
Redaktionens mest 
trogne följeslagare 
har lämnat oss. Allan 

Larson blev 87 år gam-
mal, men gammal blev han 
egentligen aldrig. Han var 
fri från krämpor, mediciner 
och tabletter. Han hade 
alltid ett leende på läp-
parna och en historia eller 
vits nära till hands. Det 
var med blandade känslor 
jag åkte upp till Älvevi för 
att bevittna derbyt mellan 
ÄIK och Nol IK. Det var 
ju Allans uppdrag. Fast när 
matchen nu spelades på 
konstgräset fanns det ändå 
ett naturligt skäl att skifta. 
Allan har ägnat många 
spaltmeter åt att beskriva 
det gröna gräset, men när 
nu både Älvängens IK och 
Ahlafors IF har fått konst-
gräs, Skepplanda är på gång, 
var det kanske läge att kasta 
in handduken för kommu-
nens mest erfarne sportre-
porter? Allan Larson har 
varit med från första numret 
av Alekuriren. Som frilan-
sare har han haft för vana att 
bevaka det som har hänt på 
Älvevi, Forsvallen, Gläntevi 
och ibland även Alevi på 
födelseorten Nygård. Som 
patriot i Älvängen har Älvevi 
självklart varit som ett andra 
hem, men jag vill nog påstå 
att Gläntevis matta ändå 
är den som har imponerat 
mest på Larson genom åren. 
Otaliga är de rubriker och 
ingresser som Allan har skri-

vit. Han gillade att försöka 
koppla samman rubrik och 
bild. Inte heller var han sen 
att få en bild på matchens 
domartrio. De som ofta stod 
offer för syrliga repliker från 
publik och det förlorande 
laget stod alltid Allan nära. 
Många rättskipare har till 
sin förvåning öppnat posten 
några dagar efter matchen 
och hittat en bild från Allan.
Generation efter generation 
har han följt i Älvängens IK, 
talanger har blivit A-lagsspe-
lare som har blivit föräldrar 
till barn som blivit A-lags-
spelare som blivit föräldrar 
till barn som blivit... Alla har 
de en sak gemensamt, de har 
blivit fotograferade av Allan 
Larson och han har haft 
örnkoll på hela släktträdet.

Själv tillhör jag genera-
tionen som både fått 
mina första leksaker 
från Allans i Älvängen, 
blivit fotograferad 
av Larson, lämnat in 
tipsraden hos  samme 
man och dessutom har 
jag haft äran att jobba 
ihop med honom under 
16 år. Det sistnämnda 
har inneburit att vi ätit 
julbord ihop 14 gånger 
i rad och då kunde 
vad som helst hända. 
Vem som nu ska stå för 
underhållningen åter-
står att se?
Det är 
makalöst 

när man blickar tillbaka på 
allt som Allan gjort och varit 
inblandad i. Det är inte utan 
att man känner en stor tack-
samhet, men också en viss 
prestationsångest. 

Trots allt vi har fått, 
Allan, kommer tomrummet 
efter dig att vara gigantiskt i 
många år. Hur det ska fyllas 
blir vår huvudvärk. En fråga 
som den klurige farbron tog 
med sig var varför han alltid 
skrev Larsson med ett S, det 
skulle vara Larson sa Lars-
son utan att besvara frågan 
varför. Stora män gör så, 
en del saker förblir privata 
och på så vis minns vi dem 
än längre, därför är jag glad 
över att vi aldrig fick veta.

Vila i frid!
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Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 
45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 
månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. 
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-
ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 
och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 
behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 
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Centern i Ale

har

HÖSTMÖTE
i Starrkärrs 
Bygdegård

Måndag 15 okt kl 18

Varmt Välkomna!

Kom och 
prata skola

Torsdag 4 okt kl 19
Aktivitetshuset Älvängen

Elena Fridfelt, ordförande 
utbildningsnämnden i Ale 

bjuder in till diskussionskväll 
om skolan.

Välkommen!

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Ekumeniska 
höstkvällar
inför Ordet
I Guntorps missionskyrka

Tisdag-onsdag 9-10 okt kl 19
Medverkande:  

Tisdag: Pastor Roland Hellsten
Onsdag: Pastor Daniel Demming

Ämne tisdag: Guds skönhet
Ämne onsdag: Kyrkan - rädd  

eller orädd.
Bön, lovsång, servering

VÄLKOMNA!

DAMKLÄDER • SMYCKEN • PRESENTER

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!

Kontorslokaler i NOL Sitt inte själv 
hemma, kom ut i gemenskapen och skapa 
kontakter för nya affärer.

Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN

I Afton
DANS

till levande musik med

och

CELSI:s 
Orkester

Lördag 6 oktober, 19:00-24:00
Skepplanda Bygdegård

Inträde 40:-

Ö

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:- 

FLEECE 65:-/m  GARN, Raggi 59:-
MÖBELTYG 99:-/m

600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

HÖSTNYHETER  - i metervara & färdigsytt

Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-14
Ale Torg 10. Tel 0303-971 40

Gäller t o m 31 oktober

10% RABATT PÅ ALLA 
LAGNINGAR & NYCKLAR

Ale Skomakeri & Nyckelservice
Kemtvätt - Skrädderi - Batteribyte • Cykel rep

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Gul mandel, 

Amandine. 5 och 20 kg förp. Morötter. Solrosfrö 20 kg 220:-

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 

hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). 

Säljes från lastbil LÖRDAG 6/10  
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa tur om 4 veckor.

 070-298 39 40, 0708-26 61 34


