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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: 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

Kontakta styrelsen: info@bryggeriklubben.se 
Webbplats: www.bryggeriklubben.se

Föreningens bankgiro: 5304-6942.         
Kontonummer i Swedbank: 8032-5  04067844-3 

Medlemsbladet utkommer med fyra nummer per år. 
Manusstopp: 1/3, 1/6, 1/9 och 1/12
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Redaktören har ordet

Hej!

Så var det dags för årets fjärde och sista nummer av medlemsbladet. Hoppas 
att ni haft en bra jul med lite tid över för att hålla på med samlandet och att ni 
fått er några julöl. Mina egna favoriter i år har varit Wisby Julbrygd, Nils Oscars 
Kalasjulöl samt Ljusslingan från mitt lokala bryggeri Nya Carnegiebryggeriet. I 
detta nummer hittar ni ett reportage från klubbens besök där i höstas.

Den svenska bryggeriboomen ser inte ut att mattas av och det innebär fortsatt 
intressanta tider för oss bryggerisamlare. Enligt en sammanställning som ölma-
gasinet c/o Hops gjort i sitt höstnummer är vi nu uppe i 254 svenska bryggerier. 
En enorm ökning jämfört med för 20 år sedan, då det bara fanns tio! Under 
2015 och 2016 startades fler än fem bryggerier i månaden och trenden ser ut 
att hålla i sig även framöver. Detta innebär stora samlarmöjligheter och ett bra 
sätt att få hjälp med den växande etikettfloran är ju att vara medlem i Bryggeri-
klubben, med etikettförsändelser som dimper ner i brevlådan några gånger om 
året. Glöm därför inte att förnya era medlemskap och betala avgiften för 2017! 
Mer info om detta längre fram i tidningen. 

Till sist en vädjan till er alla: Vi håller på att se över medlemslistan och skulle 
gärna vilja att ni mailade in era aktuella adresser, mailadresser och telefon
nummer, så att vi är säkra på att alla uppgifter är uppdaterade! Maila uppgif-
terna till: info@bryggeriklubben.se så kommer vi att kunna nå er med viktig 
information och utskick även i framtiden! Tack på förhand!

Nästa år blir det som vanligt två nya intressanta möten med bryggeribesök som 
jag vet att många ser fram emot. Vi ses då!

Gott nytt År allihop!

Med vänliga bryggerisamlarhälsningar 
Henrik Josefsson
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Det var ett 40-tal medlemmar som 
möttes i Hammarby Sjöstad i södra 
Stockholm för att besöka Nya Carnegie

bryggeriet. Efter att ha delats in i två grupper 
stannade den ena i bryggeriets pub, där 
restaurangchef Henrik 
Ringbom serverade en 
Kellerbier medan den 
andra gruppen visa-
des runt i bryggeriet av 
barchef Christian ”CC” 
Eikner (som dessutom 
gör Ölpodden – Sveriges 
populäraste podd om öl. Missa inte den!) CC 

inledde med att varna för den röda nödstopp-
knappen. Vid en tidigare visning hade nämli-
gen en besökare inte kunnat motstå frestelsen 
att trycka på den, vilket resulterade i att pro-
duktionen i hela bryggeriet abrupt avbröts – 
ett mycket kostsamt misstag. 

Lumalampan
Bryggeriet är inrymt i en del av Kooperativa 
förbundets gamla lampfabrik LUMA, precis 
vid Hammarby sjö, nära färjan över till Söder-
malm. KF startade LUMA som ett alternativ till 
de befintliga lampfabrikerna, som hade bildat 

Den 15 oktober var det dags för klubbens höstmöte och bryggeribesöket denna 
gång gick till ett bryggeri med ett anrikt namn, i en byggnad med en intressant 
historia. Nya Carnegiebryggeriet har i snart tre år bryggt öl i den gamla lampfa
briken LUMA i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Från Lumalampan till Luma lager  
– bryggeribesök i Hammarby Sjöstad

TEXT OCH FOTO: HENRIK JOSEFSSON
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en kartell och kommit överens om priserna på 
glödlampor. Fabriken är från 1930 och är en av 
Sveriges första funktionalistiska industrianlägg-
ningar och den räknas som ett av den svenska 
funkisens viktigaste byggnadsverk. I rummet 
med glasväggar högst upp i fabrikens torn 
testades lampprototyper och skenet kunde ses 
vida omkring över de södra delarna av staden. 

På LUMA tillverkade KF glödlampor under 
varumärket Lumalampan i över 40 år, men i 
början av 70-talet flyttades produktionen till 
Karlskrona. Sedan början av 2000-talet är hela 
fabrikskomplexet renoverat och är numera 
K-märkt. Här finns nu bostäder, ett bibliotek och 
flera andra verksamheter och sedan 2014 håller 
alltså även Nya Carnegiebryggeriet till här. 

Från industriområde till stadsdel
Området här runt Hammarby sjö bestod en 
bit in på 90-talet mestadels av små och stora 
industrier. Redan på 1600-talet fanns det t.ex. 
väverier och färgerier här och senare kom 
industrier som Liljeholmens stearinfabrik och 
Barnängens tekniska fabrik, men på 1990-ta-
let började förvandlingen till en ny stadsdel 
– Hammarby sjöstad, som nu har runt 25 000 
invånare. Lumafabriken, mitt i stadsdelen, är 
räddad till eftervärlden som ett minne från 
industritiden.

Från explosionszon till  
uteservering
Bryggeriets pub- och restaurangdel är inrymd 
i lampfabrikens gamla gastillverkningsstation 
och detta är förklaringen till byggnadens an-
norlunda utseende (Det är denna byggnad som 
är avbildad på bryggeriets etiketter). Väggarna 

LUMA-fabriken på 1940-talet

Inspektion av Lumalampor 1947

Bryggeriets foodtruck
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är metertjocka och taket massivt. Tanken var 
att själva byggnaden skulle stå kvar om gasen 
exploderade medan fönstren, som vetter ut 
mot en säker explosionszon över vattnet, skulle 
blåsas ut. 

Det är här bryggeriet har sin uteservering på 
sommaren. Efter en olycka var tanken att man 
bara behövde sätta in nya fönster. ”Och anstäl-
la ny personal”, som CC uttryckte det när han 
berättade om byggnadens historia. 

Lysande ölnamn
Efter att båda grupperna blivit runtvisade av 
CC blev det ölprovning. Flera av bryggeriets 
ölsorter har namn som anspelar på den for-
na lamptillverkningen. Bryggeriets julöl, den 
mörka lagern Ljusslingan, t.ex. är döpt efter en 
av LUMA:s gamla produkter och Ljusslingan 15 
är dessutom bryggeriets adress. Andra öl med 
glödlampsrelaterade namn är Luma Lager,  100 
W IPA och bryggeriets första brygd Primus Lux 
(första ljuset).

Öl och humor
Nya Carnegiebryggeriet har humoristiska namn 
på flera av sina ölsorter. När vi var där passa-
de några medlemmar på att beställa den nya 
Hingstin Stout innan den var släppt på System-
bolaget. Det kryptiska namnet förklarade res-
taurangchef Henrik med bryggmästare Anders 
Wendlers speciella sinne för humor. Namnet 
visar sig vara en hästrelaterad ordlek (hingst in 
– sto ut).  Och fler av bryggeriets mer svårbe-
gripliga ölnamn har underfundiga förklaringar. 

Restaurangchef Henrik Ringbom serverar öl

Barchef Christian ”CC” Eikner visar bryggeriet
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De fyra bokstäverna i namnet på bryggeriets 
Session IPA – J.A.C.K. – står för första bokstä-
verna i namnen på de fyra bryggarna: Josefine 
Karlsson, Anders Wendler, Chris Thurgeson 
och Karl Fornarve. 

Mycket energi läggs på att komma på bra 
namn på ölsorterna. I en intervju i magasinet 
Livets Goda säger bryggmästare Wendler: ”Att 
få fram ett recept på ett gott öl kan ta några 
timmar – att hitta på ett riktigt bra namn kan ta 
hur lång tid som helst.”

Svenskamerikanskt samarbete
Bryggeriet är ett samarbete mellan Carlsberg 
och amerikanska Brooklyn brewery. Carlsberg 
står för distributionsapparaten, medan Brook-
lyn brewery står för specialkunskapen om hur 
man driver ett mikrobryggeri. Det är egentligen 
Brooklyn brewery som driver Nya Carnegie-
bryggeriet, vilket gör Brooklyns bryggmästare 
Garrett Oliver till chefsbryggmästare, även om 

Nya Carnegies Anders Wendler är bryggmäs-
tare på plats i Stockholm. Alla Nya Carnegies 
bryggare har varit på Brooklyn brewery för att 
lära sig Brooklyns sätt att göra öl och de båda 
systerbryggerierna har ett tätt samarbete. 

Bryggverket är ett tyskt Rolec med en kapaci-
tet på 40 HL och det är exakt ett sådant som 
Brooklyn brewery har i New York. Nya Carne-
giebryggeriet har en produktionskapacitet på 
runt en miljon liter om året. Eftersom det finns 
begränsad plats i lokalerna för fler lagertankar 
som det ser ut nu så går gränsen för hur mycket 
man kan brygga vid ungefär 1 200 000 liter per 
år när bryggeriet är fullt utbyggt. Än så länge 
finns inga planer på att expandera utöver det.
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Nytt bryggeri – gammalt namn
Carlsbergs inblandning är alltså förklaringen 
till att bryggeriet kan återanvända namnet från 
det göteborgska gamla porterbryggeriet. I och 
med Pripps övertagande av Carnegie bryggeri 
1928 och Carlsbergs uppköp i sin tur av Pripps 
år 2000, så äger nu den danska öljätten alla 
varumärken och bryggerinamn som en gång 
fanns hos Pripps och kan använda dem till nya 
produkter och bryggerier. Själva originaldryck-
en Carnegie porter tillverkas inte här, utan på 
Carlsbergs bryggeri i Falkenberg. 

Carnegie är Sveriges äldsta varumärke som 
fortfarande är i bruk och årtalet 1836 återfinns 
nu i Nya Carnegiebryggeriets logga. Dessutom 
syns Carnegie bryggeris gamla s.k. korkstämpel 
på Nya Carnegies etiketter – ytterligare ett sätt 
att knyta ihop de båda bryggeriernas historier.
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DET NYA ÅRET

Ett år går så fort och nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2017! 

I vanlig ordning är avgiften 300 kronor och betalningen sker på något av följande vis:

– Bankgiro: 53046942

– Överföring till klubbens konto i Swedbank:

Clearingnummer: 80325 Kontonummer: 040678443

– För våra medlemmar utanför Sveriges gränser:

BIC: SWEDSESS, IBAN: SE77 8000 0803 2500 4067 8443

GLÖM INTE SKRIVA DITT NAMN PÅ INSÄTTNINGEN/ÖVERFÖRINGEN SÅ VI VET ATT DET ÄR DU 
SOM HAR BETALAT!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM ÄVEN 2017!

ÄR HÄR NÄR SOM HELST
OCH DET ÄR DAGS ATT FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP!

Passa samtidigt på att maila in din korrekta adress, mailadress och telefon
nummer så att klubben kan nå dig med inbjudningar, utskick och annat 

även i fortsättningen!

Maila till: info@bryggeriklubben.se

Stort tack på förhand!
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