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En af Sveriges største rallyprofiler, Ingvar Carlsson, er 
død 62 år gammel. 
 

Det var med stor sorg at vi modtog meddelelsen om, at en af Sveriges største rallyprofiler, 

Ingvar Carlsson Nyköping, døde i går torsdag den 29. oktober. Han blev 62 år gammel. 

 

Ingvar Carlsson kørte i 70’erne og 80’erne for flere fabriksteam og vandt bl.a. Svenska Rallyt 

og Rally New Zealand. I Danmark kom han til start i det traditionsrige KOMO rallysprint 

i en allerede dengang gammel Mazda 323 og kørte fra hele den danske rallyelite. 

 

I de svenske motorsportskredse betragtedes Ingvar som et af de største svenske talenter 

gennem tiden. Det kom i særlig grad frem da han deltog i Midnattssolrallyt 2008 efter mange 

års pause – både presse og tilskuere gav udtryk for den respekt, der altid har hvilet over 

hans person.  

 

K.M Svensson Motorsport (Per G. Hansen og Karsten M. Svensson, Ringsted) havde æren 

og fornøjelsen at have Ingvar Carlsson i sit team ved dette comeback i sommeren 2008. 

Karsten fortæller; ”Til trods for, at Ingvar ikke havde kørt i næsten 10 år, så fik han vores 

bil i mål på en 3. plads i klassen og en 4. plads generelt ud af de 160 startende. I starten 

lå han på samme tider som Stig Blomqvist og Björn Waldegaard, men på 3 dagen fik vi 

lidt problemer med bilen. Det kostede et minut i forhold til konkurrenterne og det var mere 

end der kunne hentes på 4 dagen af rallyet. Fantastisk kørt af Ingvar og den store 

anerkendelse han fik fra publikum ved målet var fuld fortjent.” 

  

Om at arbejde med denne rallystjerne siger Karsten; ”Ingvar var en rolig og tænksom 

personlighed - ingen store armbevægelser. Der blev sagt noget når det var nødvendigt, og 

ændringer blev foretaget når der var grund til det. Man følte virkelig man havde med en 

professionel at gøre”. Teamets mekaniker måtte også lære, at man kan bruge 4 timer på 

at justere en stol, så en VM stjerne kan side behageligt på arbejdspladsen bag rattet. 

 

Karsten slutter; ”Personligt var det en stor ære at arbejde sammen med Ingvar Carlsson, 

denne ”gamle mester”. Der er noget særligt ved personer der går efter det perfekte i deres 

håndværk – evnen der gør, at de bliver stjerne i deres karrierer.  

 

Vore tanker går til Ingvars familie og af respekt for denne store personlighed forbliver hans 

navn på forskærmen på den Opel Ascona B 400 som Per G. Hansen skal køre til 

Yokohamamesterskabet den 1 november og til Slagelse Minirally den 7. november. 
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