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Hur går det till att brygga öl hemma? Hur odlas humle 
och hur påverkar den ölet? I den här utställningen finns 
såväl tips för nybörjaren som svar från forskaren, in-
spiration att själv prova på och möjligheter att fördjupa 
kunskaperna inom både odling och brygd.

Utställningen visar humleodling och ölbryggning förr och 
nu. Dels med föremål, bilder och recept ur museets samling-
ar och arkiv, dels med modern utrustning, nytagna bilder 
samt tips och råd från dagens hemmabryggare och humle-
forskare.

Svensk humleodling var som störst under 1600- och 1700- 
talet och odlingen av humle reglerades i lag under fyra 
sekler. Flera av dagens arbetsmoment vid humleodling är 
samma som för många hundra år sedan, även om maskiner 
idag underlättar arbetet. Humle är en flerårig slingerväxt 
som kan bli nio meter hög och behöver klättra för att ut-
vecklas bra. Därför odlas humle i en humlegård med störar.

På 800-talet blev humle känd som ett bra och gott kon-
serveringsmedel vid ölbryggning. De konserverande och 
smakgivande ämnena finns i humlens kottar, som endast 
växer på honplantorna och påverkas mycket av vädret. 
Humle ingår fortfarande i öl, men bara för smakens skull.

Att göra öl kallas att brygga öl men bryggningen är egentli-
gen bara ett av flera moment i öltillverkningen; första steget 
är mältning, andra steget är bryggning och det tredje och 
sista steget är jäsning. Detta är ett hantverk med oändliga 
variationsmöjligheter. Ingredienserna malt, vatten, humle 
och jäst kan varieras och kombineras på flera sätt och varje 
bryggmoment kan ändras på minst hundra olika sätt.

Visste du att …
• Humle är den mest snabbväxande växten i vårt klimat och 
kan växa upp till 20 centimeter per dygn.
• Förr var Bartolomeusdagen, den 24 augusti, den dag då 
man fick börja skörda humle.
• 1577 fick de viktigaste yrkesgrupperna på Stockholms slott 
drygt fem liter öl per person om dagen.

Utställningen Med smak av humle – odla och brygg visas på  
Nordiska museet 2 september 2015 – 8 januari 2017.

Med smak av humle
– odla och brygg

Foto: Gunnar Lundh,  
Nordiska museet. 

Form: Åsa Andersson Broms. 

Foto: Ingalill Granlund, 
Nordiska museet 
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Utställningstexter 
Texterna och rubrikerna speglar uppdelningen i utställningen. 
 
Med smak av humle – odla och brygg 
1674 döms Oluff Anderson för trolldom. Han ska ha hjälpt 
människor att återfå sin förmåga att brygga ett gott öl. Att bryg-
ga öl är inte svartkonst, men ett svårt hantverk. Varje ingrediens 
i öl - malt, vatten, humle och jäst - kan varieras på flera sätt. Hur 
man kombinerar alla ingredienserna ger oändliga variations-
möjligheter. Därtill kan varje bryggmoment ändras på minst 
hundra olika sätt. Det ger minst tio miljarder olika öler.
 Med smak av humle är en utställning om att brygga hemma, då 
och nu. Här hoppas vi du inspireras att brygga öl men också 
att dyka ner i humlens underbara värld. Kanske kommer din 
egenodlade humle ge beskan till ditt hembryggda öl?  

Det viktiga ölet 

Människor har druckit öl i över 10 000 år. Öl har varit ett viktigt livs-
medel i Sverige under århundraden. Den näringsrika drycken var en 
livsförsäkring under perioder med missväxt och dåligt vatten.

 Öl bryggdes hemma. Man experimenterade, varierade och anpassade 
metoderna efter det egna hushållets förutsättningar. På senare år har 
intresset för hembryggandet ökat. Likheterna med de tidigare husbehovs-
bryggarna är många. Men en skillnad är att det är fler män som brygger 
hemma idag. Tidigare var ölbryggningen en syssla för kvinnor. 

Ölet regleras

Världens första livsmedelslag handlar om öltillverkningen, Das Reiheitsgebot, 
från Bayern i nuvarande Tyskland 1516. Enligt lagen fick öl endast bestå 
av tre råvaror: vatten, malt och humle. Vad jäst var kände man inte till på 
1500-talet.

 En av Sveriges äldsta kända beskrivningar av ölbryggning finns i Olaus 
Magnus bok Historia om de nordiska folken från 1555. 

Visste du att:

1. 1577 fick de viktigaste yrkesgrupperna på Stockholms slott   
 drygt fem liter öl per person om dagen. Även nunnor i Solberga  
 kloster utanför Visby fick fem liter per dag. I Vadstena kloster  
 fick nunnor och munkar nöja sig med knappt tre liter vin eller  
 öl per person om dagen. 

2. På 1600-talet fanns förutom den inhemska ölen även utländska  
 ölsorter som till exempel Pryssinge, Jopenbier, Hamburgeröl,  
 Bernostöl samt mumma. 

3. Öl kallades ibland för ”dricka”. Ibland misstas det för en alko 
 holsvag dryck. Men ordet var det man använde för dryck sedan  
 1500-talet, det säger inget om hur starkt drycken var. 

4. Historiskt öl hade troligtvis mycket lägre alkoholhalt än dagens  
 öl. Men hur starkt det var vet ingen. 

5. Öl är en dryck som görs av malt, humle, vatten och jäst.

6. Det är svårt att översätta måtten från äldre recept. Här är några  
 riktmärken:

Form: Åsa Andersson Broms. 

Foto: Ingalill Granlund, 
Nordiska museet 
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Fjärding = 18 liter

Kanna = 2,6 liter

Kappe = 4,5 liter

Spann = 72 liter

Tunna = 126 liter

Skeppa = 24 liter

Ur Nordiska museets arkiv 

För min del var det Karl Sahlins recept som jag använde då jag bryggde 
brukets öl. Och för att vara noggrann så var receptet följande: 9 fjärd-
ingar malt och 2½ - 4 skålpund humle, varav man erhöll 60 kannor öl. 
Vid Österby och Lövstabruk till exempel bryggde man en sats av 100 
kg malt och 1 kg humle, vartill tillsattes 2 l jäst och 4 hg pomeransskal. 
Båda dessa recept gällde för lagring för 1-3 år, då ölet ansågs färdigt att 
förtäras. 

Herman Drougge, f. 1862: EU 45619 

En skäppa malt (söftad med potatis) utspäddes med 24 kannor vatten 
och ½ skålpund torkad humle. Detta kokades i en rymlig kopparpanna i 
minst två timmar. Omrördes hela tiden då malten inte fick brännas vid. 
Efter detta så fick det svalna 1 timme och sedan tappades vörten av och 
silades. Var brunt som kaffe. Avrinningen tog cirka en timma. Täppte till 
tappen och öste över några skopor kokande vatten som fick stå och dra, 
sedan tappades den i en tina med lock. Fick stå och jäsa ett dygn. Dracks 
som bier istället för vatten. 

Isak Jonsson, 1822-1889 Susanna Erlandsdotter, 1800-1889 Matilda 
Svensson, f. 1846 Oscar Erlandsson, f. 1860 Uppt. 1935 EU 7725

…bryggare med namnet Gabriel Bramstet… enligt denne bryggares 
uppgift skulle det vara 15 kannor vatten till en hålspan malt = 9 koppar, 
detta skulle bli öl (svensköl) 15 kannor vatten till 1 skeppa malt = 6 kop-
par blev 1a klassens dricka, 10 kannor vatten till ½ skeppa = 3 koppar 
malt tillverkades svagdricka. 

August. Uppt. 1935. EU 8617

Enligt en gammal uppgift beräknade man på ”en tunna malt 2-3 skålpund 
humle”. Vatten tog man sedan allt efter behag. 

Herr och fru Claesson, ca 78 år gamla och Aug. och Hilda Jonasson, ca 
70 år gamla: EU 13115

Till en brygd på 20 kannor åtgick 20 skålpund malt och ¼ skålpund 
humle. 

Skåne Albo H:d:

Till ca 30 kannor svagdricka åtgick 2 koppar cirka 10 l malt. Skulle den 
vara riktigt stark till exempel som hembryggt svensköl åtgick det dubbelt 
beloppet i såväl malt som humle och jäst. 

A. Buns, f. 1863: EU 8536. 

För information och 
pressbilder, se
pressens sida på
www.nordiskamuseet.se

Foto: Dag Trotzig, 
Nordiska museet 
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Mältning 

– första steget i öltillverkningen

Det första steget i bryggningen var att göra malten, att 
mälta. Det som mältades kunde vara korn, vete, råg eller 
havre. Absolut vanligast var korn. Kornets kärnor skulle 
vara stora och mogna.  
 Mältningen var en omständlig process för gårdsbryggar-
na. Man mältade oftast bara en gång per år, på hösten efter 
spannmålsskörden. Den färdiga malten kunde sedan lagras 
länge innan man bryggde öl. Numera är det få som mältar 
själva. Ofta köps malten färdig för att krossas. 
 Mältningen delas upp i tre steg: stöpning, groning och 
kölning.  

Stöpning, ca 36–48 timmar 

Först skulle kornet blötläggas, stöpas. Kornets kärnor sög upp vattnet 
och svällde. Att förvälla kärnor till grönmalt tog mellan 36 och 48 tim-
mar. 

Groning, någon vecka

Nästa steg var att kärnorna skulle börja gro. Då frisattes enzymer som 
bröt ner kärnornas stärkelse till socker, som behövdes senare vid jäsnin-
gen. Groningsprocessen tog någon vecka.

Kölning, ca 24 timmar 

När kärnorna fått tillräckligt stora groddar måste groningsprocessen avs-
lutas. Det gjorde man genom att torka kärnorna, resultatet blev malt. Ju 
högre temperatur vid torkningen desto mer rostades kärnorna. Tempera-
turen förändrade smak och färg. En varmrostad malt gav en mörkare öl.

Kölnor

Det fanns särskilda hus för mältningen, de kallades kölnor. På grund av 
brandrisken låg de en bit från byn. Kölnorna byggdes gärna nära vatten-
drag så att man slapp bära vattnet så långt. 

 Det var viktigt att malten torkade ordentligt, annars blev den dålig. 
När malten var helt torr fylldes den i säckar eller tunnor med lock för att 
lagras. 

Visste du att:

1. Man använde det bästa kornet till maltet.

2. Förr användes särskilt sexradigt korn men med tiden man gick     
 allt mer över till det storkornigare tvåradskornet. 

3. Man blandade nästan alltid i en del (cirka ¼) rågmalt i korn   
 malten för att få den smakrikare.

4. Kölnan sköttes och vaktades vanligtvis av gårdens pigor och   
 det var en eftertraktad uppgift. Gårdens pigkammare var ofta   
 övervakad, vilket inte gällde för den avlägset belägna kölnan.   
 Här gavs möjlighet till diskreta kärleksmöten. 

Foto: Karolina Kristensson, 
Nordiska museet 

Fotograf okänd, 
Nordiska museets arkiv 
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Ur Nordiska museets arkiv 

Mältsäden var vanligast korn, i enstaka fall råg, men då icke gärna i 
blandning /…/ då de icke hade precis lika groningstid och behandlings-
behov. 

Per Persson, f. 1861, uppt. 1935 (EU 7719)

Nu eldades mycket med enris som gav en god lukt och smak åt maltet. 

Amanda Anderson, f. 1864: uppt. 1935, EU 7686

Tiden för torkningen ansågs vara inne efter 2 a 3 dygn, då groddarnas 
längd var omkring 5 cm. 

Herman Hägvall: EU 7779

Man fick avpassa mältans storlek efter lavens storlek, det fick ej bli för 
tjockt, ty då kunde mältan surna och då blev det värdelöst. Behandling 
under tiden när det skulle torka var endast att röra om det 1 a två gångar 
dagligen och elda varmt. 

Stina Wahlström Uppt. 1931, efter uppgifter från 1880-talet: EU 3350

Bryggning 

– andra steget i öltillverkningen

Att göra öl kallas att brygga öl men bryggningen är egentli-
gen bara ett av flera moment i öltillverkningen.  
 Först skulle malten krossas, därefter påbörjades brygg-
ningen. Den bestod av två steg: mäskning och vörtkok.  
 Under mäskningen skulle maltens stärkelse omvandlas 
till socker. Sockermängden bestämde vilken alkoholhalt det 
färdiga ölet fick.  Används mycket vatten i förhållande till 
malt blev alkoholhalten lägre. Under vörtkokningen till-
sattes humle och ölet fick sin beska.  

Gröpning och rengöring 

Strax innan man började brygga skulle malten krossas, gröpas. Den kros-
sade malten kallades maltgröpe. Den gick inte att lagra, då förlorade den 
sin sötma och kraft. 

 Innan bryggningen skulle också brygghus, kärl och redskap rengöras 
för att inte få in infektioner i drycken. Ofta användes enris eller rök från 
enris.

Mäskning

Malten krossades och vatten hälldes på, det blev som en gröt. Gröten 
kallades mäsk och processen kallades mäskning. Det fanns olika metoder 
att få upp temperaturen vid mäskningen. Infusionsmäskning var vanligast. 
Kokande vatten hälldes över den krossade malten. Det kallades att man 
övergjöt. Detta fick stå och dra, sedan silades vätskan av. Proceduren 
upprepades flera gånger och för varje omgång lakades socker ut. För att 
inte malten skulle följa med när vätskan silades lades halm i botten på 
mäskkärlet, och textilsilar över hinken eller kärlet som man tappade i. 
Efter mäskningen fick man en söt vätska, starkvört.     

Foto: Karolina Kristensson, 
Nordiska museet 
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Vörtkokning  

Nu skulle vörten kokas och humlen tillsättas. För att få ut humlens bittra 
ämnen behövde den upphettas i minst en timme. Varje gång man tillsatte 
humle kallades det för en humlegiva. Antalet humlegivor och när de 
tillsattes under hela bryggprocessen påverkade ölet. 

 När vört och humle hade kokat togs humlen och andra rester bort. 
Vätskan silades och filtrerades. Kvar blev en söt, besk lösning - stamvört. 

Visste du att:

1. Vörten har många namn. Den första vörten, vätskan, man får  
 ut efter att man silat mäsken kallas för starkvört. Innan jästen  
 tillsätts kallas vörten för stamvört.

2. För att dryga ut gröpen eller ge den en önskad smak eller styrka  
 har man på vissa håll tillsatt potatis men även morötter och  
 sockerbetor. Ren sirap och sprit kunde också tillsättas. Det  
 kallades att söfta.

3. India Pale Ale, IPA, uppkom i samband med seglatser till Indien  
 i slutet av 1700-talet. Då behövde ölet hålla länge och extra  
 mycket humle tillsattes. Ölet var också tvunget att vara alkohol 
 starkt så man tillsatte även mer malt. 

4. När ölintresset i Kina och Japan ökade befarades humle bli en  
 bristvara. Men ölsmaken är olika. I dessa öler ville man ha  
 mindre av humlens beska.

Ur Nordiska museets arkiv

Någon dag före brygden plockade man fram kärlen och fyllde dem med 
vatten för att få dem att tätna. Därefter kokades en lag av enris i vatten 
för få bort träsmaken. Rengöringen skedde sedan med en ”riskärve” av 
torrt granris. 

Kerstin Matsdotter, f. 1852: EU 15002

För en brygd på 100 liter åtgick det ungefär 1 skäl (20 liter) korn. Av kor-
net tog man så vitt möjligt det bästa, det vill säga de som efter ”kastning” 
kom längst fram. 

fru Johanna Öhman, f. 1854: EU 7838

… inställningen av kvarnen och matningen var det mycket noga med. 
Maltet skulle ju krossas, så att det blev så lite mjöl som möjligt och det 
var konsten. 

Moder, 1835-1926, fru Lisa Göth, f. 1878, och Matilda Jönsson, f. 1874: 
Uppt. 1938. EU 11098 

Vattnet kokades upp och övergjöts mäsken, varefter det hela omrördes 
mycket väl och fick sedan stå ett par timmar tills mäsken sjunkit till bot-
ten. Detta upprepades två gånger. Särskilt sista gången måste man vara 
noga med ”avösningen” så att all mäsken blev kvar på botten i mäskkaret. 

Joh. Johansson, EU 7792

En handfull humlekottar till varje kanna malt ansågs lagom. 

Carolina Bengtsson,: Uppt. 1935 EU 8281

Bäst var att humlen då strax, innan jästen lägges i, bortsilades ifrån 
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drickat, så den ej må förorsaka mera beskhet än man ville hava. 

Ida Gustafson, f. 1866 och Algot Gustafson, f. 1881 EU 4439

Jäsning 

– tredje steget i öltillverkningen

Vid jäsningen omvandlades sockret till alkohol. Beroende 
av vätskans temperatur jäste ölet olika. De olika jäsningarna 
gav stor skillnad i smak och alkoholstyrka.  
 Jäsningen var ett känsligt steg i bryggprocessen. Om 
vätskan var över 40o C dog jästsvamparna. Kunskapen om 
jästen var bristfällig, så jäsningen var förknippad med my-
cket vidskepelse.  

Överjäst öl 

Historiskt sett har vi främst bryggt överjäst öl i Sverige. Jäsningen skedde 
då i rumstemperatur och gick ganska snabbt. Jästen sparades från brygd 
till brygd. Jästen la sig ovanpå vörten och kunde lätt skummas av när 
jäsningen var klar.  

 Efter några dagar var ölet färdigt och kunde tappas i kar eller flaskor. 
Resultatet blev ett sött öl eftersom allt socker inte var omvandlat till 
alkohol. 

Underjäst öl

Under mitten av 1800-talet blev underjäsning den vanligaste bryggme-
toden. Jäsningen skedde vid 6-12o C vilket gjorde att jästen sjönk till bot-
ten. Det underjästa ölet var bättre utjäst, det blev mindre socker kvar och 
alkoholhalten blev högre.  Idag är nio av tio ölsorter underjästa. 

 

Lagring  

Efter jäsningen skulle ölet tappas för lagring. Lagringen kunde ta 
månader och även det påverkade hur ölet blev.   

Jäst  

Jäst bildades i överflöd vid bryggning. I städerna kunde bryggarna sälja 
den färska överskottsjästen till bagarna. Fram till 1900-talets början 
användes samma jäst till både bakning och ölbryggning.

 På gårdarna sparade man sin jäst på jästkransar eller jästkubbar. Ett 
annat sätt var att röra ihop jästen med rågmjöl till en deg. Den formades 
till jästkakor som användes vid nästa bryggning.  

Visste du att:

1. Saccharomyces cerevisiae heter jästen både bryggare och bagare  
 använde.

2. Ale är ett samlingsnamn för de flesta överjästa ölsorter.

3. I äldre beskrivningar anges ofta de egna redskapen som mått 
 satser. En typisk beskrivning är ¾ malt + råg, tre kittlar vatten  
 och två händer humle. 

4. Det skulle skrikas så högt man bara kunde samtidigt som man  
 viftade med armarna, skevade med fötterna och sprang runt i 
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brygghuset för att få fart på jästen. Även ett par gamla mansbyxor kasta-
des över karet för att få jäsningen att fungera.   

Ur Nordiska museets arkiv

På den liggande drickstunnan hade man på uppsidan en fyrkantig öppn-
ing, sprund, så stort, att man kunde få ned handen och armen i tunnan 
och med en liten kopp ösa upp den bottensats som utgjord jästen. 

Per Persson, f. 1861, uppt 1935: EU 7719

Vörten skulle vara knävarm då jästen tillsattes. 

C. A. Adamsson, f. 1864, Matilda Skoglund, f. 1857, och Anna Larsson, f. 
1864: EU 8702 

Ibland kunde det hända att vörten blev för kall och då ville det ej jäsa. Då 
tog man och värmde något stort järn, till exempel ett strykjärn, en yxa ett 
järnspett och hade det i vörten för att värma upp den. 

Olof Nilsson, f. 1858, uppt 1935: EU 7700

Ville det inte jäsa bra rörde i mera jäst. 

Amanda Anderson, f. 1864, uppt 1935: EU 7686

Men innan jästen tillsattes på botten, skulle man lägga stål och flinta i 
botten på ”jästakaret”. Även nu korsa med en kniv i vörten för att hålla 
trollen på avstånd. Man trodde att trollen voro framme för att taga av 
vörten i samma ögonblick som jästen tillsattes. 

Blenda Andersson, utg 1932:

När vörten var kokad hälldes den i en trästånna där den fick avsvalna 
innan jästen ihälldes. Temperaturen prövades på så sätt att den nakna 
armen nedsattes i vörten ända till armleden. När det kylde på själva arm-
kotan ansågs tempreaturen vara lagom. 

Aug. C. Hultgren: Uppt. 1931. EU 4017

Om jäsningen gick bra så skulle den vara färdig på två dygn och då 
skummades den flytande jästen av… Den skummade jästen ansågs som 
bäst, den användes till brygd och ”sjunkjästen” till bröd. 

Moder, 1835-1926, Lisa Göth, f. 1878, och Matilda Jönsson, f. 1874, uppt 
1938: EU 11098 

Blev jäsningen för häftig kunde den dämpas genom att tillsätta smör, ägg 
eller tjärved.  
Anna Fagerberg, f. 1871 och Wendela Wallin, f. 1963, uppt 1936: EU 
9002

Drickstunnan skulle nu sprundas, förstadygnet ej lufttät för då hade 
drickat farit i vädret genom gäsningen. 

EU 4271

 

Öletiketter 

Nordiska museet har samlat in hemmabryggares öletiketter till utställnin-
gen. Insamlingen fortsätter på nordiskamuseet.se/etiketter 
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Öl och humle 

Fram till slutet av 1800-talet åt man sällan färsk mat. Den 
var saltad, torkad eller rökt för att kunna lagras. Öl var ett 
viktigt livsmedel, men det surnade ganska snabbt. För att 
konservera öl och ge det en bättre smak användes olika 
växttillsatser som kallades grut. Det kunde vara pors, 
malört, enbär, ekblad, tall- och granskott, åbrodd, skvat-
tram, ljung eller älgört.  
 På 800-talet blev humle känd som ett bra och gott 
konserveringsmedel och slog ut alla andra växttillsatser. 
Numera värms den industriellt producerade ölen upp, 
pastöriseras, för att hålla längre. Humle ingår fortfarande, 
men bara för smakens skull.  

Humle   

Humle är en flerårig klätterväxt som kan bli nio meter hög. Det är den 
mest snabbväxande växten i vårt klimat. Den kan växa upp till 20 centim-
eter per dygn. 

 Det finns många olika humlesorter i världen. De delas in i två stora 
grupper: bitter- och aromahumle. Bitterhumle ger mer beska och aroma-
humle ger mer smak  vid ölbryggning. 

Humlekotten  

De konserverande och smakgivande ämnen man vill komma åt vid 
ölbryggningen finns i humlekottens körtlar. Humlekottarna bildas bara 
på honplantorna och kvaliteten påverkas mycket av vädret. Olika år pro-
ducerar samma humleplanta på samma plats kottar av olika kvalitet. 

Humle växer mycket bra i nästan hela Sverige, men längst i norr hinner 
kottarna oftast inte mogna och skörden blir liten.

Att bevara humle

Under tusentals år har växterna omkring oss förändrats och förädlats eft-
er människans behov. Det vi odlade tidigare är annorlunda mot de sorter 
som finns idag. För att möta framtidens utmaningar för matproduktion 
och nya läkemedel måste vi ha tillgång till många olika gener. På Julita 
gård i Södermanland odlar Nordiska museet många gamla humlesorter. 
På så sätt är museet delaktigt i detta bevarandearbete.

Visste du att:

1. Humle tillhör familjen Cannabaceae. Där innehåller två släkten,  
 Cannabis och Humulus.

2. Humlekotten innehåller ett ämne som liknar det kvinnliga  
 könshormonet östrogen.

3. Idag bedrivs forskning på kemiska föreningar i humle som  
 visat sig vara verksamma mot cancer. Under första världskriget  
 användes humle som bedövningsmedel.

4. Humle är en dioik, tvåbyggare. Det betyder att det finns både  
 han- och honplantor. Båda slingrar sig medsols.

5. En kotte kan innehålla 20-60 blommor. Vid varje blomfäste  
 utvecklas en lupulinkörtel som producerar det gula mjöl som  
 ger beska och arom.

Foto: Karolina Kristensson, 
Nordiska museet 

Foto: Karolina Kristensson, 
Nordiska museet 

Humleteckning av Henriette Sjöberg, 
1879. Foto: Kentaroo Tryman,  
Nordiska museet.. 
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6. Humle har många regionala namn såsom koppor, knoppen,  
 tjippor, tuppor, humblan, puppor, dyppor, päpplor, nuttar, pip 
 pluna och borrarna.

Humlens historia 

– humle blir svenskt 

Humle kommer ursprungligen från Kina. Efter den senaste 
istiden, för 10 000 år sen, har den spridit sig över hela norra 
halvklotet.  
 I Europa odlades humle först under 700-talet e.Kr. I 
Sverige är de äldsta säkra beläggen från vikingastaden Birka 
i Mälaren redan omkring 800-1000 e Kr. Humle fanns då 
i tidiga handelscentrum och i rikare miljöer men inte hos 
folk i allmänhet.  

Humle lagstadgas   

På 1200- och 1300-talen nämns humle både i landskapslagarna och 
Magnus Erikssons landslag och stadslag. Humle skulle också betalas som 
tionde till kyrkan. I Kristoffers landslag från 1442 skulle varje bonde 
ha en humlegård med 40 humlestänger. År 1474 höjdes kravet till 200 
stänger. Alla bönder var skyldiga att odla humle, men få gjorde det. 
Gustav Vasa skriver 1524: ”nyttugt wore at huar boonde hade en humblagard”. 

Humlets storhetstid   

Under 1600- och 1700-talen var svensk humleodling som störst. Trots det 
blev Sverige aldrig självförsörjande på humle.

 På kartor från 1630- och 1640-talen kan man se att Värmland, 
Västergötland och norra Uppland var områden som hade omfattande 
humleodlingar vid denna tid.

Humleodlingar minskar   

De senaste dryga hundra åren har världens humleodlingar minskat, trots 
att ölproduktionen ökat. Modern humle ger fler kottar så odlingarna 
behöver inte vara lika stora.  Det beror också på att man har lärt sig att 
pastörisera, upphetta, det färdigjästa ölet för att ta död på svampar och 
bakterier. Behovet av att konservera ölet med humle har sjunkit drastiskt. 
Beskan behövs inte längre för ölets hållbarhet - men smakmässigt vill man 
ha den kvar. 

 I Sverige försvann humleodlingarna i slutet av 1800-talet. I samband 
med världskrigen ökade åter efterfrågan på inhemsk humle eftersom det 
var svårt att få tag på tillräckligt med humle från Europa. År 1913 startade 
en försöksanläggning i Skåne, som lades ner under 1950-talet.

Visste du att   

1. Det var vikingarna, inte cisterciensmunkarna, som började odla  
 humle.

2. År 1456 gav kung Karl Knutsson Bonde Tierps härad ett vapen  
 som föreställande tre humleax. Kungens brev är daterat 24  

Foto: Gunnar Lundh,  
Nordiska museet. 
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 augusti, S:t Bartolomeus dag, dagen som inledde humleskörden. 

3. Vadstena kloster hade vid 1400-talets slut drygt 20 gårdar som  
 betalade arrende i humle. En av dessa gårdar var Böksnäs. Här  
 växer idag humle som kan vara densamma som för 600 år sen.  
 Den är bevarad i den nationella genbanken. 

4. Humlen `Näs´ (SWE 54) från Uppland är funnen med hjälp  
 av en karta från 1640-talet. Denna och ytterligare två historiska  
 humlesorter är förökade och går numera att köpa. De andra två  
 är `Hulla Norrgård´(SWE 4) från Södermanland och `Korsta´  
 (SWE 25) från Medelpad.

5. Den mest omtalade humlen före 1800-talet i Sverige var   
 Brunswick-humle hämtad från området kring Braunschweig i  
 Tyskland.

Odla humle  

I flera hundra år har strävan varit att all humle som an-
vändes i Sverige skulle odlas i landet. Man ville slippa dyra 
importer och säkra tillgången. Målet skulle uppnås med 
odlingstvång, importförbud, höga tullavgifter, information 
och undervisning. Men målet tycks aldrig ha uppnåtts.   
 Odling av humle är speciell och motsvarar inga andra 
grödor. Under det senaste årtiondet har intresset för humle-
odling i Sverige vuxit, många vill odla sin egen humle.  

Plantering   

Humle är beroende av sol, vind och vatten för att ge bra skörd. Den 
behöver höga ställningar att klättra på. Den växer kraftigt på våren och 
behöver mycket vatten och näring. Humle vill ha det luftigt, men inte 
blåsigt. Både ler- och sandjord fungerar men den får varken vara för blöt 
eller för torr. 

 Humle förökas vegetativt, som potatis. Plantorna blir genetiskt iden-
tiska moderplantan, en klon. Om humle förökar sig sexuellt, genom 
han- och honplantor, uppstår nya individer med helt andra egenskaper. 
Hanplantorna har varit förbjudna i humlegården utom i anglosaxiska 
länder. Befruktad humle anses ofta mindervärdig då kottarna förändras. 

Skötsel   

Humle är en gröda som kräver mycket arbete. Flera av dagens arbetsmo-
ment är samma som för många hundra år sedan trots att maskiner under-
lättar arbetet. 

 Att anlägga en humlegård med störar är tungt och materialkrävande. 
Humle är en slingerväxt som måste klättra för att utvecklas bra. Ställnin-
garna kan se ut på många olika sätt. När man ska skörda humle skär man 
av rankorna strax ovanför marken. Störarna tas ner och sätts upp igen 
nästa vår. 

Skörd   

Förr var Bartolomeusdagen, 24 augusti, den dag då man fick börja skörda 
humle. Mogna humlekottar är ljust limegröna och lupulinkörtlarna 
citrongula. Täck- och förbladen ska prassla och doften ska vara stark. När 

För information och 
pressbilder, se
pressens sida på
www.nordiskamuseet.se

Foto: Gunnar Lundh,  
Nordiska museet. 

Foto: Peter Segemark,  
Nordiska museet. 
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man gnuggar kotten i handen ska man få ett klibbigt gult mjöl i handfla-
tan. 

 När humlekottarna är skördade måste de torkas snabbt. Lagringssättet 
avgör hur bra humle håller sig. Förr pressades den oftast så hårt man 
kunde för hand eller med speciella maskiner. Idag är det vanligast att 
köpa humle i form av pellets. Tiden och luftens syre försämrar kvaliteten. 
Halten av oljor avtar, hartserna förändras och färgen mörknar. 

Visste du att:   

1. Humlens odlingsgräns ligger omkring 63o breddgraden. 

2. Humle behöver mycket gödsel. 

3. En van arbetare plockade 600-700 liter humlekottar per dag.  
 100 liter väger 5-6 kg. Att plocka kottarna kallas att nutta.

4. Redan 1599 kände man till att man ska vara försiktig när kot- 
 tarna plockades så inte det eftertraktade gula pulvret går för- 
 lorat. 

5. Humle har använts i många huskurer. Än idag rekommenderas  
 te av humle mot njur- och gallstensbesvär. 

6. Humlens späda skott kallas fattigmanssparris.

 

Utställningen Med smak av humle – odla och brygg  
visas 2 september 2015 – 8 januari 2017. 

Projektledare för utställningen  
Amanda Creutzer, tfn 08-519 545 43,  
amanda.creutzer@nordiskamuseet.se 

Innehållsansvarig  
Else-Marie Strese, tfn 08-519 545 63, 
else-marie.strese@nordiskamuseet.se 

Foto: Gunnar Lundh,  
Nordiska museet. 

Foto: Karolina Kristensson, 
Nordiska museet 


