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Med egen bar, sidan 4
Ny styrelse vald, sidan 7
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Till skånedrycker, sidan 7
För tionde året, sidan 12
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Säby Brygghus
Säby Brygghus

Smart utrustning och utbildning
för hembryggare och hantverksbryggeri

Brygg 52

Ett svenskt bryggverk med stora möjligheter

Brygg52 med tillval Maltrörslyft

Vikt 37 kg H=98 cm B=46 cm
Max 13 kg malt. Grytans volym 75 liter.
Kraftigt utförande och lätthanterligt på hjul
Fria valbara tidpunkter för in- och utmäskning
Två element totalt 4kW. Kräver ej 3-fas anslutning
Bryggtid 52 l vört, från ca 4 tim
Bryggeffektivitet > 90% enl. BeerSmith
Styrning av lakvattenuppvärmning
Tidsprognoser för hela bryggförloppet
Info via Skype eller SMS vid manuella insatser
Kompatibelt med BeerSmith
Bruksanvisningar på svenska
Personlig service och teknisk support

www.saebybrewhouse.se
Ring oss gärna för mer information, tfn. 0701-888 030
Besöksadress; Kustgatan 76, 25270 RÅÅ

Ledare

Julen väntar runt
hörnet – och ett
nytt gott ölår
sällskapet malte har nyli-

haft årsmöte där vi förnyat
styrelsen med nytt – och även
lite yngre – blod. Samtidigt fick
Skånes Dryckesproducenter ta
emot Maltepriset då de anordnat
mässor som tilltalar både en ny
och gammal publik på olika ställen i Malmö.
Vi har under året fortsatt
Ordförande Lisa Snellström
med vår årliga öltipspromenad,
pubrundan i Köpenhamn, hembrygdsfestivalen och sedan något år tillbaka arrangerar vi Malmö
Beer Week med många aktiviteter.
Under 2019 kommer vi förnya oss en del. Malmö Beer Week
kommer ingå i ett samarbete med Malmö Öl- och Whiskyfestival
och det kommer att finnas ett officiellt öl framtaget för veckan. I
skrivande stund är det inte officiellt med bryggeriet, men jag kan
lova att ni inte blir besvikna.
Styrelsen har även beslutat att fokusera mer på de större
evenemangen då det ibland kan vara svårt att få ihop tillräckligt
med deltagande på våra provningar. Men misströsta inte, det kan
säkert dyka upp en spännande provning i egen regi eller i samarbete med någon spännande krog i vimlet.
Ett stående evenemang är vår Maltepub som äger rum den första fredagen på ett bra ölställe någonstans i Malmö varje månad.
Ett trevligt tillfälle att träffa nya bekantskaper, hitta nya krogar
och avnjuta en fredagskväll i ölets tecken. Nytt för i år har varit
att vi börjat ett försök med en ”Pop-up Maltepub” i Helsingborg,
inte lika frekvent, men dock lika trevligt! Håll er uppdaterade via
nyhetsbrevet eller följ vår Facebooksida eller hemsida så vet ni
vad som händer!
Vi kan även glädja er med att det nu inte är långt kvar med det
nya digitala medlemsregistret!
Det har varit ett stort arbete att para ihop inbetalningar med
register och adresser, speciellt då var och en kommer ha en egen
inloggning där man ser status på sitt medlemskap, kan uppdatera
sina uppgifter samt skriva ut sitt medlemskort. Det har tagit oss
en lång tid att komma hit, men nu är det nära!
Önskar er en god jul och god fortsättning på det nya året.
Högt skum!
gen

lisa snellström
ordförande sällskapet malte

2

humlebladet

#1:2018

är bekant för många
skånska hembryggare.
Nu börjar ägaren Björn
Holgersson att brygga
där också, rapporterar
Beernews. Häxkitteln
heter bryggeriet som
snart ska utökas till 350
liters kapacitet.
skelderwikens brygg -

i Ängelholm expanderar. De har nu tolv
jästankar och har anställt
ett par nya medarbetare.
De släpper nu två nya öl:
Frosty Ice och Skipa.
hus

samarbetsorganisationen
för ölkonsumenternas
föreningar, ebcu, har fått
en dansk ordförande. Bo
L. Jensen har tidigare varit ordförande i Danske
Ølentusiaster. European
Beer Consumers Union
har 18 medlemsföreningar från 15 länder.
den europeiska

the independent

Brewers of Europe, ibe,
är en ny intresseförening
för oberoende bryggerier
i Europa. Syftet med föreningen är att säkerställa
att småbryggerier kan
verka på marknaden på
samma villkor som de
stora. ibe representerar
cirka 2000 mindre oberoende bryggerier.
Øl har
sedan starten 2010
danska to

Kort om öl

bryggbutiken i sösdala

varit ett fantombryggeri och
främst bryggt i Belgien. Nu
flyttar de hem produktionen
till Danmark. To Øl har köpt
en nedlagd livsmedelsfabrik i
Svinninge på västra Själland
och produktionen ska vara
igång i april. To Øl ska satsa
hårt på den svenska ölmarknaden framöver.
över 200
bryggerier. Fram till augusti i
år hade de släppt drygt 1000
nya öl på marknaden.

ade att ha ett mikrobryggeri i butiken. Bryggeriet ska
användas för innovation och
samarbetsbrygder i liten skala.

Försäljningen av real ale har
gått ned med sju procent
medan kegöl från mikrobryggerier ökat med 22 procent.

fuller’s öl

i usa har the

1845 har utsetts
till Champion Bottled Beer of
Britain av den nationella ölkonsumentorganisationen Campaign for Real Ale. 1845 finns
periodvis på Systembolaget.

danmark har nu

Storbritannien
fortsätter att krympa. Den senaste rapporten, Cask Report,
visar en total minskning på två
procent det senaste året.
ölmarknaden i

fullers -bryggeriet

i London
har byggt ett pilotbryggeri
på det egna bryggeriområdet. Det var i samband
med att deras butik skulle
renoveras som man beslut-

Ansvarig utgivare: Lisa Snellström
Redaktör: Per Lindholm
Layout: Ulrika Rask-Lindholm
Webb: www.sallskapetmalte.net
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betydligt
längre än tidigare känt. I
Raqefet-grottan vid Haifa i
Israel har forskare hittat spår
av ölbryggning som är 13000
år gamla. Hittills har man trott
att ölbryggning uppstod för
7000 år sedan i Mesopotamien.
öl har bryggts

öl på
den danska marknaden fortsätter att falla, visar statistik från
danska Bryggeriforeningen.
Hälften av de nya ölen 2017
låg på under 6 procent alkohol,
jämfört med 43 procent år
2013. Bryggerierna satsar mer
på drickvänliga öl som kan
avnjutas utan att man blir
berusad, kommenterar Bryggerforeningen.
alkoholstyrkan i nya

Humlebladet är huvudorgan för Sällskapet Malte.
Tidningen ges ut upp till tre gånger om året och
skickas gratis till medlemmarna.

humlebladet

Brewers Association genomfört tävlingen
World Beer Cup 2018. Drygt
8000 öl från 66 länder tävlade
om 303 priser. Amerikanska
bryggerier vann 242 av dem.
Från Sverige deltog Krönlein,
Nils Oscar, Poppels och Nynäshamn, men de vann inget.

E-post: humlebladet@sallskapetmalte.net
Annonser: humlebladet@sallskapetmalte.net
Postadress: Humlebladet, c/o Lindholm
Bankogårdsgatan 52 256 55 Helsingborg
Upplaga: Cirka 800 exemplar
Tryck: Exakta Malmö AB, dec 2018
ISBN 91-7726-095-9618
Omslagsfotograf: Michael Lindström
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Barski lockar ölturister och
helsingborgare med unika
Helsingborg fick våren 2018 ett
välbehövligt tillskott till det lokala
utbudet av bra ölbarer. Bryggeriet Brewski har öppnat Barski
som snabbt etablerat sig som ett
mecka både för lokala ölälskare
och tillresta entusiaster.
Humlebladet har tur som får en pratstund
med Brewskis ägare Marcus Hjalmarsson
en söndagskväll. Han har precis välkomnat
ett gäng amerikanska bryggare till Barski
på besök och egentligen har han inte tid.
Men Sällskapet Malte och Humlebladet är
lite av en dörröppnare så efter lite trixande
kan vi ses på Barski.
Barski är sedan i våras Brewskis enda
egna bar och restaurang. Den ligger på
Norra Storgatan mitt i Helsingborg. Lokalen är modern och ljus med stora panoramafönster ut mot de omliggande gatorna.
Läget är perfekt i staden, både för turister
och lördagsshoppande helsingborgare.
Barski erbjuder 20 fatöl och de hämtas
dels från Brewski, dels från utvalda mikrobryggerier främst i Sverige, Danmark och
usa. Personalen bakom baren är ölkunnig
och kan guida gästerna rätt, oavsett om
de ber om ljus lager eller imperial stout.
Maten är asiatisk, som exempelvis japansk
ramen.

Vilka gäster satsar ni på?
– Helsingborgarna är viktiga för oss
förstås, men det kommer även många
turister från Göteborg och andra städer på
helgerna. Ofta bokar de in sig på hotellet tvärs över korsningen och hänger på
Barski hela helgen. Och från Köpenhamn
kommer en hel del ölintresserade amerikaner på dagsbesök, förklarar Marcus.
Vad är det viktigaste med Barski?
– Nu finns vi här i staden med Barski så att
man kan komma hit och smaka på det som
vi säljer på den internationella marknaden.
Syftet med Barski är att belysa olika bryggerier från Sverige och världen, baren är
inte bara till för Brewskis skull. Jag hade
aldrig tänkt att bli krögare. Men nu har vi
en liten lokal med en touch av det vi gör.
Hipsterskägget är ansat jämfört med
tidigare, men i övrigt tycks Marcus Hjalmarsson vara i samma form som alltid,
sugen på nya utmaningar och utveckling
av sitt bryggeri och sina öl. Han säger att
han har det han behöver i livet, strävar inte
efter ökad materiell standard och statusprylar.
Förälskad i öl

Kan njuta nu

Marcus, hur känns det nu när Barski blivit en
sådan framgång?
– Det är svårt att greppa att vi är där vi är.
Det har gått fort. Att det nu är Barski här
i stället för kaffebaren Koppi exempelvis;
jag har nog inte tagit in det ännu. Nu kan
jag fånga upp och njuta av allt som jag inte
humlebladet

hanns med tidigare. Jag kunde inte slappna
av förut. Jag har frihet att göra vad jag vill
och kan hämta inspiration till nya öl.
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Vad är det som driver dig?
– Jag uppfattade tidigare att mitt dåvarande yrkesliv var tråkigt. Jag ville göra något
som förenade passion med jobbet. Jag vill
göra skillnad, förändra min vardag. Inte
det att bli känd. Jag vill påverka mig själv
och omgivningen. Jag är sjukt förälskad i
öl, i hela kulturen.

–Jag tycker att vi fortfarande är under
utveckling. Ibland är vi urusla på det vi
gör. Men vi kan produktsäkring nu. Det är
en förutsättning för att driva ett bryggeri.
Marcus har en bar manager som sköter
den dagliga driften av Barski. En kvinnlig
medarbetare har tagit över arrangerandet
av festivalen Brewskival. Marcus har därför mer tid att ägna sig åt utveckling och
att hämta inspiration.
Han framhåller att Brewski redan från
början varit ett internationellt bryggeri.
– Många bryggerier trycker på det
lokala, men inte jag. För mig var det klart
från början att jag ville vara på den internationella ölscenen, Brewski har aldrig
handlat om Helsingborg. Vi exporterar till
30 länder.
Ansvar att hjälpa

Det talas mycket om kamratanda och
hjälpsamhet mellan hantverksbryggerier.
Marcus håller med om att den finns.
–Jag tycker att man har ett ansvar att
hjälp andra bryggerier som håller på att
etablera sig. Vi är de första att hälsa nya
välkomna. Många av hantverksbryggarna i
Sverige och i världen är mina kompisar.
– Jag har lärt mig mycket från usa. De
har en mentalitet som inte finns i Sverige.
De var tvungna att samarbeta. De skapade
en community. Amerikanerna har en fantastisk öl-community. Ölscenen är enorm.
De ligger 20 år före oss, men vi är på väg
dit. En dröm är att få öppna ett bryggeri
där och ha gårdsförsäljning.
Han är ganska kritisk till hur de svenska
mikrobryggerierna växte fram. Kvalitetskontrollen var inte den bästa, menar han.
– Många visste inte vad de höll på med.
Få bryggare i Sveriges är kritiska till vad
4
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kvalitetsöl
de producerar. Omnipollo, Oppigård,
Nynäshamn, Malmö Brewing, Brekeriet är
kritiska.
Nu bryggs Brewskis öl även i USA eftersom efterfrågan blivit så stor där.
– Distributören vill öka volymerna och
övertalade mig att låta ett bryggeri brygga
där, de säger att det är en enkel affär att
sälja ölet. Det bryggs 30 000 liter per batch
vilket inte är mycket för usa.

”

Ölprofilen

För mig var det klart att jag ville
hålla mig på den internationella
ölscenen, Brewski har aldrig
handlat om Helsingborg

Mikkeller förebild

Marcus Hjalmarsson är en av de mest
kända hantverksbryggarna i Sverige och en
förebild för många som brygger öl. Själv
ser han Mikkeller som en förebild.
– Han har varit en av skaparna av den
här världen. Han plogade upp fårorna och
sådde och vi kan skörda frukterna. Jag är
en produkt av Mikkeller. Han var tidigt ute
också. Han är ölvärldens kristus.
– Det är en stor ära för mig att Brewski
blir inbjuden av honom till världens bästa
ölfestival i Tokyo där bara 40-50 bryggerier får delta.

Marcus bakom baren.

Är det svårt att ständigt hitta på nya öl?
– Jag kan känna att idéerna sinar ibland.
Det blir svårare och svårare att vara innovativ.

text och foto: per lindholm
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MALMO
BREWING CO
E S T. 2 0 1 0 - S W E D E N

&TAPROOM

ÖPPETTIDER
MÅN - TOR 16.00 - 24.00
FRE
16.00 - 03.00
LÖR
12.00 - 03.00

www.malmobrewing.com
+46 (0)40-209685
booking@malmobrewing.com
BERGSGATAN 33

Proudly pioneering the craft beer community
with great food and beer since 2010
humlebladet
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Sällskapet Maltes årsmöte

Färre provningar på grund av få deltagare
Sällskapet Malte kommer att dra
ned på antalet ölprovningar som
föreningen arrangerar. Orsaken är
att färre medlemmar än tidigare
besöker provningarna, berättade
ordförande Lisa Snellström på
årsmötet den 24 november.
Årsmötet hölls som brukligt på Bishop’s
Arms på Gustav Adolfs torg i Malmö och
besöktes av drygt 30 medlemmar. Mötet
föregicks av en provning av öl från Brygghuset Finn. Efteråt serverades middag.
Ordförande Lisa Snellström läste upp
verksamhetsberättelsen. Styrelsen har
mötts nio gånger, Maltepubar för medlemmar och andra intresserade har hållits
den första fredagen varje månad året runt
på pubar i Malmö, och även en gång i
Helsingborg.
Två ölprovningar för medlemmar har
genomförts på Bishop’s Arms respektive
Taproom med temana ”Back in black” och
”Öl och ost”. Andra planerade provningar
har fått ställas in på grund av bristande
intresse bland medlemmarna.
– Det kommer att bli färre provningar
eftersom vi har svårt att få ihop tillräckligt
med folk till dem. Eventuellt blir det

Årsmötesdeltagare avnjöt kvällens middag.

någon enstaka i egen regi, eller satsar vi
på att samverka med olika pubar, sade Lisa
Snellström.
Lågt intresse var det även för den
planerade bussresan till Växjös ölfestival
kombinerat med övernattning på Bredaryds Värdshus, som därför fick ställas in.
Malte fanns med på Malmö Öl- och
Whiskyfestival för tredje året med en monter som delades med Brewclub.
I maj arrangerade föreningen Malmö
Beer Week som avslutades med den traditionella öltipspromenaden. I september

genomfördes en pubrunda i Köpenhamn och i oktober hölls hembrygdsfestivalen.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet och
valde några nya personer till styrelsen.
Vice ordförande: Lars Karlsson
Kassör: Fredrik Abrahamson
Ledamöter: Amanda Schultz, Andreas
Leman, Natalie Eriksson, Andreas Rad,
Glenn Pålsson
Suppleant: Lasse Bruman

text: per lindholm

foto: ulrika rask-lindholm

Maltepris till skånska
dryckesproducenter

Dan Holmér och
Lisa Snellström.
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Maltepriset för år 2018 delades ut på årsmötet. Det gick till Skånes
Dryckesproducenter med motiveringen att de arrangerat ölmässor på
Mitt Möllan och i Folkets Park.
Föreningen anordnade samma kväll som årsmötet Folkets dryckesfest på Folkets hus i Malmö. Maltepriset togs emot av Dan Holmér
som passade på att informera om Skånes Dryckesproducenter.
– Vi är 39 medlemmar som producerar olika drycker, 35 av oss är ölbryggerier, berättade Dan Holmér, som själv är verksam på Limhamns
bryggeri.
– Övriga är vin- och mjödproducenter. Vi vill sätta Skåne på kartan
som en spännande dryckesregion, sade han.

text: per lindholm, foto: ulrika rask-lindholm
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Giant Brothers
De långa hembryggarbröderna Simon och Andreas Leman
har haft framgångar med sitt öl på Maltes festival och
även fått servera dem på Bishop’s Arms. På sikt hoppas
de skapa sitt eget bryggeri i Malmö.
Bröderna växte upp utanför Köpenhamn med en svensk pappa och en
dansk mamma.
När Simon och Andreas var 11 respektive 9 år gamla flyttade familjen
över sundet och grabbarna blev svenskar med Malmö som bas. Simon
bor numera strax utanför Malmö i Svedala med sin sambo och lilla dotter medan Andreas bor i närheten av Centralen med sin sambo.
Bröderna har inte haft mycket gemensamt innan deras ölintresse väcktes Simon har alltid haft ett stort sportintresse medan Andreas har varit
mer fokuserad på ettor och nollor ja datorer och sånt.
Besökte Chimay

Brödernas syn på öl förändrades inte för inte så länge sedan. För Simon
var det nyårsafton 2014 då en av hans polare uppmuntrade honom att
köpa en kasse blandat på Systemet. som han själv hade gjort, och sedan

Det lilla bryggeriet med de stora möjligheterna
humlebladet
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Bryggarintervju

hoppas på eget bryggeri
skulle de jämföra. Andreas intresse väcktes
ungefär samtidigt. men med skillnaden
att han var på väg till Spanien med sina
föräldrar och sambo när de stannade till
och besökte trappistbryggeriet Chimay i
Belgien.
Så var fröet sått. Sommaren 2016 fick
Andreas sin första brygganläggning och
kort därefter införskaffade Simon en
likadan. Efter att ha bryggt hemma ett par
månader kände bröderna att det var detta
de ville göra i framtiden. Vad skulle nu
bryggeriet heta? Tja, Simon tyckte valet var
ganska givet med tanke på att han själv är
195 cm lång och Andreas 206 cm. Vips var
namnet Giant Brothers Brewing Co fött.
Vann hembrygdsfestivalen

Bryggeriets första officiella framträdande
var vid Maltes Hembrygdsfestival där bröderna deltog med en neipa och en Berliner
Weisse. De hade även med ett par andra öl
som gick utanför tävlan. Deltagandet gav
blodad tand då de fick ta emot andra priset
i folkets val för deras Berliner Weisse.
Under festivalen kom de i kontakt med
ölkollektivet Minus -1 som brygger i källaren under The Bishop’s Arms Gustav.
Berliner Weissen är ju den öl som Andreas
är mest stolt över hittills medan Simon
håller den kommande ipa:n Taking Citra To
The Galaxy som sin favorit.
Filmtitlar

Bröderna skiljer sig lite åt när det handlar
om favoritstilen på ölen. Simon föredrar
ipa medan Andreas föredrar lambic och
smaksensationer typ Omnipollos Milkshake. Hittar de något gott försöker de brygga
en egen tolkning av just den ölen. Men när
det gäller favoritbryggerier är de hyfsat
överens. Det är ju mycket lokala bryggerier som inspirerar, typ Nerdbrewing och
Malmö Brewing även Omnipollo och Evil
Twin ligger högt på listan. Bland de amerikanska bryggerierna ligger Jester King och
Trillium väl till.
9

Bröderna Leman är båda högresta – därav bryggerinamnet ”Giant Brothers Brewing”.

När det är dags att namnge ölen har de
hjälp av sin danske kompis Patrick Schou
som även hjälper till med bryggningen.
Patrick har även han vunnit ett par priser
för sina öl i hemlandet Danmark. Det
blir mycket lek med filmtitlar och citat ur
favoritlåtarna. Se bara på nästa ölprojekt,
Hoppinator 1000,
ett öl som Andreas
och Patrick ställde
upp med i en
tävling för ett år
sen, en dubbel ipa
med över 100 i ibu,
inspirerad av en öl
från Evil Twin.
Vad bär framtiden i sitt sköte
för Giant Brothers Brewing Co?

ipa:n

har serverats på The Bishop’s Arms
Gustav och de deltar i The Bishop’s Arms
monter på Malmö Öl & Whisky i början
av mars. Sedan är förhoppningen att en
dag kunna öppna ett eget bryggeri i eller
omkring Malmö.

text och foto: michael lindström
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Med kärlek till allt som gör vårt öl gott
Vi brygger på råvaror från Skåne, Tyskland, Frankrike, England, USA, Nya Zeeland, Slovenien – allt det som gör vårt öl gott – utöver vårt hantverk.

humlebladet
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Ölfestival

Mitt Öl – dryckesfestival på Möllan
Den nya föreningen Skånes
Dryckesproducenter anordnade
sin första egna ölfestival en lördag
i februari. Stället de valt var en
tom lokal inne på köpcentrat Mitt
Möllan, som ligger ett par kvarter
från Möllevångstorget i Malmö.
Självklart hade Malte ett eget informationsbord i lokalen och arrangören bad
Malte att hjälpa till med att hitta volontärer. Ett fåtal hörsammade denna uppmaning och var på plats när ett nytt blad
skrevs i Malmös ölhistoria.
De deltagande producenterna var (och
drycker i urval):
• Charlis Brygghus (Hallon Stout, Ipanema
apa)
• Hyllie Bryggeri (Hyllipan ipa, samt en ny
Belgisk Wit)
• Elixir Wine (Amager Batch 1000 ipa,
Gamma Brewing Amanita apa)
• Brygghuset Finn (Citraic ipa, Oaked Aged
Imperial Brown Ale)

• Malmö Brewing Co (Yolanda Orange ipa,
Helles Lager)
• Lundabryggeriet (Sleepy Bear Brown Ale,
Högtryck Lager)
• Hasse fasan (Basuun! Saison, Coated Rye
Beer)
• Sibbarps Hus bryggeri (Coffee Brown Ale,
Citra ipa)
• Chad Beer (Sun Giant ipa, Dark Days
Porter)
• Nerdbrewing (Pojo Imperial Vietamese Coffee Brown Ale, Extends Imperial Oatmeal Stout
– No Oak Ed)
• Lilla Ölfabriken (Bryggardrängens ipa, Bryggarens Lakrits Porter)
• Remmarlöv Gårdsbryggeri (Tri-Five apa,
The Fenton Session ipa)
• Fulltofta Gårdsbryggeri (Navigator apa,
Sjuan apa)
Även Limhamns Bryggeri skulle medverkat, men tvingades ställa in med kort
varsel. Ett kul inslag var att de byggt upp
en liten miniscen där de olika bryggarna
intervjuades under ledning av moderatorn
Anna Berghe.

Uppslutningen översteg allas förväntan.
Det finns inga officiella siffror på antalet
besökare men köpcentrat hade kring 6000
besökare denna lördag vilket är avsevärt
mer än en vanlig lördag.
tommy lindblom

Maltes visionsarbete påbörjat
Ett tiotal medlemmar har deltagit i en workshop kring Sällskapet Maltes
framtida utveckling. I tre grupper diskuterades frågor som organisation,
juridik, politik och inte minst glädje. Exempelvis provningar, festivaler
och medlemstidningen var på tapeten.
En styrelsemedlem ingick som protokollförare i varje grupp och hjälpte till rätta
om frågorna var otydliga, eller för att
berätta hur vi jobbat kring ämnena hittills.
Anteckningarna har sammanställts och
utgör grunden för styrelsens påbörjade
arbete med att ta fram ett mål- och visionsdokument. Det ska bli en färdplan in i
framtiden med riktlinjer för hur vi ska förhålla oss till omvärlden (politiska frågor,
samarbete med andra aktörer), festivaler
och provningar (vad och hur arrangera, i
vilka sammanhang vi ska medverka i anhumlebladet
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dras aktiviteter) och andra praktiska frågor
som medlemsutskick och digital närvaro.
Detta dokument ska uppdateras årligen,
ibland med liknande stöd från intresserade
medlemmar, och utgör grunden i styrelsens arbete som komplement till våra stadgar. I kommande nummer av Humlebladet
presenteras ett utkast och det är troligt
att vi i samband med det bjuder in till en
enkät för att samla ytterligare tankar, för
att slutligen få årsmötets godkännande vid
varje större förändring.

text: jonas carlsson stroh
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Öltipspromenaden

Öltipspromenaden
firade tioårsjubileum
Maltes årliga öltipspromenad genomfördes lördagen den 26 maj
som avslutning på Malmö Beer
Week. Det var tionde gången den
genomfördes.
Solen sken över Malmö denna lördagseftermiddag men trots det var antalet
deltagare lite lägre än året innan.
Öltipspromenaden är en kombinerad
pubrunda och tipspromenad som görs på
några av Malmös bästa ölkrogar. Arrangemanget ordnas av Sällskapet Malte i samarbete med krogansvariga för respektive
krog. Alla över 18 år kan delta och rundan
tar omkring fyra timmar.
Cirka 350 ölälskare gick rundan denna
gång och av dem lämnade 250 in sina svar.
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På varje krog beställs ett smakprov av
en hemlig öl som är på 5-15 cl och kostar
20-32 kronor. På blanketten finns tre
alternativ, varav ett korrekt. Blanketten
lämnas sedan in digitalt på hemsidan.
Redan samma kväll letade pubrundans
arrangörer fram vinnarna. I år deltog tio
krogar i Öltipspromenaden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beer Ditch
BrewDog Bar Malmö
Malmö Brewing Co & Taproom
Metro
Nya Tröls Bar & Restaurang
Peas & Honey Public House
Syltan Kök & Bar
The Bishop’s Arms Gustav

•
•

The Bishop’s Arms Savoy
The Green Lion Inn

Vinnare med nio rätt – Vinner två

presentkort på ölprovning hos Sällskapet
Malte eller Brewclub i Lund:
•
Johan Holmberg
Delad andraplats med åtta rätt –

Vinner ett presentkort på ölprovning hos
Sällskapet Malte eller Brewclub i Lund:
•
Bruno Blomqvist
•
Marie Lindeberg
•
Stefan Pettersson
•
Sten Gustavsson
•
Tomas Lindohf

foto: michael lindström
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Ovan: Peas & Honey Public House – Christian, Anders och Lasse är rutinerade Maltevandrare
Till höger: The Bishop’s Arms Gustav klockan
17.40
Motstående sida, till vänster: Beer Ditch – Christian har serverat över 130 smakprover
Motstående sida, till höger: Malmö Brewing / Taproom – Quinn har serverat över 200 smakprover

Rätt rad
Beer Ditch: X. Oud Beersel Oude
Lambik
BrewDog Bar: 2. Stone Ruination IPA
Malmö Brewing: X. Pocket Bay Pils
Metro: 1. Brekeriet Purple Rain
Nya Tröls: X. BrewDog Blitz Strawberry
Peas & Honey: 2. Schougen 787
Syltan: 1. Gotlands Bryggeri Biére de
Garde
Bishop’s Arms Gustav: 2. Stone Go
To IPA Unfiltered
Bishop’s Arms Savoy: X. Hyllie Hyllipan
Green Lion: 1. Laugar Amarauna
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Ja, det är numera en tradition att
Sällskapet Malte samlar ihop ett
glatt gäng törstiga bröder och
systrar och beger sig över sundet för att vandra runt i byen och
släcka en törst som bara ett antal
utvalda öl kan klara.

café langebro:

I år var det undertecknad
som ledde den kring tjugotalet stora skaran genom den köpenhamnska krogdjungeln. Resan började med att jag hamnade
mitt i ett demonstrationståg med en massa
veganer eller något liknande vilket sinkade min ankomst till det första stoppet
Café Langebro med nästan en halv öl. Väl

framme vid Langebro såg man hela den
tappra trupp som skulle bli årets dryckesbrödrar/systrar.
Dessutom var det så finurligt planerat
att samtidigt utanför Café Langebro var
det uppdukat för att fira Ølets Dag på
Amager. Detta var ju en väldigt trevlig
överraskning som gav ett ypperligt tillfälle att prova några helt nya drycker.
tivoli food hall (the bird

& kissmeyNär vi kände oss klara med festivalen
och Café Langebro var det dags att bege
sig vidare mot city. Bussen verkade lite
sen så vi beslutade att promenera de 1,5
km till Tivoli och deras relativt nya Food
Hall. Där kunde alla välja den mat de
tyckte passade bäst. Det fanns allt från
hamburgare och pizza till mexikanskt,
japanskt med mera. Själv tog jag lite sushi.
Nu är det så fiffigt ordnat att inne på
Food Hall ligger The Bird, en kombinerad
gin- och ölbar som drivs av bryggeriet
Kissmeyer och dit gick vi för att beställa
matölen. Mätta och belåtna traskade vi så
över gatan mot Hovedbanegården.
Där tog vi så buss 66 till gränslandet
mellan Fredriksberg och Nørrebro.
er):

himmeriget:

Himmeriget är numera en
av Köpenhamns bästa ölbarer och delägdes tidigare av Jeppe Jarnit-Bjergsø, mer
14
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Pubrunda

Malte på traditionell
Köpenhamnsresa
känd som The Evil Twin. Utbudet var gott
och digert.
Ølsnedkeren: Nästa stopp, Ølsnedkeren,
ligger bara ett par kvarter bort och baren
serverar endast egna drycker. Utbudet varierar ofta så man vet sällan vad som väntar.
tjili pop:

Runt kvartet från Ølsnedkeren
hittar man det lilla udda stället Tjili Pop.
Utbudet är kanske inte det bästa men lokalen är så pass udda att ett besök är befogat.
kølsters tolv haner :

En bit lite längre
ned på Rantzausgade hittar man så Kølsters Tolv Haner och barens utbud består
mycket riktigt av tolv olika husbryggda öl.
Alltid värda ett besök.
il locale:

Nu började det bli dags att
ta sig ett par kvarter tillbaka närmare
bestämt tvärs över gatan från Himmeriget
där utflykten i Nørrebro började. Som det
låter på namnet är Il Locale ett ölställe där
det italienska utbudet är dominant och
man finner en del udda ölsorter här.

Foton medurs, uppifrån
vänster: Tivoli Bird,
Ölsnedkeren, Tolv Hanar
inomhus och utomhus.

Och så tog dagen slut. Men det gällde
ju bara den organiserade delen av dagen
efter det att vi tagit farväl av varandra på
Il Locale fick var och en själv avgöra sitt
vidare öde i den ljumma köpenhamnska
kvällen. Själv valde jag att fortsätta längre
in i Nørrebro och besöka Håndbryggernes Dag 2018 som avhölls på den trevliga
baren Brewers Inc.
Jag hoppas alla hade lika trevligt som jag
och välkomnar alla tillbaka till nästa års
köpenhamnska ölvandring med nya mål.
Till dess önskar jag ”Högt Skum!”

text och foto: michael lindström
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