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Ledare

i tid inför semestern har du 
fått Humblebladet i handen så 
att ni kan läsa om både Maltes 
och andras ölevenemang under 
stundande ledigheter.

Det har hänt ganska mycket 
sedan förra numret kom ut. En 
stor uppslutning av olika kro-
gar gjorde Malmö Beer Week 
till en underbar vecka. Man 
kunde grotta ner sig i ölets 
värld i form av provningar och 
ölmiddagar, träffa bryggare, smaka öl från storflaskor som 
öppnades till veckans ära – ja det fanns oändligt många event 
och jag hoppas ni hittade något av intresse.

Öltipspromenaden som ägde rum i maj var den elfte i ord-
ningen. Tio krogar var med som medarrangörer. Som vanligt 
sken solen och 322 personer lämnade in sin tipskupong. Det 
som var lite extra roligt det här året var att vi hade väldigt 
många nya personer som gick promenaden och fick uppleva 
nya ställen och en trevlig gemenskap mellan de som deltog. 

Det som är kvar av årets arrangemang är Maltepubarna, 
som äger rum den första fredagen varje månad, pubrundan i 
Köpenhamn i september, Hembrygdsfestivalen i oktober och 
årsmötet i november. Är ni bryggare och vill delta i hem-
brygdsfestivalen så är den öppen för alla, pubrundan likaså 
och till årsmötet har vi en spännande aktivitet planerad för 
medlemmarna. 

Som du också vet har vi börjat fokusera på större evene-
mang, men en återstående provning som vi fortfarande kör 
är med temat ”mörkisar” som brukar hållas i början av året, 
med största sannolikhet även nästa år. Skälet är helt enkelt att 
jag och Lasse Karlsson som hållit mörkisprovningarna har 
en stor förkärlek till stout och andra mörka ölsorter – och vill 
dela med oss av detta svarta guld.

Vill du vara aktiv i Sällskapet Malte finns det just nu två 
alternativ: som funktionär under hembrygdsfestivalen eller 
vara aktiv i styrelsen – kontakta valberedningen så tar de med 
sig detta inför kommande nomineringar!

Önskar dig en underbar sommar! Högt skum!
lisa snellström

ordförande sällskapet malte

Ännu ett år 
fullt av 
Malte-aktiviteter

Ordförande Lisa Snellström

www.saebybrewhouse.se
Ring oss gärna för mer information, tfn. 0701-888 030

Besöksadress; Kustgatan 76, 25270 RÅÅ

SB
Säby Brygghus
Säby Brygghus

Smart utrustning och utbildning 
för hembryggare och hantverksbryggeri

Brygg 52
Ett svenskt bryggverk med stora möjligheter

 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
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folkölsfestival hölls 
det för tredje året vid 
Örebrokiosken i Hel-
singborg den 24-25 maj. 
Brewski, råå, Höganäs, 
Ödåkra och Brekeriet 
var bryggerierna på plats 
och det fanns folköl från 
andra också. Det blir 
ytterligare en folköls-
festival i samband med 
Brewskivalen i augusti.

två spelare i fotbolls-
laget hif i Helsingborg 
går in med pengar och 
blir delägare i råå Bryg-
geri. Bryggeriet behöver 
nytt kapital på grund av 
investeringar.

på den danska ölfestiva-
len i Köpenhamn 23-25 
maj delade ett danskt 
och ett engelskt öl 
förstaplatsen som mest 
rejtade öl av besökarna. 
Red Wedding från Fanø 
Bryghus (Imperial stout, 
11,4 %) och Glory från 
Northern Monk fick 
båda en genomsnittlig 
rejting på 4,58. På andra 
plats kom Canadian 
Breakfast Stout från Foun-
ders (American Imperial 
Stout, 11,6 %) och på 
tredje Sort Dessertøl från 
Bryghuset No5 (Barley 
Wine, 14 %).

boltens Gård vid 
Godthersgade i Kö-
penhamn har nu en 
matmarknad och en 
Brooklyn Brewery-bar. 

Boltens Food Court är därmed 
det första ställe i Skandinavien 
med en bar som bara serverar 
New York-bryggeriets öl.

danska bryGGjätten Royal 
Unibrew har numera ett 
premium brand med namnet 
Kissmeyer. Och bakom finns 
förstås den välkände brygga-
ren Anders Kissmeyer som en 
gång i tiden startade Nørrebro 
Bryghus i Köpenhamn. Danska 
ölentusiaster är kritiska till att 
ölen, som nu finns i danska 
varuhus, har en design som ser 
ut precis som att komma från 
små hantverksbryggerier.

carlsberGs husbryGGeri 
Jacobsen flyttar merparten 
av bryggningen från Valby i 
Köpenhamn till Fredericia där 
man brygger allt sitt övriga öl. 
Nästa år ska ett nytt själv-
ständigt brygghus stå klart i 
Fredericia. Bryggningen i Valby 
kommer att finnas kvar och 
där ska man utveckla nya öl, 
producera mindre batcher och 
mer komplexa öl.

boston beer company har 
köpt Dogfish Head Brewery 
med säte i Delaware. Affären 

uppgår till cirka 2,5 
miljarder kronor och ska 
godkännas av ameri-
kanska myndigheter 
innan den är helt klar. 
Bostonbryggeriet är mest 
känt för sina öl i Samuel 
Adams-serien. Dogfish 
har funnits sedan 1995 
och brygger en hel del 
suröl.

hantverksbryGGeri-
trenden börjar sakta in 
i Storbritannien. Under 
2018 öppnade åtta nya 
hantverksbryggerier, 
jämfört med 2017 då 395 
startade. 

i samband med vägarbete ut-
anför Cambridge i England har 
det äldsta beviset på ölbrygg-
ning i landet hittats. Ölrester 
från cirka år 400 före Kristus 
grävdes fram samtidigt med 
tecken på gröt- och brödtill-
verkning. 

brittiska pubkedjan 
Wetherspoon har börjat sina 
förberedelser för Brexit. Öl 
och vin från eu-länder har 
försvunnit från sortimentet. 
I stället satsar de på vin från 
Australien, Nya Zeeland och 
Argentina och brittiska ölsor-
ter. Kunderna uppges inte rea-
gera särskilt starkt på bristen av 
europeiska öl.

bryGGeriet seven bro7hers 
i Manchester brygger ett öl 
som heter Throw Away ipa. 
Inget konstigt med det förutom 
att ölet är bryggt med cornfla-

kes. Kellogs, som producerar 
cornflakes, kasserar stora kvan-
titeter cornflakes på grund av 
att de är för stora, för små, eller 
brända. Nu skänker Kellogs 
dessa cornflakes till bryggeriet 
som använder 60 kilo i varje 
bryggning, vilket utgör 30 
procent av maltbehovet.

den Globala bryggerijätten 
AB InBev har beslutat att 
använda namnet Budweiser 
Brewing Company för all verk-
samhet i Storbritannien. 

antalet pubar i Storbritan-
nien har minskat från 52 000 
till 39 000 under perioden 
2001 till 2019. De som minskar 
mest är de små, de som har upp 
till tio anställda.
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Maltes öltipspromenad genomför-
des för elfte året i rad i Malmö den 
18 maj. Nära 400 ölintresserade 
deltog.

Det har blivit en tradition i Sällskapet 
Maltes hemmatrakter att på våren samla 
ihop en massa ölentusiaster och gå ut och 
gå (ok, cykla går också bra).

Ötipspromenadens koncept är enkelt. 
Du går in på en av de deltagande krogarna 
och hämtar en tipslapp. Sedan letar du 
upp krogen du befinner dig på i listan och 
gissar vilken öl du har fått när du beställde 
Maltes tipspromenad-öl. Sedan använder 
du dig av kartan på baksidan av tipslappen 
och tar dig vidare till fler krogar. 

Antalet deltagare i årets öltipsprome-
nad närmade sig 400, men antalet digitalt 

inlämnade talonger hamnade på 322. Kul 
var också att en ny krog deltog i årets öl-
tipspromenad, nämligen Slagthuset mmx.

Vinnaren av promenaden heter Martin 
Nilsson, som fick åtta rätt av tio möjliga. 
Priset var ett presentkort från Bishop’s 
Arms och gratis deltagande i ett par av 
Maltes ölprovningar.

I år deltog tio krogar i öltipspromena-
den: Beer Ditch, BrewDog Bar, Malmö 
Brewing Co & Taproom, Restaurang Met-
ro, Peas & Honey Public House, Slagthuset 
mmx, Syltan Kök & Bar, Bishop’s Arms 
Gustav, Green Lion Inn, Tröls Speakeasy 
& Bottleshop.

text och foto: michael lindström

Välbesökt öltipspromenad 
i vårfint Malmö
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Öltipspromenad

Öltipspromenaden tog deltagarna runt hela Malmö, även denna gång i soligt väder.
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Ölfestivaler

Utökad dryckesfestival på Möllan
Efter förra årets succé var det den 16 februari 
dags igen för Skånes Dryckesproducenter att 
bjuda in till Mitt Möllan, en festival i Malmö med 
bara hantverksmässigt producerad dryck från 
Skåne! 

Till skillnad från i fjol hade man mer än dubblerat festi-
valområdet och därmed gjort plats för fler utställare. Även i 
år stod Malmös mest spännande foodcourt för förtäringen 
med bland andra Scandwich och Pizza Del Sud. En annan 
nyhet på årets festival var att Björn Löfgren, även känd som 
Björnguiden, höll i ett quiz i lokalerna. Uppslutning i år var 
starkare än förra året med uppskattningsvis 6 000 besökare 
under dagen.

Deltagande dryckesproducenter:
Brygghuset Finn, Chad Beer, Lilla Ölfabriken, Lundabryg-
geriet, Nerdbrewing, Malmö Brewing, Hyllie Bryggeri, 
Remmarlöv Gårdsbryggeri, Hasse fasan, Charlis Brygghus, 
råå Bryggeri, Åhusbryggeri & Restaurang, Brekeriet, Syd-
kustens, The Uncharted Brewing Company, Pax Brygghus, 
Häxkitteln, Benchwarmers Brewing Co, Rocket Brewing 
Company, Ødåkra Brygghus, Syskonhem, Friends Company 
Brewing.

text och foto: michael lindström

mmx beer club är ett arrangemang av Great Swedish 
Beer Festival som hölls i Slagthuset MMX i Malmö den 
11 april. Det kan ses som en presentation av olika bryggeri 
som kommer att närvara vid höstens festival. Denna afton 
gick i surölets tecken med utvalda läckerheter ur Brekeriet, 
Psychopipes och Jackdaw Brewerys sortiment.

Eventet gästades även av ölpodden What’s On Tap som 
intervjuade bryggerierna på en liten uppbyggd scen och 
finns att lyssna på där du hittar dina podcasts.

text och foto: michael lindström

Surölskväll på  
Slagthuset MMX



humlebladet #1:2019 8

”Stone Brewing Berlin: Too big, 
too bold, too soon”. Så skrev 
Stonebryggeriets grundare Greg 
Koch i ett pressmeddelande 
i början av april 2019, då han 
tillkännagav att Berlinsatsningen 
var över. Men stället lever kvar i 
Brewdogs regi.

Ännu en bryggerisatsning i Europa, The 
Stone Brewing World Bistro & Gardens – 
Berlin, har gått i graven. Jag är glad att jag 
hann dit innan dörrarna stängdes den 30 
april.

Malmö blev min nya hemvist 2009 och 
det var även då som jag insåg att öl var så 
mycket mer än en stor stark eller en pint 

på en engelsk pub. Ett av de första öl som 
gjorde att jag omvärderade ölvärlden var 
just Stones Ruination ipa – helt plötsligt 
fanns ett öl som hade smaker, dofter och 
en komplexitet jag tidigare inte upplevt. 
Det var nu min ölresa började, via krogen 
men också genom resor till bland annat 
usa och San Diego.

Smaksensationer
Stone Brewing World Bistro & Gardens 
i Escondido var ett givet utflyktsmål de 
gånger jag var i just San Diego. Ölet i 
kombination med att deras restaurang är 
bland de mest spännande smaksensatio-
ner jag varit med om – varenda munsbit i 
restaurangen hade något öl i receptet och 

smaklökarna levde loppan.
När jag för några år sedan hörde att Sto-

ne gjorde samma satsning i Berlin blev jag 
eld och lågor, men till min stora förtret tog 
det mig flera år att ta mig dit och försöka 
uppleva samma eufori jag upplevt i USA. 

Samma atmosfär
Var det då samma känsla när man kom 
till Berlin? Saken är den att jag kan inte 
riktigt säga ja eller nej till det eftersom 
besöket skedde bland de sista dagarna de 
höll öppet. Det som var bland de bästa var 
atmosfären i byggnaden och den enorma 
trädgården där de verkligen fått med 
känslan från San Diego. Samtidigt förstår 
jag att det är svårt att få snurr på en verk-

Stone föll som en sten i 
Berlin – Brewdog tar över
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Pubbesök

samhet som ligger lite väl långt ifrån de 
centrala delarna av Berlin. Det inte var helt 
enkelt att ta sig dit och hem.

Det är känt sedan en tid att Brewdog tog 
över från maj och som Greg Koch skrev 
i sitt pressmeddelande kommer ett annat 
bra bryggeri fortsätta i samma byggnader. 
”The facility itself – that grand ole 1901 
gasworks property with the lovely old 
bones – will be under the stewardship of a 
different (and great) craft beer company”.

Brewdog ska ändra en hel del, baren 
kommer flyttas, möjligheter för hembryg-
gare att brygga storskaligt och sälja sin öl 
kommer finnas, arbetsplatser för kring-
flackande affärsresenärer och ett ölmuse-
eum kommer byggas. 

Hundar välkomna
Under maj har det hållits stängt, men 
när ni läser denna artikel kanske de 
redan öppnat och börjat visa upp sin 
nya vision med öl och människor i 
centrum och fortfarande med den 
stora trädgården i fokus som själv-
klart har en specialdesignad del för 
hundar.

En ny resa till Berlin behöver 
bokas, tänk vilken tur att man har en 
semester i annalkande som behöver 
fyllas med aktiviteter.

text och foto: lisa snellström

Läs mer om Stone i Berlin: 
www.stonebrewing.eu/blog/venues/2019/farewell-stone-
brewing-berlin-too-big-too-bold-too-soon
https://blog.brewdog.com/blog/brewdog-berlin-brewery-
-an-update
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Malmö Beer Week drog igång den 
8 mars med många aktiviteter på 
de bästa ölkrogarna i staden och 
avslutades helgen därpå med 
Malmö Öl & Whiskyfestival.

Årets upplaga av ölveckan inleddes med 
att veckans alldeles egna öl presenterades. 
Det var Brygghuset Finn i Landskrona 
som bryggt tillsammans med Brewdog i 
Skottland och skapat en ipa med namnet 
Two Way Street. Presentationen skedde på 
Brewdogs bar i Malmö och representan-
ter för Sällskapet Malte fanns förstås på 
plats eftersom det är föreningen som står 
bakom Malmö Beer Week.

Veckan fortsatte med många event och 
aktiviteter på Malmös bästa ölställen. På 
Bishop’s Arms Savoy samlades en kväll tre 
skånska bryggerier och visade upp några 

av sina öl. De var Sydkustens Gårdsbryg-
geri, Pax Brygghus och Höganäs Bryggeri. 

Sydkusten har sitt säte i Böste utanför 
Trelleborg och drivs av paret Elin Gun-
narsson och Christian Örnberg. De har 
jobbat som journalister och bodde i Stock-
holm när intresset för ölbryggning väcktes 
när de gjorde reportage om småskaligt 
mathantverk. De beslutade att flytta till 
Skåne och utveckla bryggandet.

– Vi köpte en gård med loge och stall, 
men från början var det äppelmust som vi 
producerade, förklarade Elin.

Bryggverket de använder är egenkon-
struerat och tillverkningen startade hösten 
2018. Ölen finns lokalt på Söderslätt och 
på en del pubar i Malmö. 

– Vi brygger det vi tycker är kul och 
testar ganska fritt. Vi vill ha cirka fyra öl 
i fasta sortimentet och komplettera med 

säsongsöl, sade Christian.
På Bishop’s fanns riktigt goda Skypunch 

Imperial Stout med hela 11,5 procent, som 
smakade kaffe, mörk choklad och vanilj.

Pax Brygghus ligger i Flyinge nära Es-
löv och presenterade på Bishop’s ölen Pax 
Rapid och Lab 28. Rapid är en ljus lager 
på fem procent med amerikansk humle. 
Den har en frisk, maltig smak med drag av 
citrus. Lab 28 är en imperial/dubbel ipa på 
8 procent.

Höganäs Bryggeri representerades av 
Magnus Einarsen som berättade hur bryg-
geriet vuxit på kort tid.

– Vi startade bryggeriet och restaurang-
en Garage samtidigt och båda är fram-
gångsrika. Vi brygger 26 000 liter i veckan 
nu, berättade han.

Höganäs vill vara ett craft-bryggeri och 
inte växa hur mycket som helst. Avsätt-

Malmö Beer Week med eget öl
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Malmö Beer Week

Malmö Beer Week med eget öl
ningen av ölen är fördelad med 30 procent 
till Systembolaget och 70 till pubar och 
restauranger.

På Bishop’s hade Höganäs med sig ölet 
Four Stroke, en New England Style-ish ipa 
med mycket av humlesorterna Mosaic och 
Citra. Även Hibiscus apa fanns med.  

text och foto: per lindholm

Motstående sida: Elin och Christian driver 
Sydkustens Gårdsbryggeri tillsammans. 
Nedan till vänster: Magnus Einarsson från 
Höganäs Bryggeri. 
Nedan till höger: Ölintresserade pubbesökaren 
Michael Andersson gillade ölen från Höganäs. 
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Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor.

Läs om våra öl och kolla in vår webshop på sibbarpshusbryggeri.se
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Ölfestival

Skånes Dryckesproducenters 
andra arrangemang för i år kol-
liderade olyckligtvis med Maltes 
öltipspromenad den 18 maj. 
Liksom arrangemanget i februari 
var detta en repris av förra årets 
vårfestival, som också då var 
förlagd till Malmö Folkets Park. 

På plats fick besökaren träffa dryckespro-
ducenter från hela Skåne! Likt en annan 
lokal ölfestival - Hoppapalooza - fanns 

flera foodtrucks, bland andra Casseroll 
Food Truck och Twins Veggie Burgers, 
uppställda i festivalområdet. 

Ett annat bra initiativ som även Hoppa-
palooza körde med förra året var att man 
i ett försök att minska miljöpåverkan an-
vände återanvändningsbara plastglas som 
man fick ta med sig hem efter festivalen! 

Dryckesproducenter som deltog: 
Brygghuset Finn, Charlis Brygghus, Hyllie 
Bryggeri, Sibbarps Husbryggeri, Hasse 

fasan, Lilla Ölfabriken, Chad Beer, Ner-
dbrewing, Häxkitteln Brekeriet, Rocket 
Brewing Company, Remmarlöv Gårds-
bryggeri, Malmö Brewing Co, Lunda-
bryggeriet, Limhamns Bryggeri, Skånska 
Spritfabriken, Lundberg Classic, Friends 
Company Brewing.

text och foto: michael lindström

Folkets Dryckesfestival 
i soliga Folkets Park
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Lokal mat och dryck var temat när 
korvproducenten Per i Viken höll 
sin festival i Höganäs den 26 och 
27 april. Många skånska brygge-
rier fanns på plats och Sällskapet 
Malte dök upp med en hel buss-
last besökare.

Flera tusen personer kom till Blå hallen i 
Höganäs under festivalens två dagar. 20 
bryggerier från Skåne fanns på plats och 
utanför hallen kunde man köpa mat från 
bland annat Holy Smoke.

Per i Viken har en lång historia som 
leverantör av köttprodukter, som korv, 

leverpastej och fläsk med mera. Festival-
generalen heter Jeff Flindt och arbetar till 
vardags som chaufför på Per i Viken.

Malte hade hyrt en buss som tog med-
lemmar från Malmö till Höganäs via Lund 
där ett stort gäng från Brewclub steg på. 
Färden gick smidigt tack vare goda öl som 
fanns med på bussen.

Friends Company är ett fantombryggeri 
från Helsingborg. Deras I love Mandarins 
neipa på 6,3 procent var en perfekt start 
på festivalbesöket med mandarin i både 
doft och smak. Ölet är bryggt på Råå 
bryggeri.

Dagen rullade på med smakprover från 

ett flertal bra bryggerier som Lerberget, 
Viken, Helsingborg, Ödåkra och Hö-
ganäs. Höganäs nya Brut ipa, High Nose 
Brutus, var en trevlig överraskning. Malmö 
Brewings Dessert var en exceptionell av-
slutning på en trevlig festivaldag.

– Det var en lyckad festival, inte minst 
för att det fanns gott om tid att prata med 
bryggerierna, kommenterar Lars Karlsson 
i Sällskapet Maltes styrelse.

Bryggerier som fanns på plats:
Benchwarmers, Brekeriet, Brewski, Brygg-
huset Finn, Friends Company, Fulltofta, 
Helsingborgs Bryggeri, Hyllie Bryggeri, 

Extravagant festival i  
Höganäs lockade Malte

Ölfestival

Gott om tid att prata med bryggarna uppskattades av många besökare. 
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Bokrecension

Gustav Lindh: Brygga öl –från 
nybörjare till avancerad ölbryg-
gare (Bokförlaget Semic)
För den som inte kan så mycket 
om ölbryggning är detta en suve-
rän guide. Man kan nästan säga 
att det är en bryggarguide för 
dummies. 

Boken börjar med att kort förklara hur 
man gör öl och de olika momenten: mälta, 
krossa, mäska, laka, koka, kyla, jäsa och 
flaska. Man får även i korthet beskrivet 
olika bryggmetoder och de olika ingredi-
enserna (vatten, malt, humle, jäst). Även 
olika bryggarbegrepp som IBU beskrivs. 
Också delen om vilken basutrustning som 
behövs och kostnader är viktig. 

Nästa del av boken avhandlar hur man 
kan göra ett bra öl med enkla medel. Den-
na del innehåller även lite tips om vad som 
kan gå fel, alltså vanliga nybörjarmisstag. 

Bokens största fokus läggs på bra tips 
om hur du utvecklar din bryggmetod. Allt 
ifrån vilket vatten du använder, vilken typ 
av ingredienser du tillsätter och vilken 
utrustning som används. Det ges även lite 
tips om hur du utvärderar din öl. Boken 
avslutas med en mindre receptsamling.

Många hembryggare kanske känner till 
Gustav Lindh från hans blogg Lindh Craft 
Beer (http://www.lindhcraftbeer.com/) 
där han skriver massor om ölbryggning. 
Den flitige hembryggaren har kanske stött 
på Gustav vid någon hembryggartävling 
då han även är utbildad shbf domare.

text: michael lindström

Bryggarguide för dummies

Höganäs Bryggeri, Hönsinge Hantwerksbryggeri, Klackabacken, 
Kullens Bryggeri, Lerbergets, Malmö Brewing/Malmö Meadery, 
Pax Brygghus, Remmarlöv, råå Bryggeri, Sibbarps Husbryggeri, 
Skelderwiken, South Plains, Vikens Bryggeri, Ödåkra

text och foto: per lindholm

Ovan: Maltes styrelseledamot Fredrik Abrahamson provade korv från 
Per i Viken. 
Till höger: Fantombryggarna Friends från Helsingborg serverade manda-
rinöl. 
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