PRISAD UNG FÖRETAGARE

Tjers, bryggmästaren!

Lokal öl är
populär. Den tar
slut hela tiden för
Frida Andersson,
som byggt ut
Tjers bryggeri i
omgångar.

Tack vare Frida finns Överkalix i Systembolagets ölsortiment
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FAKTA: TJERS BRYGGERI
■ Ägs av Frida Andersson, 30 år. Hon

driver också Tjers gästgiveri tillsammans
med sina föräldrar.

■ Beräknad omsättning i år: 2 miljoner

kronor.

■ Frida Andersson fick i år pris som Årets

ungdomsföretagare av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. I motiveringen står det bland annat att hon är ”ett
föredöme och inspiration för andra unga
företagare på landsbygden”.

F

rida Andersson är inne på tredje året
som bryggmästare på Tjers bryggeri i
Svartbyn utanför Överkalix. I höst har
hon funderat ett tag på årets julöl, som säljs
till lokala restauranger i Norrbotten.
– Den blir åt det mörkare hållet med brända, karamelliga toner. Det blir hint av julkryddor, det ska inte vara för mycket. Ingefära är
också lite fräscht, säger Frida Andersson.
Hon är nyss hemkommen från en ölmässa
i Umeå när Gröna Affärer når henne. Det går
bra för Frida Andersson, hon siktar på att öka
volymen och börja sälja mer även i Västerbotten.
– Jag kämpar fortfarande ekonomiskt, men
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Frida Andersson brygger öl med
stark koppling till Överkalix. Hon
bygger ständigt ut och testar nytt. I år
har hennes julöl en touch av ingefära
och nejlika.
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det går bättre och bättre och jag utökar. Just
nu verkar jag kunna sälja hur mycket som
helst, säger hon.
Frida Andersson utbildade sig till sommelier och bodde i Stockholm när hon längtade
hem. Men det är lättare med öl än med vin i
Norrbotten, så hon startade sitt lokala bryggeri med gårdsnamnet Tjers. Passande nog
uttalas det som engelska ”cheers” på överkalixmål.
Hon köpte först ett tyskt bryggverk för 200
liter åt gången och bryggde 500 flaskor två
gånger i veckan. Sedan dess har Frida Andersson utvidgat i etapper, rivit väggar i lokalen
som hennes bror äger och är nu uppe i åtta
sorters öl.

FRIDA ANDERSSON TIPSAR:
RÄTT ÖL TILL JULBORDET
■ Öl är lättare än vin att para ihop med alla de sma-

ker som finns på julbordet. Öl till maten ska inte få
ta över för mycket. Har man alkoholstark och mycket
smakrik öl kanske den är godast att dricka för sig.”

■ Så här parar Frida Andersson ihop sin egen öl

med julmaten:
Lios, som betyder ljus, är en pale ale. Passar till en
förrätt som toast med Kalixlöjrom.
Håmle – humle – är en IPA (India pale ale) med
mycket humlekaraktär. Passar till fetare mat som pappa Assars varmrökta lax, en självklarhet på julbordet.
Kålswårtt – kolsvart – är en stout. Fungerar bra till
desserten lakritsglass.
I övrigt på hennes julbord: kallskuret, både fisk och
kött, revbensspjäll och filmjölkslimpa med lingon och
brödkryddor.

I VINTRAS BESTÄMDE hon sig för att ta ett nytt
steg och köpte ytterligare ett bryggverk för 500
liter till sina ordinarie sorter. Nu kör hon specialsorter i det lilla.
– Det roliga med öl är att man kan tillsätta
vilka smaker man vill. Man kan finna sin egen
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Är du intresserad av djur och natur?
Hos oss blir du väl rustad för arbetslivet eller vidare studier på högskola.

öl, och de kan bli väldigt olika, säger hon.
Hon har tre sorter på hyllorna i de lokala
Systembolagen, men de går att beställa över
hela landet. De har lokal karaktär i smakerna
men också i namnen på överkalixmål: Lios,
Håmle och Kålswårtt.
– Överkalixmålet håller på att försvinna
med mina föräldrars generation. Det känns
bra att kunna lyfta fram det, säger Frida Andersson.

Hon är en del av trenden med mikrobryggerier, bryggerier som gör hantverksmässig
öl. Frida Andersson tycker att det är roligt
med många nya, men hon är fortfarande ganska ensam ölbryggare i Norrbotten.
Hur vågade du starta företag på
landsbygden?
– För mig var det självklart. Det här är mer
unikt än i Luleå eller Stockholm, jag är inte en
i mängden.

Vad har du för tips till andra?
– Våga prova din idé. Man blir mer unik på
en udda plats. Allt funkar inte på landsbygden, men det är bara att prova och se.
Vad betyder Hushållningssällskapets
pris för dig?
– Det känns roligt att få bevis på att jag
gör något bra. Det är också roligt att få uppmärksamhet som kvinna i en mansdominerad
bransch. ■

Julmarknad på Jamtli
Hushållningssällskapet i Jämtland bjuder tillsammans med
Jamtli in till årets julmarknad. Här är det lätt att hitta julklappar,
presenter och delikatesser till kommande julbord. Här finns
historiska gårdar, sprakande eldar, körsång, julpyssel, hundspann,
häst och släde och naturligtvis en alldeles egen tomte…
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20000 besökare. 225 utställare.
Äkta mathantverk och slöjd.
Foodcourt med lokal mat.
Öppettider: Fre 8/12 kl 14–20
Lör 9/12 kl 11–18 • Sön 10/12 kl 11–17
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