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Specialist på hud- och kroppsbehandlingar.

Kungsgatan 15a, Växjö. 0470-445 45. nuna.se

Bästa presenten!
Ett presentkort från Årets skönhetssalong är alltid lika  

uppskattat att få! Vid köp av presentkort i december  
lämnar vi 20% rabatt på en valfri vara. 

(Kan ej kombineras med andra erbjudanden)

Far och son bakom 
lokaltillverkat öl
VÄXJÖ · A8 Bertil är pensionär, Mikael är 
plåtslagare. Far och son Karlsson kan 
numer även titulera sig bryggare. 

Elhybrid vid 
skogsbruk
VÄXJÖ · A12 Det finns två exemplar av 
världens första skogsmaskin med elhy-
briddrift. En av dem är nu i tjänst i länet.

Tåget är försenat. Igen. Ännu en vinter är här. 
Smålandsposten har gett sig ut i spåren i jakt på 
ansvariga till tågkaoset. Och träffat resenärer som tål-
modigt väntar på nästa avgång.   INBLICK • A24–27 SAMT MODERATORN • A4

Nya husen klarade 
inte bullerkraven
VÄXJÖ · A6 Politikerna tvingades lyfta ut 
ärendet om bygglov för nya bostäder på 
Anteliigatan: husen klarar nämligen 
inte bullerkraven.

Växjö Rockfestival 
begärs i konkurs
VÄXJÖ · A14 Med två förlusttyngda år 
bakom sig begärs nu Växjö rockfestival 
i konkurs av en tidigare medarbetare.

INGET BYGGLOV PÅ ANTELIIGATAN

TIDIGARE DELÄGARE BAKOM ANSÖKAN

PREMIÄR FÖR URÅSABRYGGERI

VÄRLDSUNIK MASKIN I KRONOBERG
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Tipsa nyhetschefen 
Tel 0470-77 06 07 E-post: nyhet.red@smp.se

En liten anspråkslös skylt 
på den gamla militär-
byggnaden skvallrar om 
att den numera används 
för annat. I ett av rum-
men innanför dörren 
står ale och porter på jäs-
ning. Bredvid står mäsk-
tunna och kokkärl. I rum-
met intill finns en frys-
box med humle och några 
tunnor där den jästa ölen 
förvaras.  Det är enkelt och 
torftigt.

– Vi har hellre roligt än 
bedriver bryggeri i stor 
skala, men det är klart att 
om det går bra och vi trivs 
så är det klart att vi kom-
mer att satsa mer, säger 
Mikael Karlsson en av två 
personer bakom Kalle-
bryggeriet. Den andre är 
Mikaels far.

– Han är bryggmästare 
och jag är personalchef, 
skrattar Bertil Karlsson.

Bertil är pensionär, Mikael 
är plåtslagare i rostfritt 
till vardags, men som de 
flesta som startar små-
bryggerier har han varit 
hemmabryggare tidigare. 
De brinner för sitt bryg-
geri och sitt öl, talar ofta 
i munnen på varandra när 

de talar om det. De läg-
ger just nu ner mycket tid 
på verksamheten och de 
hoppas att övriga delar av 
familjen snart kan invol-
veras också.

– Det är roligt med öl, 
det tycker väl alla, skrattar 
Mikael.

Hittills har de lagt ner 
omkring 100 000 kronor 
på sin hobby, det inklu-
derar både byggnad och 
utrustning som är väldigt 
enkel.

– Kok- och mäskkärl är 
gamla kyltankar till mjölk 
som vi köpt från en bonde 
och modifierat till ång-
bryggeriet, säger Mikael.

De båda brygderna som nu 
väntar på tappning vän-
tas bli klara till jul och 
i januari hoppas de kunna
börja leverera till butik. 
Processen tar inte så lång 
tid och om de bara köpte 
in ett par jäskar till tror de 
att bryggeriet skulle klara 
av att producera 2 000 liter 
i veckan. Men den takten 
planerar bryggeriet inte 
för i nuläget.

– Nej, snarare 500 liter, 
det är i alla fall målsätt-
ningen med nuvarande 

utrustning, säger Mikael.
De hade hoppats vara 

klara för leverans till jul-
handeln men kontakterna 

med myndigheterna blev 
för krångliga.

– Krångligt är bara för-
namnet, med två myndig-

heter inblandade. Men nu 
är vi godkända till och med 
för att leverera till System-
bolaget, suckar Bertil.

Kallebryggeriet har 
redan haft kontakt med 
restauranger i Växjö som 
är intresserade av sam-
arbete.

– Några har kontaktat oss 
när de har hört att vi finns. 
Småskaligt, närproduce-
rat och ekologiskt. Vi lig-
ger rätt i tiden. Det finns 
vissa som har som policy 
att de mer eller mindre 
måste ta in lokala produk-
ter och där ligger vi ju bra 
till. Systembolaget har 
väl till exempel mer eller 
mindre en skyldighet, 
säger Bertil.

Förutom avtal med res-
tauranger har de nu kvar 
att komma på ett bra 
namn på sin öl och ta fram 
en etikett. 

– Vi försöker få till något 
unikt och lokalt men 
som ändå fungerar i ett 
lite större sammanhang. 
Något med Dacke eller 
kanske Kung Inge, vi får se 
avslutar Mikael Karlsson.

HENRIC BINGSTRÖM

henric.bingstrom@smp.se

0470-77 04 80

Det jäser i Kallebryggeriet
LOKALT. Det började med en whisky-
resa till Skottland och slutade med 
ett bryggeri i Uråsa. 
Kallebryggeriet vill satsa på lokalt öl 
och hoppas på Växjös restauranger.

URÅSA • LOKALT ÖL

På julafton hoppas Mikael Karlsson kunna tappa upp sin porter.
– Nu är den lite för söt. Den behöver några dagars jäsning till, summerar han provsmak-
ningen.

FÖRETAG
Mikael och Bertil Karlsson tillbringar i stort sett alla hel-
ger i sitt bryggeri. En hobbyverksamhet de hoppas skall 
utvecklas till ett vinstdrivande företag. FOTO: URBAN NILSSON 

Mikael Karls-
son, brygg-
mästare, vid 
den ombyggda 
mjölkkylaren 
som han själv 
byggt om till 
ett ångdrivet 
kokkärl.

”Småskaligt, 
närproducerat 
och ekologiskt. 
Vi ligger rätt 
i tiden.”
Bertil Karlsson, pensionär 
och ölbryggare
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