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Får bryggeriet att växa
Han marknadsför ett av Sveriges minsta bryggerier.

Christer Sundberg lever med sitt yrke.
Ahlafors Bryggerier har blivit hans andra hem.

Vem är din bästa vän?
– Det är Bengt Järveback, 
boendes i Gävle som är 
mina gamla hemtrakter. Vi 
har hängt ihop som ler och 
långhalm sedan vi var nio 
år. Numera träffas vi fyra, 
fem gånger per år med våra 
familjer.
Mina tre bästa egen-
skaper?
– Social kompetens, posi-
tiv och att jag är morgon-
trött. Det ser jag som en bra 
egenskap.
Vad är lycka för dig?
– Det är att få må bra och 
att jag och familjen får 
vara frisk. Det går inte att 
komma ifrån utan att det är 
den största lyckan.
När grät du senast?
– Senast vet jag inte, men 
den gången jag kommer 
ihåg mest är förra gången 
då Bruce Springsteen var 

här. Då grät jag nämligen 
av lycka. När han klev in på 
scenen och slog de första 
ackorden då rann tårarna 
på ”Cralle”. 
Det var en 
enorm upp-
levelse! Jag 
har gråtit 
efter det, 
men i vilket 
samman-
hang vet jag 
inte.
Vilken person beundrar 
du mest?
– Obama. Jag kan inte sätta 
fingret exakt på varför, men 
det är väl på sättet som han 
kom fram. Han hade alla 
odds emot sig, men lycka-
des ändå slå sig fram. Jag har 
hans bok hemma som jag 
ska läsa.
Vilket är ditt favorit-
plagg?
– Jeans och kavaj tycker 

jag är behagligt. Kavaj har 
jag visserligen inte på mig 
så ofta, men jeans bär jag i 
stort sett varje dag.

Har du 
någon 
fobi?
– Nej, det 
vet jag inte 
om jag har. 
Jag är inte 
rädd för 
ormar, ödlor, 

spindlar eller några andra 
djur. Jag vet att en del har 
fobi för hiss, men det kan 
jag åka utan problem.
Favoritmusik i bilen?
– Chris Christoffersson och 
Bruce Springsteen. Det är 
några av dessa grabbar som 
jag helst lyssnar på när jag är 
ute och kör bil.
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Namn: Christer Sundberg.
Smeknamn: Cralle.
Ålder: 63.
Bor: Alafors.
Familj: Hustru och två vuxna 
barn, 30 respektive 27 år.
Yrke: Marknadsförare på 
Ahlafors Bryggerier.
Stjärntecken: Tvilling.

När han klev in på 
scenen och slog de 

första ackorden då rann 
tårarna på "Cralle".
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