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Protest mot varemerkeregistrering av Hamar Bryggeri
Vi har oppdaget at enkeltpersonsforetaket «Hamar Bryggeri Georg Vatnøy» har søkt om varemerket
«Hamar Bryggeri» som ordmerke i standard font (søknadsnr. 201706489).
Hamar Bryggeris venner som er en venneforening som ble opprettet 27.03.2017, er selv på vei til å sende
inn en søknad for varemerkebeskyttelse av dette navnet med originale logoer. Vi mener det er svært
uheldig for vårt arbeid med å ivareta Hamar Bryggeris historie om noen andre mottar rettighetene til
varemerket Hamar Bryggeri.
Grunnen til dette er at hovedmålet med venneforeningen er å samle og videreformidle historien om Hamar
Bryggeri. Vi er i oppstartfasen med å samle en rikholdig mengde informasjon og etter hvert lage et museum
for å vise denne historien.
Vi har allerede startet oppbygging av museet i Hamar Bryggeris gamle lokaler i Hamar.
Den 22.06.2017 var Hamar Bryggeris 160-års jubileum hadde vi et arrangement med salg av medlemskap,
obligasjoner og innsamling av effekter som skal brukes i museet, da med original logo som tilhørte Hamar
Bryggeri.
Vår foreningen er bygget på frivillighet og inntektene vil komme fra salg av medlemskap, såkalte ”+Pantobligasjoner”, samt salg av Hamar Bryggeri-effekter.
Vi har opprettet en egen nettside under www.hamar-bryggeri.no, samt en Facebook side «Hamar bryggeris
venner» og er altså godt i gang med jobben med å formidle historien til Hamar Bryggeri.
Et annet av våre langsiktige mål er å starte brygging av et nytt Hamar-øl.
Vi håper med dette at vi har understreket hvor viktig det er at ikke denne varemerkeregistreringen blir låst
til en privatperson, men at vi håper at vi vil være de beste til å forvalte dette varemerket for fremtiden, for
å kunne ivareta og fortsette å formidle Hamar Bryggeris historie.
Vi håper med dette på positiv tilbakemelding på vår protest mot denne varemerkeregistreringen.
Med hilsen

På vegne av styret i Hamar Bryggeris venner
- Historieleverandør til kunnskaps-tørste Hedemarkinger

