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HELSINGBORG
LILLA SPRITFABRIKEN

Coronakrisen påverkar även Helsingborgs Bryggeri och Lilla spritfabriken. David Orre ställer nu om produktionen från bland annat gin och akvavit – till handsprit.

De växlar om från gin till handsprit
■ Coronakrisen sät-

ter sina spår även hos
Helsingborgs Bryggeri och dotterbolaget
Lilla Spritfabriken. Nu
styr de om sin produktion och riktar in sig på
handsprit.
Normalt sett är det grunden för gin, akvavit eller
punsch som produceras
i den lilla brännaren i oxhallarna i södra Helsingborg.

Men sedan några dagar
tillbaka är målet ett annat
– handsprit.
– Coronakrisen har slagit hårt mot krogarna som
är våra stora kunder. Det
påverkar förstås oss, säger
David Orre.
– När dessutom Systembolaget aviserade att de
tänkte stoppa försäljningen av lokalt och småskaligt
höll vi på att klappa ihop
totalt.
Systembolaget drog efter

en proteststorm från småbryggerierna tillbaka sitt
förslag. Men Helsingborgs
bryggeri behövde ändå
göra något för att täcka avbräcket från restaurangerna.
I vanliga fall arrangeras
också olika evenemang och
bröllop i Oxhallen. Men de
har också helt försvunnit.
– Det handlade om att
överleva, säger David Orre.
Samtidigt har de kunnat

läsa om det allt mer skriande behovet av handsprit.
Och så föddes idén till att
växla spår.
– Vår handsprit är tänkt
till privatpersoner och restauranger och kan i viss
mån avlasta bristen i vård
och omsorg.
Lilla spritfabriken tillverkar
nu handsprit i liten tappning. Tanken är att flaskorna
och även försäljningen ska
bli större.

– Nu har de anställda
något att göra samtidigt
som vi gör en insats, säger
David Orre.

TEXT: BRITH
LINDAHL
brith.lindahl
@hd.se

Handspriten består huvudsakligen av omdestillerad utgången öl. Men också av restprodukter från
gintillverkning.
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”När jag får framföra min kärlek till hundar – då är jag nöjd”

■ Verksamhetschefen

HD:s Stefan Lindqvist med
läsarna. Det blev frågor och
svar om så vitt skilda saker
om fotboll, hundar, musik
och om hur man blir en bra
krönikör.
Många passade på att
ställa sina frågor till nöjesreportern och krönikören
Stefan Lindqvist när chansen gavs under fredagsförmiddagen. Det blev frågor
och svar om hans liv som
BoIS-supporter, om hans
Slagskotts-krönikor och om

hans syn på hundar. För att
nämna något.
Hur kändes det här?
– Det var roligt, verkligen.
Det är alltid kul att prata
om sitt jobb, säger han.
Många frågor handlade
om vad han gillar för musik, film och böcker, tre områden som ligger honom
varmt om hjärtat.
– Det känns bra att få
plocka fram sina favoriter
där, säger Stefan Lindqvist.
Andra ville veta mer om
hans förhållande till våra

fyrfota vänner, hundägare
som han är.
”Jag älskar hundar. Det
finns ingenting som får
mig på lika gott humör.
Bästa varelserna som vandrar omkring på den här jorden.”, svarade han.
Och tillade efteråt:
– När jag får framföra
min kärlek till hundar – då
är jag nöjd.
Här är en av frågorna och
svaren från chatten.
”Har du tre bra tips om
man vill bli en vass kröni-

kör, hur ska man gå tillväga?”
”Skriv, skriv, skriv. Lyssna
på andra männiswkor.
Skriv ner saker du reagerar på så att du inte glömmer. Använd dig av familjen. Där finns alltid uppslag som andra kan känna
igen sig i. Blev lite mer än
tre tips.”

FOTO: STEFAN LINDQVIST

■ Under fredagen chattade

på hd.se.

PETER FERM

med
ansvar för Helsingborgs
stads äldreboenden fick
tyvärr fel efternamn i gårdagens tidning. Hon heter Ingrid Bergh och inget
annat.

Stöd livsviktig
forskning på
cancerfonden.se

■ Hela chatten går att hitta

peter.ferm@hd.se

Rätt namn på
ansvarig chef

Stefan Lindqvist chattade
med läsarna igår.

