
Bornholms Ølfestival 
 
 

 
 

Hvordan kommer DU i gang 

med at fremstille din egen øl? 

bhshaandbryggerlaug.dk 
 

Følg håndbryggerne når de 

fremstiller og fortæller om 

øl fra bunden af, fra korn og 

humle til lifligt sommerøl.  

 

 

https://bhshaandbryggerlaug.dk/


Hvem er vi? 

Bornholms Håndbrygger Laug (BHL), er en lille eksklusiv forening med ca. 51 

medlemmer, der kun vil det gode øl - og gerne have flere medlemmer.  

Der er flest ”hankønsvæsener” men sandelig også flere friske piger – og dem vil vi 

gerne have flere af! 

 

Medlemskab koster kun 100 kr. årligt. 

 

Møder: Vi mødes ca. 4-6 gange årligt i ”vores klubhus” Multihuset i Østerlars. 

Det er også muligt at mødes hjemme hos de der har pladsen, og vi starter som 

regel ca. 17:30 med smørrebrød og smager hinandens hjemmebryg ”siden sidst” 

og evaluerer på de enkelte bryg efter et fast smageskema. 

 

Gode råd og sidste nyheder diskuteres og aftenen slutter - som regel i opløftet 

stemning - ca. 22:00. 

 

Kommunikation: Vi har en lukket FB-gruppe for aktive medlemmer på adressen: 

www.facebook.com/groups/506461722777102/ For jer der ikke bruger FB, sender 

vi mail ud, tilmeld dig her: bhshaandbryggerlaug.dk 
 

Hvordan komme DU i gang? 

Almindeligt køkkenudstyr (gryder mm) kan bruges til mindre bryg. 

 

Mikro og let: Lille bryggersæt til 21 l øl, mangler kun vand, sukker og flasker, se 

bagsiden og her: 
https://brygforretningen.dk/produkter/Bulldog-mikrobryggeri-Lager#.XRNNY25uI7M  

 

Den lette med eget udstyr: Ølsæt på Maltsirup (koncentrat) er nemt, enkelt og 

tager kun ca. en time, samtidig med, at der er mulighed for at sætte præg på, eller 

ændre sin brygning i et utal af variationer.  

 

Det kræver heller ikke den store investering i udstyr, da man for det meste ikke 

skal koge mere vand end man kan koge i en elkedel. Vi underviser ikke i denne. 

Læs et eksempel (og mere) på denne side:  

https://brygforretningen.dk/Ølbrygning/Ølsæt/Brewferm-Ølsæt#.XRM3z25uI7M  

 

Den bedre der kræver lidt mere: Stor 30 l gryde og f.eks. gasblus med brygning 

af ca. 25 l batch ad gangen, er den reelle ”håndbryggermetode”, hvor du let 

fremstiller øl på højde, eller bedre end, de bedste Engelske og Belgiske øl - og 

med dit personlige særpræg.  

 

Den lette men stadig personlige: Bryganlæg der styrer tiden for mæskning, 

kogning og humletilsætning automatisk eller manuelt - du bestemmer, men det 

tager ca. 5-7 timer at lave et virkelig godt bryg (med efterfølgende rengøring).  

 

Læs om anlæg her, hvor især Danbrygger 43 kan anbefales: 
https://brygforretningen.dk/Ølbrygning/Bryganlæg/Danbrygger#.XRM5VW5uI7M  

 

http://www.facebook.com/groups/506461722777102/
https://bhshaandbryggerlaug.dk/
https://brygforretningen.dk/produkter/Bulldog-mikrobryggeri-Lager#.XRNNY25uI7M
https://brygforretningen.dk/Ølbrygning/Ølsæt/Brewferm-Ølsæt#.XRM3z25uI7M
https://brygforretningen.dk/Ølbrygning/Bryganlæg/Danbrygger#.XRM5VW5uI7M


Brygkursus efteråret 2020 
Alle kan brygge øl, og vi hjælper dig gerne i gang. 

Vi starter året 3. kursus op den 17. september – se programmet i anden folder. 

 

1. lek.  Vi præsenterer de øltyper I skal brygge - og som I deler efterfølgende. 

 Vi viser hvordan en recept opbygges i betalingsprogrammet Beersmith  

 og orienterer om andre gratisprogrammer, herunder Beercalc 

 Efterfølgende kan I øve videre derhjemme, og se de mange muligheder. 

 Brygproces gennemgås, korn, humle og gær, hvad er det der sker og 

 som ender med herligt øl?  

 

Tilmelding til kursus senest søndag den 13. september til: steen@paldan.dk  

 

Kursus indeholder følgende udover 1. lektion. 

 

2. lek. Afvejning af korn og humle, kværne kornet og mæske 

Klargøring af materiel til brygningen 

 Frokost (Medbring selv eller vi får ”udefra” (ikke med i prisen)). 

 Kogning og tilsætning af humle, afkøling og gærtilsætning 

 Varighed ca. 8 timer, ”Den længste dag”. 

 

3. lek. Omstikning & hygiejne  

 Måling af sukkerindhold (fra kornet) til alkohol % (Oeschle)  

 Se på layout og fremstille etiket til den færdige øl 

 

4. lek. Aftapning på flasker  

 Tapning og kapselpåsætning 

 Etiketter på 

 Lagring og eftergæring 

 

5. lek. Evaluering og fordeling af bryg 

 Vi smager og bedømmer bryg-

 gene over ”en bid smørrebrød” 

 Fordeling af øllerne. 

Fremtiden - hvordan kommer du 

videre - orientering om Bornholms 

Håndbrygger Laug – og 

Ølentusiasterne. 

 

Pris: 700 kr. som betales samtidig med 

tilmelding til kursus på Mobil Pay 

4014 4995 eller 0650 4398325538 

Husk at skriv dit navn.  

Prisen er inkl. korn, humle, gær og 

flasker, men ikke evt. smørrebrød.  

 

  

Efter kursus kan du gå i gang 

med at brygge ”Juleøl”, 

Forårsøl”, Påskebryg, Stout 

eller…. og så er du klar til et 

bedre ”ølår” i 2021! 
 

http://beersmith.com/
https://beercalc.org/
mailto:steen@paldan.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv9pW5hofjAhVpiYsKHWSAAUYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.festabc.dk%2F10%2F%25C3%25B8lmand-%25C3%25B8lkusk-sodavand&psig=AOvVaw3JPcQ6mi4y5l__iGeR8tu7&ust=1561635132354099


Lidt om udstyrsmuligheder 

 

 

 
 

Ikke inkluderet:  

Vand, sukker og flasker. 

 

 

Bulldog mikrobryggeri indeholder hvad du behøver 

for at brygge 23 L. af din egen øl.  

Pakken indeholder: 

 

Et 1,75 kg Bulldog Beer Lager Kit (der giver 23L) med 

speciel type øl gær. 

En 32L fermenter (brygspand) med påtrykt skala, låg, 

gærrør og gummipakning. 

En pose sterilisations middel 

Et øl (& vin) hydrometer 

En teleskopisk hævert 

Et LCD termometer (til at klæbe på spanden) 

 

 

 
 

 

Gryder kan leveres helt op til 143 l, men en 30 liters er 

fin som begynder hvis man da ikke vælger den 

letteste løsning med maltsirup. 

 

 

 

 

 

Danbrygger 43 er en brygmaskine med 52 l. kogekar. 

Bryggeren kan betjenes manuelt, eller der kan 

programmeres op til 9 mæskehandlinger, og gemme 

op til 9 opskrifter. Kapaciteten betyder, at man kan 

brygge 25 liter High gravity øl på malt alene, eller op 

til 50 liter øl i almindelig styrke. Køler og humlefilter 

medfølger (ikke vist her). 
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