carlsson 
De Tusen Sjöarnas Rally 1957. 



SAAB-segrar 
på löpande band 
FINLAND "Da tusen sjöarnas raldy" 1618-18/8 1957 

• Totalseger Erik Carlsson 

r. Bästa märkeslag (Erik Carlsson, C. 0. Bremer, Harald Kronegård) 

• Finsk mästare C. Q Bremer 

JUGOSLAVIEN "RaKya AdriatIqua" 24/7-29/7 1937 

▪ Totalseger R. M Hopfen 

USA Uma Itock-lappet 21/7 1957 

• Totalseger Bob Webtnan 

41119.111114 	 ■•■ 
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"Carlsson på taket" 
nu på toppen 

Efter sina utomordentliga insatser i vå- 
ras, då han blev 2:a i Finska Snörallyt, 
Rikspokalen (som Carl-Magnus Skogh 
vann på SAAB-93) och Marspokulen, är 
Erik Carlsson rankad som 1:a i tidning- 
en Fart. Segraren i "De tusen sjöarnas 
rally" säger vid framkomsten på sön- 
dagsmorgonen efter 180 besvärliga mil: 
"Hårdare går det inte att åka bil". Ur 
Erik Carlssons segerlista kan nämnas att 
han 1955 tog rikspokalen med SAAB-92. 

Ny triumr för SAAB 
på jugoslaviska vägar! 

1 det oerhört krävande nära 200 mil 
långa femdagarsloppet RnllycAdriatique. 
som ingår i Europarniisterskapet, tog 
tysken R. M. Hopfen hem totalsegern 
på SAAB-93. 1 fjol genomförde Rolf 
Mende och Sverker Benson med SAAB-93 
som enda bil utan tidsförlust det otro-
ligt hårda loppet Tour d'Europe Conti-
nental, där sträckan i Jugoslavien var 
den värsta stötestenen. 

Segerekipaget i 'De tusen sjöarnas rally" 

01.11 kak 
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Bob Wehman, USA — 
SAAB-ess 

Åter har Bob \Vehman kört sin SAAB-93 
till en förnämlig seger. "Det var en fan-
tastisk syn", skriver ett ögonvittne, "när 
Bob Wehmans SAAB-93 plöjde igenom 
hela fältet av bilar och inte bara passe-
rade alla sina konkurrenter i 1600-k abi k-
klassen (Obs! SAAB-93 har 748 kbein 
motor!) utan dessutom varvade flerta-
let av dem. däribland sex specialbyggda 
sportbilar." 

SAAB-93 svensk segerbil med flygkvalitet 

Filialer, återförsäljare ocb serricererkatider orer bela landet 

TEKNIKENS V;1111.1> 19/5: 



Aukt. återförsäljare 

ALPRALLYT  

Franska Alprallyt 1964, 
Erik Carlsson-- Gunnar 
Palm. Mitt i högsommar-
en gick rallyt, med ett 
stort antal deltagare. 
Ekipaget blev tvåa tot-
alt. Startnummer 5. 
1964 Sport PA 9939. Det 
franska namnet på rall-
yt är "Coupes des Alpes" 
En klassvinst blev det 
för Carlsson. 25 bilar 
av 90 startande nådde i 
mål. En enda poäng var 
det som skilde Carlsson 
från ettan. 
1966 kör Carlsson igen 
nu med Sonett. P 9978, 
och den var silvergrå. 
Torsten Åman fick agera 
kartläsare åt Erik. 
" Vi kunde hålla jämn 
takt med Porsche 904:or 
-na som var dåtidens 
sensationsbilar" minns 
Erik med ett leende. På 
Saabs förarlista fanns 
även Pat Moss som även 
hon körde Sonett. Båda 
tvingades bryta pågrund 
av fel på bränslet. Man 
tror att konkurrentstall 
kan ha legat bakom, och 
på något sätt saboterat 
och det var sista rallyt 
man körde utan låsbart 
tanklock! Erik hade nr 2 
som startnummer. 

MONTE CULO RALLYT  
Seger för Erik 1962-63. 
Bilen har blivit en av 
Eriks bästa publikatt - 
raktioner på Eriks egna 
Saabmuseum i England. 

Erik Carlsson skrev mo-
torhistoria när han nu 
åter igen vann Monte 's 
rally 1963. Han fick en 
mänPd beundrande recen-
sioner efteråt. På näst 
-a sida finner Ni en i 
raden av kommentarerna. 

Mycket har skrivits om 
Monte Carlo-rallyt, och 
många har tävlat. Visst 
finns det segrare, men 
Carlsson är störst, det 
är alla ense om, trots 
Greta Tolanders fina ° 
1 femtiotalets b5rjan 
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MONTE CARLO RALLYT  
1961 kör Erik Carlsson Saab 95/61 Startnummer 53 Regnummer P 9573. 

Orsaken till att det blev Saab 95, var helt enkelt att 95:an hade 4-växlad 
låda och därför var bättre som rallybil, dessutom ville Saab prova 95:ans 
egenskaper På rallyvägarna. Detta var det 30:e Monte Carlo Rallyt. 
Placeringen för Erik: Totalfyra. Detta år belades tvåtaktarna med 10% handi-
cap. Utan detta hade Erik vunnit 	 Observera taksökaren på 95:an: 
1962.  Totalseger för Erik. Co-driver Gunnar Häggbom. Ev. var det han som 
läste åt Erik 1961. Startnr 303 Registreringsnummer P 81444.  Erik Carlsson 
hade tysken Böhringer envist hängande efter sig hack i häl under långa del-
ar av rallyt. Böhringer, som körde Mercedes måste räknas till en av de stora 
inom rallysporten ute i Europa. Första specialsträckan var placerad i de 
Franska Alperna. 
Efter målgång och segerjubel delade Monacos Prins Rainer ut prisbucklan till 
Erik. 
1963.Succe blev det när Carlsson Tör andra året i rad vann rallyt: Startnr 
283, och regnummer P 77558. Totalseger för Erik med co-driver Gunnar Palm. 
Fjolårets Europamästare Böhringer, svåraste konkurrenten 1962 kom i år på ett 
tidigt skede bort från toppstriden. Mercedes räknar vi dock generellt som den 
svåraste rallykonkurrenten. Årets rally var genom väderleksförhållandena ytt-
erligt krävande. AV de 341 startande kom endast ca en tredjedel i mål. På 
de sex specialsträckorna i alperna räknade Gunnar Palm, ett 50-tal ekipage 
vid sidan av banan. 
1960.  Här placerade sig Carlsson totalt på 190:e plats. 
1959.  Erik tvingades bryta redan i rallyts inledning. Ingen placering. 

En replika nå i."te Carlo-bilen från 1963 gjordes iordning lagom till Eriks 
50-årsdag och överlämnades i hemmet i lågland. Då skulle man ha varit med!: 



RALLYE BEI FIORI, ITALIEN: 

Två Saab på prispallen. och med 
riklig prisskörd i Blomsterrallyt. 
Besättningarna är från vänster: 
Pat Moss, Valerie Domleo, Erik 
Carlsson och Gunnar Palm. 

Ett sammanbitet par vid starten till "Rallye dej Fiori". Erik Carlsson och 
Gunnar Palm kom förstås in i mål som etta. 

27 Februari-1 Mars var det dags att köra i Italien. 1964 var året och Erik 
hade fullt upp med att hinna åka på alla rallyn som kvalificerade till EM. 
Gunnar Palm fick vara co-driver och allt i allo. Erik vann sammanlagt och 
blev klassvinnare. Startnummer 118. Fat Moss kom tvåa. Eriks bil hade reg: 
P 44301. Fats bil hade reg: P 44302. Kartläsaren i Pats bil hette Valerie 
Domleo. 151 startande ekipage och av dessa kom 103 i mål. Dåligt väder och 
sliriga, tungkörda vägar gjorde rallyt oerhört jobbigt. Rallyt var det an-
dra EM-rallyt 1964. 



TULPANRALLYT  Holland. 
Erik vet vi deltog 1956 och 1957 med Saab 93. Placeringar, startnummer och 
bilarnas reg.nummer har vi inte fått fram. Kanske någon i SSR vet?? 
1959. Den 27-30 April gick rallyt, 300 mil långt, passerande Holland-Bel - 
gien-Luxemburg och Frankrike. Av 169 startande kom 89 i mål. Saab tog för-
sta platsen i två klasser och i racing-delen. Sammanfattningsvis kan man 
säga att SAAB gjorde snabbaste loppet oberoende av klass. Saabdamerna Greta 
Molander och kartläsaren Helga Lundberg kom etta i både standardklassen upp 
till 750 cc, och damklassen. Saab tog även andra platsen genom Monica Kjerr 
-stadius och Margareta Holm (trea i damklassen), och fjårdeplatsen genom de 
Rooy och van Dijk, Holland. 

Erik Carlsson"på taket" ser vi här på Zandvoort-banan med sin Saab 93 spe-
cial standard göra en svepande omkörning av en Porsche och en Alfa. 

Rallyts sensation däremot vax Erik med kartläsare  Karl Erik  Svensson med 
bilen ovan På fotot. De tog en andraplats i Gran Turismo- och specialklass 
-en upp till 1600 cc. 

POLSKA RALLYT  
Augusti 1964. Erik Carlsson- Gunnar Palm 
kom trea totalt efter att under större 
delen av det 350 mil långa och i år myck 
-et hårda rallyt ha legat på andra plats. 
Av 70 startande kom 25 i mål. Fat Moss-
Carlsson kom 5:a totalt, som enda kvinn-
liga ekipage som fullföljde tävlingen. 
Ove Andersson kom sexa totalt. Saab vann 
däremot segern som bästa deltagande bil-
märke! Polska Rallyt var det tionde av 
årets EM-rallyn. Eriks startnummer var 16 
vad heter då rallyt på det polska språk-
et? Jo: Ilajo Polski: 



Spa 
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SPA-SOFIA-LIEGE  Ovan ser vi Erik Carlsson 
och Gunnar Palm i 1964 års rally. Dessut-
om ser vi karta över den sträcka man åkte 
Mycket intressant: Till höger har vi en be 
-kant bild, från Österrikiska alperna, -63 
den bör ni känna igen från framsidan av en 
tidigare Bakruta. 
Undre bilden visar Carlsson-Palm, koncent-
rerande sig på en hård rallysträcka. 
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SPA-SOFIA-LIEGE  
På förra sidan såg vi några bilder från ett av de allra tuffaste rallyn som 
går att köra. Erik Carlsson har deltagit 6 år, med start 1959. De fyra för-
sta tävlingarna hade han ingen tur, en gång gick en kolv sönder, en -  annan 
gång gick rotorarmen av, så båda gångerna tvingades han bryta. 
1963 deltog Erik med co-driver Gunnar Palm, Bilen hade reg: PA 12526 start-
nummer 60. 
1964 återkom Erik och Gunnar och blev detta år tvåa totalt. Endast 20 av 
totalt 106 bilar nådde målet i Liege, Belgien. De 4 första bilarna i tota-
la prislistan klarade sig i mål på utsatt tid. Detta rally är med all rätt 
kallat " det tuffaste av alla rallyn", och går dygnet runt utan stopp i nä-
ra 5 dagar och nätter på vägar som de allra flesta knappast ens skulle ha 
drömt om att åka med ettans växel på. Eriks bil 1964 hade reg: P 97349 och 
startnr 52. Längden på detta rally var hela 5.600 km långt, nära 100 timmar 
oavbruten körning. På vägar med halvmeterdjupa hål, ödsliga snustorra land-
skap med ett ständigt dammoln vilande över vägen, karavaner av lastbilar, 
höga berg, branta stup... Pat Moss är den enda kvinna som vunnit detta rally 
och i år(1964) blev hon fyra. Aaltonen i Austin Healey vann och Böhringer 
som flera gånger vunnit, blev trea, i en Mercedes 230 SL. 

KANONLOPPET  på Gelleråsen, Karlskoga, där vet vi att Carlsson deltog minst 
två gånger, 1957 med Sonett 1: " Sonetten var så fin på banan" säger Erik. 
och 1959 med 93 GT 750, då han vann tävlingen. 

KRISTIANSTADS GRAND PRIX  1957. Även här tävlade Erik med Sonett 1. Han vann 
Concours de elegance och bilen belönades med en silverplakett som skruvades 
fast på instrumentbrädan. 

FALKENBERGSRUNDAN  1959. Erik 
gått på Le Lans i Frankrike. 

MIDNATTSSOLRALLYT  1956. Full 

kör den ljusblå 93:a som tidigare samma år har 
Då körde Sture Nottorp/Gunnar Bengtsson bilen. 

fart på sträckan Nusås-Andviken. Tjusig bild: 



1 UBBELSEGER 
SAAB 

11:a och 2:a totalt 

TOTALSEGRARE 
Erik Carlsson — Mario Pavoni, SAAB 

2:a TOTALT 
Carl-Magnus Skogh — Rolf Skogh, SAAB 

Dessutom: 
KLASS VI Specbalstandardwaguar högst 1.300 cc: 

1:a Erik Carlsson — Mario Pavoni, SAAB 
KLASS IV litcreedardvagmar högst 1.000 cc: 

1:a Carl-Magnus Skogh — Rolf Skogh, SAAB 
2:a 011e Bromark — Lars Höglund, SAAB 
DAMKLASSEN 
2:a Saga Björklund — Majken Claesson, SAAB 
3:a Monica Kjerstadius — Margareta Holm, SAAB 
4:a Greta Molander — Helga Lundberg, SAAB 

Svenska Rallyt till Midnattssolen 
är en av Europas mest krävande 
tävlingar som går över 250 mil 
på alla slags vägar och ställer 
de högsta krav på både förare 
och bilar. 

Filialer, återförsäljare och 
serviceverkstäder över hela landet 

%mg MS 

"ur° 	ot" 
41OhILAKI` %4  

19 SAAB-93 svensk bil med flygkvalitet 
TEKNIKENS VÄRLD 16/59 



Universal 

Bredd 	800 mm 

Längd 	960 mm 

Höjd ca 	1 100 mm 

3 hjul varav 1 svängbart 

Motorn vridbar 360' samt läsbar 
i önskat läge. 

820: 
inklusive moms 

10811 
inklusive moms 

62  MOTORSTÖD VERKSTADSKRAN 450 

1780 
inklusive moms 

Universal-Robust 

Bredd 	800 mm 

Längd 	1 100 mm 

Höjd ca 	1 100 mm 

4 hjul varav 2 svang bara 

Motorn vridbar 363 samt läsbar 
i önskat läge. 

4 hjul varav 2 svängbara 

Totallängd 1550 mm 

Stativhöjd 1375 mm 

Skänkelhöjd 155 mm 

Bredd 800 mm 

Armlängd 	 800 1000 1200 mm 
Krokhöjd högsta 	1900 2100 2300 mm 
Krokhöjd lägsta 	740 	600 	500 mm 
Effektiv lyfthöjd 	800 1000 1200 mm 
Lyftkapacitet 	450 	350 	280 kg 
Viktexernpel Vc Ivo 020 155 kg inkl utrustning) 

' Justerbar ulgårgshold ex från 1000 mm nås en lylthoid på 2200 rom 

Tar liten plats demonterad 

kvalité till oslagbart lågt pris! 
Tack vare direktleverans från tillverkaren 

Tar liten plats demonterad 

kvalité till oslagbart lågt pris! 
Tack vare direktleverans från tillverkaren 

Levereras komplett 
till din dörr 

C.L:s Plåt & Svets I 

P13550 - 690 10 Atorp 
Tel 0551-30324 

Levereras komplett 
till din dörr I C.L:s Plåt & Svets I 

P13550 - 690 10 Atorp 
Tel 0551-303 24 
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TUFF 1 HALDEN 
se BAKRUTAN nummer 3/85 

Norska bilar fanns det gott om på träffen, här ser vi en fin 93:a årsmodell 
1958 eller -59. Notera taken på husen, som går ner till marken! Mysiga: 
Så här ser en riktig norrman ut, 	Bland tvåtaktarna fanns en IFA med. 
Tom Eidesen tittar ut ur hytten. 	Mycket fin med tvåtonslack. Ovanlig: 21 



RALLYT TILL MIDNATTSOLEN 
Startade redan 1950, FOrsta segern för Saab var 1959 när Erik Carlsson 
vann. " Jag har då aldrig sett ett gladare Saab-stall än nu", det var 
Eriks kommentar efter målgången -59. Inte så konstigt, förresten, då 
minst 25 fullt kompetenta förare hade kunnat köra hem segern. 
Eriks seger öppnade dörrarna för Saab, och året därpå 1960 och 1961 är 
vinnaren Carl Magnus Skogh. 
På bilden på föregående sida, från sträckan Husås-Andviken hoppar Erik 
över ett backkrön, men vad bilden inte berättar, är att vid landningen 
efter hoppet, rullar bilen i ca 90 km/h och rammar en telefonstolpe: 
Förutom lite sårad stolthet så klarade sig Erik och kartläsaren hel-
skinnade. Det enda som var värt att rädda från bilen, var Halda Speed-
piloten som Erik gav tillbaka till Mellde, som fortfarande stod kvar 
vid starten. Mellde hade problem att telefonera från starten till målet, 
och det stod snart klart vem som hade orsakat detta... Resultatet blev 
att den aktuella sträckan fick strykas ur resultatlistan då man inte 
kunde få kontakt med andra sidan: 
1963 klarade sig Saab-folket bra, Lagseger 
tre klassegrar, andraplats totalt, liksom 
andraplats i damklassen. Silverplatsen to-
talt belade Erik Carlsson och motsvarande 
placering i damklassen nådde NK Scandias 
Henny Ehringe. Klassegrarna var: 
011e Bromark TIK Orion {klass 1) 
Erik Carlsson, KAK 	klass VIII) 
Åke Andersson(Bryggarn) SMK Uppsala 
(klass XII) De tre klassegrarna bildade 
ochså det segrande märkeslaget. 

Detta var det fjortonde Midnattsolrallyt 
och det största genom tiderna. Starten i 
Stockholm den 12 Juni och målgång efter 
210 mil i Kiruna den 15 Juni 1963. Av 246 
startande tvingades 36 bryta. Den svåraste 
sträckan på de 19 specialproven ansågs 
förarna möta under fartprovet Husås - And- 

viken efter starten från 
Östersund. Väglaget norr 
i Kiruna var ochså besvär 
ligt efter en vinterknäpp 
med kyla och snöblask. 
I LKAB:s underjordiska 
gruva var det dags för 
ett fartprov under jord: 
De tävlande startade 190 
meter under marken, och 
stigningen på vägen upp 
var 1 på 10, brant, allt 
-så. Vägbanan var dess-
utom slipnrig av lera som 
transportfordonen dragit 
med sig. 

ovan: -Partsträcka nära 
Bräcke, ?.eg:P 97349 start 

1 
 nummer 62. 
till v: Irik ser nöjd ut 
som andra nan i listan. 
Ujäln var obligatoriskt: j  
	 ei 
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MIDNATTSOLSRALLYT 1959  
Erik Carlsson med codriver Mario Pavoni startar den 10 Juni 1959 i Stockholm 
för att köra norrut. Bilens Regnummer P 14811, Startnummer 26. Eftersom man 
tävlade för EM, så var det nödvändigt att komma iväg bra. Och det gjorde de 
eftersom Saab tog de två översta platserna. Klasseger för Carlsson-Pavoni i 
specialstandardklassen och i Gran Turismoklassen upp till 1300 cc. 
Carl Magnus Skogh med brodern Rolf vann standardklassen upp till 1000 cc, som 
tvåa i den klassen placerade sig 011e Bromark och Lars Höglund (Kartläsare) 
Saabs damlag var framgångsrika. Saga Björklund och Hajken Carlsson tvåa, Mon-
ica hjerrstadius och Margareta Holm trea och Greta Molander med co-driver 
Helga Lundberg fjärde plats. 1959 års Midnattssolrally var det 10:e att håll-
as och längden mätte hela 260 mil. Start i Stockholm, Passerande Finspång - 
Askersund- Karlskoga - Ludvika - Uppsala - Roslagen - Söderhamn - Östersund-
Sollefteå - Umeå - Vilhelmina - och tillbaka till Östersund där målgången var. 
1960 vann Erik tillsammans med Mario Pavoni. Startnr 26 P 14811. 

TYSKA RALLYT  1959 Här ovan ser vi Karl-Erik Svensson och Carlsson förevisande 
prissamlingen från de rallyn man körde 1959. Erik blev Europamästare detta år 
93/59:an Lrik körde hade reg: P 75919. 

L 	 



segrar soim aldrig förr 
Rallytävlingar, hastighetstävlingar, 0T-tävlingar eller isbanelopp —för SAAB spelar tävlingsformen ingen roll. 
SAAB har i år nått enastående framgångar i olika tävlingar över hela världen. 
Den accelerationssnabba, stryktåliga motorn, den fantastiska väghållningen (framhjulsdrift), den robusta 
karossen (med flygstålsprofiler i vindrutestolparna) — allt medverkar till nytto- och familjebilen SAAB:s 
framgångar på tävlingsbanan. 

MIDNATTSSOLS-RALLYT 
Totalsegrare 
Erik Carlsson — Mario Pavoni. SAAB 
2:a totalt 
Carl -Magnus Skogh—Rolf Skogh. SAAB 

Dessutom: 
Klass VI Specialstandardvagnar högst 1.300 cc: 
1:0 Erik Carlsson — Mario Pavoni. SAAB 

Klass IV Standardvagnar högst 1.000 cc: 
1:a Carl-Magnus Skogh—Rolf Skogh. SAAB 
2:a 011e Bronsark—Lars Höglund. SAAB 

Damklassen 
2:a Saga Björklund —Nlaiken Claesson. SAAB 
3:a Monica Kjerstadius—Margareta Holm. 
SAAB 
4:a Greta Molander—Helga Lundberg. SAAB 

TULPANRALLYT 
Klass Al standardvagnar upp till 750 cc : 
1:a Greta Molander—Helga Lundberg. SAAB 
2:a Monica Kjerstadius—Margareta Holm. 
SAAB 
Klass G 1 Gran Turism," och Specialstandard 
upp till 1.600 cc,: 
2:a Erik Carlsson—K. E. Svensson. SAAB 

Damklassen 
1:a Greta Molander—Helga Lundberg. SAAB 

3:a Monica Kierstadius—Margareta Holm. 
SAAB 

ADRIATISKA RALLYT 
Klassegrare och 2:a totalt: 
Erik Carlsson—K. E. Svensson. SAAB 

24 timrnarsloppet i La Mans 
1 -världens hirdaate billopp-  24 timmarslop-
pet i Le Mans var en SAAB bland de 13 vag-
nar av 53 startande som fullföljde loppet. 
Det var Sture Nottorp och Gunnar Bengts-
son som med sin SAAB körde den 13.4 km 
långa banan i 234 varv (över 300 mil). med en 
medelhastighet av 130 kmItim! 

1959 CANADIAN INTERNATIONAL 
RALLYE, 812 

Totalsegrare: SAAB 

12-TIMMARSLOPP, MONZA, 12/4 

Standardvagnar upp till 750 cc: 

Segrare: 
Sten Bielke—Bengt Mårtensson. SAAB 

RALLYE WEST FLANDRE, 19/4 

Totalsegrare: SAAB 

VELODROMLOPPET, KARLSKOGA, 18/5 
Specialstatsdardvagnar upp till 1.000 cc: 

Segrare: Gösta Karlsson. SAAB 

MÄLARRALLYT, 27/6 
Klass I: Segrare: 
IL Kostivist-1. Åkerlind. SAAB 

VÄSTKUSTLOPPET, 5/7 
Speclalstandardvagnar upp till 1.000 cc: 

Segrare: Erik Carlsson, SAAB 

HASTIGHETSTÄVLING 
I LINZ-HÖRSCHING, 5/7 
Trimmade standardvagnar upp till 1.000 cc: 
Segrare: Sten Bielke. SAAB 

HASTIGHETSTÄVLING I LA CHATRE, 12/7 
Trimmade standardvagnar upp till 1.000 cc: 
Segrare: Sten Bielke. SAAB 

KANONLOPPET, KARLSKOGA, 9/8 
Specialstandardvagnor upp till 1.000 cc: 

Segrare: Erik Carlsson. SAMS 
2:a Gösta Karlsson. SAAB 
3:a Carl-Magnus Skogh. SAAB 

ITALIENSKA BERGS GRAND PRIX, 9/8 
Trimmade standardvagnar upp till 750 cc: 
Segrare: Sten Bielke. SAAB 

LITTLE LE MANS, USA, 15/8 
Specialstandardvagnar upp till 1.100 cc: 

Segrare: SAAB. Dessutom blev SAAB 
4:a, 5:a, 6:a, 7:a, och 8:a totalt 

JYVÄSKYLÄRALLYT, 16/8 
Sportbilar: Segrare: 
Erik Carlsson—Mario Pavoni. SAA11 

Klass under 1.000 cc: Segrare: 
Carl-Magnus Skogh•Kristiansen. SAAB 
2:a Wernersson-Gustavsson. SAAB 

ÖSTERRIKISKA BERGS GRAND PRIX, 10/8 
Trimmade sgandardvagnar upp till 1.000 cc: 

Segrare: Sten Ilielke. SAAB 
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SAFARIRALLYT,  Östafrika. 

Erik Carlsson vann RAC-rallyt 
1961, och en av de priser han 
då fick var en biljett tur och 
retur till Nairobi, Kenya, och 
det Östafrikanska Safarirallyt 
I Januari 1962 vann Erik Monte 
Carlo rallyt och fick ännu en 
biljett till samma rally. Det 
vax helt klart att Erik måste, 
på något sätt göra bruk för de 
två biljetter han nu hade. Den 
andra biljetten han fick gavs 
till Pat Moss Carlsson, rally-
-damen i familjen, som hade en 
sptitt ny opreparerad Saab att 
skickas till Kenya. Erik fick 
en kenyansk tandläkare som co-
driver på en provsträcka innan 
rallyt startade. " Han dog näs 
-tan, säger Erik, vägen denvar 
bred och man kunde hoppa och 
göra vad man ville, Han var så 
knäpptyst på vägen hem". Han 
ersattes av Karl-Erik" Skägget 
Svensson", en av Saabs teknikr 
som råkade befinna sig på rätt 
plats vid rätt tillfälle. " Vi 
kunde nog ha vunnit lätt, men 
vi körde för fort och skrotade 
nästan bilen innan mål, 	allt 
var utslitet på bilen". 	Erik 
minns mer: Till slut gick det 
inte att reparera den alls.... 
golvet var nästan borta: 

1964 års rally var det värsta 
någonsin, massor av regn gjorde 
livet surt i flera bemärkelser 
för deltagarna. Erik kom t.ex 
fram till en vägsträcka som var 
sönderkörd av lastbilar, så han 
körde ut i terrängen, han hade 
gjort så förr, med lyckat resul 
tat, men denna gång fastnade han 
i leran. Co-drivern Gunnar Palm 
kom på att man kunde rulla ner 
bilen på vägen igen, och så fick 
det bli. Man tog några åskådare 
till hjälp, och trots Eriks pro-
tester började man rulla till-
baka bilen på vägen igen. När 
ekipaget väl var uppe igen så 
kunde man räkna förvånansvärt 
lite skador på bilen. Endast en 
trasig lykta och en spricka i 
vindrutan. Vid gränsen mot Tan-
zania var Erik tvungen att ta 

paus på grund av det häftiga regnandet. och 
vattnet steg halvvägs upp över dörrarna.Det 
enda torra stället i hela bilen var bakom 
solskydden, där Palm hade sina kartor: När 
de väl kommit i mål efter att ha stannat på 
ett otal platser för att torka motor, för-
delare m.m. hade redan ryktet om svenskarna 
och deras rullning nått Nairobi, Kenyas hu-
vudstad. Pressen och alla andra ville med 
egna ögon se hur de hade gjort, och visst, 
Erik och Gunnar välte bilen en gång till på 
gräsmattan framför stadshuset i Nairobi: 
Mycket imponerande, tyckte åskådarna. 

Här ser vi Erik Carlsson med svågern Stir-
ling Moss 1965. Startnummer 68 P 19646 
Tyvärr gick Halda Tripmastern sönder, och 
då hade man ingen chans längre att kolla 
längden på de olika sträckorna, så chansen 
att vinna rann ut i sanden... 



1962 års rally. Carlsson på 
vå in n Män 

SAFARIRALLYT 1962: Erik kör bil nummer P 8594 Startnummer 11. 
SAFARIRALLYT 1963: 11-15 April 1963 går rallyt, Startnummer 4 P 94792 
SAFARIRALLYT 1964: P 44308 Carlsson-Palm. Rallyt går i April och placering 

-en blev tvåa totalt, plus en klasseger. Endast 21 bil-
ar av totalt 94 startande kom i mål. Bland dessa var 3 
Saabax av 5 startande. Dessa 3 Saabar var de enda av 23 
i sin klass att gå i mål, och det resulterade i att SAAB 
tog en klassvinst med Erik Carlsson som etta, Pat Moss 
tvåa och K Mayers som trea. Eriks startnr: 28 

SAFARIRALLYT 1965: Stirling Moss Co-driver till Erik, därtill Pats bror... 
Ingen lycka i år, Startnr 68, P 19646. Saab 1964. 

SAFARIRALLYT 1966: Här var Torsten Åman kartis, och det var detta år denna 
klassiska bild(nedan) togs på Åman visande vägen åt Erik 
på en vattenfylld sträcka " Surfing Safari..."(red's på-
hitt). 

SAFARIRALLYT 1962: Lite till finns att säga om detta års rally för Eriks del 
bl.a att: Till en början dominerades tävlingen av Erik C. 
På tävlingens tredje dag då 4/5 av tävlingssträckan hade 
avverkats kolliderade Saabvagnen i 115 km's fart med ett 
jordsvin på cirka 75 kg. Trots den kraftiga smällen kunde 
bilen fortfarande köras, men den var tävlingsoduglig, och 
Erik måste bryta. Vid ett par tillfällen hade Erik under 
rallyts gång haft ledningen med omkring 2 timmar: 
AV de 84 startande i -62 års tävling kom bara 7 i mål! 



Här är det fullt ös på isen i 
Linköping: 

Nedan: Ett av de ytterst få foton 
som jag har sett på Erik och hans 
duktige co-driver Mario Pavoni. 
"Världens snabbaste resemontör" 
kallade Erik sin kompis. Fotot 
är taget efter Rikspokalen i 
Mars 1958. 

RA C: 
Saabs första 
tävling i RAC var 
1959, då Erik Carlsson 
med kartläsaren John Sprinzel körde 93. 
Ett perfekt väder för svenska Saab var 
det, med mycket snö och hala vägar. En 
incident, tog dock definitivt död på de 
förhoppningar om seger man hade: För att 
förhindra kollision med en privatbilist, 
körde Erik upp Saaben rätt in i en bro, 
och det var slutet på det rallyt. 
Det blev ochså slutet på Eriks förhopp-
ningar om att kunna köra hem EM ( som 
han tyvärr aldrig fick) då han några 
veckor senare blev diskvalificerad för 
att han hade målat startnumren på dörr-
arna i fel färg... 
1960, dock gjorde Erik inga misstag, då 
han med Stuart Turner som bisittare vann 
lätt. P 80351 Startnr 178. 
En historia från 1962 kan man ju nämna 
som exempel på vad son kan inträffa: 
På sista sträckan gick bakaxeln sönder 
och det hade varit omöjligt att nå nästa 
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JYVÄSKYLÄ-RALLYT  1957 vann Erik Carlsson totalt detta rally. Har tyvärr ej 
fått fram mer data, ej heller bilder från rallyt. 

1959 Kom Erik fyra totalt, klasseger i sportbilsklassen 
upp till 1000 cc, till Carl hagnus Skogh. 

SKOGSSJÖLOPPET  1963. MK SCandias fjärde IS-SM. Plats: Linköping. Eriks -63:a 
hade utrustats med en Formula Junior-motor. Detta var Eriks första Is-SM se-
dan 1957. Så han körde på bra, och vann klasseger och fick nytt banrekord på 
banan med 91 km/timmen. FJ-motorn var upptrimmad till ca 85 hk. För de som 
är intresserade av startdatum så hände detta den 3 Feb 1963. Startnr 26. 
Eriks Saab fick slåss mot bilar som BMC-Cooper och Speedwell. 
Den icke helt okände Picko Troberg körde en av Cooprarna: 



RAC -RALLYT  forts. 

kontroll. Det såg ut som att Erik Carlsson och David Stone var ute ur bil-
den. Då fick Erik se en helt ny Saab parkerad intill sträckan, låst och u-
tan synlig ägare. Utan att tveka lyfte Erik och David upp bilen och plock-
ade bort den trasiga delen, bytte den mot den andra Saabens &el och lämna-
de ett kort meddelande till ägaren om vad som orsakat bytet. Just när Erik 
var klar kom dock ägaren fram och skällde ett bra tag på rallyfolket. 
Erik lyckades efter ett bra tag övertala den ilskne Saabägaren att låta dem 
åka och vinna rallyt, och konstigt nog blev de två goda vänner: 
1961 körde Erik till seger med startnummer 1. P 8680. 
1960 vann Erik med Stuart Turner som kartläsare. Startnummer 178. Efter 
segern kördes bilen in utan att tvättas direkt in i lobbyn till ett av de 
större hotellen i London. Publiken var festklädd och man firade naturligtvis 
segern riktigt ordentligt. Första RAC-segern var ett faktum. 
1962. David Stone / Erik Carlsson etta. Startnummer 4. P 91990. 
1966 får Erik den snabbaste tvåtaktaren någonsin, trots detta klarade Saab 
inte av konkurrensen från andra märken och tvåtaktaren pensionerades. 
1967 RAC-rally blev inställt på grund av mul-och klövsjuke epedemi i området 
risken fanns att bilarna skulle föra smittan vidare till andra områden. 
Dock hade Saab till detta rally gjort iordning en Ford V4-motor trimmad till 
lite över 100 hästkrafter. Ett " show-rally" kördes dock för TV-publiken på 
en av sträckorna och Erik vann, och gav Saab den önskade publiciteten i 
England. Sista segern för Erik i RAC, nu skulle yngre förare ta över... 

Erik och kartläsaren Stuart Turner 
visar upp sig på hotellet i London. 

1962 års RAC. David Stone och Erik 
skall just starta. 

1964 kör Carlsson-Palm hem en klasseger i RAC. 

DJURGÅRDSLOPPET  1958: Här kör Erik Saab Formula Junior i Finska Djurgårds-
loppet. Erik blev 5:e man i mål. Carl Magnus Skogh blev fyra. Vinnaren i 
detta lopp blev C.0 Dremer, Finland i en Elva. Erik hade startnummer 12. 

VÄSTKUSTLOPPET  1958. Erik kör 93/58 P 69211 startnummer 2. Placering ? 

ADRIATISKA AALLYT  1959. Erik fick bara 12 prickar och blev tvåa totalt i 
Jugoslavien. Co-driver Earl Erik " skägget" Svensson. 

RALLY VIKING  1959. Efter 190 mil på Norska bergsvägar blev Erik Carlsson 
med kartläsaren 	Pavoni tvåa totalt, endast 10 sekunder efter Uorr- 
mannen Ingier i en Volvo. Erik hade 3,4 prickar mer än Ingier. Rallyt 
kördes 18-20 :eiptember i Ustlandet i trakterna av Röros. Mestadels serpen- 
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1. Carl-Magnus Skogh 
Rolf Skogh 

2. Erik Carlsson 
Sten Holm 

3. Ivar Andersson 
Hjalmar Ohlström 

4. Erik Eriksson 
Bengt Brante 

5. Knut Lundquist 
Bertil Andersson 

6. Monica Kjerstadius 
Saga Andersson 

Totalt 
1. Carl-Magnus Skogh 

Rolf Skogh 

2. Erik Carlsson 
Sten Holm 

4. Ivar Arldersson 
Hjalmar Ohlström 

Klassen upp till 750 kbcm 

AUTOMOBILPALATSET 	 AB AUTO 
S:t Eriksg. 117, Tel. 34 00 00 	Smidandsg. 4, Tel. 61 23 73 

UTSTÄLLNING 	 MOTORINDUSTRI 
Strandv. 7 a, Tel. 67 04 40 	Ringvägen 151, Tel. 44 93 95 

Filialer, återförsäljare och serviceverkstäder 
över hela landet 

Uni 011.1PStiN s  

Triumf för 
SAAB-93 

i Norska Viking-Rallyt 

Den svenska Saab-bilen fortsätter sitt se-
gertåg runt Europas svåraste rallybanor. 
I det norska "Rally Viking" blev Saab 
totalsegrare oavsett klass och belade i 
sin egen klass de sex törsta platserna. 
1 damklassen blev Saab-93 2:a. "Rally 
Viking" hade organiserats av Kongelig 

Norsk Automobilklub och ingick i årets 
rally-EM. Sträckan var ca 200 mil lång och 
gick på norska skogs- och fjällviigar i 50 
etapper genom 12 fylken. Banan var 
mycket krävande och omfattade, förutom 
serpentinvägar av alpin typ med stora 
nivåskillnader, hela 17 fartsträckor. 

svensk bil med flygkvalitet it 



RALLY VILJA-.  forts. 

tinvägar med branta stup på sidan. 
I damklassen kom Greta Molander trea ochså i en Saab. Rally Viking som var 
delprov inför EM räknade in 125 startande ekipage 
1956. Erik Carlsson med co-driver Ivar Andersson kör in på en fjärdeplats 
i ett ovanligt hårt Norgerally. 

RIKSPOKALEN  Ja, ett par bilder från olika år har Ni fått sett, redan, men 
hur vore det med lite data: 
1955: Erik kör Saab 92. Han vägrade använda snökedjor, på det hala och be-
svärliga väglaget, då han ansåg att bilen gick sämre med kedjor på. Erik, 
han vann, han och Rolf Mellde flög från Stockholm till Trollhättan för att 
gratulera Carlsson till den oväntade segern. Gunnar V Philipson överräckte 
Rikspokalen-pokalen. Detta rallyt kallades " sista dansen med 92:an" av en 
entusiastisk press. P 9409 var bilens Reg-nummer startnummer 12, Kartläsar 
stolen besattes av Sten Eelm, 
1956. Här blir Carlsson slagen av Carl Magnus Skogh. 93/56 P 54458. 
1958. Rallyt går i Mars, och nu har Carlsson bytt kartläsare igen, Mario 
Pavoni skulle komma att visa sig mycket användbar i flera rallyn både till 
att läsa kartor och till att meka Saab. P 31311 93/58. 

MIDNATTSSOLSRALLYT  
1952. Eriks första rally. Han åkte volvo.., förare var Per Nyström och Erik 
var kartläsare. 
1953. Erik kör själv, men tvingas bryta på grund av avåkning. Sten Helm co. 
1959. Nu kör Erik hem första och enda segern för SAAB i detta rally. Han 
körde P14911, och hade startnummer 26. 
1962, P 91990 startnummer 44. Namnet på årets kartläsare har inte kommit 
fram. Tyvärr inte heller placeringen. 
1963. Saab Sport 1963 Startnummer 62. P 97349. Målgång sker i Kiruna 
1964. Sport -64. Startnummer 102. Här lyckas Erik rulla runt med fabriksny 
Saab Sport på Tierps flygplats (Fy skäms...) Gunnar Palm lyckas vända den 
rätt igen så att färden kunde fortsätta. Gunnar var co-driver. Rullningen 
skedde endast 10 meter (innan målgång::: Man förlorade en minut på episoden. 
Ove Andersson, även kallad "Bryggarn" kom fyra i loppet och placerade sig 
såsom bäste Saabförare, Tom Trana i Volvo vann. 
1965. flyttades rallyt från sommaren till vinter. Just detta år blev det 
kallare än någonsin. Termometern ramlade ner till minus 	ader: Och då 
är det inte kul att åka 
bil. Medan Bryggarn led-
de loppet fann Torsten 
Åman en genväg, bara an-
vänd av Saabstallet, i-
genom skogen,Olyckligt 
nog kollapsade bilens mo 
tor och man var fast i 
skogen. " Vi skulle just 
till att börja elda upp 
inredningen för att få 
lite värme, när Simo Lam 
pinen kom förbi och gav 
oss lift till närmaste 
by", en kommentar gjord 
av Erik, som visar att 
även om det var hårt ute 
i skogarna, så fanns ett 	4 

hjärta med i bilen ochså:OL 	
0, 

Bryggarn vann. vann. Lampinen tvåa. // Här vinner Erik 1959 års rally med P 1481 



SKARPNÄCK  1959 deltar Erik Carlsson med co-driver Karl Erik " skägget" Sven-
sson. Rallyt går i September månad. Placering okänd. 
1960. Här kör Erik P 14811. Även 93 GT 750 finns med i startfältet. Även här 
är placering okänd. Co-driver okänd. 

BAJA 1000:  1969 skulle bli ett år som Erik inte kommer att glömma i första 
taget. Starten gick i Ensenada, 60 miles söder om Tijuana, den Mexikanska 
gränsstaden. Ensenada har cirka 30.000 innevånare och utgöt "sista civilisa- 
tionen" innan öknen tar vid. Därefter finns bara öken och en enda väg som 
brukar kallas" Mexico no 1". Erik hade startnummer 70. I en Saab V4 1969 
skulle Erik och co-driver Torsten Åman ta sig från Ensenada i Mexico till 
La Paz, där målet låg. Amerikanen Parnelli Jones körde tidigare sträckan 
på en timme och 8 minuter. Den tiden hade Erik ingen anledning att försöka 
slå. Dock var man mycket nära att göra det, på första sträckan var man bara 
en minut efter Jones tid. I genomsnitt hade man på sträckan kört i 85 km/t 
och toppfarten 105 kraft. Stora hål i vägen och vatten som urholkat vägen på 
många ställen gjorde rallyt mycket farligt, med tanke på den hastighet som 
hälls. Efter 27 timmar och 32 minuter kom man i mål. 
1970 kom man tillbaka, Torsten Åman och Erik Carlsson, tillsammans med Pat 
Moss och Elisabet " Liz " Nyström. 

SKANDIATROFEN  Loppet kördes år 1956 Erik Carlsson och Carl Magnus Skogh 
delade förstaplatsen. Det är alla uppgifter jag har för tillfället. 

IS-SM Vilhelminä.  kördes den 22 Mars 1959. Erik Carlsson vann knappt, trots 
ilskna protester från DKW-föraren Sigurd Isacsson. 

SVENSKA RALLYT 1986:  :-:;rik är fortfarande med och hejar på di unga pöjkera::: 
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:TilnYvnim 1986 
7,dkael Gustafsson 019/99141 
Lars Eriksson 	08/450358 
Yngve Ekberg 	08/7742885 
Christer Melwinsson 0150/91301 

14 Juni 	Saabträff 	 Sune/Rune Eriksson 0503/10302 
28 Juni 	Signalhornsdagen/Saabträff M. Gustafsson 019/99141 

-29 Juni 
12 Juli 	Samlarbilstråff/saabträff Bengt Arvelid 044/110030-60 
26 Juli 	Saabträff 	 Lennart Frostelid 0550/26062 
16 Augusti Saabträff 	 Janne/Lena Johansson0485/54 242  
5 - 6 - 7 SEPTEMBER Int. Saabträff Johan Brejaart 

Skriv på svenska till Johan: 

TROLLHÄTTAN 12 September Saabfabriken/Museet vis 
Förhandsanmälan till 

S öD ERHAMN 	Au.G, 	Saabträff 
NORGE 	 Landstreff 
NORGE 	 Landstreff 
LOKA BRUNN 	31 Maj 	Upp till 1200 	- 1 Jun. 
UMEÅ 	 Augusti Saabträff 

Så är då datumen för årets träffar bokade. Alla är välkomna, med eller utan 
tvåtaktare. Helst med, det kvittar om bilen nätt och jämt håller ihop, så 
är den minst lika välkommen som en bil i nyskick. Så det, så: 
Kontaktmän finns noterade eftersom det kan vara bra att få lite tips om res-
väg, träffplats, aktiviteter m.m. 
Vi har tillsammans försökt täcka in olika delar av landet, och det är norra 
delen som vanligt som har en enda plats bokad - UMEÅ. 
Bengt Arvelid, har bokat in oss på Norrvikens Trädgårdar i Båstad, det blir 
säkert en spännande träff i en del av landet som hittills varit utan. Nu änt-
ligen skall det bli av. Många veteranbilsklubbar har lagt sina träffar hit, 
i många år, och nu är det vår tur. Lycka till, Bengt & Co! 
Johnny Goude hade en träff i fjol i Söderhamn, men på grund av att tidningen 
var försenad, blev deltagandet högst begränsat. Dock tappade Johnny inte mod-
et utan kommer igen med friska tag i år igen. 

ÖREBRO 
	

8 Lars 	ilrsmöte SSR Vivalla 
STOCKHOLM 
	

17 haj 
	

Saalträff 

JULITA 	31 Haj 
HJO 
ÖREBRO 
ÖREBRO 
BÅSTAD 
BJURNEBORG 
ÖLAND 
HOLLAND 

- 1 Juni Saabträff 

Vogelzand 3208 
1788 MB Julianadorp Holland 
as för Saabregistret. 
Peter Bäckström 
Slåttervägen 68 
461 61 TROLLHÄTTAN 0520/17668 
Johnny Goude 0270/57609 
Tom Eidesen 02/290279 
Fredrik Sollie 02/234346 
K-G Karlewall 08/304897 
Rolf Broman 090/44054 
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