
                                                 
 

  
 
 

 

 

 

 

CHRISTER WADBORG 1941 – 2010 
 

Christer Wadborg föddes 1941 och var son till lantbrukare Stig Wadborg och dennes 
maka Elly på Carlshälls gård i Vadensjö strax utanför Landskrona. Christer tog 
examen vid lantmannaskolan 1963 och arbetade sedan på föräldrarnas gård.  
 
Christer Wadborg gifte sig 1970 med Marianne, dotter till lantbrukaren Åke Persson 
och hans maka Elsa i Västra Broby. Samma år övertog Christer driften av Carlshälls 
gård efter sin far. Han blev därmed den fjärde generationen att driva gården. 
Marianne Wadborg är verksam som familjerättssocionom.  
 
Christer och Marianne fick sin dotter Pernilla 1972 och 1974 blev det dags för 
makarna att recipiera i Knutsgillet. Faddrar var Christers far och lantmästare Lars 
Sange, som sedan några år var hängivna medlemmar. Christer blev därmed andra 
generationen Knutsbroder i familjen och han och hans Marianne har varit stora 
vänner av Sankt Knuts Gille under alla sina år som medlemmar och tyckt om att 
inleda varje nytt år med att ta del av den fina stämningen vid Högtidsstämma och 
Knutsbal. De mottog sina 25-års Silverduvor år 2000.  

Sonen Johan föddes 1978 och han har traditionsenligt också utbildat sig till 
lantbrukare och hade som femte generation tagit över driften av Carlshälls gård för 
några år sedan och Christer var verksam som rådgivare och hjälpte Johan i 
jordbruket fram till sin sjukdom.  

Christer Wadborg har alltid haft ett stort intresse för lantbruk och ägnat hela sitt liv åt 
att driva och utveckla verksamheten på gården. Under 20 år drev han samtidigt sin 
hustrus föräldragård i Västra Broby och han hade ett stort engagemang i Vadensjö 
Byagille. Christer har också varit en aktiv medlem i Lions Club Saxtorp sedan 
klubben bildades 1981.  

Christer hade hoppats att Johan skulle bli tredje generationen Knutsbroder i Gillet, 
men fick tyvärr inte uppleva detta. Det kanske kan bli aktuellt framöver eftersom 
familjen under alla år har förmedlat känslan av att medlemskap i Knutsgillet utgör ett 
positivt inslag i tillvaron.  

Christer Wadborg intogs i Gillet 1974 och avled efter en mycket kort tids sjukdom i 
sitt 69:e levnadsår och efterlämnar hustrun Marianne och två vuxna barn. 

 


