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Ledare

Vilket konstigt år 2020 blev. 
En trevlig början, men 

sedan satte det där viruset 
klorna i världen och alla fick 
tänka om. Nu undrar man ju 
när vi ska kunna återgår till 
ett normalt liv igen?

Pubar och restauranger 
blev folktomma, resor och 
evenemang ställdes in. Fö-
retag, bryggerier och andra 
aktörer gick – eller går – på 
knäna.

Sakta började samhället återigen öppna upp under som-
maren och många upptäckte att Sverige inte är så tokigt 
som semesterland. Några kanske till och med upptäckte 
nya bryggerier och lokala öl när de färdades inom vårt 
avlånga land.
Men så återkom eländet under hösten och på vissa sätt 
i ännu värre form än tidigare. Den redan hårt drabbade 
ölnäringen fick lida hårt på nytt. Myndigheterna tvingades 
fatta tuffa beslut om antal personer på lokal och strikta 
tidsregler för alkoholservering.

Samtidigt är det intressant att se hur en pandemi inte 
bara orsakar lidande och besvär utan även kan få kreativi-
teten att flöda. Både för att få in pengar och för att få utlopp 
för det intresse många av oss delar inom ölområdet, där ett 
exempel är att flertalet onlineprovningar genomförts. 

Sällskapet Malte har, som ideell förening, ställt in större 
aktiviteter som öltipspromenaden och hembrygdsfestiva-
len. Detta då de skulle innebära en för stor mängd personer 
som samlades på samma ställe. Vi hoppas så klart på en 
ljusning nästa år så att vi kan återuppta aktiviteterna igen.

För att försöka göra det lite enklare för våra medlemmar 
tog styrelsen beslut om att de som betalat medlemskap hos 
Sällskapet Malte från och med mars 2020 får medlemskap 
till och med den 31 december 2021. Som vi gått ut med har 
ni numera ert medlemskort i mobilen (alternativt datorn). 
Ni kan även gå in på er medlemssida för att se status på 
medlemskapet.

Vi lyfter glasen, förhoppningsvis fyllt med ett gott öl, 
och hoppas på en tid som snart går tillbaka till det mer 
normala.

lisa snellström

ordförande sällskapet malte

Kan vi återgå 
till normalläge 
snart?

Ordförande Lisa Snellström

Alkoholkon
sumtion under 
graviditeten kan 
skada barnet.

Smak odlad
i Skånes jord
Vi har till denna jul kokat ihop två öl som är så skånska som öl i dag kan 
bli. Lunds Julöl 2020 Skånsk Lager är till 97% bryggd på malt och 
humle från Skåne. En lager på 5,8 vol% som vi bryggt på gammalt bayerskt 
sätt med dekoktionsmäskning – som ger en unik smakkvalitet åt vårt öl. 
Den ekologiskt certifierade malten kommer från skånska gårdar, samma sak 
med humlen, cascade och magnumhumlen kommer från Korngården utanför 
Staffanstorp.
 Lunds Julöl 2020 Björnen Sover Brown Ale 5,8 vol%, är också 
bryggd på skånsk malt, men vi har spetsat den med CaraAroma-malt från 
Weyermann i Bamberg. Humlen är saphirhumle som 
också den kommer från Korngården. Ölet är bryggt 
som en lite mörkare skotsk ale, fyllig och rund 
smak från generöst med malt och en mjuk arom 
från humlen.
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så många som 59 julöl 
fanns det att välja mel-
lan på Systembolaget i 
år. Och det var en salig 
blandning. Allt från 
brittisk ale till ameri-
kansk sådan och mörk 
lager, belgisk kryddig 
superstark öl, porter, 
IPA med apelsinskal… 
Ja, bara fantasin sätter 
gränser. I många länder 
har julöl inget gemen-
samt annat än att det 
säljs inför jul. 

På systemet fanns 
som vanligt en del ame-
rikanska julöl, men vis-
ste ni att de första som 
bryggde julöl i Amerika 
var svenskar? Jo, det 
var de första emigran-
terna som i nuvarande 
Delaware grundade 
kolonin New Sweden på 
1600-talet. 

höganäs bryggeri 
har förädlat rom från 
Sydamerika och säljer 
nu de drygt 1100 
flaskorna. Romen kom 
i ekfat som bryggeriet 
köpte för att lagra öl. 
Nu har romen legat 
i olika sorters ekfat 
och håller 53 procents 
alkohol.

skånska bryggarna 
Nerdbrewing, Chad 
Beer och Elmeleven 
stärker sitt samarbete 
genom det gemen-
samma företagsnamnet 
Molecule. De har bryggt 
på Lilla Ölfabriken i 
Malmö men förväntas 

flytta till ny lokal med större 
utrymme. 

investmentbolaget Röko, 
som köpt Dalabryggeriet 
Oppigårds, säger att de inte 
tänker ändra något kring 
bryggeriet. Bryggeriets ort 
och organisation ska behål-
las och Röko kommer inte 
att sälja Oppigårds, enligt ett 
uttalande från bolagets VD 
Tomas Billing.

trots att Systembolagets 
försäljning av lokala öl ökar 
markant utgör den endast en 
liten del av den totala ölför-
säljningen. Det senaste året 
har försäljningen av lokala öl 
ökat med 41 procent, men den 
når bara upp till 1,4 procent 
av ölförsäljningen.

stockholm beer & Whisky 
Festival genomfördes inte i 
höstas av nu välbekanta skäl. 
Det var den 29:e upplagan i 
ordningen. Festivalen är dock 
inte inställd utan förskjuts till 
våren då den genomförs i en 
begränsad version och fullt ut 
igen hösten 2021.

superbryggaren AB InBev 
sålde 2,6 procent mer öl 
det senaste halvåret, trots 
coronatider. Folk dricker mer 
hemma då krogen är stängd, 
tydligen. Företaget har bland 
annat kända lagermärken 
som Budweiser och Corona.

öltidningen c/o Hops som 
under lång tid dragits med 
finansieringsproblem ska 
utkomma med ett nummer i 
slutet av 2020 och nästa till 

sommaren 2021, enligt grun-
daren Johan Holm.

gårdsförsäljning av 
alkohol ska ju utredas och 
utredare blir Elisabeth Nils-
son, tidigare landshövding i 
Östergötland. Utredningen 
ska vara klar i början på 
december nästa år och man 
ska titta på möjligheterna att 
kombinera gårdsförsäljning 
med Systembolaget. 

”Det är viktigt att folk-
hälsan inte försämras vid 
ett eventuellt införande av 
gårdsförsäljning, bland annat 
genom en ökad alkoholkon-
sumtion. Utredaren ska där-
för analysera vilka eventuella 
folkhälsokonsekvenser som 
ett eventuellt införande kan 
innebära.”, skriver Socialde-
partementet om uppdraget.

brittiska ölkonsumentför-
eningen CAMRA – Campaign 
for Real Ale, fyller 50 år under 
2021. Om coronapandemin 
tillåter kommer ett omfat-
tande utbud av firanden och 
festivaler att genomföras. 
Fortfarande finns några av 
grundarna kvar i aktiva roller 
i föreningen.

i snitt riskerar en av fyra 
pubar i England att gå i kon-
kurs på grund av coronapan-
demin och de lockdowns den 
medfört. British Beer & Pub 
Association uppger att om-
kring 12 000 pubar riskerar 
att behöva stänga permanent 
om inte regeringen stödjer 
dem ekonomiskt på längre 
sikt än nu. Även bryggerier 
ligger i riskzonen.

pubar i Storbritannien som 
läggs ut till försäljning blir 
lägre värderade nu än innan 
pandemin eftersom värde-
ringen baseras på vinster som 
gjorts i coronatider. Detta 
kan innebära ett upp till 20 
procent lägre pris än för ett 
år sedan. 

engelsmannen Peter Nor-
bury har ägnat de senaste 32 
åren åt att besöka pubar i hela 
Storbritannien som finns eller 
har funnits med i CAMRA:s 
Good Beer Guide. Nu, vid 87 
års ålder, har han nått upp 
till 1000 pubar. Med sig på 
utflykterna har han ibland 
haft hustrun, ibland sonen 
eller kompisen Brian.

affären mellan Carlsberg 
och brittiska bryggeriet 
Marston’s har fått grönt ljus 
av konkurrensmyndigheten, 
som säger att köpet inte ger 
upphov till negativa inverk-
ningar på ölmarknaden. 
CAMRA har uttryck sin oro 
för minskat ölutbud för kon-
sumenterna i takt med att allt 
fler brittiska bryggerier köps 
upp av internationella jättar.

minocqua brewing i 
Wisconsin har bryggt en 
Biden Beer efter USA:s näste 
president Joe Biden. Ölet är 
av typen kölsch. Bryggeriä-
garen har stöttat Biden under 
valkampanjen. Ölet uppges 
sälja över förväntan. Undra 
vem som kommer att brygga 
Trump Bitter...?
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Mötet inleddes efter sedvanlig Malteskål 
med att ordförande Lisa Snellström 
redogjorde för verksamhetsåret. 

Coronapandemin har varit mycket 
begränsande för Sällskapet Maltes 
aktiviteter det senaste verksamhets-
året. De har i huvudsak fått ställas in. 
En medlemsprovning hanns med innan 
coronaläget blev för allvarligt liksom 
Malmö Beer Week, som blev den sista 
aktiviteten. Maltepubar för medlemmar 
har dock fortsatt en gång i månaden på 

utvalda pubar i Malmö, förutom en som 
genomfördes online.

Vinst för 2020
Föreningens räkenskapsår sträcker sig 
från den 1 september 2019 till den 31 
augusti 2020. De var ett bra år eko-
nomiskt med en omsättning på cirka 
100 000 kronor och en vinst på 10 000 
kronor. 

Medlemsavgifter är den största 
inkomstkällan följt av hembrygds-
festivalen 2019, som räknas in i detta 
räkenskapsår.

– Nästa år blir magrare eftersom vi 
inte kunde genomföra hembrygdsfes-
tivalen 2020, kommenterade kassören 
Fredrik Abrahamson.

Årsmötet godkände en ändring av 
medlemsavgifterna som innebär att 
ungdomsrabatten tas bort och att det nu 
kostar 200 kronor för enskild medlem 
och 300 kronor för hushåll. 

Stadgeändringar
Årsmötet godkände ett par inkomna 
motioner om att styrelsemedlemmar 
måste vara medlemmar i föreningen. 
En justering gjordes också om att även 
styrelsemedlemmar kan uteslutas ur 
föreningen om de bryter mot stadgar 
eller genom handlande åsamkar fören-
ingen skada.

Ändring av stadgarna görs med majo-
ritetsbeslut vid två på varandra följande 
medlemsmöten varav det ena ska vara 
årsmötet. Därför kommer ett medlems-
möte att genomföras under 2021.

Nya i styrelsen
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 
Omval och nyval av styrelseledamöter 
och suppleanter gjordes enligt följande:
• Lisa Snellström, ordförande, 1 år 

kvar
• Lars Karlsson, vice ordförande, 

omval 2 år

Första digitala årsmötet 
för Sällskapet Malte

Årsmötet på Bishop’s Arms Gustav Aldofs torg besöktes av några få medlemmar medan några fler deltog via länk.

Precis som många arbetsplat-
ser måste Sällskapet Malte i år 
anpassa sig efter den rådande 
pandemin. Årsmötet den 28 no-
vember fick genomföras med en 
minimal styrka från främst sty-
relsen på plats på Bishop’s Arms 
Gustav Adolfs Torg i Malmö och 
resten av deltagarna online.
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Årsmöte

• Fredrik Abrahamson, kassör, omval 
2 år 

• Mats Renström, sekreterare, 1 år 
kvar

• Per Lindholm, redaktör, 1 år kvar
• Johan Malmlöf, ledamot, nyval 2 år
• Heléne Dahl, ledamot, omval 2 år
• Lotta Abramo, ledamot, omval 2 år
• Michael Lindström, ledamot, 1 år 

kvar
• Stefan Jonholm, ledamot, omval 2 år
• Helena Engström, suppleant, nyval 

1 år
• Peter Mårtensson, suppleant, nyval 

1 år
Till revisorer valdes Johan Perup 

(omval), Eva Nagy (omval) och Eva-Lou 
Gustafsson (omval). Till valberedning 
valdes Johan Perup (sammankallande), 
Li Johansson (ledamot) och Anja Perup 
(ledamot).

text: per lindholm

foto: ulrika rask-lindholm

Styrelsen i Malte delar varje år 
ut Maltepriset till en stark ölper-
sonlighet som gynnat ölkulturen 
i Skåne och ölvärlden i övrigt. I 
år delades två pris ut postumt.

Priserna gick till Jonas Carlsson Stroh 
respektive Benny Sundberg, som 
båda avled i alltför unga år 
under 2019.

Jonas var engagerad i 
Sällskapet Malte under 
lång tid, bland annat som 
ordförande. Han var dri-
vande i flera av föreningens 
evenemang. ”Genom sin 
stora passion för öl och 
människor blev han en 
stor inspirationskällaför 
hembryggare och bryggare. 

Jonas tog sig alltid an och gav sig tid 
för alla som delade hans ölintresse”, 
skriver styrelsen i motiveringen.

Benny var bryggare och ölimportör 
och hade även ett stort intresse för 
whisky. Han bidrog med stort engage-
mang ”till ölkulturens spridning i vår 
del av landet från slutet av 1990-talet 

fram till sin för tidiga bortgång”, står 
det i motiveringen.

Priserna mottogs av Jonas änka 
Tove och Bennys änka Irene.

text: per lindholm

foto: johan perup, ulrika rask-lindholm

Två Maltepris delades ut postumt

Lars Ahlgren, livstidsmedlem, höjde glaset i en Malteskål. Med hjälp av en upp-
monterad mobilkamera kunde medlemmar delta på distans.

Tove Stroh mottog Maltepriset 
till Jonas minne.
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Bryggeribesök

South Plains Brewing Co var ett av 
Skånes första mikrobryggerier när 
de slog upp portarna i den gamla 
korvfabriken på Norbergsgatan i 
Malmö i juli 2012. Åtta år senare 
kände bryggeriets ägare och 
bryggare Jeffrey Brown att det 
var dags att gå vidare om han ville 
fortsätta utveckla sin verksamhet.

Då bryggeriets sortiment ständigt 
ökat fanns det helt enkelt inte plats i 
lokalerna på Norbergsgatan. Samtidigt 
började hyran stiga. Tanken på att flytta 
verksamheten hade funnits ett tag, men 
att hitta en lokal lämplig för livsmedels-
produktion är inte alltid det lättaste.

I november 2019 fick Jeffrey nys om en 
perfekt lokal ute i Norra Hamnen, men 
hyran passade inte bryggeriets budget. 
Lokalen stod dock tom ytterligare ett 
par månader och till slut kom parterna 
överens. I månadsskiftet juni/juli gick 
flyttlasset från det multikulturella och 
livfulla Norra Grängesbergs-området till 
det betydligt lugnare Norra Hamnen. 

Nya tankar i nya lokalen
I samband med flytten och det utökade 
utrymmet, ja nästan fyrdubbelt jämfört 
med de gamla lokalerna, passade bryg-
geriet på att investera i tre nya 2500-li-
ters tankar. Allt i de nya lokalerna är 
inte perfekt än utan vissa smådetaljer 
återstår. Bland annat att anpassa kylsys-
temet, men det får ta den tid det tar. 

Produktionen är dock i full gång och 
några större avbrott har inte förekom-
mit. Men det krävdes bland annat ett 
nytt elsystem, nytt avlopp och nya vat-
tenrör liksom ett nytt golv.

Förutom South Plains två storsäljare 
IPA:n och APA:n så har även den mörka 
IPA:n Burning Witch tagit fart på Sys-
tembolagets försäljningslista. Saisonen 

Jus Zombie och stouten Used Motor 
Oil tillhör numera också bryggeriets 
standardrepertoar. En kul grej är att 
när Jeffrey släppte sin IPA 2012 räkna-
des den som extrem, men idag ses den 
som ett helt vanligt öl fastän receptet i 
stort sett är detsamma. Den minnesgode 
Maltemedlemmen kanske kommer ihåg 
att just den ölen vann tredjepris i Maltes 
Hembrygdsfestival 2011…

Lageröl på fat
I och med den större lokalen kan brygge-
riets lagerhållning utökas, vilket ger nya 
möjligheter. South Plains kommer även 
att fokusera på folkölsproduktionen och 
bryggeriets lageröl, som företrädesvis 
säljs på fat, kan ges större utrymme.

Förutom ölen som går under South 
Plains-etiketten står Jeffrey Brown även 
bakom suröls-etiketten Funkyland Fer-
mentationists vars portfölj bland annat 
innehåller surisarna Sour Blueberry och 
The Big Kahuna. Tanken var att variera 
utbudet av suröl men de sorter som 

just nu finns ute har varit populära. Att 
ändra ett vinnande recept känns inte 
nödvändigt.

Jeffrey har även en Kombucha-pro-
duktion under varumärket Really Good 
Karma. Den finns hos ICA-handlare och 
restauranger runt om i Malmö-Lund-
området.

 
Festival på gården?
Den nya lokalen har en inhängnad gård 
och området runt omkring kan eventu-
ellt användas till Hoppapalooza 2021. 
På grund av rådande pandemi blev ju 
Jeffrey tvungen att ställa in Hoppapa-
looza 2020.

Det finns även långt gångna planer 
på att öppna upp ett taproom med 
matservering. Än så länge är det dock 
i planeringsstadiet. Jeffrey har börjat 
söka alla tillstånd och när de finns klara 
är möjligheterna för olika arrangemang 
oändliga...

text och foto: michael lindström

Jeffrey Brown expanderar 
South Plains i nya lokaler
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Mikkeller etablerar sig i Malmö

Idén med Moriskan kom då Johann 
tyckte det var synd att lokalen skulle stå 
tom. Efter popup-succén under somma-

ren kändes det naturligt att fortsätta ett 
samarbete med just Mikkeller. Koncep-
tet med en tyskinspirerad ölhall vore 

perfekt för den gamla samlingslokalen 
i Moriskan, som nu genomgått en stor 
ansiktslyftning för detta ändamål.

Lager i tysk stil
Mikkeller har ett antal bra tyskinspi-
rerade öl i sin portfölj och tapplistan 
består till hälften av tysk lager och till 
häften av pale ale och experimentella öl. 
Lagerölen servas i måtten 40/50/100 cl 
så det går att få en Mass.

Bland de experimentella ölen har det 
svenska bryggeriet Omnipollo förärats 
en fast kran och utbudet i denna kommer 
att variera. Även lokala producenter 
finns representerade, däribland Hyllie 
Bryggeri som baren har ett gott sam-
arbete med sedan starten av popupen. 
Totalt har baren 16 kranar.

Vin, korv och sauerkraut
Förutom öl erbjuds även ett stort vi-
nutbud. Det finns Riesling, Barolo och 
många naturviner. Maten utgörs av tra-
ditionella tyska korvar med sauerkraut 

Danska Mikkeller tog i höstas första steget mot en fast etablering i Mal-
mö när de öppnade en ölhall i Moriska Paviljongen i Folkets Park under 
ledning av Rob Love och Johann Bjarnason. Nästa steg är en egen bar 
och restaurang vid Möllevångstorget.

Bröderna Erik och Anders Löfgren passar på att avnjuta ett par öl. 
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Etablering / Quiz

Mikkeller etablerar sig i Malmö
Till höger: Taplistan. 

Nedan: Alexander Mag-
nusson, Lasse Persson, 
Lennart Sandberg och 
CCW Arlock hade lockats 
till Mikkeler av Facebook 
och Sydsvenskan.

 Rob Love hanterade 
kranarna denna kväll. 

Lisa Snellström och Lasse Bruman redo för quiz.

Folkets Dryckesproducenter bjöd i somras in 
Sällskapet Malte att hålla ett quiz i nyrestau-
rerade Orangeriet i Folkets Park i Malmö. 

En lördag i augusti satte ordförande Lisa Snellström 
och ledamot Lasse Bruman ihop ett ölquiz. Quizzet 
leddes i en god stämning och frågorna var lagom 
kluriga. 

Bland deltagarna fanns bryggaren Patrik Norr-
löf och ölkonnässören Fredrik Johansen. Bakom 
gästpumparna stod Nerdbrewings Hannes Gruber 
och Elmelevens Anders Kvist. Inne i stora baren 
skötte Perfectly Squared kranarna och Erik Frithiof 
från Hyllie stod i Cafémontern tillsammans med Leif 
Lundberg från romproducenten Lundberg Classic.

Första priset denna dag bestod utav nöjet att få 
närvara vid en av Nerdbrewings bryggningar.

text och foto: mikael lindström

Maltequiz i  
Folkets Orangerie

Patrik Norrlöf quizade för glatta livet.
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Sibbarps Husbryggeri 
hyllar Malmö FF:s 
cuphjältar med ölen 79 

En kort tid efter att Rolf Nilsson och 
hans hobbyprojekt Sibbarps Husbryg-
geri kommit tvåa i Sällskapet Maltes 
hembrygdsfestival 2012 föddes tanken 
på att starta ett professionellt bryggeri 
och det blev en realitet 2016. Sedan dess 
har Sibbarps Husbryggeri varit ett av 
regionens ledande mikrobryggerier.

Rolf Nilsson har två passioner i livet: 
öl och fotboll. Laget i hans hjärta 
har alltid varit Malmö FF. Rolf och 
hans fru Karin träffar man ofta på 
arenan när det är matchdag. 

Kopplingen med Malmö FF 
blev än mer påtaglig när den före 
detta spelaren och tränaren Olof 
Persson började synas med en 
Sibbarpsöl i handen. Tanken att 
göra något tillsammans med 
Malmö FF har från brygge-
riets sida funnits i ett antal år. 
Drömmen är kanske att all öl 
på Stadion skulle komma från 
Sibbarp, men det är svårt att 
konkurrera med Spendrups i 
dessa sammanhang.

Europacupen 79 i fokus
Att Rolf och familjen varit 
supportrar länge är givet och 
minnena från Europacupfi-
nalen (nuvarande Champions 
League) 1979 i München mot 
Nottingham Forest lever kvar, 
och Rolf ångrar än idag att 
han inte kunde vara på plats. 

Tillsammans med Malmö FF:s offici-
ella supporterförening MFF Support och 
spelaren och lagkaptenen från finalmat-
chen 1979, Staffan Tapper, beslöt man 
för en tid sedan att brygga ett hyll-
ningsöl till laget. I början av april 2020 
föll valet på en ljus lager, typ Münchner 
Helles, fast i modernt stuk och med lite 
fräschare humleprofil. Det blev ett antal 

testbryggningar innan receptet 
slutligen sattes.

Rolf ville även få med de gamla 
hjältarna när det var dags för 
bryggningen och då svarade Staf-
fan Tapper kort att ”när kapte-
nen kallar så kommer man”.

På etiketten står det ”brygd 
i vinnarkultur”. Detta syftar 
på att när initialjäsningen 

startade var det i pokaler från 
svunna tider. Den stora silver-
pokalen är dock fortfarande 
försvunnen, ett mysterium 
många engagerat sig i. Men 
det är en helt annan historia.

Gamla truppen högg i
När jäsningen startade var 
stora delar av den gamla trup-
pen där och hjälpte till med i 
stort sett hela bryggproces-
sen: maltkross, mäskning  och 
vörtkokningen. Sammanhåll-
ning i det gamla laget var 
underbar, men det är ganska 
sällan de träffas nu för tiden. 

Historierna och minnena flödade både 
under bryggningen och sammankoms-
terna efteråt. En youtube-film om detta, 
samt information om var man kan hitta 
79-ölen finns här: www.sibbarpshus-
bryggeri.se/news79.

Efter releasen den 1 oktober på Plan 
B har det snurrat på fort. Den första bat-
chen på 4000 liter tog slut i ett nafs. Det 
var köer på Systembolaget och slutsålt 
inom några minuter på webben. Men hav 
förtröstan, fler batcher med närmare 
5000 liter öl puttrar redan i bryggeriet 
och fler är på gång.

Ölet distribueras främst i närområdet. 
I resten av Skåne kan det vara intres-
sant för alla delar utom i nordväst. När 
det kommer till övriga landet avvaktar 
man lite, men det finns ju undantag. Sib-
barps Husbryggeri har ju fått en större 
beställning från ett MFF-fäste i Brage-
land (Borlänge).

Fler nyheter
Bryggeriets övriga standardsortiment 
lär inte påverkas av succén med 79. Det 
finns alltid utrymme för något nytt. Att 
hamna i nyhetens behag-fällan vill ju 
ingen. 

Förutom 79 har Sibbarps Husbryg-
geri en del nya lageröl på gång. De håller 
också på med en radler – en tysk dryck 
som är en blandning av öl och citronläsk 
– som ska vara lite öligare än de tyska 
varianterna. Bland de övriga nyheterna 
finns Licorice Stout, ett samarbete med 
godistillverkaren Kolsvart Lakrits. 

text och foto: michael lindström

Det tog några år men nu har Rolf Nilsson, ägare av Sibbarps Husbryg-
geri, lyckats kombinera kärleken till gott öl med kärleken till det lokala 
fotbollslaget. Resultatet är en ljus lager till MFF:s ära.



humlebladet #2:2020 11

”

Bryggeribesök

Magnus Ericsson (MFF-support), Staffan Tapper och Rolf Nilsson med den färdiga ölen.

Här bryggs och lagras öl i långa banor.

När kaptenen 
kallar så  

kommer man.
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För mer information se vår hemsida www.saebybrewhouse.se
eller ring oss på tfn 0701-888030. Fråga även efter Brygg60.

Besöksadress; Aspavägen 433, 
253 41 Vallåkra (riktning Tomatens hus)

SB
Säby Brygghus
Säby Brygghus

Smart utrustning och utbildning 
för hembryggare och hantverksbryggeri

Brygg 52
Ett svenskt bryggverk med stora möjligheter

 Bruksanvisningar på svenska.
Personlig service och teknisk support. 

Bryggtid 52 l vört, från ca 4 tim, ger ca 50 liter öl.
Kompatibelt med BeerSmith.

Bryggeffektivitet >90% enl. BeerSmith.
Övervakning och tidsprognos för hela bryggförloppet. 

Fria valbara tidpunkter för in- och utmäsk.
Automatiserad styrning av lakvattenuppvärmning.

Info via Skype eller SMS vid manuella insatser.
Två separata element totalt 4kW. Kräver ej 3-fas. 

Kraftigt utförande och lätthanterhanterligt på hjul.
Grytans volym 75 liter. Max 13 kg malt.

Vikt 37 kg H=98 cm B=46 cm
Erbjuder teoretisk och praktisk utbildning i ölbryggning.
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Trots rådande pandemi hittades i somras 
en lösning för att kunna genomföra Folkets 
Dryckesfestival i Malmö. 

Arrangören Skånes Dryckesproducenter kunde an-
vända Orangeriet i Folkets Park som återställts till sin 
ursprungliga form efter att den restaurang som funnits 
där lämnat parken.

Festivalen spreds ut över en längre period i juli och 
augusti och 16 av Skånes Dryckesproducenters 23 
medlemmar hade möjlighet att presentera sina drycker 
i den stora baren. Varje bryggeri hade tillgång till två 
tappar och faten roterades bland bryggeriets sorti-
ment. Personalen i baren bestod mestadels av pro-
ducenterna själva. Första dagen var det Tim (Klacka-
backen), Robert Wedmo och Loa Ahlqvist (Perfectly 
Squared), samt Rebecca (Ability) som pumpade ölen. 

Perfectly Squared Brewing brygger på en gammal 
hönsgård utanför Dalby och startade i mars. De köpte 
då Trädskogens Bryggeris gamla bryggutrustning. 
Bryggeriet startades av Robban och Loa som är på 
bryggeriet på heltid. Bägge dessa herrar är ju gamla 
hembryggare och brygger det öl de själva vill dricka. 

text och foto: michael lindström

Folkets Dryckesfestival genomfördes i Orangeriet

Anders Hansson, Malmö Brewing, var först på plats.
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Ölfestival

Folkets Dryckesfestival genomfördes i Orangeriet

Ovan: Leif och Annette Lundberg, Lundberg’s Classic, är redo för nya kunder.
Överst: Rebecca Wettergren, Ability Hard Zeltser, Robert Wedmo, Perfectly Squared 
Brewing, och Tim Persson, Klackabackens Bryggeri, var på gott humör.
Till höger: Tidigare Malte-ordföranden Tomas Lindohf lät sig väl smaka. 
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Bryggeribesök

Förra året flyttade Fulltofta 
Gårdsbryggeri från den gamla 
lokalen i Fulltofta by och in i helt 
nybyggda lokaler i utkanten av 
Fulltofta Gårds naturreservat, 
beläget vid strandkanten till Ring-
sjön. I somras besökte Humlebla-
det bryggeriet.

Med nya tankar och en 
lokal anpassad efter 
ägaren och bryggaren 
Anders Kjellbergs 
behov siktar Fulltofta 
Gårdsbryggeri på att 
stadigt öka sin pro-
duktion. Det är ju inte 
enbart den egna pro-
duktionen som huserar här. Bryggeriet 
hjälper även det nya Stjärnbryggeriet 
på Österlen att starta sin verksamhet. 
Dessutom har även kollegorna på Pax 
ett antal tankar i lokalerna.

Fulltofta Gårdsbryggeris målsättning 
har numera blivit att kunna producera 
50 000 liter om året, men det finns ka-
pacitet för betydligt mer och än så länge 
är det bara flaskor och fat som gäller.

Åtta öl på systemet
Deras sortiment på Systembolaget be-
står just nu av sju sorter och en åttonde 
är på väg. Nyheten blir en stout på 6,5% 
som kommer att heta Fulltofta Troll, 
vad det syftar på vet nog alla insatta… 
Förutom dessa öl finns det även folköl 
och ett par sorter som enbart bryggs för 
festivaler och de lokala restaurangerna. 
Bland annat brygger de Stiftgården 
Åkersbergs husöl.

Fulltofta Gårdsbryggeri har även en 
hel del provningar. En egen bar och ett 
taproom är under uppbyggnad men tills-
vidare får de hålla till på godsets festsal. 
Festsalen även har ett fullt utrustat kök 

vilket ger stora möjligheter att arrang-
era större event. 

Naturskönt läge
Bryggeriet har tillgång till en båt, som 
ett mindre sällskap kan ta ut på Ring-
sjöns lugna vatten. Naturen ytterligare 
en anledning att hälsa på i Nunnäs, som 
området kallas. Själva gården heter Gry-
gård och för de aktiva inom 4H känns 
nog namnet bekant; de var ju värdar för 
4H:s Rixläger 2017.

En kul grej är att kornet som blir 
över efter mäskningen går till ett lokalt 
bageri i Hörby, som de i sin tur bakar 
kavring och surdegsbröd av. På prov-
ningarna är det givetvis det brödet som 
serveras. Planer finns också på egen 
humleodling. Även andra lokala grödor 
ska ingå i produktionen.

text och foto: michael lindström

På Fulltofta Gårdsbryggeri är det bara öl i tankarna. Än så länge tappas all öl på flaska.

På besök hos Fulltofta 
Gårdsbryggeri

Egen humleodling är på gång. 
Festsalen i all sin prakt. 
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Bryggerikonsert

Konsert mitt under Coronatider, 
går det? Ja, om man har ett eget 
bryggeri, 

Pine Ridge, och bryggeripub, The Zoo, i 
Falkenberg gick det utmärkt i mitten av 
juli. Med en publik och band på sam-
manlagt max 50 personer stängde man 
igen portarna för de som inte anmält 
sig och spänningen spred sig bland oss i 
publiken.

Vi satt och väntade med goda öl i 
glasen från bryggeriet och god mat från 
grillen på att Prins Svart skulle börja 
spela. En märklig känsla att sitta ned 
och vänta på att ett band ska börja spela, 
inga fans som trängdes framme vid scen 
och bra luft – men ändå dök den där väl-
bekanta känslan i magen upp av att nu är 
det konsertdags! 

Prins Svart bjöd på en hejdundrande 
konsert, och Pine Ridge bjöd på en 

underbar kväll med god 
mat och dryck med mu-
siken på högsta volym i 
bakgrunden.

text och foto: 
lisa snellström

Konsert på The Zoo  
– trots corona

Det började med tillverkning av små bryggverk. Nu har bryg-
garbröderna Nilsson tagit steget fullt ut och startat ett eget 
bryggeri. Kvistofta Hantverksbryggeri ligger i Vallåkra söder 
om Helsingborg och kan producera drygt 8000 liter öl om året.

Bengt Göran och Mats Nilsson började för en del år sedan att 

tillverka bryggverket Brygg 52 för främst hembryggare. De har 
även bryggt mycket själva. I somras startade de eget bryggeri 
för stark- och folköl. Ölet säljs inte på systemet, men väl på 
restauranger i området: Örenäs slott, Wallåkra stenkärlsfabrik 
och Café Vera på Råå.

Bröderna Nilsson har startat Kvistofta Hantverksbryggeri
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Sällskapet Malte – stort tack för att ni 
stöttar oss lokala hantverksbryggerier, våra barer 
och restauranger i dessa uppochnervända tider.

Vi ses när det vänt!


