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HIGAB

Brewhouse ägs och förvaltas av Higab,
ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad.
Higabs fastighetsbestånd omfattar cirka
300 byggnader, allt från historiska kultur
byggnader till idrottsarenor och saluhallar.

FÖRENINGEN BREWHOUSE
Föreningen Brewhouse erbjuder inkubator
verksamhet, talangutveckling, event- och konsert
verksamhet, företagarförening, pop up-kontor,
studior, konferenslokaler och laborativa nätverk.
Den ideella föreningen startades på initiativ av
Business Region Göteborg och har som uppdrag
att bidra till regionens konkurrenskraft, hållbar
företagsutveckling samt inspirera till gräns
överskridande samarbeten.

I Higabs uppdrag ingår att långsiktigt
vårda och utveckla Göteborgs Stads kulturfastigheter. Byggnaderna ska bevaras och
samtidigt anpassas och fungera för dagens
behov och krav, så att de förblir levande
och tillgängliga för göteborgarna.
Läs mer på www.higab.se

Läs mer på www.brewhouse.se

www.higab.se

Brewhouse
10 år

UNDER FÖRSTA halvan av 1800-talet började många
apotekare intressera sig för tillverkning av mineralvatten.
Naturligt mineralvatten från hälsobrunnar hade länge
använts för medicinska syften och nu ville man efterlikna
det på konstgjord väg. 1889 anlade apotekaren J G Loberg
en vattenfabrik på Fabriksgatan i Gårda. Området domin
erades då av hantverk och industri och med sina 7 000
invånare var det i början av förra seklet ett av landets mest
tätbefolkade samhällen. 1907 slogs verksamheten ihop med
två andra vattenfabriker och AB Apotekarnes Förenade
Vattenfabriker i Göteborg bildades. Med sin tillverkning av
mineralvatten och läskedrycker blev bolaget snart ledande
i Göteborg och gav svagdrickan en påtaglig konkurrens.
Hästkärror gick i täta turer för att köra ut varorna.

Läskedryckstillverkning i vattenfabriken 1936
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EN NY MODERN FABRIK
1936 invigdes en ny industribyggnad vid Åvägen, ritad av
Folke Bensow (1886–1971). Stilen var funktionalistisk i gult
tegel med horisontella fönsterband. Bjälklagen vilade på
kraftiga pelare i armerad betong. Huvudbyggnaden hade
fyra våningar plus källare och det anlades också ett
kontorshus, garage och bilverkstad. Nu skedde varu
transporterna med lastbilar; på 1940-talet lastades 70 000
flaskor i timmen. Tillverkningen skedde enligt ”vertikal
principen”, vilket innebar att råmaterialet pumpades eller
hissades upp till översta våningen för att sedan bearbetas i
olika etapper och slutligen rinna ner till tappmaskinerna i
bottenvåningen. Råvattnet, som förvarades i en jätte
cistern i tornet på huset, hämtades från Kallebäcks källa.
Pripps köpte Apotekarnes år 1950. Verksamheten fanns
kvar i huset fram till 1974 då den flyttades till en ny
anläggning i Högsbo. Byggnadens nya funktion blev att
under nästan 20 år hysa museiverksamhet. Först Industri
museet innan det övergick till Stadsmuseet och sedan
Etnografiska museet, som så småningom flyttades till det
nybyggda Världskulturmuseet.
FRÅN MUSEUM TILL KREATIVT CENTRUM
I januari 2002 bestämdes att den gamla vattenfabriken
skulle bli ett kreativt centrum för musik-, film- och
medieproduktion. Huset byggdes om och renoverades och
den 6 oktober 2004 slogs dörrarna till Brewhouse upp.
Strävan var att få fram ändamålsenliga lokaler för småföre
tagare men samtidigt behålla den industriella karaktären i

byggnaden. Den gamla tappningssalen är nu
omvandlad till arena för konserter, utställningar
och konferenser. Utvändigt är förändringarna
få och arbetarna i den gamla vattenfabriken
skulle nog känna igen sin arbetsplats. Den
gamla Apotekarnesskylten pryder fortfarande
en av fasaderna.
INSPIRERANDE SAMVERKAN
I fastigheten om drygt 6 000 m2 huserar idag cirka
hundra småföretag. Merparten är medlemmar
i den ideella föreningen Brewhouse och arbetar
inom den kulturella och kreativa sektorn. Genom
att verka under samma tak skapas ökade möjlig
heter för kreativa samarbeten och nya affärer.
Namnet Brewhouse (då Brew House)
bestämdes efter en namntävling. Tanken var
att det både skulle fungera på en internationell
marknad och anknyta till husets historia.
Fastigheten, som totalt omfattar fem byggnader,
har funnits i Higabs bestånd sedan 1979.

