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ALAFORS. Så är den då 
på plats, den jättelika 
träflaskan.

Ahlafors Bryggerier 
har berikats med en 
reklampelare av sällan 
skådat slag.

I torsdags sattes 
monumentet på plats 
under högtidliga former.

Det är ett hant- och konst-
verk som saknar motstycke. 
Allting började som en galen 
tanke av alaforsbon Raggen 
Otter.

– Jag hittade en jättelik 
stubbe vid Hältorpssjön. Min 
första tanke var att den kunde 
bli till ett roligt lekredskap på 
en förskola, men efter en tids 
fundering föddes idén om att 
skapa en flaska som symbol 
för Ahlafors Bryggerier.

Raggen Otter kontaktade 
allkonstnären Helge Svend-
srud och sedan var bollen, 
förlåt flaskan, i rullning. 
Stubben fraktades ner till en 
industrilokal där arbetet tog 
sin början. 

– Jag såg det som en rolig 
utmaning. Flaskan är en 
monolit i ek med en diameter 
på 87 centimeter och en höjd 
på 290 centimeter, berättar 
Helge.

– Framtagningstiden har 
uppgått till cirka nio månader. 

Verktyg som jag har använt 
mig av är motorsåg, yxa, elhy-

vel, vinkelslip med raspron-
dell, elplanslip, talja, vajer, rep 

och framtagna mallar.
Till och med kapsylen har 

Helge Svendsrud tillverkat på 
egen hand

– Då fick jag använda en 
hammarform i trä, förklarar 
han.

Flaskans etikett har Berit 
Lindegren, från Mossen i 
Alafors, handmålat. Jo, ni 
läste rätt! Den är identisk 
med den pappersetikett som 
bryggeriet använder till stor-
säljaren – Ahlafors Ljusa.

– Det är ett otroligt vack-
ert konstverk, berömmer 
Raggen Otter som agerat 
projektledare.

I torsdags kväll var det dags 
att sätta den knappt tre meter 
höga träflaskan på plats utan-
för bryggeriets lokaler i Ahla-
fors gamla spinnerifabrik. 
Mycket folk hade samlats för 
att ta del av denna historiska 
händelse. Raggen Otter fanns 
givetvis på plats liksom Helge 

Svendsrud, som dagen till ära 
firade sin 70-årsdag.

– En mycket speciell och 
härlig känsla, konstaterade 
Helge.

Christer ”Cralle” Sund-
berg var exalterad och sam-
tidigt rörd för alla de ideella 
arbetstimmar som lagts ned 
för bryggeriets räkning.

– Vi är så tacksamma för 
det engagemang som Raggen, 
Helge och Berit visat. Jag 
tror att hela samhället delar 

den glädje och stolthet som 
vi känner för denna unika 
reklampelare, säger ”Cralle”.

Numera undgår det ingen 
var Ahlafors Bryggerier har 
sitt säte.
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Skål! Helge Svendsrud och Raggen Otter firar att den jättelika träskulpturen nu är på plats 
utanför Ahlafors Bryggeriers lastbrygga. I bakgrunden syns Christer ”Cralle” Sundberg.

Helge Svendsrud från Alafors är en allkonstnär som inte ser 
någon uppgift som omöjlig. Flaskan har han format ur en 
stor stubbe och kapsylen är tillverkad i aluminium.
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