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Ledare

Året går mot sitt 
slut, och när du 
läser detta nummer 
av Humlebladet 
har vi redan haft 
årsmötet.

2016 i sig har 
varit ett år där vi 
fyllt på med extra 
aktiviteter för att fira vårt 30-årsjubileum 
som förening. Förhoppningsvis besökte 
du vår monter på Malmö Öl och Whis-
kyfestival som var avslutning på Malmö 
Beer Week.

Vi fortsätter med dessa evenemang 
även nästa år, men har valt att lägga 
Malmö Beer Week i maj. Vi har lyssnat på 
våra medlemmar som sagt att man önskar 
att evenemanget ligger lite längre fram på 
vårkanten så att man (förhoppningsvis) 
slipper gå runt med stora vinterkappan.

Som avrundning på ölveckan kommer 
vi ordna vår årliga öltipspromenad och 
vi hoppas få se dig under veckan, någon 
kanske besöker ett enstaka evenemang 
medan andra siktar in sig på ölmidda-
gar, tap takeovers, träffa bryggare och så 
vidare.

Jag önskar dig en god jul och en god 
fortsättning. Hör gärna av dig till oss i 
styrelsen på styrelsen@sallskapetmalte.
net med förslag på aktiviteter, om du vill 
vara med i nästa styrelse eller kanske rent 
av vill skriva några rader i kommande 
Humlebladet?

Högt skum!

lisa snellström
ordförande sällskapet malte

Vi arrangerar ny ölvecka till våren!
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10–11 mars 2017 Malmömässan • mowfestival.se

Vill ni möta en stor och kvalitetsmedveten publik? 
Det är enkelt att medverka!  Kontakta Glenn Pålsson, 
0732-36 90 72, glenn.palsson@tasteevents.se Välkommen!

Södra SverigeS meSt 
beSökta mÄSSa för 
öl & deStillat

Nyhet! 31 mars–1 april 2017 Stockholmsmässan • maltmatdestillat.se

STOCKHOLMSMÄSSAN 31/3–1/4
 2017

Välkommen!

Stockholms 
nya öl- och 

whiskymässa 
för kvalitets- 

medvetna 
livsnjutare.

Välkommen!

Stockholms 
nya öl- och 

whiskymässa 
för kvalitets- 

medvetna 
livsnjutare.

Ett urval av våra utställare:*

* Alla företag är inte representerade på båda platserna, se hemsidorna.
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valberedningen i Svens-
ka Ölfrämjandet föreslår 
Tomas Lindohf som ny 
ordförande i föreningen. 
Valet äger rum i mars. 
Tomas har varit ordfö-
rande i Sällskapet Malte 
i femton år och därefter 
vice ordförande och 
styrelseledamot. Han 
lämnade Maltes styrelse 
vid årsmötet den 26 no-
vember för att helhjärtat 
satsa på styrelsearbetet i 
Ölfrämjandet.

skelderwikens brygg-
hus i Ängelholm 
expanderar. Bryggeriet 

byggs ut och 
man köper tre 
nya tankar. När 
detta är färdigt 
kommer man 
att leverera 

5000 flaskor 
öl i veckan. 
Deras fem 
ölsorter säljs 
på fem lokala 
systembolag 
och på res-
tauranger.

höganäs bryggeri 
skrotade planerna på ett 
större bryggeri i Tjörröd, 
men utökar i nuvarande 
lokaler. Målet är att på 
sikt komma upp till en 
produktion på 600 000 
till 800 000 liter. 30 

procent av deras öl säljs via 
Systembolaget och nu har man 
också ett distributionsavtal 
med Spendrups. Den senaste 
investeringen är en gammal 
brandbil som byggs om så att 
dess tank delas i fem delar 
och kranarna på fronten kan 
användas för att tappa öl på 
festivaler.

nu är den igång, ölledningen 
som det pratats länge om i 
Brygge i Belgien. Bryggeriet 
De Halve Maan har ökat pro-
duktionen så mycket att flask-
ningen av ölet förlades i en 
annan byggnad, tre kilometer 
bort. För att slippa köra ölet 
i tankvagnar genom staden 
grävde man ned en plastled-
ning under gatorna. I den 
flyter 4000 liter öl i timmen.

dansken 
anders 
kissmey-
er, som 
var en av 
grun-
darna till 
Nör-
rebro 
Bryghus i Köpenhamn, har 
anställts av danska bryggerijät-
ten Royal Unibrew. Där har 
han titeln Head of Craft Beer 
Creation. Royal Unibrew ska 
satsa på specialöl och bygger 
ett mikrobryggeri vid gamla 
Albanibryggeriet i Odense.

carlsberg är nu berett att 
köpa mikrobryggerier. Tidi-
gare har man inte varit intres-
serade men enligt koncerndi-
rektören Cees ’t Hart är det nu 
en möjlighet.

mikkeller flyttar sitt huvud-
kontor i Köpenhamn från Ves-
terbrogade till Carlsberg Byen. 
Adressen blir Humlehuset.

butiken kvickly i Alleröd 
norr om Köpenhamn har 
låtit kunderna smaka årets 
julöl och rösta på sina 
favoriter. Fur Christmas Ale 
vann, följd av Hornbeer Jule-
gris (k) 2 och Skands Juleröd. 
Tuborgs julöl har annars 
33 procent av julölsmark-
naden i Danmark. 

en 38-årig amerikan har fas-
tat på öl i 46 dagar. Lite vatten 
drack han också, men mest öl; 
två liter dubbelbock om dagen 
och ytterligare en halvliter på 
helgerna. Han gick ned tolv 
kilo.

pensionerade medarbetare 
på det kanadensiska bryggeriet 
Labatt får en back öl i veckan 
– gratis livet ut. Och när de 
avlider är det maken/makan 
som får backen. Men snart är 
det slut med gratisölet. Det har 

blivit för dyrt, anser Labatt 
som ägs av jätten Anheuser 
Busch InBev.

sverige har nu 254 bryg-
gerier, enligt tidningen c/o 
Hops.
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Annonsera i Humlebladet

ölentusiaster i Skåne!

Nå 900 kvalitetsmedvetna

Välkommen att kontakta Lennart Sandberg via e-post annons@sallskapetmalte.net.
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Även nästa år får skånska ölentusiaster möjlighet att 
dricka hantverksöl från amerikanska och europeiska 
bryggerier på Brewskivalen i Helsingborg. Brewski 
har bekräftat att man arrangerar festivalen igen. 

Brewskivalen hölls den 26-27 augusti på grusplanen utanför 
bryggeriet Brewski i det gamla slakthusområdet i Helsingborg. Ett 
40-tal bryggerier ställde ut sina bästa öl. De var bland andra Cigar 
City, Vento Forte, Pipeworks och Mikkeller för att bara nämna 
några. Festivalen var mycket välbesökt och inte minst märktes 
många ölintresserade från Malmö.

Marcus Hjalmarsson som är delägare i Brewski och bryggare 
där hade direkt efter festivalen uppfattningen att den inte skulle 
arrangeras igen, eftersom den tog mycket tid och kraft. Men nu 
har han ändrat sig och tänker satsa på ett ännu större evenemang.

– Det blir ett dubbelt så stort område, säger han till Helsing-
borgs Dagblad.

Därmed kan man ta emot ännu fler bryggerier också, kan-

ske kan det bli uppemot 60 stycken. Femton till tjugo beräknas 
komma från USA, mellan fem och tio från Europa och eventuellt 
ett par från Asien.

text: per lindholm
foto: graham maryon

Brewskivalen kommer tillbaka

Ölfestival
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Det lilla bryggeriet med de stora möjligheterna

Sällskapet Malte 
önskar alla medlemmar, 

samarbetspartner och läsare en 
God Jul och ett Gott Nytt År!
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Årsmötet

Maltepriset till Brewski 
och Håkan Engström
Årets Maltepris delas ut till Hel-
singborgsbryggeriet Brewski 
samt till Sydsvenskan-journalisten 
Håkan Engström, berättade fören-
ingens ordförande Lisa Snellström 
på årsmötet den 25 november.

Brewski får priset för bland annat sin 
Brewskival, ölfestivalen i augusti där 40 
svenska och utländska hantverksbryggerier 
deltog. Håkan Engström får priset för sitt 
mångåriga skrivande om öl och pubar i 
Sydsvenskan och i bloggform.

Årsmötet hölls på puben Bishop’s Arms 
vid Gustav Adolfs Torg och lockade om-
kring 35 deltagare.

Lisa Snellström inledde mötet med att 
läsa upp verksamhetsberättelsen för året. 
Det har varit ett aktivt år med Malmö Beer 
Week som en av höjdpunkterna, men även 
öltipspromenaden och hembrygdsfestiva-

len har varit framgångsrika. 
Antalet medlemmar är nu 
uppe i 770 stycken och 
omsättningen för året var 
287 000 kronor.

Årsmötet valde 
några nya personer till 
styrelsen. Ny kassör 
är Lotta Abramo och 
nya suppleanter Carl 
Ahrens och Lars 
Karlsson. Styrelsen 
ser nu ut så här:

Ordförande: Lisa Snellström, sit-
tande
Vice ordförande: Jonas Carlsson Stroh
Sekreterare: Pia Myllenberg 
Kassör: Lotta Abramo
Redaktör: Per Lindholm
Ledamöter: Anders Hall, Antonio Ab-
ramo, Lennart Sandberg, Gunnar Erlands-
son, Christian Hansson, Marcus Etéus 
Suppleanter: Lars Karlsson, Lena Lin-

dohf, 
Carl Ahrens 
Revisorer: Håkan Nor-
dahl, Sara Westerlin 
Revisorersättare: Sandra Pålsson 

text: per lindholm
foto: tomas lindohf

Ordförande Lisa Snellström.
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I den lilla byn Vintrie i Malmös södra 
utkant ligger Hyllie Bryggeri. Namnet 
kommer av det kända vattentornet i Hyllie 
som syns bra från Vintrie. Hyllie har blivit 
ett välkänt namn på senare år i och med 
att Malmö Arena och shoppingcentrat 
Emporia byggts där. Bryggeriet ligger i ett 
villagarage. 

Hyllie Bryggeri har sitt ursprung i ölin-
tresset hos några kompisar, en av dem är 
Thorsten Ekne, som nu driver puben Beer 
Ditch i Malmö, och en annan är grannen 
Patrik Bolmsten. Ytterligare en i umgäng-
eskretsen importerar öl och använder 
kompisarna i sin ölpanel för att hitta nya 
spännande bryggerier. Intresset växte och 
tankar uppstod om att brygga själva.

– Men det verkade avancerat tyckte vi 
då, berättar Michael Nathhorst som nu är 
den som driver Hyllie Bryggeri.

För fem år sedan gjorde de dock slag i 
saken och köpte en Braumeister för hem-
bryggning. 

– Det var jättekul att brygga och ölet 
blev bra. Inte alls så svårt som befarat, 
säger han.

Garaget blev bryggeri
Nästa steg var att ställa upp i Sällskapet 
Maltes hembrygdsfestival med bryggeriet 
The Garage Brewery. Där fick de många 
nyttiga synpunkter på sitt öl och de ställde 
upp i festivalen under tre år.

När Thorsten köpte Beer Ditch beslu-
tade Michael att bygga om garaget till ett 
godkänt kommersiellt bryggeri, för att få 
mer input på ölen än från vänner.

Sedan dess har Hyllies öl uppmärksam-
mats på flera festivaler och events på 
olika barer. Bland annat på Brewdog Bar, 
Himmeriget i Köpenhamn, Brekeriet bar, 
Brewskival och på Mikkellers festival 
CBC i Köpenhamn. 

Hösten 2015 tog han steget upp från 
Braumeister till ett större bryggverk från 
Italien. Detta krånglade dock tekniskt och 
lade av efter fem bryggningar. 

– Jag fick brygga till CBC på Braumeis-
tern men det gick bra även om det tog tid 
att få fram åtta fat. Det var ganska overk-
ligt att stå på CBC med öl som jag till-
verkat hemma bredvid några av världens 
bästa bryggare. Men jag fick bra recensio-
ner på Untappd och liknande sajter.

I dagsläget är planen för Hyllie Bryggeri 

att fortsätta sälja öl till Beer Ditch, Tap-
room och Brewdog Bar med flera kända 
pubar och restauranger, samt medverka på 
olika festivaler och att ha ett bryggverk på 
150-200 liter.

– Jag vill experimentera och ta fram ro-
liga öl, testa, prova olika recept och skicka 
ut ölen i Malmö och se vilka reaktionerna 
blir.  

Kvalitet viktigt
Det är en hektisk tillvaro för Michael med 
bryggande, hus, hästar, familj, eget företag 
i VVS-branschen.

– Jag har ingen ledig tid alls, säger 
Michael, som på sikt hoppas kunna lämna 
VVS-branschen helt till förmån för bryg-
geri- och dryckesbranschen.

Michael nöjer sig inte med detta utan är 
också inblandad i ett större projekt inom 
bryggeribranschen, som han inte vill säga 
mer om idag, då inget är klart än.

Michael framhåller sin ambition att 
brygga kvalitetsöl. Aktuella nu är en sai-
son, en dubbel-IPA, belgisk wit, nitrostout 
och suröl. 

– När det gäller IPA vill jag få ut den på 
marknaden så fort som möjligt, den ska 
drickas fräsch. För mig är är inte dröm-
men att sälja volymöl på bolaget, men 
på sikt kanske man blir tvingad för att 
matcha efterfrågan och få de små experi-

Hyllie Bryggeri 
satsar på expansion

”Jag vill experimentera  
och ta fram roligt öl och 
se vilka reaktionerna blir.

Sedan starten 2015 har Hyllie 
Bryggeri tillverkat kritikerrosade 
kvalitetsöl på enkel utrustning i 
ett garage. Men nu förbereds det 
för större bryggerianläggning med 
kapacitet för mer öl och kanske 
andra drycker.
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Bryggeribesök

mentserierna att gå runt. Det är inte omöligt att 
dessa specialöl kommer att dyka upp under ett 
nytt bryggerinamn under våren.

Michael har många planer och idéer men är 
lite hemlighetsfull.

Vilka öltrender ser du utvecklas framöver?
– När det gäller bryggerier kan vi se att de 

stora börjar bli lite nervösa över mikrobryg-
geriernas framgångar. De har börjat köpa de 
små. Människor som alltid druckit ljus lager har 
börjat upptäcka och efterfråga hantverksöl. 

– I Malmö har det etablerats många spännan-
de pubar och bryggerier. Malmö Brygghus drog 
det första tunga lasset men därefter har många 
hakat på trenden.

– Pratar vi ölstilar tror jag aldrig att IPA 
försvinner, de finns alltid på USA:s bryggpubar 
och är ett öl som jag alltid vänder tillbaks till. 

text och foto: per lindholm
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Då är sällskapet Malte 
föreningen för dig

Vi är 700 skånska ölälskare som vill bli fler. Läs mer om oss 
på www.sallskapetmalte.net. Här kan du också bli medlem. 

Välkommen!

Gillar du öl, trevliga människor 
och vill vidga dina pub- och smakvyer?
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Bryggverket har de döpt till Brygg 52 
eftersom bröderna vanligtvis brygger en 
brygd motsvarande två jäsfat om vardera 
26 liter. Men det är möjligt att brygga 
större batchvolym, vilket begränsas av 
max 13 kilo malt och grytans volym på 75 
liter. 

Deras bryggverksamhet kallar de Säby 
Brygghus efter kyrkbyn Säby i Lands-
krona.

Bröderna heter Mats och Bengt Göran 
Nilsson och har en passion för öl. Mats 
har ett förflutet som personalchef på 
Spendrups Bryggeri och brodern har job-
bat med utvecklingsprojekt inom mekanik 
och IT.  När pensioneringen närmade sig 
blev det läge att satsa på hobbyn öl, som 
Bengt Göran ägnat sig åt under en tid som 
hembryggare.

De använde sig i början av en Braumeis-
ter på 20 liter, men tyckte att den var för 
liten.

– Om man är två stycken räcker inte 20 
liter. I vårt bryggverk producerar vi med 
råge vanligtvis ett 18 liters Corneliusfat 
och 4½ backar öl (0,5 l/fl.) till oss själva 
på en bryggning, säger Bengt Göran.

– Vi tyckte också att Braumeister sak-
nade vissa saker som vi nu kompletterat 
Brygg 52 med, framhåller Mats.

Automatiserat
Grundtanken med Brygg 52 är att man ska 
slippa så mycket av den traditionella hem-
bryggningen som möjligt. Bryggningen är 
automatiserad så långt det går. Mäskning 
och vörtkokning sker i samma kärl. 

Passionerade pensionärer blev bryggare 
Två pensionerade bröder i Hel-
singborg respektive Landskrona 
har utvecklat ett bryggverk för 
pubar, restauranger och hem-
bryggare som vill ta sin hobby ett 
steg längre.
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Bryggutrustning

Passionerade pensionärer blev bryggare 
Alla huvudkomponenter i bryggverket kommer från 

lokala leverantörer.
Styrprogrammet Brew är helt på svenska och funkar 

på Windowsdatorer. Det tillåter recept framtagna i 
BeerSmith att importeras rakt in.

Sedan starten i somras har Mats och Bengt Göran 
levererat bryggverk runt om i Sverige både till hem-
bryggare och mikrobryggeri. Bland kunderna finns 
även skolan för Bryggeriteknik -VBU Yrkeshögskola 
i Ludvika. Bryggarbröderna erbjuder även utbildning 
och teknisk support

– Nu försöker vi intressera restauranger och pubar 
att ha sitt eget bryggeri som ett sätt för dem att profi-
lera sig. Om man har ett godkänt kök för livsmedels-
hantering och tillstånd för försäljning av till exempel 
starköl då krävs i princip bara att man hos Skatteverket 
ansöker om att bli godkänd upplagshavare och får ett 
godkännande för skatteupplag (ett avskilt lagerrum) 
samt gör en anmälan om förändring av verksamhet 
vid befintlig livsmedelsanläggning till kommunens 
miljöförvaltning. Vi kan också vara behjälpliga med 
ansökningar, säger Mats.

Prismässigt ligger Brygg 52 ett par tusenlappar under 
en Braumeister med motsvarande kapacitet.

text och foto: per lindholm

Här görs receptet.

Mats Nilsson vid bryggverket.
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Christian, hur upplever du styrelsearbetet?
– Det var lätt att komma in i sty-
relsearbetet, det var en välkom-
nande stämning. Alla var snabba 
med att hjälpa och förklara i 
början. 

Vilken roll har du i styrel-
sen?
– Jag har det senaste året varit 
suppleant i styrelsen och det 
innebär att man är kallad till alla 
styrelsens möten och aktivite-
ter med samma rösträtt som de 
ordinarie ledamöterna. Jag har förutom styrelsearbetet varit med 
och organiserat Maltes Öltipspromenad och Hembrygdsfestival. 
Jag har även startat Maltes Instagramkonto.

Hur länge har du varit med i Malte?
– Två år uppdelat på två perioder.

Varför gick du med?
– Jag var ganska länge ensam i mitt ölintresse då ingen i min 
bekantskapskrets hade mitt djupa intresse. Då var ett medlemskap 
i Malte och Maltes aktiviteter ett forum där jag kunde möta andra 
ölintresserade i Malmö.

Om någon frågar dig varför man ska gå med i Malte, 
vad svarar du då?
– Det uppenbara svaret är väl att då får man gå på Maltes prov-
ningar och hembrygdsfestival. Men det är också viktigt att tänka 
på att Malte arbetar för en god ölkultur på många olika sätt och 
det är kanske värt att vara med och sponsra det även om man inte 
vill eller kan gå på Maltes aktiviteter. Malte arrangerar ju även 
aktiviteter som är öppna för alla och inte bara medlemmar som 
exempelvis Maltepubarna och Öltipspromenaden.

Marcus, hur upplever du styrelsearbetet? 
– Jag upplever arbetet i styrelsen 
som väldigt varierande samtidigt 
som det är upp till en själv hur 
mycket arbete som man vill och 
har tid att lägga ner.  

Vilken roll har du i styrel-
sen? 
– Som ledarmot i styrelsen är jag 
med i det generella arbetet kring 
aktiviteter och beslut som sty-
relsen tar. Under det senaste året 
har jag framförallt varit med och 
tagit fram föreningens nya hemsida som publicerades i samband 
med årsmötet. Jag har även tillsammans med Christian och Lotta 
haft ansvar för Öltipspromenaden som arrangerades i våras med 
ett fantastiskt deltagarantal. Just nu har planeringen för nästa års 
ölresa påbörjats där jag sitter med i gruppen som kommer arrang-
era den. 

Hur länge har du varit med i Malte? 
– Jag har varit medlem i Sällskapet Malte sedan 2014, jag och en 
vän hittade Malte genom ett besök på Mogwai i Helsingborg där 
vi såg diplomet för Årets Maltepris hängande väl synligt på väg-
gen bakom baren. 

Varför gick du med? 
– Efter besöket på Mogwai tog det ett tag innan jag tog steget och 
blev medlem men det gjorde att jag fick upp intresset för fören-
ingen. Jag är en föreningsmänniska och har varit medlem i olika 
föreningar sedan jag var väldigt liten men framförallt ökade mitt 
intresse för öl under tiden vilket gjorde att jag blev intresserad 
av de aktiviteter som föreningen arrangerar och då valde att bli 
medlem. 

Om någon frågar dig varför man ska gå med i Malte, 
vad svarar du då? 
– Vill du träffa andra ölintresserade och öka din kunskap kring 
öl så är Sällskapet Malte den perfekta föreningen att bli medlem i 
då vi har varierande aktiviteter som främst handlar om just dessa 
faktorer. 

Styrelsen

Hallå där, Christian Hansson och 
Marcus Etéus, nya i Maltes styrelse 
sedan ett år tillbaka!
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Folkets vinnare i den stora tävlingen, Fol-
kets val, blev ölet Anima från Lunan. 

Malthuset, som var årets huvudsponsor, 
kommer att säkerställa att ölet bryggs och 
när ölet blir tillgängligt kommer med all 
säkerhet köerna vara långa för att prov-
smaka brygden igen.

Domartävlingen vanns av Bicycle Race 
från Hohögs Bryggeri. Bryggningen av 
det ölet ska göras på Minus -1 (i Bishop’s 
Arms källare) och därefter säljs ölet på 

Bishop’s Arms på Gustav Adolfs Torg.
Se hela listan på de som tävlade här in-

till. Om ni som bryggare vill veta hur det 
gick för er poängmässigt behöver ni bara 
mejla styrelsen@sallskapetmalte.net så 
kommer poängen med vändande e-post. 
Vi tar tacksamt emot tankar på hur vi kan 
göra festivalen bättre nästa år.

text: lisa snellström
foto: loa ahlqvist

Bicycle Race och Anima 
vann Maltes hembrygdsfestival
Sällskapet Maltes sjunde hem-
brygdsfestival avgjordes den 15 
oktober där 19 bryggare ställde 
upp med en till två öl per täv-
lande. Jämför man med förra året 
så fick vi i år plats i en sal med 
alla bryggare vilket gav en trevlig 
stämning och möjlighet att vila 
fötterna på andra ställen i loka-
lerna.

Årets sponsorer
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Hembrygdsfestival

Här är vinnarna
Lunan – Anima
Helsingborgs Hembryggargille – Sex Panther
Bryggeriet från A till Ö – Xanadu
Kill Your Darlings – Tutans Hallonladd
Klagsborgs Bryggeri – Dark Matters 
Magnus Histrup – Amarillo Pale Ale
Hohögs Bryggeri – Bicycle Race
Cloud Brewery – Farmhouse Cloud
Videgatans Brygghus – Bultens Whiskey Porter
Bärseriet – Raspberry Rascal 
Kill Your Darlings – Mizaru
Hohögs Bryggeri – Sauvin Saison #3 - Emmes 
Revenge
Magnus Histrup – Anders
Seven Brewers – Höstmyset
FHG Brewery – Hakuna Matata
Christian Marcussen – A Walk in the Woods
Cloud Brewery – Hey There People I’m Bobby Brown
Hispans – Zenith Hop Harvest
Bryggeriet från A till Ö – Ziggy Stardust
Brewing Unplugged – The Mashing Pumpkins
Bärseriet – Single Not Hopped Pale Ale
Lunan – Skuggan
Videgatans Brygghus – Bellas Tropical Dream
Christian Marcussen – Fuji Sunrise
Tassens Rebellbryggeri – Rokad
Brewing Unplugged – Saisons in the Sun
Till Sista Droppen – Cherry-Popper
Till Sista Droppen – Acid Salt
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Vi hoppade av på Nørreport station och 
gick raskt bort till Torvehallerne. Där 
testade vi bland annat fransk, japansk 
och dansk öl. En hel del passade på att 
äta lunch. Ett tips är att hämta mat på ett 
ställe och öl på ett annat för att därefter 
sitta ute om vädret tillåter. Ørstedsparken 
ligger intill om man vill ha picknick. Mik-
keller Bottleshop med flera har kyld öl.

Vi samlades sedan för att ta oss till Brus 
(20 kranar) med buss 5A. Där drack vi 
öl från To Øl. Samma ägare driver både 
To Øl och Brus. Lokalen är en gammal 
lokfabrik/gjuteri. De brygger öl längre in i 
lokalen och har sina tunnor för fatlagring 
mellan baren och restaurangen Spontan 
som de också driver i samma lokal. 

Vi tog sedan samma buss vidare till 
Koelschip (fyra kranar och massor av flas-
kor) som ligger granne med Mikkeller & 
Friends. Båda ägs av Mikkel Borg Bjergsø 
men har olika inriktningar. Koelschip 
drivs som ett belgiskt brun café. Det finns 
en dörr in till Mikkeller & Friends så man 
lätt kan byta lokal.

Ny italiensk pub
Därefter tog vi buss 66 till Il Locale (12 
kranar) som är en ny italiensk pub. Italien 
har kommit starkt på senare år med sina 
mikrobryggerier. Man serverar främst 
Hibu, som har intressen i puben, men 
även öl från andra mikrobryggerier. De 
serverar mat om man är hungrig.

Efter det besöket gick vi tvärs över 
gatan till Himmeriget (10 kranar) som 
drivs av Jeppe Jarnit-Bjergsø (Evil Twin). 
Utöver dessa tio fatöl har de en stor lista 
på flaskor, både färska och lagrade.

Till nästa ställe tog vi oss under jorden 
via Metro. Puben vi färdades till var Boot-

Maltes pubrunda upptäckte 
många nya ölställen i Köpenhamn 
Lördagen den tredje september var vi ett förväntansfullt gäng som satt 
på tåget på tåget redan 10.13 till Köpenhamn från Centralen i Malmö. 
Det var nämligen dags för Maltes årliga pubrunda i Köpenhamn.

Förväntansfulla inför alla spännande pubbesök i Köpenhamn.
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Maltes pubrunda upptäckte 
många nya ölställen i Köpenhamn 

Pubrunda

leggers (16 kranar) och ligger vid Torve-
hallerne så cirkeln var sluten.

Även till sista stället Banksia (12 kranar) 
blev det underjordisk transport. Det är en 
australiensisk pub som ligger i Tatoverede 
Enkens före detta lokaler. Ölet kommer 
dock från hela världen. Här fanns möjlig-
het att äta australisk mat innan man tog sig 
vidare till en pub i närheten eller åkte hem.

text: lennart sandberg
foto: christian hansson

Adresser
Torvehallarne. Frederiksborggade 21
Brus. Guldbergsgade 29F
Koelschip. Stefansgade 35
Il Locale - Italian Craft Beer 
Himmeriget. Åboulevard 52
Bootlegger. Linnésgade 16D
Banksia. Gothersgade 8D
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Landskampe er velkendte inden 
for sportens verden. Ølsmagning 
er en sport som stiller store krav 
til udøverne, så en landskamp kan 
også være en sjov måde at dyste i 
kendskab til øl.

Lokalafdeling København var i juni i 
Malmø og smage noget af det rigtig gode 
øl de har i Sverige. Vi mødte Lisa Snell-

ström, formanden for Sällskapet Malte, 
Skånes Ølentusiaster, (som er grundlagt 
allerede i 1986 og dermed en del ældre end 
DØE!). 

Vi blev enige om at vi burde mødes til 
en ølsmagning henover Sundet, og den 
løb af stablen lørdag d. 17. september i 
København. Banksia var så venlig at lægge 
lokale til og indkøbe øl, og regionsfor-
mand Lars B. Jespersen havde valgt de 

øl der skulle smages. Der blev 2 hold fra 
Sverige og 3 hold fra Danmark, alle hold 
med 3 deltagere.

Der var tale om blindsmagning af 10 øl 
hvor man skal gætte hvilken øl der er tale 
om. Man får valget mellem tre øl, som alle 
er i samme kategori og har næsten samme 
alkoholprocent. 

Svenske øl
Først kom fem svenske øl. Ved mit bord 
kendte vi en del af bryggerierne, men vi 
havde ikke smagt nogen af øllene før. Vi 
gjorde vores bedste ud fra kendskab til 
bryggerierne og navnet på øllen.

Ved de andre borde blev der også smagt 
ivrigt, og i pausen blev den foreløbige 
stilling gjort op. De to svenske hold havde 
3, hhv. 1 øl rigtig ud af 5 øl. De danske 
hold havde 3, 3 og 4 øl rigtige. Samlet set 
et udmærket resultat, for blindsmagning er 
sværere end man tror.

Danske øl
Så kom vi til fem danske øl. Vi mente at vi 
havde en fordel, for vi kendte så godt som 
alle bryggerier. Men alligevel havde Lars 
udvalgt de 15 valgmuligheder så godt at vi 
kun kendte ganske få.

Der blev svedt og summet endnu en 
gang, og så kom resultatet. Et af de danske 
hold havde 1 rigtig ud af de 5 (det var øl 

Øl-landskamp Danmark-Sverige

Danmark vandt – men der er plads til forbedringer

Vill du skriva i Humlebladet?
Vi tar tacksamt emot artiklar (och gärna bilder) om öl i Skåne och Danmark, eller dina 
upplevelser från resor i spännande ölländer. Du behöver inte vara Nobelpristagare i lit-
teratur för att skriva i Humlebladet. Vi redigerar och fixar till din text så att den passar in i 
tidningen. Hör av dig!

Skicka text och bild till humlebladet@sallskapetmalte.net

Eva Myllenberg, Li Johansson och Pia Myllenberg.
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Øl-landskamp Danmark-Sverige

Danmark vandt – men der er plads til forbedringer

Öllandskamp

nr.10). De øvrige fire hold havde 0 – nul – 
rigtige. Puha, det var ikke godt.

Finale
To af de danske hold havde nu 4 rigtige ud 
af de 10 smagte øl. Så der måtte en ekstra 
øl til at finde vinderen. Hvert hold skulle 
gætte land, øltype, bryggeri, navn og alko-
holprocent på den øl der blev serveret. 

Begge gættede på en belgisk strong ale 
omkring 10%, det ene hold en øl fra Bel-
gien, det andet en øl fra Danmark. Svaret 
var en ESB / Barley wine – Samuel Smith 
Yorkshire Stingo på 8%. 

Svarene var så langt fra det rigtige at 
Lars valgte at afgøre kampen med det ulti-
mative våben – et raflebæger. Så vinderne 
blev Brian Wæver, Kirsten Mogensen og 

Lars Rasmussen.
Fra dansk side mente vi ellers at vi havde 

et kvalificeret hold. Alle var mangeårige 
medlemmer af DØE som har smagt hund-
redvis af øl, tre var endda øldommere. 

Lars var så venlig at foreslå at han nok 
havde gjort det danske ølskema for svært. 
Alligevel er der plads til forbedringer.

Når det er sagt havde vi alle en fornø-
jelig eftermiddag og fortsatte med en 
middag og et par glas godt øl i baren hos 
Banksia. Vi aftalte med Sällskapet Malte 
at mødes igen næste år i Malmø til en ny 
landskamp. Fra DØE satser vi naturligvis 
på at et dansk hold vinder, men vi håber 
sandelig også at alle hold kan få et bedre 
resultat.

text: søren fodgaard

De smagte øl
For hver øl nævnes bryggeri, navn 
og alkohol. Den første øl er den 
der blev serveret, de to øvrige i 
parentes er de to svarmuligheder 
der blev givet.
1. Lager. Omnipollo Perikles, 4,3% 
(Spendrups Bistro Lager, 4,2%; 
Three Towns Sammarlager 4,3%)
2. Pale Ale. Dugges Avenyn Ale, 
5,0% (S:t Eriks Pale Ale, 4,5%; 
Öland Pale Ale, 4,9%)
3. Sour. Brekeriet Vanilj, 5,2% 
(Gehenna Sour Ale, 5,2%; Malmö 
Brewing Co. Arbetsnamn Untap-
pable, 4,5%)
4. Blonde. Omnipollo Leon, 6,5% 
(Alö Ale, 5,6%; Strandlida Bryggeri 
Ljus Ale, 5,8%)
5. Barley Wine. Beerbliotek Barley 
Wine, 10,0% (Nils Oscar Celebra-
tion 9,9%; Oceanbryggeriet Barley 
Wine, 9,8%)
6. Porter. Thisted Bryghus Beer 
Geek/Limfjordsporter 7,7% 
(Humlepraxis Kaffeporteren, 7,8%; 
Skovlyst Kaffestout, 7,0%)
7. Stout. Hornbeer Fundamental 
Blackhorn, 10,0% (Midtfyns Rus-
sian Imperial Stout 11,0%; Det 
Lille Bryggeri Imperial Stout 2015, 
11,2%)
8. Barrel Aged. Amager Bryghus 
Linda 9,0% (Mikkeller Nelson Sau-
vignon 9,0%; Frejdahl Roulv, 9,0%)
9. Vild. To Øl Gose to Hollywood, 
3,8% (Ølsnedkeren Berliner 
Weisse, 4,0%; Evil Twin Bierra 
Blanca, 4,0%)
10. Golden Ale. Beer Here Forrest 
Walker 9,0% (Skagen Bryghus 500, 
9,0%; Kongebryg Hildegard 9,2%)

Ett av de danska lagen.
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