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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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Dokumenterar Ales historia
Intresset för historia föddes redan i femte klass.

Hobbyförfattaren Kjell-Åke Kjellberg dokumenterar Ales historia. 
Hittills har det blivit tre böcker och nu planerar han en ny bok om Älvängen.

Är du pensionär på riktigt nu?

– Nej, jag har aktiebola-
get Fotografisk Produk-
tion kvar. Jag jobbar fort-
farande lite grann. Firman 
startade jag 1980 och till en 
början handlade det mycket 
om storfilm till tryckerier 
och reklambyråer. Numera 
ägnar jag mig mest åt skyltar 
och trycksaker. 
Om du valt ett annat yrke, 
vad skulle du sysslat med då?

– Jag hade en fascinerande 
dröm om att bli auktionsför-
rättare. Jag måste ändå säga, 
att hade jag levt om mitt liv 
så hade jag valt samma yrke 
som idag.
Du är författare också, 
berätta?

– Historia har alltid intres-
serat mig. Jag flyttade hit 
till Älvängen 1967 och 
fick tag i ett antal gamla 
kort från samhället. I sam-
band med ortens julmark-
nad, någon gång på 70-talet, 
ordnade jag med en fotout-

ställning i Mattssons ned-
lagda affär. Det blev succé 
och fotografier fortsatte att 
strömma in. Totalt blev det 
tre utställningar. Jag tänkte 
att den dag jag inte orkar 
visa bilderna blir dem beva-
rade på en vind någonstans. 
Då beslutade jag mig för att 
göra en bok om Älvängen. 
Det var 1991.
Hur många böcker har det 
blivit genom åren?

– Förutom boken ”Älvängen 
– ängarna vid älven”, har jag 
givit ut två böcker om Surte. 
Dels ”Surte – ett samhälle 
på historisk mark”, dels 
”Surte IS 100 år – fotbollens 
intåg i Sverige”.
Något nytt bokprojekt på 
gång?

– Ja, faktiskt! Jag planerar 
för en ny bok om Älvängen. 
Sedan har jag en hel del 
material om Alafors och 
Nol. Vi får se vad det blir. 
Jag tar gärna emot bilder 
från Ales olika samhällen 

och fotograferar av dem.
Du har alltid motionerat 
mycket och åkt flera Vasa-
lopp. Hur många har det 
blivit genom åren?

– Totalt 17 Vasalopp. Sedan 
har jag sprungit såväl New 
York Marathon som Stock-
holm Marathon samt ett 
tiotal Göteborgsvarv.
Vilket rankar du som det 
största svenska idrottsögon-
blicket?

– Jag minns speciellt VM-
silvret i fotboll 1958 och 
Ingos sensationella VM-
match. Gärderuds hinder-
lopp i OS var också en höjd-
punkt. I mer vuxen ålder 
minns jag VM-bronset i 
USA 1994.
Vad ska du göra i sommar?

– Då åker jag och min fru 
till Getteröns Camping i 
Varberg. Där har vi haft års-
plats sedan 1985. Det är ett 
riktigt sommarparadis.

JONAS ANDERSSON
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Namn: Kjell-Åke Kjellberg.
Ålder: 71.
Bor: Älvängen.
Intressen: Idrott i allmän-
het, fotboll i synnerhet. Jag 
gillar historia, böcker och att 
motionera.
Stjärntecken: Oxe.


