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Vi hjälper dig med  
din vardagsekonomi  
och dina försäkringar.  
Tryggt och nära.

Cathrin Söderström, privatrådgivare bank  0303-24 56 42

Karin Larsson, kundrådgivare bank och försäkring  0303-24 56 41

STUDIE- & KULTURPROGRAMMET FÖR 2015 
FINNS UTE NU!

ABF SYDVÄSTRA GÖTALAND

www.svg.abf.se
eller ring 0303 - 161 55

så skickar vi ett program till dig.
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Jag heter Madelaine Bergkvist
och är Familje- och fastighetsjurist 
hos Fjällmans Juridik.

Vi hjälper dig med samboavtal, 
äktenskapsförord, testamenten, 
bouppteckning med mera.

För mer info ring
Svensk Fastighetsförmedling,
0303-74 90 00

Hej!

SOM KUND HOS FÅR DU 10% RABATT HOS OSS.

NÖDINGE ALE TORG 12, TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

SURTE. Den är rund och 
bullig i formen.

Till och med i mörker 
kan du känna igen den 
unika Coca-Colaflaskan.

Mannen som skapa-
de den var Alexander 
Samuelson – glasblå-
saren som började sin 
karriär på glasbruket i 
Surte.

I år är det 100 år sedan en 
av världens i särklass mest 
kända förpackningar fick sin 
design. Alexander Samuel-
son som med all rätt kallas 
”mannen bakom flaskan” 
växte upp i Surte. Här lärde 
han sig yrket som glasblåsare 
vid ortens eget bruk. 1883 
emigrerade han till Ame-
rika och fortsatte där inom 
glasindustrin. 1915 utlyste 
Coca-Cola en designtäv-
ling med syfte att få fram en 
mer unik glasförpackning. 
Alexander Samuelsons för-
slag vann och den bulliga 
Coca-Colaflaskan tillhör 
idag världens mest berömda 
förpackningar.

Till minne av upphovs-
mannen delade Coca-Cola 
AB, Glasbruksmuseet i Surte 

och svensk Form ut ett antal 
designstipendium för att sti-
mulera glasformgivare.

– Det är rätt många år se-
dan nu, men för 15 år sedan 
hade vi också en större ut-
ställning ”Sand Soda Kalk” 
där vi berättade om Alex-
anders liv och den berömda 
flaskan. Vi ska självklart upp-
märksamma 100-årsjubileet 
under 2015. Exakt hur detta 
ska se ut vet jag inte idag, 
men det ska vi arbeta fram 
tillsammans med föreningen 
Glasbruksmuseets vänner, 
säger Ragnhild Kappel-
mark, enhetschef för kultur 

i Ale kommun.
Alexander Samuelson 

blev som anställd aldrig 
själv förmögen på den unika 
Coca-Colaflaskan, men pa-
tentet står i hans namn. Det 
som ansågs genialt med flas-
kan var att den var greppvän-
lig, hade ett eget utseende 
och att glaset inte splittrades 
när flaskan tappades. Flaskan 
fanns inledningsvis i en blå, 
en grön och en glasklar va-
riant. Med åren har flaskans 
form blivit smalare.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Alexander Samuelson, mannen bakom den berömda Coca Cola-flaskan.

– Upphovsmannen Alexander
Samuelson var från Surte

Jubileum för den 
världsberömda flaskan
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Glasbruksmuseet i Surte, här började Alexander sin resa.
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