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20 år med hjemmebrygging
Mars 2017

Dette ‘hjemmebryggede’ heftet er en utgave av Norbryggs jubileumkomité, som har gjort et forsøk
på å fange utviklingen Norbrygg har gått igjennom de siste tjue årene. Vi har inkludert bilder fra
diverse privatsamlinger, åpent tilgjengelige bilder på nettet (inkludert hjemmesiden og forumet til
Norbrygg), samt gravd godt og dypt i de diverse elektroniske arkivene som foreningen har frembragt.
Heller enn å ta på oss den kanskje nokså umulige oppgave med å takke fotografene hver for seg, vil
vi gjerne utbringe en takk – og en skål med hjemmebrygget øl – til de som har fanget alle disse
fantastiske øyeblikkene fra foreningens spede begynnelse frem til i dag, og som dermed har bidratt
til dette historiske overblikket!

Norbryggs jubileumskomité:
Jens Davidsen, Einar Michelsen, Attila Thuroczy, Lars Bjørnstad, Erlann Eldorsen, Eduard Möllenkamp

Noen ord om Norbryggs spede begynnelse, av Lars Bjørnstad
Her kommer noen ord om Norbryggs spede begynnelse slik jeg husker det. Rundt 1995-96 begynte
undertegnede å brygge øl sammen med noen kamerater (i øl- og vinklubben Den Gyldne Draabe),
og kom over newsgroupen rec.crafts.brewing (hvis noen husker den, og konseptet newsgroups!),
antakelig i 1996. Dette må vel ha vært en av de aller første nettforumene hvor ølbrygging ble
diskutert, og jeg fant til min store glede og overraskelse ut at det også var nordmenn (og svensker)
som deltok i diskusjonen. Den første nordmannen jeg husker jeg kom i kontakt med på
rec.crafts.brewing var Attila Thuroczy, og etter hvert også Jens Maudal og Rune Eriksen.
Jeg og mine kamerater startet først med ekstraktbrygging (ølsett og Moss maltekstrakt), men ønsket
raskt å gå over til bedre og mer avanserte metoder, og veien var da kort fra Bærum til Rune Eriksens
kjeller i Asker, hvor undertegnede og Ketil Froyn fikk vårt første innblikk i maltbryggingens kunst.
Etter hvert var vi også innom Jens Maudals hjemmebryggeri i Drammen.
Ideen om et nettverk av norske hjemmebryggere på internett ble raskt lansert, og undertegnede fikk
da vite at det allerede eksisterte en mailingliste ved navn Norbrygg, norbrygg@invalid.ed.unit.no
(merk: navnet hadde passende nok 8 bokstaver, maks på den tiden!) som hadde blitt drevet av en
Thomas Dunker ved Universitetet i Trondheim. Andre abonnenter på lista var blant andre ikke
ukjente Erlann Eldorsen fra Bodø, Marcus Buck fra Tromsø samt Richard Tysland fra Oslo-området;
med andre ord god geografisk spredning.
Undertegnede har funnet en gammel mail der jeg og foreningen Den Gyldne Draabe kontakter både
personer på mailinglisten Norbrygg samt andre personer i det gryende hjemmebryggermiljøet,
datert 19. april 1997. Der heter det blant annet:
«Når det gjelder ideen om et nettverk av norske hjemmebryggere på internett, fant jeg ut at det
allerede eksisterte en mailingliste, så da var det et naturlig grunnlag å bygge videre på. Denne
listen heter Norbrygg (norbrygg@invalid.ed.unit.no), og har blitt drevet av Thomas Dunker
(dunker@invalid.ed.unit.no) i ca 1 år.
Norbrygg har nå ca 10 deltakere, men aktiviteten har visstnok vært ganske laber i det siste. Men
det virket å være stemning for å få diskusjonen i gang igjen, og med flere deltakere kan det
forhåpentligvis bli bedre.
De jeg har mailet med har vært positive til å opprette en web-side som en base for mailinglisten,
slik at vi kan profilere hjemmebryggermiljøet i Norge bedre.
Så jeg oppforder derfor alle til å skrive noen ord om hvordan de brygger, utstyr, ingredienser
etc., og maile det til meg (…), eller poste det på Norbrygg, så legger vi det ut på hjemmesiden.
Hvis de som har sin egen hjemmeside også kan legge linker til denne siden, kan vi kanskje få
større oppslutning etter hvert. Og hvis du i tillegg brygger sammen med noen/kjenner noen som
brygger, som vil være interessert i å delta, så gi dem beskjed.
Da får vi håpe det kommer noe fruktbart ut av dette!»
Om det var denne mailen som gjorde utslaget til at det ble liv i mailinglista Norbrygg igjen skal jeg
ikke si for sikkert, men aktiviteten tok seg i alle fall opp etter hvert med flere deltakere og utveksling
av tips og informasjon om oppskrifter, fremgangsmåter og andre sentrale ting som hvor man får
kjøpt ingredienser og utstyr (dette var jo den største utfordringen på den tiden!)

Tanken om en virkelig forening dukket også raskt opp blant de mest aktive på mailinglisten, samt
ideen om et norgesmesterskap i hjemmebrygging, inspirert av svenskenes SHBF (Svenska
Hembryggareföreningen, stiftet 1990) og amerikanske AHA (American Homebrewers’Association).
I 1997 ble det opprettet kontakt med Pilsens Venner, som arrangerte ølfestival i Oslo Spektrum hver
høst på denne tiden, og ga ut medlemsbladet Humla. Jens Maudal var pådriver for å få arrangert en
hjemmebryggerkonkurranse under ølfestivalen i 1997, og før festivalen fikk vi spalteplass i bladet
Humla. Her het det blant annet:
«Til nå har de fleste bryggere vært spredt rundt i landet, men i den senere tid har et titalls
personer med denne interessen kommet i kontakt via internett, og et bryggemiljø er i emning.
På sikt håper vi å få igang en forening for norske hjemmebryggere som kan arrangere
konkurranser, møter, opplæring og andre sosiale aktiviteter. Dette er blitt gjort med stor suksess
i Sverige, hvor hjemmebryggingen har kommet mye lenger enn i Norge. På Den norske
ølfestivalen 25.-27. september vil det bli arrangert en hjemmebryggerkonkurranse i samarbeid
med Pilsens Venner, og vi vil også ha en egen stand for å vise hvordan brygging foregår i
praksis.»
Hjemmebryggerkonkurransen under ølfestivalen i 1997 ble omtalt som det første NM i
hjemmebrygging, og totalt 13 brygg deltok, fordelt på 4 stk i lager-klassen og 9 i ale-klassen.
Vinnerne ble Erlann Eldorsen for sin Dunkel i klassen for lager, og Espen Haavardsholm, (Åge
Bruknapp og Lars Bjørnstad) for sin Farris Bruun Porter i klassen for ale.
Ellers ble prisen Årets hjemmebrygger 1997 tildelt Jens Maudal, for sin innsats for norsk
hjemmebrygging, bl.a. i forbindelse med initiativet til Norbrygg-standen og NM i hjemmebrygging.
Fremdeles var altså Norbrygg som forening ikke ennå formelt dannet, men nå hastet det, for ryktene
gikk om at etter suksessen med hjemmebryggerstand og –konkurranse under ølfestivalen i
Spektrum, var det personer innen Pilsens Venner-miljøet som ønsket å danne sin egen forening for
norske hjemmebryggere. Disse ønsket imidlertid ikke å bruke internett som kommunikasjonskanal,
og ville heller ikke ha en demokratisk organisert forening; her skulle styret heller velge sine egne
etterfølgere! Dessuten ønsket de ikke å være en fri og uavhengig forening, men heller være
underlagt Pilsens Venner som jo visstnok hadde store inntekter og godt med penger fra de
suksessrike ølfestivalene.
Den harde kjerne på mailinglisten Norbrygg ønsket derimot en fri, uavhengig og demokratisk
forening og ønsket å distansere seg noe fra ”øldrikkerne” i Pilsens Venner, og den 17. februar 1998
ble det avholdt stiftende generalforsamling for Norbrygg – norsk hjemmebryggerforening over
Norbryggs mailingliste på internett. Forslaget til vedtekter ble godkjent med noen endringer,
forslaget til logo ble godkjent og første styre ble valgt:
Jens Maudal – Oldermann/formann
Rune Eriksen – Ceremonimester
Attila Thuroczy – Kasserer
Lars Bjørnstad – Laugsmester/infosjef
Dette ble også medlemmene nr. 1, 2, 3, 4 i det nyopprettede medlemsregisteret.

Den nystiftede foreningen ønsket også å ha kontrollen over norgesmesterskapet i hjemmebrygging,
og arrangere dette etter prinsippene fra SHBF og AHA med de samme typer dommerskjemaer,
øltypedefinisjoner, tilsvarende regler etc, og valgte derfor å arrangere NM i hjemmebrygging 1998 i
egen regi, noe som gikk av stabelen på Oslo Mikrobryggeri lørdag 23. mai 1998.
I passende tid før dette ble det naturlig nok sendt ut en pressemelding, der det blant annet het:
«NORBRYGG - norsk hjemmebryggerforening er nå endelig offisielt dannet, dermed har Norge
fått sin første forening for norske hjemmebryggere. Foreningen er landsdekkende og vil favne
over alle typer hjemme/håndbryggere. Som en kuriositet kan nevnes at foreningen ble dannet
over internett, både generalforsamlingen og valg av styre. Foreningen vil holde kontakt med
sine medlemmer både over internett og med det trykte ord i form av et tidsskrift.
Klubbens årlige store begivenhet vil være å arrangere et norgesmesterskap i ølbrygging i egen
regi, klubbens første NM98 vil gå av stabelen 23.mai i lokalene til mikrobryggeriet i Oslo.
Klubben regner med stor tilvekst i årene som kommer og inviterer alle som har interesse av
ølbrygging til å ta kontakt, vi planlegger å holde kurs i praktisk brygging, og vi legger nå siste
hånd på et videokurs i hjemmebryggingsteknikk.»
Norbryggs første juleølkonkurranse ble videre arrangert i oktober 1998, noe som også har blitt til et
årvisst arrangement. Og dermed kan vi vel si at epoken ”Norbryggs spede begynnelse” går over i
neste epoke med videre vekst og utvikling, som også er godt dokumentert på foreningens websider.
Fra Norbryggs årsberetning fra 1998 het det at
«For et år siden var vi liten gjeng entusiaster med stor tro på behovet for en nasjonal forening
for hjemmebryggere, ved årsskiftet var vi 52 sjeler og antallet øker raskt, pr. idag er vi på god
vei til å bli 100.»
Til sammenlikning hadde Norbrygg 4544 betalende medlemmer per 31.12.2016, samt 21 098
registrerte medlemmer på forumet!
Men hvordan gikk det så med den konkurrerende norske hjemmebryggerforeningen i regi av Pilsens
Venner? Vel, vedtektsforslagene falt tydeligvis ikke i god jord blant de potensielle medlemmene, og
ølfestivalen i Spektrum ble arrangert for siste gang i 1998, da Pilsens Venner visstnok gikk konkurs
grunnet store kostnader i forbindelse med festivalen. Norbrygg søkte etter hvert heller et samarbeid
med NORØL (Norske ølvenners landsforbund), som jo hadde mer sammenfallende interesser med
Norbrygg i form av et ønske om mangfold blant smaker og øltyper fra hele verden og ikke
hovedfokus på pris og konsum, og vi hadde i en årrekke spalteplass om hjemmebrygging i NORØLs
blad Ølgjerd.
Med dette ønsker jeg Norbrygg til lykke med de første 20 år, og lykke til med de 20 neste!

Lars Bjørnstad, Norbryggs medlem nr. 4 og første infosjef, formann i perioden 2001-2007.

Den spede begynnelsen
1997-2000

Dette innlegget er tatt fra VG’s Tett på nett, da venstremannen Lars Sponheim var på besøk, og
viser startskuddet for lovlig hjemmebrygging på ekstrakt og maltet korn.

Fra samme tid er også
logoen til Norbrygg,
som har tjenestegjort
helt frem til for noen få
år siden.

Disse annonsene er fra 1998 og 1998 i
Norøl sitt medlemsblad Ølgjerd, som
medlemmer i Norbrygg automatisk
ble medlem i.

Atle Holgars Petit
Agentur i Bergen var den første
forhandler av råvarer og utstyr på det
norske markedet. Frem til da benyttet
hjemmebryggere seg av tilbudet til
den svenske butikken Humlegården,
hvor Svante betjener det svenske
hjemmebryggermarkedet den dag i
dag. Utover dette var norske hjemmebryggere avhengig av privatimport, eller fellesinnkjøp i regi av
Norbrygg

Den gang man kunne avholde
NM i hjemmebrygging i et
lokale som har kapasitet til
noen få titalls personer,
det var tider!

Norbrygg var tidlig ute med skjorter,
med slagordet «Kjøp ikke øl, brygg
bedre selv». Eller sjøl. Uansett, ikke
kjøp, men brygg!

Unge Ketil Froyn, Lars Bjørnstad og en bebartet Erlann Eldorsen promoterer hjemmebrygging i
tiden før Speidel og Grainfather, her fra ølfestivalen på Oslo Spektrum 1997/8.
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Fra en hjemmebryggerkonkurranse mot
slutten av 1900-tallet, med bl.a. Attila
Thuroczy og Torbjørn Bull-Njaa.

I år 2000 tapper Jens Maudal, Arne Eide og Egil Hilde øl på Chateau
Neuf. Kort tid senere startet de Haandbryggeriet, noen av de første
hjemmebryggere i Norge som tok steget ut i verdenen av craft beer,
eller mikrobrygget øl.

Erlann Eldorsen og Jens Maudal ved en annen konkurranse på Chateau Neuf

Torbjørn Bull-Njaa, Attila Thuroczy og Oslo Mikrobryggeris Christopher
Jerner smaker seg en vei gjennom deltagende brygg i NM2000

Ketil Froyn ved ett av norgesmesterskapene,
som i 1998 og 1999 ble avholdt på Oslo
Mikrobryggeri, som i Norge var først ute med å
tilby mikrobrygget øl på stedet.

Enno Swets og Linda Platerink fra Nederland innså muligvis
nødvendigheten med å brygge godt øl hjemme, med tanke på
datidens ølutvalg. Det ble ikke uten suksess!
Bildet er trolig fra juleølkonkurransen i 1999

Det nye årtusen
melder seg…

Norøls Vidar Johnsen
dømmer øl i NM2000,
sammen med Enno
Swets, Kjell Dahle og
Torbjørn Bull-Njaa.
Stående i bakgrunn har
vi mangeårig
hjemmebrygger
Richard Tysland.

Fred Thiesen poserer ved bryggene
sine som deltar i klassen Publikums Favoritt.
Nedenfor benytter Richard Tysland og
Knut Finstad seg av moderne teknologi
for å beregne resultatene

Aktive medlemmer Lars Bjørnstad og Espen
Haavardsholm skriver Norges første bok om
hjemmebrygging. Boken, som kom ut i 2001, har fått
selskap av flere andre norske bøker om hjemmebrygging,
og er fremdeles tilgjengelig.

2005 – 2010
Norbrygg vokser som forening, flere finner veien til Norbryggs nyopprettede nettforum, som følger
opp nyhetsbrevet som var den primære kommunikasjonskanalen frem til da. Konkurransene vokser
også, både i antall og i besøkertall. Fra å stå i fare for å ha for lite øl medbragt av hjemmebryggere
til Publikums Favoritt til å finne større og større lokaler til NM. Veien gikk fra Chateau Neuf sin
Bokcafé via Frydenlund sine gamle lagerkjellere i høyskolelokalene i Pilestredet hos Samfunnet
Bislet, til Månefisken ved Akerselva, som senere skulle huse det mye omtalte Sagene Bryggeri.
Samtidig så Norbryggs juleølfestival lyset for andre gang, i maleriske omgivelser på Tautra i NordTrøndelag, hos Klostergården Håndbryggeri, hvor arrangementet fremdeles holder til.
Nyere bryggemetoder ser også dagens lys. Speidel kom med sin Braumeister, Brumas med sin
Braueule, og antallet butikker som selger råvarer og utstyr til hjemmebryggere har vokst litt også.

Attila, Kjell og Thomas Berge
dømmer øl i NM2005, hvor de
karakteristiske glassteinene fra
Bokcafén skimtes i bakgrunnen.

Atle Holgar tar imot premien for 2. plass i klassen mørk ale i NM2005

Også Lars og Espen
vinner i NM2005

Dagfinn Rustad, Lars Bjørnstad, Espen Smith og Atle Holgar er vitne til at Espen Lothe blir årets
hjemmebrygger under NM2006, som for siste gang skulle avholdes i Bokcaféen

2006 (over) gjør plass for 2007 (under) og juryen bestående av Espen Smith, Kjell Dahle og Attila
Thuroczy gjør plass for Ketil Froyn, Gustav Jørgensen og Richard Tysland, nå for første gang på
Samfunnet Bislet i tradisjonsrike bryggerilokaler.

Mangeårige deltakere Kristiane Dedichen Falck og tidligere styremedlem Geir Ove Grønmo
presenterer ølet sitt, etter at det har gått gjennom en Randall, årets nyhet i 2007
Samtidig gleder daværende informasjonsansvarlig i Norbrygg Eduard Möllenkamp og mangeårig
jurymedlem og dommersjef Joakim Ruud seg over en delt trøstepremie under samme NM. I
bakgrunnen Ole D. Enger, daværende formann i Norbrygg og senere brygger i ODE Bryggeri.

En tørst deltaker forsyner seg selv rikelig av det tappekranen hadde å by på.
Stig Lundh fra Fredrikstad vinner publikums favoritt i 2008, og tar med seg premien hjem. Stig
skulle senere starte bryggeriet Nøisom, som han allerede da innskrev seg som i NM

God stemning på Bislett hos publikummere ved NM2009. Man kan se at lokalene allerede er fylt til
bristepunktet, og det var anledningen til å søke større lokaler året etter: Månefisken ved Akerselva
Juryen bestående av mangeårig hjemmebrygger og dommer Attila Thuroczy, daværende
sjefsbrygger i Nøgne Ø, Frank Werme, og bryggmester i Ringnes Olaug Flakne smaker seg
gjennom årets finaleøl på scenen på Bislett.

Rundt samme tid forteller Joakim Ruud i NRKs morgenprogram om hjemmebrygging. Videre deltar
han som dommer i skandinavisk mesterskap i hjemmebrygging, avholdt i København.

Ikke nok med forkynning av hobbyen i tv, Joakim har også vært sentral i å få arrangert henting og
koding, samt dømming av innsendt øl til NM, som her i 2010 hadde begynt å ta betydelig stor form.
I bildet over ser vi Lars Bjørnstad, Eduard Möllenkamp og Joakim Ruud smake på en tydeligvis noe
besynderlig øl hjemme ved kjøkkenbordet hos Joakim. Samtidig gjorde to andre dommerlag det
samme andre steder i samme leilighet. Dette var samtidig siste gang det ble øldømming ‘hjemme
hos’, da bare tomgodset var nok til heldags shuttletrafikk til pantemaskinen rundt hjørnet.

Etter NM: Bjorleik og Juleølkonkurransen

Norbrygg ville satse på å gi noe tilbake til flere medlemmer, ikke bare de som bor i Oslo-området.
Resultatet var høstkonkurransen og -stevne Bjorleik i Bergen, arrangert av styremedlem Gahr SmithGahrsen m.fl. Over et bilde fra første Bjorleiken i 2010.

Nedenfor en kollasj av bilder fra Juleølkonkurransen på Tautra, med til venstre bl.a. Klostergården
Håndbryggeris Jørn Anderssen og arrangementsansvarlig i Norbrygg Andreas Hegermann Riis, som
allerede da hadde begynt sin profesjonelle bryggekarriere: først i 2009 hos Oslo Mikrobryggeri, så
hos Grünerløkka Brygghus, for deretter å brygge hos Haandbryggeriet i Drammen. Nå er Andreas
sjefsbrygger på Svalbard. Til høyre står nederlandske Huub Huijs og presenterer sin juleøl. Senere
stiftet Huijs Hubertus Bryggeri i Lesja/Lora.

Låven på Tautra ved Klostergården Håndbryggeri er stedet flere hjemmebryggere fra hele landet
reiser til hver høst for å presentere sine juleøl.

Jon Arne Aaslie viser besøkere av Solørmart’n på Flisa i Solør (juli 2010) hvordan man brygger øl,
her med hjelp av sponsor Vin & Bar (senere Bryggeland).

2011 – nå
Det skjer mye nå i hjemmebryggerverdenen. Antallet medlemmer i Norbrygg og forumet øker
nesten mer enn det foreningen takler. Arrangementslokaler behøver å vokse enda mer, og styret
søker til enda større lokaler. 2011 finner NM sted på Fabrikken på Vulkan, og man finner ut av at det
er så mange gjester at det ved åpningstid står en kø på 4 personer bred og godt over 100 meter
lang. Dette passer ikke, og flere ølentusiaster har enten måttet teste tålmodigheten eller søke seg
en annen plass. Styret innførte deretter forhåndssalg, og fant enda større lokaler i Kanonhallen på
Løren, som rommer ikke snaue 400, men 700 mennesker. Mer plass, men stemningen ble ikke
mindre av den grunn. Fra å ha ca 20 deltagende brygg i første NM på Majorstua har arrangementet
gått til over 60 brygg, og flere skulle det bli. Den nå separerte begivenheten Publikums Favoritt
2017 ble for annen gang avholdt i Evenementhallen på Bryn, og kunne skilte med nesten 110 brygg.
I dag har Norbrygg 5 faste arrangementer. Publikums Favoritt og Flaskekonkurransen er
etterfølgeren av det som tidligere var ett arrangement som NM, Hjemmebryggerhelgen er et nyere
arrangement som avholdes etter påske, og både Bjorleik og Juleølkonkurransen fortsetter og går
inn i sitt åttende år. De følgende bildene viser både forbedømminger til og selve arrangementet
NM i hjemmebrygging fra 2011 – 2013, hvor bildeserien avslutter med et lite tilbakeblikk på
Norbrygg i pressen.

Ildsjelene og medstifterne av Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug (Lasse Lundin og Martin
Eckhoff Andresen), som på oslostudentenes Chateau Neuf – etter en mellomleietaker – fikk overta
lokalene som tidligere var brukt av Oslostudentenes Hjemmebryggerlaug, er her ivrig i gang med
merking av innkomne brygg til NM2011. Konkurransen hadde vokst seg stor til ca 360 deltagende
brygg, og hadde det ikke vært for denne ytterst innsatsberedte hjemmebryggergjengen hadde vi
nok ikke hatt noe NM2011! Kristianiastudentene, som de ofte ble kalt, hanket inn den ene etter den
andre premien helt fra de startet og har vært et fast og høytaktet innslag under NM og senere
Publikums Favoritt og Flaskekonkurransen.
Juryen bestående av Espen Smith, Lars
Bjørnstad, Sigrid Strætkvern og David Løite
smaker seg gjennom finalebryggene på
Fabrikken.

Elektrisk stemning under NM2011 i en stappfull Fabrikken. Nederst til venstre iført rutete skjorter
finner vi bryggerne og kunstnerne Anders Dahl Monsen og Daniel Teigen, som skulle gjøre
Dronebrygg fra et hjemmebryggeri til bryggeriet i kjelleren til Kunstnernes Hus ved slottet. Bakerst
vaier Kristianiastudentenes gigantiske fane.

Bedømmingen behøver mer plass, og den forholdsvis nye butikken til Erik Schønsee, Bryggselv, er
gjestgiveren til forbedømmingen. Bord, stoler, vannkanner og dommerskjemaer ligger klare til bruk,
og ingen ante at altmuligmannen i ølverdenen Jørn Idar Kvig skulle komme over en gusher som
spruta både korken og ølet i taket, veggen og over manges klær. It’s all in the game!

Rett før og rett etter NM2012 i den mye romsligere kanonhallen. Heldigvis hadde vi folk i salen som
kunne hjelpe til med å henge opp det store Norbrygg-banneret. Banneret kom også ned på
nærmest magisk vis mot slutten av kvelden. Til høyre ser vi formann Eduard Möllenkamp sammen
med konferansier og direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen Petter Nome og en sjeleglad
Martin Eckhoff Andresen som på vegne av Kristianiastudentene tar imot en av storpremiene.
.
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Kanonhallen rett
før
NM2013.
Fortsatt helt tomt,
men bordene står
klare til de mange
deltagende brygg.
Over 80 skulle
det bli!

Ballepils var å få hos denne deltakeren i NM2013 som deltok og besøkte NM ved flere anledninger
Deltakere ble oppfordret om å stille med alt de kunne av tilbehør og snacks. Her: masse pølser

Dr Klemms skulle også bli et tilbakevendende kollektiv. Her med tørris, instant iskrem og godt øl
Ola B Skarland i Petit Agentur, som allerede for flere år siden byttet eier (fra Atle Holgar) og sted,
fra Bergen til Høylandet i Trøndelag

En glad deltaker tar imot en av de gjeve premiene, annonsert av Sigrid Strætkvern, flankert av bl.a.
Attila Thuroczy og Henrik Svalheim.
Bilder fra NM etter 2013 er ikke tatt med i dette heftet, men med de utallige deltakere, Norbryggs
fantastiske nettside og forum, samt alle sosiale media som de siste årene er blitt brukt for å spre
det glade budskap av at øl kan brygges hjemme selv, og vel så det, tar vi farvel fra denne
mimringen, dette innholdsrike og underholdende tilbakeblikk på en forening som har vokst seg
større, bredere og proffere over de siste 20 åra. Måtte de kommende 20 bli like fremgangsrike!

Norbrygg og hjemmebrygging i pressen
Før vi tar helt farvel vil vi her til sist presentere noen utklipp fra diverse aviser, nettaviser og andre
medier som har omtalt Norbrygg, hjemmebrygging, eller noen av arrangementene i Norbryggs
regi. Med takk til mediene som har dekket begivenhetene!

Hvem husker vel avis1? Denne er fra 2. mai 2001 med bl.a. gutta fra Haandbryggeriet og
Oslostudentenes Hjemmebryggerlaug

Denne mannen behøver ingen videre introduksjon. Her fra
Agderposten og Bergensavisen etter NM2009

Året etter skulle Erlann Eldorsen følge Gahr i fotsporene og vinne NM med sitt røykøl.

