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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Du har många strängar på 
din lyra, vad är roligast?

– Att stå på scen är fortfa-
rande det roligast. Publik-
kontakten är den stora belö-
ningen och det som gör att 
man orkar hålla på.
Kommer du ihåg din 
första roll?

– Ja, det var 1981. Karl-
Ingemar Andersson och 
Bosse Augustsson som 
hade startat Ale Teatersäll-
skap behövde en musiker, 
men när jag kom hem hade 
jag fått fyra roller med mig. 
Där började teaterkarriären.
Av alla roller du har 
spelat, vilken minns du 
bäst?

Jag har gjort så otroligt 
många, det var en rolig i 
Tokstollar och Högfärdsbb-
låsor, 1989, och sedan som  
Mattssons Kalle i spelet om 
”Spröda skorpor – Gustava 
på Skttegården”. Det är nog 
vår främsta uppsättning och 
föreställningen drog inte 

mindre än 4000 besökare i 
Älvängen. Det var för övrigt 
mitt och Christel Olsson-
Lindstrands första manus.
Av alla föreställningar, 
vilken har varit roligast 
att medverka i?

– Som sagt, Gustava var spe-
ciell, men annars är det nog 
”Som dansen går” – ett byg-
despel om Skepplanda med 
Ale Teatersällskap. Den spe-
lades också utomhus och 
regisserades av Martin Ros-
sing. Sättet vi skrev pjäsen 
på är det jag minns bäst. Vi 
satt ett antal skepplandabor 
i bygdegården och berättade 
historier om bygden. Vi spe-
lade in allt på band som vi 
skickade hem till Martin som 
skrev det slutgiltiga manuset. 
Jag spelade kyrkoherde – en 
roll som passade mig perfekt.
Du är också musikalisk, 
sjunger och spelar instru-
ment, berätta.

– Vi har en grupp som har 
spelat länge ihop, Cellsis 
Orkester heter den. Där är 

det sång och trummor som 
gäller för min del. Jag önskar 
att jag hade lärt mig spela 
gitarr bättre. 
När Guldtunnan har rullat 
färdigt, vad väntar då?

– Ingenting. Jag tror det här 
det sista jag gör som produ-
cent. Jag tänker inte gå ur 
föreningen, utan vara med i 
bakgrunden och stötta med 
mina erfarenheter. 
Furulundsparken då?

– Ja, just det… Vi har träffat 
Gunnar Andersson, Mr Ala-
fors själv, som har berättat en 
del spännande historier runt 
dansparken. Vi fick en idé 
om att kanske göra en pjäs 
om svartsjuka och kärleks-
intriger. Att sätta upp den i 
Furulundsparken hade för-
stås varit roligt.

Så gick det med den ned-
trappningen…. Om det nu 
var någon som trodde att 
Kent Carlsson menade allvar 
med att lägga av.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFILKent Carlsson, producent, manusförfattare och skådespelare.
I helgen var det premiär för det senaste mästerverket – Guldtunnan.

– Det är nog min sista uppsättning som producent, det är kul men det sliter 
också, avslöjar kommunens mesta teaterpappa.

Guldtunnan kan vara Kents sista som producent

Namn: Kent Carlsson
Ålder: 68
Bor: Skepplanda
Stjärntecken: Vågen
Yrke: Pensionär
Hedersordförande i Majblom-
meföreningen i Skepplanda.
I sommar när Guldtunnan 
tar paus: ”Det blir bara ett 
litet uppehåll på tre veckor 
och då tänker jag slappa i 
Skepplanda för jag trivs så 
himla gott här”.
Politik: "Jag är socialdemo-
krat, men lämnar alla upp-
drag efter valet".

Kent Carlsson har haft många skepnader genom åren. I 
Rävfällan spelade han till och med skurk. I Guldtunnan 
spelar han kommersråd Claes Ahlströmer.


