
INEZ KARLSSON GÖTEBORG. Inez Karlsson, 
32, är en av deltagarna i den 
kommande säsongen av 
Mästarnas mästare.

I en intervju med GT 
berättar den tidigare jockeyn 
om livet som mamma, hur 
hon behåller banden till Sverige – och om sjukdomen som fick henne 
att lämna sin tidigare karriär bakom sig.

– Man blir aldrig riktigt av med sjukdomen, men det blir bra mycket 
bättre när man har fött barn, säger Inez Karlsson.

När Inez Karlsson plockar upp luren är hon någon minut över sju på 

morgonen, Chicago-tid. Hon är van vid att vakna rätt tidigt eftersom att hon 

har en liten flicka, fyraåriga Sophia, som är så där pigg och glad som bara 

barn kan vara.

Inez Karlsson drog in som en stormvind på jockey-scenen och blev 

snabbt en av världens mest framgångsrika inom sin sport.

Som första kvinna någonsin vann hon fyra lopp under en och samma dag 

och hon lyckades dessutom vinna 112 lopp på mindre än sex månader - då 

drabbades hon av sjukdomen endometrios.

Tyvärr för Karlsson var karriären bara att glömma på grund av smärtorna.

Graviditeten räddade Karlsson
Sjukdomen drabbar drygt 10 procent av Sveriges kvinnor och innebär att 

den drabbade har en livmodersslemhinna på fel ställe. Symptomet är ren 

smärta.

För Inez Karlsson blev räddningen en graviditet – men det är ingen 

garanti för att bli helt frisk.

– Jag har inte känt av det så mycket sedan jag fick Sophia. I dag behöver 

jag inte banta som jag gjorde när jag tävlade och jag har inte heller lika 

mycket stress eftersom att jag inte behöver pusha mig, säger Karlsson.

Att Inez Karlsson överhuvudtaget har en liten flicka som förgyller hennes 

vardag är ett smärre mirakel. Läkarna hade rekommenderat Karlsson att 

operera bort livmodern. Vidare uteslöt de medicinska specialisterna att 

Karlsson skulle kunna bli gravid.

Inez Karlsson trotsade läkarnas tes och bestämde sig för att bli gravid.

Kort därefter föddes Sophia, i dag 4 år gammal.

– Hon väckte mig halv-sex i morse. 'Mamma, nu är det morgon, nu är det 

morgon' kom hon in och sa. Jag tänkte bara nej, det är det inte! Det är rätt 

roligt att vara mamma, skrattar Karlsson.

Saknar Sverige
Inez Karlsson är bara i Sverige en gång om året. Som exil-svensk i 

Chicago utan svenska vänner i staden hon bor i försöker hon behålla 

banden till hemlandet - inte minst för dottern Sophias skull.

– Jag försöker läsa med Sophia och funderar på att ta över henne en hel 

sommar för att ge henne chansen att prata svenska en längre period, säger 

Karlsson.

– Jag saknar den svenska enkelheten. Här bor alla på varandra och det 

finns inget rum.

Är du främst amerikansk eller svensk i dag?
– Jag har ju varit här i tio år så jag känner mig mer som en amerikan än 

jag känner mig som en svensk. Men det är en skillnad för man passar inte 

riktigt in. Jag är inte lika materialistisk, det är kul att ha fina grejer men jag 

behöver inte visa upp det liksom amerikaner.
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Klar för tv-succén 
efter
otäcka 
sjukdomstiden 

Aktuell: Som en av de tävlande i Mästarnas mästare

Gör om dagarna: Umgås med Sophia, pluggar, 

tränar och jobbar.

Ålder: 32 år

Bor: Chicago

Familj: Dottern, Sophia, 4, mamma, pappa, syskon
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Aktuell i Mästarnas mästare
Snart får Karlsson en möjlighet att ta med sig dottern till Europa i 

samband med inspelningarna av Mästarnas mästare i september.

– Jag tyckte att det skulle bli skönt med semester när de ringde och 

frågade om jag ville vara med, skrattar Karlsson.

– Sen tittade jag på lite videoklipp från tidigare säsonger och då slog det 

mig att jag var tvungen att träna för att ha en chans. Det är ju inte jag som 

springer i vanliga fall utan hästen.

Vägen tillbaka har varit lång. Karlsson kunde inte träna på två år efter att 

sjukdomen bröt ut. Därefter har hennes tid främst spenderats på jobb, plugg 

och Sophia. Men nu har deltagandet fått henne att komma i form igen.

– Jag försöker träna för att hålla i formen, just nu tränar jag sex dagar i 

veckan, säger Karlsson.

– Jag sprang ett fem kilometerslöp häromdagen vilket jag inte har gjort på 

fem år och så klättrar jag en del samt tränar yoga.

Hur går det i tävlingen?

– Jag försöker pusha mig själv så att jag kan se vältränad ut även om det 

inte behöver betyda att jag är vältränad, säger hon lite lurigt.

Mästarnas mästare sänds i SVT våren 2016.
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