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Christers åsikter lever kvar
ÄLVÄNGEN. Älvängen har 
blivit en patriot fattigare 
– och lokalfotbollen har för-
lorat en av sina trognaste 
supportrar.

Byggmästare Christer 
Carlsson har avlidit, blott 62 
år gammal.

Drömmar och visioner var 
hans största rikedom, många 
infriades, men en del bär han 
fortfarande med sig.

Christer Carlsson önskade sig en 
sista fest, ett tillfälle att träffa sina 
närmaste. Han ville ha sin familj, 
sina syskon och deras familjer, nära 
sig. Det har han alltid viljat och så 
blev det även lördagen den 11 au-
gusti. När alla väl var samlade infann 
sig ett lugn och senare på kvällen tog 
han adjö i hemmet i Älvängen. 

Christer är född och uppvuxen i 
Älvängen. Han tillhör tredje gene-
rationen Karlsson som snickrat och 
hamrat på orten sedan 1916. Chris-
ter kom att få ett mycket stort hjärta 
för bygden. Tillsammans med sina 
äldre bröder Lars-Göran och Jan-
Eric startade de firman LGK Bygg. 
De har svarat för stora fastighets-
byggnationer i Älvängen. Under 
senare år har bröderna avvecklat 
delar av verksamheten och avyttrat 
ett antal fastigheter. Christer valde 
att själv behålla huset med Fören-
ingssparbanken i centrala Älvängen 
samt ”Peltonens” lägenheter bakom 
ICA. Han kallade dem för sin pen-
sionsförsäkring.

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad var ett av hans 
största intressen och in i det sista 
ville han se arbetet med järnvägs-
tunneln i Nygård fortskrida. Chris-
ter var inte sen att påpeka att han 
själv varit med och byggt flera av de 
stora trafikplatserna på motorvägen 
mellan Göteborg och Partille. 

Även i Dalarna kom han att vara 
med och snickra. Bröderna förvärva-
de en fastighet, som byggdes om till 
sex lägenheter. Denna såldes senare, 
men kärleken till Dalarna hade vuxit 
sig så stark att han in i det sista plane-
rade att bygga ett parhus på en tomt i 

Björnliden, en bit utanför Idre.
Christer var mån om Älvängen 

och dess framtida utveckling. Han 
kunde tala länge om hot och möjlig-
heter med den stora väg- och järn-
vägsutbyggnaden som väntar i Ale. 
Christers röst var sällan lågmäld, den 
var hög och tydlig. Han hade åsik-
ter om det mesta och var inte sen att 
uttrycka dem. Det skapade både res-
pekt och ibland viss irritation. Dä-
remot var det sällan man behövde 
fråga vad Christer tyckte – det und-
gick aldrig någon. Hans åsikter var 
alltid tydliga, det kan ingen säga 
emot, och flera av dem kommer att 
leva kvar länge länge.

Hans politiska färg och uppfatt-
ning blev aldrig känd. Han gillade att 
debattera och det sägs att han i dis-
kussioner med vänsterpolitiker tog 
parti för högern – för att i nästa an-
detag stötta vänsterpolitiken i debatt 
med högeranhängare. Christer ville 
egentligen bara ha debatt.

Läderkulan störst
Hans stora passion i livet förutom 
familj, släkt och vänner var läder-
kulan. Fotboll var hans största in-
tresse och på den sista dagen vann 
favoritlaget IFK Göteborg borta 
mot Kalmar med 5-0, ett resultat 
som skänkte stor glädje i den blå-
vita själen. Annars var det lokalfot-
bollen som fick störst uppmärksam-
het. Han gästade i princip alla kom-
munens arenor med jämna mellan-
rum. Alvhem, Skepplanda, Älvängen 
och Alafors hade han bra koll på. Så 
bra koll att domaren ibland kändes 
överflödig. Christer hade nämligen 
bestämda åsikter även när det gällde 
sättet att sparka boll. Det delade han 
gärna med sig av och det sociala livet 
runt planen lockade alltid tillba-
ka honom oavsett lagens framgång. 
När yngste sonen Christian spelade 
i allsvenskan med Ljungskile missa-
de han inte en match, det gällde såväl 
borta som hemmamatcher. Att det 
innebar resor till Trelleborg i söder 
och  Stockholm i norr var ett mindre 
bekymmer – Christer skulle bara se 
matcherna.

Sin egen aktiva karriär innehöll 
spel i Älvängens IK på alla nivåer. 
Han fick ganska tidigt problem med 
en knäskada och avslutade karriären 
som mittback betydligt tidigare än 
vad han själv önskat – redan innan 25 
år fyllda. Sedan följde många år som 
lagledare, även det på alla nivåer – 
från pojk- till seniorlag. Christers le-
darskap präglades av god ordning.

Om fotbollsarenorna var honom 
kära så var stugan i Kilanda hans ab-
soluta favoritplats. Redan i unga år 

följde han med pappa Eric dit och 
tillbringade där många somrar. Här 
har också flera av syskonen stugor, 
vilket naturligtvis betydde mycket 
för trivseln. Att sitta ute på veran-
dan och berätta historier för sina 
närmaste var bland det bästa han 
visste.

Gillade att resa
Att resa gillade han också. Kanarie-
öarna och på senare tid Turkiet fick 
åtskilliga besök. Engelskan var inte 
den bästa, men det hindrade honom 
ändå inte från att kommunicera med 
allt och alla.

Beskedet om att cancern var obot-
lig fick han ett halvår innan slutet. 
Vetskapen om att inte längre få vara 
med och följa samhällsutveckling-

en, skoja med sina vänner och vara 
till hands plågade honom. Trots allt 
vägrade han gnälla. 

Christer var en omtänksam farfar 
och som i allt annat var det total rätt-
visa som rådde. Fick en skulle alla 
få.

Christer hade ofta något att säga, 
han var full av drömmar, idéer och 
visioner. En dröm handlade om att 
tillsammans med sina bröder åka 
över till New York och med bil färdas 
över hela USA. Den resan bär han 
fortfarande med sig.
Fotnot: En välbesökt begravningsceremoni 
i Starrkärrs kyrka ägde rum i torsdags, men 
Christer begärde innan sin bortgång att få bli 
begravd på Kilanda kyrkogård vilket också 
kommer att ske.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

CHRISTER CARLSSON
Född: 26 februari 1945
Död: 11 augusti 2007
Familj: Gift med Birgit. Sönerna Lennart och 
Christian med familjer. Syskonen Ann-Marie, 
Jan-Eric, Lars-Göran och Margareta. 
Yrke: Byggmästare och fastighetsförvaltare 
i Älvängen.

Christer Carlsson 1945-2007. En kort beskrivning lyder; byggmästare i Älvängen med stor passion för fotboll 
och en patriot i bygden, vars smultronställe var stugan i Kilanda. Bilden är från 2005.            Foto: Privat

En hängiven fotbollssupporter som alltid 
hade synpunkter på spelet, spelarna och 
domarna, vilket han inte var blyg för att 
tala om. Det var alltid raka rör med Christer, 
men ingen får tro att han bara gav negativ 
kritik – han kunde strö rosor också. Det var 
en go kompis och det kommer kännas tomt 
på arenorna när varken Christer eller hans 
röst är där.

Jarl Karlsson
Lagkamrat i ÄIK

Kommunstyrelsens ordförande i Ale

Jag minns en genomsnäll kille som gick att 
lita på i alla läger, ofta med glimten i ögat 
och en rolig historia tillhands. Han hade 
inte samma sportsliga framgångar som sina 
äldre bröder, men kämpade ändå på som 
en lojal lagspelare. Från senare år kommer 
jag att minnas honom för sitt obegränsade 
intresse för de lokala fotbollsklubbarna. 
Christer kom ofta och gav mig en klapp på 
axeln efter matcherna. Han var på senare 
tid en av Sjövallens mest trogna gäster.

Thore Skånberg
Lagkamrat i ÄIK på 60-talet.

Ordförande i Ahlafors IF

Christer var en engagerad lagledare för ÄIK 
i många år. Jag minns ett år när ÄIK bara 
hade fyra poäng efter vårsäsongen, men 
när sista omgången skulle spelas var laget 
med i guldstriden. Han visade alltid vinnar-
instinkt och senare var Christer alltid hjälp-
sam när man gästade Älvevi.

Allan Larson
Sportreporter

Så minns vi 
Christer Carlsson

Ej avhämtade vinster 
i Elvisparkens lotterier 
Lördag 18 augusti
Serie L: 2:a pris lott nr 100
Serie S: Blå lott varukorg  vinst nr 91
Serie Q: Gul lott varukorg vinst nr 45
Kontakta Sölvi Skånberg 74 69 87

Varmt tack till 
alla som besökte 
parken under 
Elvisdagen.
Ahlafors IF

TTack alla!ack alla!
Vi vill rikta ett stort tack till alla som gjorde arrangemanget Elvis 
alive till en minne fyllt av magi! Tusen rosor till våra biljettför-
säljare Allans Bokhandel i Älvängen och Nols Färg på Ale Torg 
samt till vår huvudsponsor C2 VVS. 
Ett särskilt tack till våra artister:
Robert Thore Andersson-Westlund
Kompbandet Gospel.comp
Gospelkören Blue'n joy
Glenn Carlsson och TC Band
Uncle Jam
Kent Karlsson och Christel Olsson-Lindstrand, Teatervinden
Småstjärnorna
Swedsound, Johan Zackrisson med personal
Ahlafors IF och dess enastående stab

Och inte minst till publiken!
ELVIS FOREVER ALE

Minnesord


