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Nytelse
Tipper 
Stabburet 
tjener godt på 
sånne som 
meg og andre 
når sambo-
eren drar på 

tur. Blir 4 dager med Grandiosa og 
vi nyter det.
 Christian didriksen

 @7Diddi 

gamliser 
Vi overtar 
Facebook, 
Instagram og 
Twitter fra de 
unge. Vi 
hermer etter 
slanguttryk-

kene deres. Hvem er vi spør du? 
Jo, vi er gamlisungdommene
 Torill

 @Torill_Talgo

lei Klopp
Hvordan 
aktiverer man 
Klopp-filter på 
sosiale 
medier?

 raymond l Jakobsen
 @Raylimjak

refleks
Jasså? Har 
ikke blitt 
selvlysende 
siden i fjor 
høst, nei? Ta 
på deg 
refleksen da. 

Hilsen dame som nesten kjørte på 
refleksløs mann i mørket.
 ingvild smor

 @IngvildSmor

Cowboy
Statsbudsjet-
tet: Sigbjørn 
Johnsen 
hadde 
cowboyhatt 
og stramme 
tøyler, mens 

Siv Jensen kom i polpose og 
sløste vilt. 
 John T. Tollefsen

 @tollefsen

frA TwiTTer

75 50 00 00
epost: apen@an.no
sms: ANåpen til 2005 (3 kr)
Du må oppgi navn for å 
komme på trykk.

Broderistoff
– Vi ønsker å komme i kontakt 
med dame som ga oss en pose 
med rester av broderistoff og 
-garn da vi solgte lodd på 
Sambo i fjor høst. I posen var 
det også noen nydelige 
heklede mellomverk, og vi har 
nå fått de felt inn i en ilott duk! 
Den er 1. premie på loddsalget i 
år og vi sitter og selger lodd på 
Sambo i neste uke. Kom innom 
å se hvor fin den er! Hilsen oss i 
Frikirken.       

for fort på sykkel
– Du unge dame som raser ned 
Bodøsjøveien på sykkel på 
fortauet om mårran i 50–60 
km/t. Demp deg før du kjør på 
noen. Mannen med hunden. 

drit sent med edel
– Det gjelder kritikken mot 
programmet «Drit sent med 
Edel». Det er så utrolig enkelt 
for den som er så negativ til 
programmet. Bare slå av tv-en 
eller skift kanal. Jeg bare 
gleder meg til neste episode. 
Hilsen sørfolding.

god service
– Fikk nylig installert nytt 
sikringsskap hjemme, og jeg vil 
takke for utmerket service fra 
Elektro, sier fornøyd kunde på 
Hunstad.

Kommunale boliger
– Bodø kommune har ikke 
boliger til sine egne, etniske 
innbyggere og har ikke penger 
til å vedlikeholde de som 
kommunen har. Men likevel 
skal det nå bygges boliger for 
våre nye landsmenn for 77 
millioner kroner, det samme 
beløpet som kommunen må 
bruke på å vedlikeholde 
kommunale boliger til en 
forsvarlig standard. Forstå det 
den som kan, sier Karl Larsen.

Bra av anleggsleder
– Jeg var uheldig og skadet et 
hjul på bilen på grunn av et hull 
i anvist kjørebane i anleggsom-
rådet på Hunstad. Anleggsle-
der Bjørnar var enig i at dette 
burde erstattes. Det synes jeg 
var veldig bra av anleggslede-
ren, sier en fornøyd bilist.

åpeN liNJe

ruNe Blix HAgeN
Historiker og ølentusiast

eTABleriNgeN Av nye mikro-
bryggeri har vært enorm i Nor-
ge de siste årene. I takt med 
oppkomsten av de mange 
håndverksbryggeriene øker 
nysgjerrigheten og interessen 
for smaksrikdommen knyttet 
til kortreist øl. I Norge er det i 
dag om lag 150 bryggeri, de aller 
fleste er kommet til siden 2012. 
Utviklingen er i gang også i 
Nord-Norge hvor nærmere 20 
bryggerier lager øl for salg. En-
kelte av disse lanserer sine før-
ste produkter denne høsten.

deN øKeNde interessen for lo-
kalt brygget øltyper henger 
sammen med en større trend i 
retning av lokalprodusert mat 
og drikke der ferskvare, økolo-
gisk dyrkede råvarer og lokal 
kultur er sentrale stikkord. Lo-
kal tradisjon med sanseopple-
velser i nærmiljøet er blitt en til 
en slags mot-kulturell strøm-
ning for moderne mennesker, 
som en motvekt til oppjaget 
livsstil og overflatiskhet.    

de miKroBryggerieNe som 
er i gang eller er under etable-
ring i nord er spredt fra Sval-
bard til Mosjøen. Blant hånd-
verksforetakene som satser i litt 
større målestokk finner vi i før-
ste rekke Bådin Bryggeri. De 
sendte ut sine første håndbryg-
gede øl mot tampen av 2013. I 
dag stiller bryggeriet med en 
portefølje på mer enn 15 ulike 
ølsorter. Ved å vokse langsomt 
har Bådin oppvist en usedvan-
lig kreativitet der det ene kvali-
tetsølet har etterfulgt det an-
dre. Det mellomstore mikro-
bryggeriet i Bodø er etter hvert 
blitt fast leverandør til spesial-
restauranter og til kafeer og ba-
rer, ikke bare i Bodø, men over 

hele landsdelen. Bryggeriet har 
i nasjonal distribusjonsavtale 
gjennom Vinmonopolet. 

"
Ved å vokse 
langsomt har 
Bådin oppvist en 

usedvanlig kreativitet der 
det ene kvalitetsølet har 
etterfulgt det andre. 

grAff BryggHus i Tromsø, 
Lofotpils i Svolvær og trolig 
Svalbard Bryggeri i Longyear-
byen er slike mellomstore bryg-
geritiltak som ser ut til å følge i 
fotsporene til Bådin. I en annen 
posisjon står håndverksbrygge-
riene i Mosjøen, Hemnes, Even-
skjer, Lavangen, Senja og Kval-
øysletta. Disse brygger primært 
for et lokalt kundegrunnlag 
gjennom til dels egne bryggeri-
puber eller avtaler med uteste-
der og butikker i nærmiljøet. 
Skavli Brygghus er et typisk 
gårdsbryggeri der det ligger på 
grensen mellom Nordland og 
Troms med utsikt over Har-
stad/Narvik lufthavn. Husets 
frue og eneste kvinnelige bryg-
gerisjef i Nord-Norge, Liss Mari 
Kanebog, frambringer noen av 
landsdelens mest velsmakende 
øl for tiden. Hennes øl er å få 
kjøpt på utvalgte steder i Ham-
merfest, Brønnøysund, Trond-

heim, Oslo og i enkelte lokale 
butikker.

i Tillegg til disse mikrobryg-
geriene og bryggeripubene fin-
nes det steder i Nord-Norge der 
det brygges øl utelukkende for 
lokal servering. Her inngår ølet 
gjerne som en del av en større 
kulinarisk totalopplevelse. Sli-
ke steder finnes på Dønna, Kjer-
ringøy utenfor Bodø og Oppeid 
på Hamarøy. I denne forbindel-
se må enmannsforetaket Bjørns 
Bryggeri og Pub i Skjerstad nev-
nes. Puben har bare åpent en 
dag i uka, vanligvis på fredage-
ne, og hit valfarter hyttefolk og 
byfolk fra Bodø for å smake 
Bjørn Lilands engelskinspirerte 
IPA eller Skjerstadspils.   

deT loKAle ståstedet til de 
nordnorske småskalabryggeri-
ene understrekes av en stor 
oppfinnsomhet når det gjelder 
navn på ølene. Mørkved er nav-
net på en stout fra Bådin, som 
dessuten har gitt sitt juleøl den 
glimrende tittelen Stille Dal. 
Bryggeri 13 fra Kvaløysletta stil-
ler med navn hentet fra lokale 
fjelltopper som Blåmann, Ham-
perokken og Rautind. Det sam-
me gjelder Senja Handbryggeri 
med sin Segla og Kvænan. Lo-
kale dialektord er utgangs-
punktet for navnsetting hos 
Mosjøen Mikrobryggeri der ek-
sempelvis Ratæskank er nav-

net på en india pale ale mens 
Jåsdaill er en porter. Et klart 
trekk med interessen for lokalt 
brygget øl er ikke bare ivareta-
kelse av lokal håndverkstradi-
sjon, men i aller høyeste grad 
eksperimentering og innova-
sjon. Det eksperimenterer med 
spennende ølsorter, eksempel-
vis chiliøl, tangøl og røykøl.

lANdsdeleNs eNesTe større 
industribryggeri har ikke for-
holdt seg passiv til utviklingen. 
Tvert om. Med sitt mikrobryg-
geri i Tromsø sentrum kan 
Mack Bryggeri sies å være le-
dende på området. Ikke bare 
forsyner de utesteder i Tromsø 
med kortreist, lokalt øl, men le-
verer dessuten spesialbrygget 
øl til store musikkfestivaler 
som Parken i Bodø og Bukta i 
Tromsø. I april 2014 ble ærver-
dige Ølhallen til Mack omgjort 
til en bryggeripub med hele 67 
tappelinjer. Det er ikke bare re-
kord av antall fatøl i Norge, men 
også i hele Europa. Nærmest 
kommer Baladin i Roma og 
Taphouse i København med 61 
tappelinjer. Utviklingen er bare 
i sin spede begynnelse og antal-
let småskalabryggerier i Nord-
Norge vil trolig være fordoblet i 
løpet av de neste par årene.

 ■ Kronikkforfatteren er 
førsteamanuensis i historie 
ved Universitetet i Tromsø, 
og selverklært ølentusiast. 

Kortreist øl i nord

miKroBryggerier: Bådin bryggeri i Bodø er et av rundt 20 nye mikrobryggerier i Nord-Norge som 
satser på kortreist øl. 

Nordlands 
Trompet


