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ÄLVÄNGEN. Den första 
boken om Älvängen 
utkom 1990.

24 år senare är det 
dags för en andra utgå-
va.

– Visst påminner de 
om varandra, men det 
är nya bilder och berät-
telser om Älvängen ur 
en svunnen tid, säger 
författaren Kjell-Åke 
Kjellberg.

På fredag är det release i 
Älvängen. Kjell-Åke Kjell-
berg släpper sin andra bok 
om Älvängen – Ett samhälle 
vid Göta älv. Med bilder och 
berättelser från 1850 till dags 
dato återger han förändring-
en från ett jordbruks- och 
industrisamhälle till en mo-
dern centralort med ett rikt 
utbud av affärer och service-
tjänster.

– På sätt och vis är cirkeln 
sluten. Älvängen är återigen 
ett stationssamhälle med 
pendeltåg till Göteborg och 
regiontåg till Trollhättan. 
En viss tyngdpunkt i boken 
handlar om att beskriva hur 
Älvängens centrala delar har 
påverkats av de senaste årens 
investeringar i infrastruktu-
rutbyggnaden, säger Kjell-
Åke Kjellberg när vi bläddrar 
igenom boken. 

Det är en fascinerande 
läsning, särskilt för den med 
koppling till bygden. Många 
profi ler fi nns med i såväl tex-
ter som på bilder.

– Första boken var mer 
speciell, då var det lätt att 

hitta profi ler och personer 
att lyfta fram. Det är svåra-
re när man vill undvika att 
upprepa sig. Ska man förstå 
Älvängens historia måste 
en del av historien återbe-
rättas på nytt. Carlmarks 

repslageri, Gustava och 
Erik Mattssons gärningar, 
snickar-karlssons, järnvä-
gens historia och liknande 
återkommer självklart. Li-
kaså har föreningslivet alltid 
haft en viktig roll i Älvängen 

och därför har ÄIK ett givet 
utrymme i boken, förklarar 
Kjell-Åke Kjellberg.

Ett särskilt kapitel har 
ägnats åt Älvbygdens mo-
torklubb, men också åt Ulf 
Axelssons framgångsrika 

karriär som kartingförare. 
Ulf som vid karriärens slut 
1990 startade Axums Järn i 
Älvängen tillsammans med 
pappa Göran och mamma 
Birgitta. 

På tal om butiker om-
nämns självfallet Älvängens 
manufaktur som är samhäl-
lets äldsta butik och drivs nu 
av fjärde generationen ge-
nom Ulf Abrahamsson med 
familj.

Boken innehåller många 
historier och inte minst gör 
alla skolfoton läsningen un-
derhållande. Många bekanta 
ansikten dyker upp.

– De bästa historierna går 
tyvärr inte att publicera, men 
det var ändå inte svårt att fyl-
la boken. Mitt förhoppning 
är att dessa böcker bidrar till 
att bevara bilderna och min-
nena för eftervärlden, avslu-
tar Kjell-Åke Kjellberg och 
tillägger att den första boken 
är helt slutsåld, den andra 
utgåvan är tryckt i 1000 ex-
emplar.

Förutom böckerna om Äl-
vängen har Kjell-Åke också 
skrivit två böcker om Surte, 
”Fotbollens intåg i Sverige” 
och ”Surte – ett samhälle på 
historisk mark”. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Kjell-Åke Kjellberg är klar med sin andra bok om Älvängen. På fredag, lördag och söndag signerar han verket på Göteborgsvägen 76.

– De första och enda 1000 exemplaren släpps till helgen
Kjellbergs andra bok om Älvängen
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TA MED DINA BILDER PÅ ETT USB, 
DVD-SKIVA ELLER MINNESKORT. 

DU KAN OCKSÅ MEJLA info@alekuriren.se

Läs mer på www.alekuriren.se
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