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Bryggeriklubben 
Föreningen för samlare och bryggeriintresserade 

************************************** 

Klubben bildades 1982 och består av personer bosatta i 

Norden med ett aktivt intresse för bryggeriindustrin. 

 

 

Styrelse: 

Ordförande Magnus Karlsson, Kanonvägen 7, 792 96 Våmhus.  

Tel 0250-455 65, 070-33 07 026 

Kassör Per-Olof Ström, Trandaredsgatan 99, 507 61 Borås.  

Tel 033-15 52 23, 070-212 52 23 

Sekreterare Björn Sörgaard, Grinnekullegatan 267, 417 42 Göteborg.  

Tel 031-55 61 26 

Övrig ledamot och redaktör Henrik Josefsson, Barnängsgränd 6,  

116 47 Stockholm. Tel 070-759 19 35 

Övrig ledamot och webbansvarig Ingmar Strannevik, Centrumvägen 10,          

458 30 Färgelanda. Tel 0768-66 12 25 

 

Medlemsbladet utkommer med fyra nummer per år. 

Manusstopp 1/3, 1/6, 1/9 och 1/12 

 

Föreningens bankgiro: 5304-6942      

Kontonummer i Swedbank: 8032-5  4067844-3 

 

Ny stödjande medlem: Nr 228, Höganäs Bryggeri AB  
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Ordföranden har ordet 
 

Våmhus 2016-05-25 

 

Hejsan! 

Ja, då blev man ordförande i föreningen, men det ska rulla på ändå hoppas jag. 

Tanken är att vi i styrelsen hjälps åt med olika uppgifter, och det ligger en hel del arbete i det vi 
gör. 

De flesta av er känner nog till mig nu, annars gjorde jag en presentation i ett tidigare nummer av 
tidningen. 

Jag har just skickat ut etikettutskick nr 2 för året. 

Jag hoppas så många som möjligt kan komma till klubbens höstmöte, som kommer att bli på Nya 
Carnegiebryggeriet i Stockholm. Inbjudan har gått ut till er via mail. 

Och så välkomnar vi vår nya medarbetare i styrelsen; Henrik Josefsson, som blir ny 
tidningsredaktör. 

Och så vill jag slutligen tacka alla som kom till ett trevligt möte på Nääs Gårdsbryggeri och 
Solvikens vandrarhem, stort Tack till Gunnar och Lars!! 

  

Mvh Magnus Karlsson 

 

                 

     Bohusläningen 21/8 1900 
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Redaktörens spalt 
 

Stockholm 2016-07-06 

 

Hej! 

Jag är alltså den nye redaktören för medlemsbladet och detta är mitt första nummer. 

För er som inte redan känner mig så har jag varit medlem i klubben i fyra år. Jag bor i Stockholm, 
men kommer från Uddevalla, som också är mitt stora intresse när det gäller bryggerihistoria och 
etikettsamling. 

Mitt första möte var vårmötet i Malmö 2013 och jag har varit med på alla sedan dess. Jag ser 
fram emot varje möte och att få träffa er andra och prata om våra gemensamma intressen - 
vilket för mig till en liten vädjan: 

Jag vet att det finns enormt mycket kunskap och intressanta föremål, som t.ex. etiketter och 
annat, hos er samlarvänner därute. Till framtida nummer av bladet skulle jag gärna vilja ha 
bidrag av er medlemmar! 

Vissa av er har samlat information om er lokala bryggerihistoria, andra har etiketter och foton. 
Jag vet att de flesta av oss skulle tycka att det var intressant att få se och läsa om detta i bladet. 
Maila mig era bidrag, stora som små! Min mailadress finns i medlemslistan på vår hemsida. Hör 
gärna av er! 

Och om ni besöker något bryggeri i sommar – knäpp gärna ett par bilder och skriv ett par rader 
och skicka till mig så får vi en bra blandning av gammalt och nytt i bladet. 

Jag hoppas ni får en riktigt fin sommar allihop och att den där sommarloppisen ni svänger av till 

faktiskt visar sig ha den där bryggerigrejen ni letat efter i åratal. 

Hoppas vi ses på höstmötet! 

Med vänliga bryggerisamlarhälsningar 

Henrik Josefsson 
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 

 

Klubben har under året hållit två möten. Vid vårmötet/årsmötet i Borås deltog 23 medlemmar 

och fem inbjudna gäster. Vid höstmötet i Helsingborg deltog 20 medlemmar samt två 

inbjudna gäster.  

Styrelsen har under året hållit två möten, telefonkontakter och mejlkontakter. Styrelsen har 

bestått av Ingmar Strannevik (ordförande), Magnus Karlsson, Roger Svensson, Per-Olof 

Ström och Björn Sörgaard. 

Medlemmar. Klubben har under året haft 111 medlemmar varav 38 är stödjande och 77 är 

samlande. Vi har fått en ny medlem och en som slutat och en som avlidit. 

Medlemsbladet har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer.  

Årets etikett har utsetts för 26:e året. 2015 års vinnare blev Höganäs Bryggeri med High Nose 

Snow 

Ett stort tack riktas till våra stödjande medlemmar för ekonomiska bidrag samt för etiketter 

och annat till samlarna. 

Ingmar Strannevik 

Bryggeriklubben 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

        Annons från Bohusläningen 21/6 1900 
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Hönöbryggeriet 
– ett familjeföretag i skärgården 

 

 
Hönöbryggeriet är ett hantverksbryggeri som startades 2014 ute på öarna i Göteborgs norra 
skärgård som drivs av ölentusiasten och den förre hembryggaren Mats Hansson och hans dotter 
Elin. Bryggeriet är ett familjeföretag där även Mats fru Gunilla och sonen Felix hjälper till när det 
behövs.  
 
Ölen och etikettdesignen har en 
känsla av sol, hav, måsar och 
doften av tjärad märling.  
 
Bryggeriet består av bryggverk 
med en kapacitet på 500 liter och 
jäsningen sker på 8 stycken 625 
liters temperaturstyrda tankar.  
 
Idag producerar bryggeriet Lager, 
APA och IPA, som ingår i 
bryggeriets ordinarie sortiment 
samt nyheten Hönöbryggeriet 
Sunset Pale Ale.  

– Vi får se om den blir med i det ordinarie sortimentet, säger Mats Hansson.  Vi håller också på 
att planera för några fler sorter – Stout och Brown Ale.  
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Dessutom bryggs säsongsöl som Julöl, Påsköl och Winter Ale. 

Ölen finns på krogar i Göteborgsområdet och i augusti kommer bryggeriets öl in på sin tredje 

lokala systembutik. Och Mats Hansson har dessutom som plan att snart komma med i 

Systembolagets beställningssortiment. – Vi kommer att börja frakta ölen till Örebro inom en snar 

framtid, men datumet är inte satt, säger Mats. 
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Från medicin till öl 

– kemisten som blev bryggare 
 

 
BarlindBeer AB är ett småskaligt bryggeri som startades våren 2015 på Björkö i Göteborgs norra 
skärgård. Efter att ha arbetat flera år som forskande kemist inom läkemedelsindustrin och 
därefter som miljökonsult bestämde sig Jonas Barlind för att låta hobbyn hembryggning ta över 
yrkeslivet.  
 
Många faktorer låg bakom det beslutet men den utlösande faktorn var den hedrande första 
platsen i ”IPA Homebrew Competition” som arrangerades av Pot Belly Brew Shop, En Öl och 
Whiskymässa samt 
Beerbliotek. – Så fantastiskt 
roligt när andra uppskattar 
det man bryggt, säger Jonas 
Barlind.  
 
Bryggverket är ett 200 liters 
Braumeister och 
jästankarna är fyra till 
antalet. Tre av dessa 
rymmer 525 liter och en 
240 liter. De stora tankarna 
fylls med två bryggningar. 
Jästankarna kyls genom att 
köldbäraren till husets 
bergvärmepump leds in i 
bryggeriet efter att den har gjort sitt jobb i värmepumpen. På så vis fås en mycket energieffektiv 
kylning samtidigt som energibrunnen fylls på med energi från jäsprocessen. – Det blir verkligen 
win win, säger Jonas. 

 
Bryggeriet har enligt 
Jonas Barlind som 
målsättning att tillverka 
god färsköl av hög 
kvalitet, samt sträva efter 
att bedriva ett ekologiskt 
hållbart företagande för 
att minimera negativ 
miljöpåverkan. En del i 
detta är exempelvis att 
den förbrukade malten 
från bryggningarna 
lämnas till öns grisar för 
att tjäna som föda. 



12 
 

Just nu bryggs fyra olika 

starköl och en folköl. 

Dessutom har Jonas nu i 

sommar kompletterat sitt 

sortiment med en lättöl – 

Valeberget.  

– Jag tror att det kan vara 

den enda lättölen som 

bryggs i Göteborgsregionen, 

men jag är inte säker, säger Jonas Barlind. – Vore himla kul om det är så.  

Nya sorter blir det titt som tätt, huvudsakligen på fat till restauranger. – Dels för att det 

efterfrågas, men även för att det är ett roligt sätt att jobba med att brygga nytt, säger Jonas. 

 

 
Bryggeriets lättöl och folköl finns i lokala butiker, och i vintras fanns även en starköl – en stout – 
på de lokala systembutikerna, men Jonas har valt att inte fortsätta med det. Därför är 
privatimport via Systembolaget den enda möjligheten i nuläget.  
 
– Jag försöker hitta någon 
lösning för leverans av 
privatimport över landet.  
Beställningssortimentet får 
nog vänta ett tag, säger Jonas 
Barlind. 
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En bunt teater- och revyprogram från 1920-1940-talet inköpta 
på en loppis visade sig innehålla massor av annonser för öl, 
vatten och läsk. (På sidan 15 framgår det vilka annonser som 
kommer från vilka program.) 

Kungsholmsdricka och 
radioaktivt bordsvatten 
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1. Mosebacke Revyteater, 1925 

2. Blanch´s musikprogram, 1927 
3. Karl Ewerts nyårsrevy, 1927 

4. Lisebergs program, 1931 

5. Vasateaterns nyårsrevy, 1931  

6. Dramatens program, 1936 
7. Södra teaterns nyårsrevy, 1936 

8. Casinorevyn 1943-1944 
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