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En del av Byalaget 

SAMMANSTÄLLT MED HJÄLP AV 
SVEN ROSENGRENS OCH PRIVATA  
FOTON, TIDNINGSURKLIPP SAMT 
UPPGIFTER AV ”MINNESGODA 
TYRINGEBOR” OCH MUSEETS 
SAMLINGAR 

Produktion Göthe Persson, år 2012 

BRYGGARE OCH BRYGGERIER 
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Första verifierade beskrivningen av bryggare i Tyringe genom utdrag ur 

Berta Hamiltons ”Barndomsminnen från Tyringe” 1951, en vandring på 

nuvarande Järnvägsgatan runt 1900-1910.  

Berta var August Bergmans yngsta dotter (1890-1953) 
 

”Lite längre bort bodde Måns Johansson som tillverkade 

läskedrycker. Han var en liten rund, mycket godmodig herre. Man 

kunde för några ören köpa en läsk hos honom, och om man ej orkade 

dricka upp allt, sattes korken i flaskan och fick stå i fönstret tills en 

annan gång man gick förbi och var törstig. Det stod många flaskor i 

fönstret, och men var ju alltid övertygad om att den som det var mest 

i var ens egen!” 

”TIDIGA” BRYGGARE 



Bryggeriet som Berta Hamilton berättar om skulle  mycket väl kunna  

vara i den fastighet på nuvarande parkering mitt emot Patrik 

Sonessons verkstad. Fastigheten byggdes 1901 av 

läskedrycksbryggaren Olander Johannesson, den av Berta 

hågkomna Måns Johansson var en senare ägare. 



Hotell Tyringen,  
senare  Järnvägshotellet och  
”Centralcaféet” 

Bryggeri AB Stenbocken i Malmö fick lagfart år 1908. Tidigare låg A. Nilssons 

första affärsfastighet som brann på 1890-talet där. Om det i hotellfastigheten också blev 

ett bryggeri eller inte är ovisst 

KVARTERET GESÄLLEN 
Nuvarande Järnvägsgatan 15 

Runt 1910 



Nils Johansson  ”Rydbo-Nisse” 
övertog på 1920-talet ett 
svagdricksbryggeri efter sin far, 
Karl Emil Johansson. 

Karl Emil Johansson hade runt 1910 
sitt bryggeri söder om järnvägen, i 
närheten av Lugnadal. 

1910-1920 

Leverans skedde  
även till Västra Torup 



1921 försökte Per Åkesson (1870-1930) sig på svagdrickstillverkning 
men bryggeriverksamhet kom igång på allvar 1923 då Armborstet 6 
övertogs av Gustaf Rundberg (1874-1953) och sonen Wiktor (1901-
1974). Namnet var då  

                
                          Tvärskogs Bryggeri 
 

Var beläget på tomten där 
Tyringe Press-detaljer nu ligger 1921-1923 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under Gustav Rundbergs tid förbjöds sackarinanvändning för svagdrickstillverkning.Använde man istället socker startar en häftigare jäsning och det blir för hög alkoholhalt, d v s sprit. Detta förbud försvårade för Gustav. Lösningen var då att sälja tillverkningsrätten till sonen Wiktor. På museet finns flaskor med korkar från både far och son.Redan 1929 såldes dock bryggeriet till Jöns och Johanna Persson som tidigare drivit bryggeri i Revinge utanför Lund



Korken på flaska från åren 
1923-1929, de sex år då 
Gustav och Wiktor Rundberg 
drev bryggeriet 

Utseendet på korkarna efter 1929 
och fram till försäljningen. 
Typografin och färgen kunde 
skilja. 



Viktor Rundberg (1901-1974) 
Ägare till Augustenborg i Mjölkalånga.  
Ägare till Tvärskogs Bryggeri tillsammans med fadern 1923-1929. 
Viktor var politiskt engagerad för Bondeförbundet (Centern)  
och bildade Finja SLU 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Foto från 1971 

Gustaf Rundberg (1874-1953) 
Ägare till Tvärskogsgården. Köpte Tvärskogs Bryggeri 1923. 
Gustaf var politiskt engagerad i Liberalerna (Folkpartiet) 
Foto från 1924 



1929 övertogs bryggeriet av Jöns Persson (1880-
1966) född i Genarp.  
Han  utvidgade med vattenfabrik 1934 och 
namnändrade till  
 
TVÄRSKOGS BRYGGERI OCH VATTENFABRIK 
 

Svagdricka var vid sidan av läskedryckerna den största produkten och den 
enda maltdrycken.  

Bryggeriet sysselsatte 4-5 personer i produktionen samt en på kontoret. 4 bilar 
svarade under 1950- och 60 talet för distributionen.  

ALFA-tryck tryckte genom åren många läskedrycksetiketter 









Ann-Mari Andersson 



TÄTT MELLAN KUNDER OCH GRINDAR KRÄVDE DETTA ÅKSÄTT! 

Enoc Persson (1912-1965, inte släkt med Jöns Persson) rattar en  
Chevrolet 1948-årsmodell. Rune Håkansson åker på fotsteget och 
 förbereder nästa leverans 



Uppgifterna runt bryggeriet har lämnats av Rune 
Håkansson, född 1935 och Einar Bengtsson (1932-2011). 
Rune arbetade med utkörning, främst tillsammans med 
Enoc Persson fram till ca 1955.  

Rune Håkansson levererar dricka  
från en Fordbil år 1954 



•Produktionen lades ned 1968 då Skruv,  
 sedermera BANCO-bryggerierna tog över.  
•Lokalerna fungerade som nederlag för  
 distributionen till år 1977 då Banco gick i  
  konkurs.  
•Bryggerilokalerna revs år 2004. 
 

•Kvar blev garagebyggnaden där ”Tyringe  
 Pressdetaljer AB” drev verksamhet fram till  
 år 2011 
 

VAD HÄNDE SEDAN ? 



•Erik Birger Persson och Knut Ivers Nilsson startade 1951 firman men 

Nilsson utträdde 10/7 1956 (PF)  

•Visst hemarbete förekom med montering av gummipackningar i kapsylerna 

under de första årens tillverkning. 

•Sonen Sture Persson tog över 1970. Formsprutning av plastdetaljer, 

kapsyler och dylikt. 

• Under många år bestod produktionen enbart av pressning av 

bakelitkapsyler, därav namnet Pressdetaljer.  

•1970 köptes den första formsprutan.  

•1977 såldes bakelitproduktionen och därefter var det enbart formsprutning 

som gäller.  

•Verksamheten avvecklades år 2011. 

Tyringe Pressdetaljer AB 



Trelitersflaska med  
etikett och etsning i 
glaset 

Back för 60 
flaskor 

Svagdrickan levererades i tre, fem och tiolitersflaskor som stod i träkorgar.  

Museet visar även en träback som rymde 60 flaskor á 33 centiliter. 

Flera av flaskorna i backen har innehållit vichyvatten och är utformade med 
s k ”patentkork”. Om korgarna och/eller backarna tillverkades i Tyringe är 
oklart men troligen var det så. 

TVÄRSKOGS BRYGGERI PÅ MUSEET 





Exempel på läskedrycksetiketter, de flesta från tiden efter 1934 
då namnändring till  Tvärskogs Bryggeri och vattenfabrik 
genomfördes av Jöns Persson. Senare kom många av 
etiketterna att tryckas av ALFA tryck 

 

Drickan såldes inte enbart 
under namnet svagdricka 

ETIKETTER 



”BLAND DRICKAFLASKOR OCH NEUTRONER” 

RUNE HÅKANSSON KÅSERADE OM DRICKAUTKÖRNING OCH   
SITT FORTSATTA LIV SOM KÄRN - ATOMFYSIKER DEN 10 MARS 2011 



TYRINGE MUSEUM 
En del av Byalaget 

                               Besök oss 
        Vi finns på Industrigatan 6 i Tyringe 
• Måndagar och torsdagar klockan 09 – 12 

under tiden september till slutet av maj. 
• Våra övriga öppettider annonseras på 

Byalagets hemsida www.tyringe.nu samt i 
Norra Skåne 

• Ring vår ordförande Bo Anders Friberg, 
0451 50268 för överenskommelse om annan 
tid och visning 

Tyringe Museum 

”TAKING PEOPLE BACK!” 
Nutid blir dåtid  
inom en snar framtid - 
Tyringe Museum är länken! 
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