ØLFEINSCHMECKEREN
Jonas Skovgaard-Hansen er glad for øl. Faktisk
så meget, at han sammen med to venner brygger
sin egen øl. Og det er de blevet ret gode til.
Prisvindende gode.
Side 4-5
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A nthon Ny mark
foran sin lille
kælderbutik
Palmspree i
Stefansgade. Han
er initiativ tageren
til Br yggens Beat
Club, der lader
lækre hip hop-beats
tage scenen fra
rapperne.
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Rapperne har
haft deres
stund. Nu er
tiden kommet
til beatsene.
Bryggens Beat
Club stikker nålen i den instrumentale side af
hiphoppen og
dens mange
afstikkergenrer

Baggrundsbeats
indtager
rampelyset
Tekst: A ndreas K irkeskov
Foto: R icardo Ramirez
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apperne har haft
ordet i mange år,
konstaterer Anthon
Nymark bag disken i hans lille kælderbutik
Palmspree i Stefansgade på
Nørrebro. Der er lavt til loftet, og langs væggene står
adskillige kasser med stakke
af farverige vinylplader.
– Bagved rapperne har der
altid stået nogle fede DJ’s og
producere, der ikke har nydt
den samme anerkendelse.
Dem vil vi gerne have frem i
rampelyset og give en platform herhjemme.
Derfor har han under
sit DJ- og produceralias
‘Stacks’ taget initiativ til
Bryggens Beat Club, der er
et tilbagevendende arrangement i Bryggekælderen,
hvor beatmusikken og den
instrumentale hiphop kan
udfolde sig.
– Skåret helt ind til benet
kan man kalde det hiphop
uden rap, forklarer 32-årige
Anthon Nymark, men skynder sig at uddybe:
– Det er en meget dynamisk genre, der hele tiden
udvikler sig i forskellige retninger og trækker på inspiration fra mange andre stilarter.
Noget er mere elektronisk,
noget læner sig mere op ad
jazz eller rock. Men fælles
for de fleste, der bevæger
sig på denne her scene, er
en baggrund i hiphop.
Han har ikke som sådan
noget imod rap, men mener
blot, at beatet til tider har
fået en lidt stedmoderlig behandling.
Jeg har været en del af
hiphopmiljøet siden mine
tidligste teenageår og har
også selv lavet musik og
samarbejdet med rappere.
Men jeg begyndte at blive
træt af dem. Der er utroligt
mange, og det var ikke altid,
at de lige passer sammen
med det beat, jeg havde i
tankerne. Så jeg begyndte
at tænke over, hvordan man
kunne lave hiphopproduktioner på en måde, hvor lytteren ikke savnede en rapper,
forklarer han og uddyber:
– Det stiller nogle krav til
produceren, for hiphopbeats
er ofte bare et loop. Hvis
man bare spiller gamle hiphopklassikere uden vokalsporet, er det tydeligt, at de

er lavet som en slags scenetæppe for en rapper.

Tilbage på
beatet
Beatscenen er som sådan
hverken ny eller banebrydende. Som med så meget
er vi i Danmark bare lidt længere om at få øjnene op for
musikalske tendenser. Og
tingene bliver aldrig rigtigt
store.
– Genrer har eksisteret i
årtier. Jeg har selv baggrund
i hiphop, men i slutningen af
1990’erne begyndte jeg at
lytte til kunstnere som DJ
Shadow eller Blockhead,
som var pionerer inden for
den instrumentale hiphopscene. Selvom nogle på det
tidspunkt måske snarere ville beskrive det som triphop,
forklarer Anthon Nymark og
fortsætter:
– Musikken har hele tiden
været der, men den har været længe om at slå igennem i Danmark. Dubstep
blev også først for alvor en
ting i København, da det for
længst var passé i England,
hvor det kom fra. På samme
måde har det musik, vi spiller, også nydt udbredelse i
udlandet, men levet en forholdsvis diskret tilværelse
herhjemme. Det er forståeligt nok, for som genre er
det også en smule uhåndgribeligt. De fleste har en
fornemmelse af, hvad rock,
jazz eller hiphop er. Men
denne her genre har ikke ét
genkendeligt udtryk. Det er
som en cocktail, som du kan
komme mange forskellige ingredienser ned i.

Boom bap fra
Bornholm
Når Bryggens Beat Club
tænder de to turntables den
12. januar, er det fjerde gang
klubben indtager Bryggekælderen.
– Der har været ret godt
fyldt de sidste par gange,
især til det arrangement vi
lavede til Kulturnatten. Dér
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kom der godt 150-180 mennesker, hvilket er ret pænt
set i lyset af, hvor relativt
ukendt scenen og de bands,
der spiller, er, fortæller Anthon Nymark, men tilføjer:
– Der er ikke ret mange
bands i denne her genre. Det
er i vid udstrækning en producergenre, så det er mest
folk, der skruer på knapper.
Til det kommende arrangement kommer produktionerne hele vejen fra den sydlige halvkugle.
– ‘Jitwam’ er lidt svær at
placere geografisk. Han er
indisk englænder, der bor i
New York, men vistnok også
lidt i London, Tyskland og
New Zealand, griner Anthon
Nymark og uddyber:
– Han udgiver sin musik
på et lille, new zealandsk
label, der hedder Cosmic
Compositions. Deres musik
trækker tråde fra 1960- og
1970’ernes jazzscene frem til
den beatscene, vi har i dag.
Indehaveren af selskabet
kommer også og vender plader den 12.
– Derudover byder programmet også på lidt mere
up-tempo-musik fra danske
‘Jongpadawan’, der er inspireret af Chicagos ‘footwork’-scene, der er i familie
med drum’n’bass. Derudover debuterer bornholmske
‘Otesla’ med sin mere pumpede, lige-ud-ad-landevejen
boom-bap hiphop.
Kommer man til at sidde i
en sofa eller stå på dansegulvet?
– Det kan gå begge veje.
Vi ligger som regel nok i den
mere chillede ende af spektret, men man ved sgu aldrig,
hvad der kommer til at ske.
Især ‘Jongpadawan’ kunne
godt være mere til kroppen
end til nakken, fortæller Anthon Nymark og tilføjer:
– Hvis man er på jagt efter et rave, så er det nok ikke
her.

Bryggens Beat Club:
✚ Fredag den 12. januar klokken 20-02 i Bryggekælderen
under Islands Brygges Bibliotek. Arrangementet er gratis.
✚ Program: Jitwam, Addison Chase, Jongpadawan, Otesla,
Resident DJ: Stacks
✚ Alle bands kan findes på soundcloud.comk
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I Bryggebryggerens
bryggers
Øl er det nye vin. Det mener brygger og
bryggebo Jonas Skovgaard-Hansen, der
sammen med sine to kumpaner Klaus og
Michael står bag mikrobryggeriet Bang &
Harbo. Deres prisvindende håndbryg er
ikke for sjov. Undtagen når det er. Men
mest af alt er det for feinschmeckere og
ølnørder; som dem selv

Tekst: A ndreas K irkeskov
Foto: R icardo Ramirez
redaktion@br yggebladet.dk

Ø

l er meget mere
end en håndbajer, fastslår Jonas
SkovgaardHansen og smager på sin
‘Asta’s’ IPA, frisk fra hanen
på Café Langebro.
Det har ellers lidt et arbejderklassery, og det er også
den øltradition, vi kommer
fra i Danmark med Carlsberg og Tuborg. Det er der
ikke noget galt i. Men vi har
en indlært forestilling om, at
øl ikke er lige så fint som vin,
og sådan behøver det slet
ikke at være. Faktisk har øl
langt flere smagsnuancer
end vin og passer ofte bedre
sammen med mad.
Sammen med sin fætter
Klaus Bang og hans studiekammerat Michael Harbo
har Jonas Skovgaard-Hansen drevet mikrobryggeriet
Bang & Harbo siden januar
sidste år. Mellem sig har
de flere årtiers anciennitet
som både bryggere og ikke
mindst ølentusiaster.
– De fleste folk er vokset
op med, at øl er noget, man
tanker en hel del af uden at
tænke så meget over, hvad
det egentlig er. Der hvor jeg
kommer fra, drak vi for eksempel Vib Pilsner. Men med
alderen vil man efterhånden
noget andet, forklarer Jonas
Skovgaard-Hansen og fortsætter med et eftertænksomt smil:
– Da jeg voksede op,
kunne jeg ikke fordrage ost.
Men det kom med alderen.
Efterhånden som man bliver ældre, udfordrer man sig
selv mere og vil gerne have
mere tyngde, smag og kvalitet i tingene. Sådan tror jeg
også, at det er for mange
med øl.

Ølsnobberi
Jonas Skovgaard-Hansen
har efter eget udsagn altid
været glad for en god specialøl og er nok ad åre gået
hen og blevet lidt af en feinschmecker.
– Hvis man kan lide øl og
går op i det, så lærer man
også at smage kvalitetsforskellene, og så er det svært
ikke at blive en lille smule
ølsnobbet. Hvis jeg er ude
på værtshus, så vælger jeg
konsekvent en specialøl.
Jeg rører ikke det andet,
konstaterer han, men skynder sig at tilføje:

– Efter en fodboldkamp
kan jeg sagtens drikke en
kold Carlsberg, hvis det er
det, der er. Hver ting til sin
tid.
For godt 10 år siden fik
Jonas Skovgaard-Hansen
øjnene op for ‘håndbryg’,
der er fællesbetegnelsen for
bryggere, der laver mellem
25-100 liter øl ad gangen;
ofte hjemme i køkkenet.
– Jeg bryggede en del i
min lille toværelses lejlighed
i Aarhus, kort tid inden jeg
flyttede til København. Det
meste af det smagte ad helvede til, men jeg bildte mig
selv ind, at det var godt. Jeg
drak da også det meste af
det – sikkert med risiko for
at blive blind, griner han og
fortsætter:
– Min fætter Klaus Bang
havde langt mere fod på det,
og ham og hans studiekammerat Michael Harbo, der
også havde brygget længere, lærte mig meget.
Ifølge Jonas SkovgaardHansen er det hverken raketvidenskab eller hjernekirurgi at brygge øl. Men det
hjælper at alliere sig med
nogle, der kan deres kram.
– Du køber noget humle
og noget malt, nogle gærspande, du kan have det i,
og noget, du kan varme det
op med, og så er du strengt
taget i gang, forklarer han og
uddyber:
– Så enkelt er det selvfølgelig ikke. Selv om proceduren er relativt ligetil, så er
der mange ting i forhold til
at holde de rigtige temperaturer eller gøre udstyret
ordentligt rent, hvor man har
brug for en person, der kan
vise en, hvordan man gør.

Øvelse gør
brygmester
Selv om Jonas SkovgaardHansen fremhæver betydningen af, at han har haft to
kompetente læremestre, der
har lært ham teknikkerne og
gjort ham bekendt med udstyret, så understreger han
samtidig, at det kræver blod,
sved og humle at finde frem
til den rigtige mikstur.
– Der kan være meget
svært, især i starten, fordi
man famler sig frem i blinde.
Med nogle øl prøver man sig
bare frem og ser, hvor man
ender, fortæller ham og uddyber:
– Andre gange går man
mere nørdet til værks og
skruer og drejer på forskellige smagsvarianter for at nå

frem til den rigtige opskrift.
Vores brown ale med navnet
‘Tremendous’ var for eksempel på opskrift nummer 28,
inden den sad i skabet.
28. gang skulle vise sig at
være lykkens gang, og Tremendous fik en gevaldig god
modtagelse. Den fik sågar
en guldmedalje med hjem
fra DM i Håndbryg 2016
sammen med ‘Weisse Thilde’, der vandt guld blandt
hvedeøl.

Hobby med job
i
De to guldmedaljer ved DM
var katalysatoren, der fik mikrobryggeriet Bang & Harbo
til at gå fra et hyggeprojekt
blandt tre venner til et semiprofessionelt, kommercielt
foretagende.
– Jeg ledte lidt efter et
projekt på det tidspunkt, og
jeg syntes, at vi lavede et
projekt, der var godt nok til
at kunne klare sig på markedet. Min fætter Klaus Bang
var lidt mere tilbageholdende, fordi han allerede havde
nok at se til med sit job som
selvstændig fysioterapeut.
Men de to guldmedaljer gav
også ham blod på tanden,
fortæller Jonas SkovgaardHansen og fortsætter:
– Jeg arbejder selv som
underviser på VUC og har
tidligere arbejdet et par år
på Skolen på Islands Brygge. Men jeg har altid haft en
drøm om at være selvstændig eller at have et projekt
ved siden af mit job. Det her
virkede som et godt projekt.
Både fordi jeg altid har været
glad for øl, men også fordi vi
laver et produkt, jeg kan stå
hundrede procent inde for.
Som sagt så gjort, og i
denne måned kan mikrobryggeriet Bang & Harbo
fejre sit et års fødselsdag.
Drengenes indtil videre fem
forskellige øl er fra tid til anden på hanerne på en håndfuld udvalgte værtshuse,
heriblandt Café Langebro,
og står derudover på hylderne hos flere vinhandlere,
blandt andre Toft Vin på
Bryggen. Ambitionerne rækker også til mere, men selv
om markedet for specialøl
har haft en del medvind i
den seneste tid, er der ifølge
Jonas Skovgaard-Hansen
endnu ikke mange, der bliver
rige af at brygge øl.
– Planen er, at det skal
blive større, siger han lidt tøvende og fortsætter:
– Det er det jo altid. Men

det er meget svært i denne
branche. Jeg har hørt folk
joke med, at der er 250 mikrobryggerier i Danmark,
og der er kun to, der giver
overskud. Det er måske en
overdrivelse, men det overordnede billede er nok nogenlunde retvisende. Vi balancerer cirka på 0 kroner.
Når der er betalt for benzin,
udstyr og råvarer, er der
ikke meget fløde tilbage at
skumme. Det er i høj grad
en hobby, men det er klart,
at vi godt kunne tænke os,
hvis det kunne få en størrelse, hvor vi kan hive nogle
penge ud af det. Indtil videre får vi en masse øl og
gode oplevelser.
Dem er der heldigvis masser af. Både ‘øllerne’ og de
gode oplevelser.
– Det er pissesjovt at være
brygger. Man møder enormt
mange, både rare og inspirerende mennesker. Folk er
generelt meget positive og
har en ‘can do’-indstilling
til tingene, fortæller Jonas
Skovgaard-Hansen og tilføjer:
– Der er ufatteligt mange
folk i branchen, som ved
absurd meget om øl. Der er
virkelig mange nørder, og de
er meget inspirerende at tale
med.
Selv om livet som mikrobrygger endnu langtfra lukrativt, mener Jonas
Skovgaard-Hansen dog, at
fremtiden ser nogenlunde
lys ud.
– Onde tunger påstår, at
markedet for specialøl har
peaket, og at det kun går
nedad herfra. Men det passer overhovedet ikke. Det her
er kun starten. For eksempel
har de fleste supermarkeder
fået store sortimenter af øl
fra både små og mellemstore bryggerier. Og der åbner
hele tiden nye værtshuse,
der gør en dyd ud af at have
lange ølkort, fortæller han og
fortsætter:
– Mikkeller har betyder
meget for markedet i Danmark, fordi han var firstmover. Hans succes var
startskuddet, og han har
gjort utroligt meget for at
skabe opmærksomhed og
for at promovere godt øl.
Det kan man kun tage hatten af for.
Jonas Skovgaard-Hansen
tager endnu en tår af sin øl
og tilføjer så med et skævt
smil:
– Men i dag er der flere,
der laver bedre øl, end han
gør. Og vi er nogle af dem.
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Bang & Harbo har
indtil v idere f ire
forskellige øl, som
man blandt andet
kan købe i Tof t Vin
her på Br yggen.

Jonas SkovgaardHansen nyder
en øl fra
mikrobr yggeriet
Bang & Harbo på
Café Langebro. Et
br yggeri, som han
selv er en af de tre
initiativ tagere til.
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Tegnebordet
var helt fyldt, da
Br yggekælderen
for første gang
holdt sketch &
scratch.
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The Sketchy and
Scratchy Show.
Peter A ndersen
alias Bizk (til
højre) og Bjarke
Johansen alias
DJ Jett lærer fra
sig i tegningens
og scratchingens
kunst. Og de
hjælper også
hinanden med at få
sty r på teknikken.

Hiphop
for alle
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Konceptet sketch & scratch inviterer alle til at snuse lidt til to af
hiphopkulturens hjørnesten i form af grafitti og scratching. Det
første arrangement blev afholdt i Bryggekælderen med besøg
fra de små, de grå og alle dem midt imellem

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: R icardo Ramirez
redaktion@br yggebladet.dk
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u behøver ikke
at have kasket,
h æ n g e r ø v s b u kser og seje sneakers på for at lave grafitti
eller scratche. Det kræver
bare, at man er klar til at
lære og har lyst til at være
kreativ med en spraydåse
eller en pladespiller. Det er
det korte budskab i sketch
& scratch, der kørte første
gang i Bryggekælderen
torsdag den 4. januar. De to
arrangører, Peter Andersen
alias Bizk og Bjarke Johansen alias DJ Jett, håber, det
kan blive et tilbagevenden-

de arrangement på månedlig basis.
– Jeg plejer at sige, at målgruppen er alle mellem 11 og
70, siger Peter Andersen,
der er den af de to arrangører, der har styr på det med
at tegne og lave grafitti, og
fortsætter:
– Jeg vil gerne vise, at det
slet ikke er så farligt at lave
grafitti. Jeg maler for eksempel gavle og får penge for
det. Så selv om det har udspring i oprør og noget lidt
ulovligt, så behøver det ikke
være på den måde.
Han håber, at sketch &
scratch kan blive et kreativt
forum, hvor folk kan mødes og inspirere hinanden
på tværs af kreative genrer.
Grafitti, scratching, rap og
hvad der ellers på en eller
anden måde kan falde ind
under hiphopkulturen – men
det må også godt stritte lidt
udenfor, så længe det er
kreativt.
– Folk mødes tit i sammenhænge, hvor man drikker øl og hører rockmusik.
Jeg synes, det er fedt, man
kan mødes over noget kreativt i stedet, siger Peter Andersen.
Til sketch & scratch kan
man tegne i hånden, men
det er ifølge Peter Andersen
ikke så svært at overføre de
teknikker, man har lært fra
tusch til spraydåse. Faktisk
er det nogle gange lidt nemmere med en spraydåse,
fordi man nemmere kan rette
op på de fejl, man kan komme til at lave.

Pærenemt

Der er stort
set ingen
aldersbegrænsning
på at scratche.
Det kunne man
tydeligt se til
sketch & scratch.

Ved de små pladespillere i
Bryggekælderen står der en
gruppe børn og scratcher på
livet løs, mens deres fædre
står ved siden af og snakker
over en dåsecola. Mellem
børnene render Bjarke Johansen rundt og giver gode
råd til de spirende DJ’s. På
et tidspunkt spørger et af
børnene, om han ikke kan
sætte et beat på til dem.
Bjarke Johansen stiller sig
op til sin store mixerpult og
sætter et beat på, som børnene kan scratche henover.
– De er virkelig alle aldre,
der kan have interesse i at
scratche, fortæller Bjarke
Johansen, da der opstår en
kort pause fra at instruere,
ordne det tekniske og fyre
op for beats, og fortsætter:

– I andre sammenhænge
har jeg tit haft 30-40-årige,
der har en mixerpult stående
derhjemme, som de aldrig
har lært, hvordan de bruger,
der er kommet hen til mig
for at lære, hvordan man gør
det.
Det er blevet noget lettere at komme i gang med at
scratche, end da Bjarke Johansen startede for omkring
25 år siden. Dengang skulle
man have fat i en mixerpult,
der nemt kunne ligge på den
forkerte side af 10.000 kroner, og en masse, masse
plader. Mindst to af hver
plade, men gerne flere, fordi
de ikke holder særlig lang
tid, når først man scratcher
løs. I dag kan man få en af
de små pladespillere, som
børnene bruger, til omkring
1.200 kroner, og så kan man
sætte sin iPad, bærbare eller
mobil til og scratche over de
musikfiler, man har liggende
der. Pærenemt.
– Da den teknologi først
kom frem, syntes jeg, det var
lidt snyd. Det var jo en del af
kunsten, at man var hurtig
til at skifte plader og havde
mærket de steder på pladen,
man skulle bruge med et
stykke tape, fortæller Bjarke
Johansen og fortsætter:
– Men man kan så meget
mere med den nye teknologi, og så sparer jeg en masse penge på plader. For ikke
at tale om at man slipper for
at slæbe rundt på pladerne,
når man skal ud at spille.
Bjarke Johansen lærte
stort set sig selv, hvordan
man scratcher, da han som
14-årig i Sønderjylland købte
sin første mixerpult. Dengang var der ikke nogen i
Danmark, der underviste i
det – og der var heller ikke
noget Youtube, hvor man
kunne lære fra mestrene.
Det forsøger Bjarke Johansen og Peter Andersen nu at
lave om på.
En dreng og hans mor,
der har grå stænk i håret,
spørger Bjarke Johansen,
om han kan sætte dem ind i,
hvordan man scratcher. Han
smutter hurtigt ned og sætter dem i gang, og efter kort
tid står mor og søn sammen
og scratcher.
Bjarke Johansen og Peter
Andersen har også planer
om at starte et ungdomsskolehold op i Ørestad
med konceptet fra sketch &
scratch.

