
Ett	  uppslagsverk	  har	  slagit	  igen:	  
Olle	  Karlsson	  blev	  69	  år.	  
	  
Vi	  har	  nåtts	  av	  det	  tragiska	  beskedet	  att	  SSK:s	  och	  Falkenbergs	  Motorklubb:s	  
mångåriga	  presschef,	  Olle	  Karlsson	  har	  avlidit.	  	  
	  
Ordets	  mästare!	  	  
Olles	  fantastiska	  engagemang	  som	  journalist	  och	  hans	  innerliga	  intresse	  för	  idrott	  och	  
sport,	  sammanförde	  honom	  med	  motorsporten.	  I	  mer	  än	  47	  år	  arbetade	  Olle	  som	  
journalist	  och	  under	  några	  hektiska	  år,	  15	  totalt,	  var	  han	  knuten	  till	  tidningen	  Bilsport.	  
	  
Men	  det	  var	  i	  Småland	  Olle	  hade	  sitt	  hjärta	  och	  rötter.	  Bortsett	  från	  åren	  i	  Karlskrona,	  
var	  han	  Ljungby	  och	  Tidningen	  Smålänningen	  trogen.	  För	  två	  år	  sedan	  pensionerades	  
han.	  Födelseorten	  Hinneryd	  övergavs	  till	  förmån	  för	  Delary	  i	  unga	  år	  och	  Delary	  var	  han	  
trogen	  livet	  ut,	  trots	  att	  bostadsadressen	  sedermera	  blev	  Ljungby.	  
	  
Olle	  hade	  ordets	  gåva,	  både	  verbalt	  och	  i	  skrift.	  Som	  speaker	  var	  han	  slagkraftig	  och	  
alltid	  påläst.	  Det	  Olle	  inte	  kunde	  berätta	  om	  en	  deltagare	  på	  Kinnekulle	  eller	  en	  spelare	  i	  
sitt	  älskade	  Delary	  IF	  och	  dess	  fotbollslag,	  var	  inte	  lönt	  att	  veta!	  
	  
Olle	  Karlsson	  var	  som	  ett	  levande	  uppslagsverk	  inom	  motorsporten	  och	  rent	  allmänt.	  
Vem	  har	  inte	  funderat	  över	  hans	  kluriga	  frågor	  på	  Raceweeks	  tipspromenad?	  Den	  är	  
liktydig	  med	  Olle	  Karlsson	  –	  nu	  har	  frågorna	  sinat	  och	  frågan	  är	  om	  det	  överhuvudtaget	  i	  
framtiden	  kommer	  att	  existera	  några	  kluriga	  frågor	  på	  Kinnekulle?	  
	  
Som	  presschef	  för	  STCC	  och	  andra	  tävlingar	  på	  Falkenberg	  Motorbana,	  var	  Olle	  alltid	  en	  
pålitlig	  värd.	  Som	  journalist	  var	  det	  lätt	  att	  samarbeta	  med	  Olle,	  han	  hade	  alltid	  svar	  på	  
tal,	  visste	  exakt	  vad	  som	  hände,	  vart	  på	  banan	  det	  hade	  hänt,	  vem	  som	  gjort	  vad	  och	  hur	  
resultaten	  såg	  ut.	  Att	  han	  sedan	  svängde	  sig	  van	  i	  depån,	  gick	  som	  barn	  i	  huset	  i	  alla	  
depåtält	  och	  var	  självklar	  som	  intervjuare	  på	  presskonferenserna,	  tog	  vi	  alla	  som	  en	  
självklarhet!	  
	  
Själv	  har	  jag	  haft	  förmånen	  att	  samarbeta	  med	  Olle	  under	  många	  år.	  Det	  har	  blivit	  många	  
ljusa	  minnen,	  glada	  stunder	  och	  roliga	  anekdoter.	  Olle	  hade	  alltid	  något	  roligt	  att	  berätta.	  
Jag	  glömmer	  aldrig	  en	  gång	  på	  Mantorp	  Park	  när	  Olle	  tillsammans	  med	  Sveneric	  
Eriksson	  var	  speaker.	  Det	  blev	  minnenas	  afton,	  fantastiska	  återblick	  och	  nutid	  på	  en	  
gång.	  
Sådan	  var	  han	  Olle!	  
	  
Som	  när	  vi	  tillsammans	  väckte	  liv	  i	  Sportvagnen	  &	  Vi;	  SSK:s	  medlemstidning	  sedan	  
1950-‐talet.	  Jag	  bad	  Olle	  skriva	  några	  artiklar	  och	  vips	  kom	  han	  upp	  med	  de	  mest	  
fantastiska	  ögonblick,	  insvepta	  i	  perfekt	  svensk	  grammatik	  och	  med	  glimten	  i	  ögat.	  Som	  
den	  gången	  han	  berättade	  om	  sitt	  första	  möte	  med	  motorsporten	  eller	  om	  då	  han	  som	  
grabb	  dräglade	  över	  en	  VW	  bubbla	  med	  delad	  bakruta…	  
	  
Tipspromenadens	  Mästare	  har	  tystnat…!	  
Vi	  är	  många	  i	  motorsport-‐Sverige	  som	  kommer	  att	  sakna	  Olle	  Karlsson.	  	  
Hans	  lugna	  sätt	  att	  bemöta	  oss,	  hans	  kunniga	  råd	  och	  hans	  bullrande	  skratt.	  
Hoppas	  du	  blickar	  över	  oss	  som	  ska	  fortsätta	  i	  sporten	  och	  fortsätter	  att	  vara	  vår	  mentor	  
i	  arbetet	  med	  att	  sprida	  allt	  gott	  som	  motorsporten	  medför!	  
Tack	  Olle	  för	  din	  vänskap!	  
	  
På	  vägnar	  av	  styrelsen	  i	  SSK,	  Stockholm	  Sportvagnsklubb;	  John	  Graff	  


