Ski historielag inviterer deg og dine venner til årets
kulturminnedag

Ølbrygging som kulturbærer
og kanskje en smak på hjemmebrentens tradisjoner

Sted: Bøndenes hus i Ski
Markedsdag - søndag 30. august
Markedsdagen har et stort program med
salgsboder, spennende smaksprøver m.m.
Ski Historielag – Kulturminnedag fra ca kl 12 og utover

ordfører Tine Linnestad
med tale for kulturminnedagen

Historiker og forfatter Sven G Eliassen
skal guide oss i ølbryggingens tradisjoner, mystikk og
kulturarv

Sven G. Eliassen har vært mangeårig direktør for Borgarsyssel museum / Østfold
fylkesmuseum, han har skrevet flere bøker og avhandlinger over nettopp temaet
ølbrygging. Ølbrygging har meget lang tradisjon her i landet. For noen få 50-år siden var
det pålegg til de større gårdene om å holde øl til færafolk. Det var selvfølgelig ikke
vanlige reisende langs landeveien, men mest for kongens menn som lensmannen,
offiserer og geistlige. I nyere tid ble det i en periode lov til hjemmebrenning, og Eliassen
vil også komme inn på dette myterike ”næringsområdet”.
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Sven G. Eliassen er en meget interessant ressursperson og
foredragsholder hva gjelder lokal- og regionhistorie
– dette må du ikke gå glipp av –
i storsalen i Bøndenes hus fra kl 12 Etter kåseriet kan vi trenge til kaffe og svele / rømmegrøt fra bodene på
markedsdagen

Ølbrygging med smaksprøver og
hjemmebrenning
Ølbrygging
Siste del på programmet – vi inviterer alle lokale ølbryggere

kom og la oss få smake på ditt lokalt brygget øl – vi har
smakskrus.
Her kan det bli gode råd å snappe opp til egne forsøk på
kjøkkenbenken.
Viktig: Det er ikke anledning til salg eller å gi bort flasker med alkoholholdig Innhold.

Hjemmebrenning – en tradisjon fra en svunnen tid
Går alt etter planen skal vi ha i gang et hjemmebrenningsapparat –
en tradisjon fra en svunnen tid.
Det blir illustrert med smaksprøver på en q-tipp – intet mer.
Det kommer sikkert mange meninger om kvalitet osv…
Ta gjerne med bestefars gamle apparat – eller deler som fortsatt finnes.
Ski Historielag vil gjerne ha historier og fotos av gamle apparater.
Hjemmebrenning har hatt en periode fra lovlig brenning og til full stopp – et
samfunnsnødvendig tiltak.
Viktig: Det er ikke anledning til salg eller å gi bort flasker med alkoholholdig innhold.
Viktig: Det er heller ikke anledning til smaksprøver til barn / ungdom.
Vel møtt – vi sees – hilsen Ski Historielag

