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Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst kl. 18.00

Kammarkören VocAle och 
damkören Vox feminale 
sjunger jazz tillsammans 

med Landgren-Lewin trio.

Söndagen den 7 oktober 

Nols kyrka
Familjegudstjänst kl. 11.00

Bibelutdelning till alla 3 åringar
Barnkören gNola sjunger.

Fika efteråt!

ÄLVÄNGEN. Familjen, 
kameran, fotbollen och 
gitarren.

Allan Larsson levde 
hela sitt liv med de 
viktigaste ägodelarna 
tätt intill sig.

Nu har en av kom-
munens och Älvängens 
största profi ler gått ur 
tiden.

Allan Larsson föddes 1925 på 
en gård i Locktorp, Nygård. 
Jordbruket var dock inget 
som intresserade honom. 
Hans fingrar var långt ifrån 
gröna, däremot var intres-
set för teknik tidigt mycket 
stort. Under några år flyt-
tade han till Göteborg och 
jobbade då för Forsbergs 
Dental och inte minst hos 
Hugo Svenssons foto. Här 
stärktes intresset för bild och 
journalistik. 

1956 gifte sig Allan med 
Kerstin. De fick tre söner, 
Thomas, Magnus och 
Gunnar. Fem år efter bröllo-
pet övertog de bok- och pap-
pershandeln mitt i centrala 
Älvängen. Allans har under 
åren erbjudit kunderna det 
mesta. Presenter, leksaker 
och skivor är ett minne blott. 

Sedan många år är det en 
klar betoning på spel, lotter, 
biljetter och tobak. När kon-
kurrensen ökade såg Allan 
nya möjligheter. Hans posi-
tiva grundsyn förändrades 
aldrig, trots att han flera 
gånger fick tänka om. Stryk-
tipset, spel & dobbel blev 
en framgångssaga. Allans i 
Älvängen har många gånger 
beskrivits som en ”turbutik” 
och är känd för spelare i hela 
västra Sverige.

Sportbevakning
Parallellt med affären tog 
sportbevakningen mycket 
tid. Under många år knappa-
des det på skrivmaskinen och 
framkallades bilder i mör-
kerrummet i källaren. Allan 
började skriva sport åt såväl 
Älvsborgs Läns tidning som 
Göteborgs-Posten. Uppdrag 
han skötte klanderfritt under 
många år. Engagemanget för 
lokalfotbollen var från tidiga 
år minutiöst och det avtog 
aldrig, snarare tvärtom. För 
de lokaltidningar som har 
funnits och fortfarande finns 
i Ale har Allans signatur varit 
en självklarhet på sportsi-
dorna. Ingen har skrivit så 
mycket om så många välan-

sade och gröna fotbollspla-
ner i Ale som Allan. Han var 
en mästare på att beskriva 
det gröna fältets schack ur 
sitt eget perspektiv. Allan 
hade många favoritformu-
leringar om målvakter som 
tog ”tigersprång”, skyt-
tekungar som satte nätet i 
”dallring”, upprörda röster 
från ”motståndarkabyssen” 
samt domare som blåste ”eld 
upphör”. En av de mest klas-

siska rubrikerna som Allan 
signerade var för Alvhems 
IK som då hade en Glenn 
Harman i storform. Efter 
AIK-segern löd rubriken; 
”Har man en Harman så har 
man”.

Stigs Trio
Precis som kameran var 
gitarren en trogen följesla-
gare. Med Stigs Trio spelade 
Allan på många närliggande 
dansparker och musikintres-
set var stort hela livet.

Förutom familjen var det 
ändå fotbollen som oftast 
stod i centrum. Alla samtal i 
butiken kretsade kring läder-
kulan och han planerade hela 
sin dag efter hur lagen i när-
området spelade. De yngre 
kunderna fick länge finna 
sig i att få frågan om vilket 
lag de spelade i, Allan utgick 

nämligen från att alla spelade 
fotboll… Själv represente-
rade han Nygårds IF, men 
sedan flytten till Älvängen 
var det ortens idrottsklubb 
som han främst bevakade i 
vått som torrt. Han följde 
generation efter genera-
tion på nära håll och blev 
nära vän med många. Allan 
hade järnkoll på släktträden 
och vem som var barn eller 
barnbarn till vem. Med sina 
sociala egenskaper skapade 
han ett enormt kontaktnät 
och många vittnar om att ett 
säkert kort för att få ett kor-
rekt svar var att gå till Allan. 
Han hade koll på läget!

I de större sammanhangen 
brann hans hjärta för Borås-
laget Elfsborg.

Teknikens snabba utveck-
ling var inget hinder för 
Allan. Han var snabb med 

m o b i l t e -
lefon och 
d i g i t a l k a -
mera. Trots 
80 fyllda 

såg han inga problem med 
att lära sig datorn, behandla 
bilder digitalt, mejla och 
surfa.

Allan hade sina smultron-
ställen under livet. Orsa var 
länge en destination under 
sportloven och då var det 
längdskidåkning som gällde. 
Borta bra, men hemma var 
ändå alltid bäst. En prome-
nad i Pingstalund, Lödöse, 
var under de sista åren en 
favorit. 

Allan var nästan aldrig 
sjuk och åt inga mediciner. 
Måndagen 24 september 
somnade han in och kom-
munens fotbollsarenor för-
lorade en trogen besökare. 
Allans i Älvängen lever dock 
vidare under sonen Gunnars 
beskydd.

Allan hade 
koll på läget

VÄN OCH KOLLEGA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Som alla är vana vid att se honom. Allan Larsson på Allans i Älvängen. En arkivbild från maj 1996.          Foto: Allan Karlsson

Lördagen de
försam

Program för alla 

Kyrkoherde Owe Jo
vuxna och ungdoma

Följ mig! – Vad inn
idag? 

Kostnad för fika och m
och ungdomar. Anmäla
Lind på tel. 0303-4425

För
- för S

L

en 13 oktober i S:t
mlingshem i Lödös

åldrar: 

ohansson från Kinna talar för 
ar över ämnet:  

nebär det att följa Jesus 

För alla barn blir det särskild
med samma tema med bl.a. 
skapande och skattjakt.  

 

Vi börjar med fika kl. 9:30 o
dagen med en gemensam Fö
lovsångsgudstjänst kl. 14:3
därför slut senast kl. 15:30. 

måltid är 60 kronor per person och 
an sker senast måndagen den 8 /10

504 eller till Pia Thorsson tel. 0303

Välkomna! 

rsamlingsdag
Skepplanda-Hålanda oc
Lödöse församlingar 

t Peders 
e. 

da samlingar 

och avslutar 
örböns- och 
30. Dagen är 

 

gratis för barn 
0 till Liselotte 
3-442513. 

g 
ch 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Lördag 6 oktober kl 9-11

Skepplanda församlingshem 
Kom och ät frukost med oss 

- kostnad 40 kr/person

Föreläsare: Gunilla Wallengren
Paralympier från Hålanda ”En idrottsresa”

Välkomna!


