
Ud�ugt til Malmø
11. juni mødtes en lille �ok på perronen på Københavns
Lufthavns station.

 

Vi tog toget til Malmø Central - med ventetid for pas-kontrol i
Hyllinge.

 

Herfra gik turen til Systembolagets butik på Malmborgsgatan
6 - i indkøbscenteret Hansa. De har et pænt udvalg af svensk
mikrobryg til fornuftige priser.

 

Efter et beskedent indkøb listede vi videre til The Bishops
Arms på Gustav Adolfs Torg. Indgår i en stor kæde af pubber
med typisk tyve haner. www.bishopsarms.com.

 

Her indtog vi en enkelt øl  (en 2 små..) siddende i solen.

 

Vi var rigtig heldig med vejret.

 

Herfra en længere spadseretur til Nya Tröls, som på
hjemmesiden reklamerer med 300 �askeøl fra hele verden.
www.nyatrols.se.

De levede desværre ikke op til forventningerne. Men dog et
anstændigt udvalg - også i fadøl. Så besøget var ikke forgæves.

 

Herfra videre til Taproom på Malmö Brygghus med 40 haner,
heraf 1/3 med egne øl. www.malmobrygghus.se.

Så her blev vi lidt længere :-)

Det var blæst lidt op. så vi trak indenfor.

Her stødte Ordförende (formanden) for den lokale ølklub
Malte til os. Lidt senere kom en mere fra deres bestyrelse. Vi
talte lidt samarbejde hen over Øresund. Mere herom
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forhåbentlig senere.

 

Så videre til Beer Ditch med 9 haner og 200 �askeøl.
www.beerditch.com.

Også godt sted, hvor vi blev et par øl.

Vores svenske venner fulgte trop hertil - og �k forstækning af
nok et par medlemmer.

 

Så gik vi til Trianglen station for hjembefordring.

 

En rigtig god dag. Frem for alt hyggelig. Godt at møde vores
svenske kolleger.

Tak til Søren for god føring.

Ja, svenskerne kan godt lave godt øl.
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