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Søylegården borettslag i Oslo 
har noe så uvanlig som et  
nanobryggeri i kjelleren. 
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I kjelleren i Søylegården samles borettslagets 
øl-interesserte for å brygge sitt eget øl. Bolig 
& Miljø har fått komme på besøk, og i dag er 
det to ulike øl som brygges, en porter med 
whiskymalt, og en Smashing pumpkin, med 
ekte ovnsbakt gresskar.

– Når man brygger selv kan man leke med ingre-
dienser og få ølet slik som man vil ha det, sier 
Jostein Sæthre, leder i Søylegården nanobryggeri. 

BYGGET OM VASKERIET
Det var Sæthre som fikk ideen til bryggeriet, 
for litt over ett år siden.   

– Jeg så at det var et slitt, gammelt vaskeri i 
kjelleren, som ikke lenger var i bruk. Det var 
flere av beboerne som allerede brygget øl på 
kjøkkenet, så da tenkte jeg at det hadde vært 
gøy å lage et sosialt rom hvor vi kunne brygge 
sammen, sier Sæthre.

Han fremmet forslaget til generalforsamlin-
gen, og fikk enstemmig ja til å bygge om 
vaskerommet til et bryggeri.  

– Vi måtte legge inn strøm og få på plass kra-
ner. Det kostet cirka 18 000 kroner, som vi har 
dekket gjennom en innmeldingsavgift. Mes-
teparten av oppussingsarbeidet er dugnads-
arbeid, og vi har gjenbrukt det som allerede 
var i vaskerommet. En stor klespresse har for 
eksempel blitt omgjort til arbeidsbenk, sier 
han. 

LÆRER VILLIG BORT
Sæthre begynte å brygge selv for 2,5 år siden, 
etter et bryggekurs hos en prest i Grimstad. 
Etter det har han lært seg det meste selv. 

ØLBRYGGERI I 
KJELLEREN
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  SMAKFULLT: Bryggelauget smaker på et 
tidligere brygget øl. Fra venstre: Ragnhild 
Kolvereid , Geir Inge Olsen, Mikael Lillevold-
Vinje , Sten Brand, Jostein Sæthre, Espen 
Storkaas  og Jo Hagness Kiran.
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– Man finner mye informasjon på internett, og 
vi prøver å få besøkt mange bryggerier. Folk som 
brygger øl er veldig villige til å dele informa-
sjon, så man lærer mye av hverandre, sier han. 

Borettslaget bryggelaug lærer også villig bort. 
Mens Sæthre og Sten Brand brygger øl i den 
ene halvdelen av rommet, får laugets nye med-
lemmer opplæring i flasking av nestleder Jo 
Hagness Kiran.

– Alle som bor i borettslaget kan bli med i 
bryggelauget. Vi arrangerer fellesbrygging 
hvor man kan lære prosessen, og beboerne kan 
selv brygge når det passer dem, sier Sæthre. 

POPULÆR FORENING
Bryggelauget har i dag 26 medlemmer, som 
alle bor i borettslaget.

– Medlemmene har kommet til ved at jeg 
har snakket med folk i bakgården, og lagt ut 
informasjon om nanobryggeriet på boretts-
lagets hjemmeside, sier Sæthre. 

Å bli medlem koster 1000 kroner i innmel-
dingsavgift og 300 i årsavgift, og bryggeriet 
er ikke avhengig av økonomisk støtte fra 
borettslaget. 

– Det er alltid folk som ikke har noen inter-
esse av bryggeriet. Da er det veldig fint at de 
er positive til at rommet kommer til nytte 
for noen, uten at de er med på noen form for 
betaling gjennom borettslaget, sier han. 

SERVERT PÅ BORETTSLAGSFEST
I fjor arrangerte Søylegården og nabobo-
rettslagene gatefest. Da serverte det nystar-

tede nanobryggeriet øl, spesielt brygget for 
festen. 

– Vi serverte en Indian Pale Ale, og et hveteøl 
med hylleblomst som var plukket i nærområ-
det. Ølet falt i smak, og mange ble overrasket 
over at man kunne brygge så godt øl selv, sier 
Sæthre. 

Det var flere av beboerne i naboborettslagene 
som spurte om det var mulig å melde seg inn 
i nanobryggeriet. 

– Vi har valgt å kun la beboere i Søylegården 
være med i bryggelauget. Da er det lettere 
for oss å holde oversikt. Det er også bra å vite 
at det kun er beboere som bruker bryggeriet, 
spesielt av hensyn til de som bor i oppgangen, 
sier han. 

 KORTREIST ØL: Ølet brygges i borettslagets kjeller, og nabo Ram Gupta følger med i vinduet.

 � – Å brygge øl er et håndverk. Ølet vårt er 
ikke masseprodusert. Derfor smaker det mye 
bedre, sier Sten Brand. I bakgrunnen får brygge-
laugets nye medlemmer opplæring i flasking. 

 �Jo Hagness Kiran (t.v.) viser bryggelaugets nye 
medlemmer hvordan man måler sukkeret i ølet, 
for å finne ut hvilken alkoholprosent det vil få.

 Ølet «Leve Jostein» ble brygget av kamera-
tene til Josteins utdrikningslag.

 � – Vi sirkulerer vannet gjennom maltet for 
å få mest mulig sukker ut av maltet, sier Sæthre.

 Ragnhild Kolvereid desinfiserer flaskene før 
ølet skal flaskes.

 Jostein Sæthre er leder i Søylegården nano-
bryggeri og har boden full av øl. På høyre vegg 
står ulike typer øl han har brygget selv, på den 
andre veggen er øl fra hele verden. 
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TRE OM BRYGGERIET: 

Espen Storkaas 
– Det er knallbra og veldig spennende! 
Bryggingen er en sosial fellesaktivitet som 
er litt spesiell, og vi som ikke kan så mye 
fra før kan lære av ekspertene. 

Ragnhild Kolvereid 
– Det er jo helt fantastisk! Kan du tenke 
deg noe kulere enn å ha et bryggeri i kjel-
leren? Det er noe av det kuleste man kan 
ha. Jeg har nettopp flyttet inn, og dette er 
det første jeg har brygget noen gang. Jeg 
skal servere ølet på innflytningsfesten og 
imponere gjestene.

Mikael Lillevold-Vinje 
– Det er både sosialt og lærerikt. Jo og 
Jostein er entusiastiske og flinke til å lære 
bort. Det åpner seg en verden av forskjellig 
øl. Så det er veldig, veldig bra.
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