
 

 

 

Motivering Årets Utställning 2015  

- Med smak av humle - odla och brygg 

 

Basinformation: 

Utställningsplatsen: Nordiska museet 

Utställningens titel: Med smak av humle - odla och brygg 

Utställningens varaktighet: 2 september 2015 – 8 januari 2017 

Budget: 535 000 kr 

Kontaktuppgifter till utställningsansvarig: Amanda Creutzer, amanda.creutzer@nordiskamuseet.se 

tel 08-5195 45 43 

Övrig arbetsgrupp: Projektledare och producent Amanda Creutzer, sakkunnig: Else-Marie Strese, 

formgivare: Åsa Andersson Broms, grafiska formgivare Johanna Finne, byggledare John Christie 

 

Beskrivning 

 

1: Berättelse 

Utställningen har två ben: att brygga öl hemma och att odla humle. Det ena benet berättar om en 

kemisk process utifrån såväl nya som gamla föremål och citat. Att brygga öl är samma process då 

som nu. 

Det andra benet handlar om humle. Här följer utställningen forskarens arbete, humlets roll för öl 

förklaras liksom humle som kulturhistorisk växt och hur man kan odla humle själv. Utställningen vill 

inspirera besökarna att prova själva att brygga öl och odla humle. 

 

2: Gestaltning  

Utställningen har arbetat utifrån en stark rumslig och grafisk form som leker med en äldre 

museiestetik. Med glimten i ögat berättas en komplicerad kemisk process utifrån äldre och samtida 

kulturhistoriska föremål och citat. Här berättas även hur forskarna kommit fram till det vi vet idag. 
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3: Publikvänlighet  

Utställningen vänder sig till dem som är i eller på väg in i hembryggarvärlden eller som vill odla 

humle. Här ska de få svar på grundläggande frågor men också inspireras att prova att brygga med 

äldre föremål och arkivhandlingar som inspirationskälla. Materialen må ha ändrats men 

ingredienserna och kemin är desamma.  

 

4: Metod  

En bärande tanke i arbetet har varit att inspireras av såväl en äldre museiestetik men också av 

kokböckers metod att beskriva en process. I de tre montrarna synliggörs redskap och hur de ska 

användas. De olika citaten ger ytterligare tips och råd på variationer. I de delar där aspekter av humle 

presenteras synliggörs forskarnas råmaterial och deras tillvägagångssätt att komma till de slutsatser 

som finns i utställningen och den nyutgivna boken Humle.  

 



Med smak av humle - odla och brygg 
Utställningen varvar gammalt med nytt, humle och hemmabryggning. I entrén finns recept ur 
samlingarna och recept från dagens hemmabryggare. I soffan kan besökarna bläddra i den nyutgivna 
humleboken. Utställningen vill få fler att prova att brygga hemma och odla egen humle. 
Fotograf K Kristensson 

 



Humle 
Humle och öl hänger intimt samman. I utställningens första del får besökaren följa forskarens 
arbete att kartlägga och förstå växten. 
Fotograf K Kristensson 

 



Utställningens estetik 
Generellt i utställningen leker formen med ett klassiskt museiuttryck: arkivlådor och 
föremålsetiketter.  
Fotograf K Kristensson 

 



Att brygga hemma 
Bryggprocessen är uppdelad i tre montrar. Den första berättar om hur man gör malt med 
hjälp av äldre föremål men också hur det kan se ut idag. 
Fotograf K Kristensson 

 



Föremålsrebus 
En grund till arbetet med montrarna var att se varje steg i bryggprocessenbeskrivet som ett 
recept.  
Fotograf K Kristensson 

 



Historiska kartor 
Jakten att hitta humle har tagit sin avstamp från 1600-talskartor. Utifrån dessa har forskarna 
kunnat identifiera 400 år gamla humlesorter. 
Fotograf K Kristensson 

 



Bryggning 
Äldre och samtida citat varvas med både äldre och moderna föremål.  
Fotograf K Kristensson 

 

 



Pinterestinsamling 
Till utställningen har museet gjort en insamling  av hemmagjorda öletiketter. Ett urval av 
dessa finns på flaskor i utställningen. 
Fotograf K Kristensson 

 



Odla humle 
På flera ställen i utställningen finns fördjupande filmer på olika teman. Till höger i bild syns en 
nygjord time lapse på en växande humle. 
Fotograf K Kristensson 



Affisch 
Utställningsaffischen togs fram av utställningens formgivare, Åsa Andersson Broms.  



Byggritning 
Utställningsform Åsa Andersson Broms  
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