Själarna bakom ölen
Namn: Rasmus Varfeldt
Ålder: 51 år
Utbildning: Utvecklingsingenjör
Roll på Bryggeriet: VD och
Medgrundare
Favoritöl: Helsingborgs Witbier

Vad särskiljer Helsingborgs
Bryggeri från andra?
Hantverksbryggerierna i Sverige har
nog alla gemensamt sin passion för
ölkulturen och önskan att framställa
den bästa ölen som är möjligt. Men
om jag ska försöka vara helt objektiv,
får jag nog säga att vi gör världens
bästa öl!

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
Hur kom det sig att du startade
Helsingborgs Bryggeri?
Jag konstaterade 2009 att det fanns
ett behov av ett lokalt bryggeri i
Helsingborgs regionen. Vid den tiden
var mikrobryggerierna ännu i sin linda
och det fanns bara ett trettiotal på
marknaden (att jämföra med dagens
450). När jag skulle registrera
varumärket Helsingborgs Bryggeri, så
hade Hans Nelson redan hunnit lägga
vantarna på namnet. Det visade sig
vara en lycklig slump, som slutade
med att vi slog våra huvuden ihop och
gjorde det till ett gemensamt projekt!

Jag skulle säga att jag inte har en
arbetsdag, utan jag lever med
Helsingborgs Bryggeri dygnet runt,
året om. Min roll skulle jag beskriva
lite som en vaktmästare som skall
administrera och stötta alla duktiga
anställda i deras arbete. Ingen dag är
den andra lik, vilket är otroligt roligt.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att få verka dagligen i ett lokalt
hantverksföretag. Lite extra bra känns
det när vi får feedback från våra
kunder att de uppskattar våra
produkter. Då är jag som mest stolt att
vara en del av Helsingborgs Bryggeri.

Vad gör du när du inte jobbar?
Tankarna seglar lätt till jobbet även
då, men jag försöker klämma in en
resa med barnen med jämna
mellanrum, kanske ta en tur golf eller
knäcker en öl med några vänner.

Vad är din bästa ölupplevelse?
En lagom kyld öl efter en varm
golfrunda!

… och sämsta?

När jag blir serverad en suröl, det är
en trend jag gärna hoppar över.

Finns det någon ölsort som du
gärna skulle vilja se i
Helsingborgs Bryggeris sortiment
i framtiden?
Vi kommer alltid att försöka hitta nya
intressanta öl, men samtidigt så
handlar det om att ölen inte bara ska
vara spännande utan framförallt ska
den vara god. Idag har vi 17 olika
sorters öl i vårt sortiment. Jag vet inte
om jag saknar en specifik stil, snarare
skulle jag vilja vidareutveckla våra
gamla smaker.

Hur ser du på framtiden för
mikrobryggerier?

Jag ser med optimism på framtiden.
Även om lönsamheten i branschen
generellt sett är låg för de små
aktörerna, så tror jag att svenska
folket har vaknat och börjat sätta
press på politikerna att införa
differentierad alkoholskatt och
gårdsförsäljning. I stort sett är det
något som finns i hela Europa utom i
Sverige, vilket jag tycker är skamligt!
Min personliga framtidsprognos blir
mycket arbete, men framförallt mycket
glädje!

