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ÄLVÄNGEN. En akt-
ningsvärd ålder som 
förtjänar respekt.

I förra veckan firade 
Manufakturen 120 år.

Förutom storslagna 
erbjudanden bjöds alla 
besökare på kaffe och 
tårta inne i butiken.

Det är få verksamheter som 
har så långa och stolta anor 
som Manufakturen i Älväng-
en. Ulf Abrahamsson är nu 
den fjärde generationen som 
driver klädföretaget.

– Visst känns det lite speci-
ellt. Förhoppningen är att vår 
son Daniel en dag ska ta över 
firman när jag går i pension, 
säger Ulf till lokaltidningen.

Allting började när Svante 
Andersson från Åsaka, som 
var med om att bygga järn-
vägen mellan Göteborg och 
Trollhättan, beslutade att eta-
blera en fast handelsrörelse i 
Älvängen. Han tjänstgjorde 
som banmästare men paral-
lellt med det ägnade han sig 
åt att sälja kläder och textili-
er till boende utmed järnvä-
gen, en slags knalleverksam-
het som växte i omfattning.

Svante lät bygga det hus 

som affären fortfarande ligger 
kvar i och den 18 juli 1890 in-
registrerades handelsrörelse i 
namnet Firma Augusta Pet-
tersson. Som järnvägstjänste-
man fick han inte äga eget fö-
retag, varför det registrerades 
i hustruns flicknamn.

– I folkmun gällde endast 
”Banmästarns”, det var under 
det namnet som företaget 
blev känt långt ut i bygder-
na, berättar Ulf.

Den 30 juli 1929 övertog 
sonen Frans Daniel Anders-
son företaget och den 30 maj 

1932 ändrades namnet till 
Älvängens Manufaktur AB.

I maj 1953 var det dags för 
tredje generationen. Dottern 
Inger och hennes make Stig 
Abrahamsson övertog då fö-
retaget. Under denna period 
utvecklades verksamheten 
raskt. Modeskaparna inför-
de nya material i sina textili-
er, modet fick en friare form, 
tekniken förändrades, nästan 
allt blev konfektionssytt.

Ulf Abrahamsson började 
arbeta i affären redan 1974 
och övertog ägandet 1986. 

– Det är detta som jag har 
sysslat med i hela mitt liv, 
konstaterar Ulf.

Är det någon skillnad på 
att driva klädaffär idag jäm-
fört med hur det var för 25 
år sedan?

– Konkurrensen har hård-
nat, helt klart. Dessutom finns 
det betydligt fler märken nu 
för tiden, säger Ulf.

Vad är nyckeln till er 
framgång, som gjort att 
ni kunnat leva vidare i så 
många generationer?

– Vår målsättning är att ha 
ett brett sortiment av märkes-
kläder till bra priser. Person-
lig och god service är också 

viktiga faktorer när man 
ligger utanför storstaden och 
dess gigantiska köpcenter, 
säger Ulf och tillägger:

– Utan alla våra köptrog-
na kunder hade vi dock inte 
överlevt. Vi är väldigt glada 
över den breda kundkrets 
som vi har.

Vad är roligast med ar-
betet?

– Det är att man får vara 
med och peta i allt. Nu har 
jag varit med så pass länge att 
jag vet ganska väl vad kunder-
na vill ha.

Hur ser du på framtiden 

för Manufakturen?
– Ale växer och det sker en 

hel del inflyttning, inte minst 
här i Älvängen. Det är en ut-
maning att locka hit nyinflyt-
tade till affären. Det gäller att 
vi är på hugget och attrahe-
rar dessa människor, som inte 
vet vilka vi är. Självklart är det 
viktigt att Älvängens Köp-
center fortsätter att utveck-
las som handelsplats och för-
blir ett komplement till stor-
stadens utbud.

När Manufakturen firade 
120-årsjubileum, torsdag-
lördag i förra veckan, var det 

fullt pådrag i butiken mest 
hela tiden.

– Verkligen jätteroligt att 
se så många kunder, sade Ulf 
Abrahamsson samtidigt som 
han delade ut kaffe och tårt-
fat på löpande band.
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Margret och Ulf Abrahamsson dukade fram tårta med anledning av affärens 120-årsjubileum.

Ingeborg och Kjell Lundqvist smakade på den jubileumstårta 
som Margret Abrahamsson serverade.

Alfhild Olsson och Gunvor Ljunggren tog del av jubileumsfi-
randet inne på Manufakturen i Älvängen.
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Välkomna
Styrelsen

So
ci

ald
emokraterna i Ale

Ale arbetarekommun

Medlems
möte

Måndag 4 okt kl. 18.30
Folkets hus, Nol

KONTOR OCH LOKALER

Tel. 0303-74 11 40
Börje 0703-28 95 77    
Hasse 0706-37 50 69
www.nolforetagscenter.se

Ring Nol Företagscenter 

där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!


