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Julmarknaden där Halfvede Musteri 
traditionsenligt sponsrade med 
sin årgångsäppelglögg var lyckad. 
Annars tycks hösten ha varit ganska 
tuff. Inför högsäsongen gjordes 
stora investeringar i nya lokaler för 
musteriet och, när pengar till räntor 
och amorteringar som bäst behövdes, 
slog årets äppelskörd på Gotland helt 
fel!  Mustning av äpple är basen i 
Halfvede Musteris produktion, men 
finns det inte äpplen att musta får man 
som kreativ företagare hitta på annat. 

- Som tur är har det varit gott om 
päron i år och de går också alldeles 
utmärkt att musta. Äppelmusten är 
mest populär, men vår nya produkt 
Päpplonmust, en trevlig blandning 
mellan äpplen och päron, har också 
varit uppskattad, berättar Peter.
- Vi verkar i en upplevelseindustri 
och vår huvudprodukt är mustning av 
privatpersoners frukt. Att få sina egna 
äpplen och päron med sig hem i en box 
är en speciell känsla. 
- Men tyvärr är det mycket frukt i våra 

Vi sitter vid köksbordet på Hallvide gård i Dalhem. Det är snart 
december. Doften från den kryddiga äppelmustglöggen som 
värms på spisen är ljuvlig. Anna och Peter Brennwald pustar ut 
efter en intensiv helg på Hushållningssällskapets julmarknad i 
Visby. ”Det var nog den bästa julmarknadsförsäljningen hittills”, 
berättar Peter som tillsammans med sin familj driver Halfvede 
Musteri, ett gotländskt livsmedelsföretag som vågat satsa på 
utveckling. 

Besök på Halfvede Musteri 
-hos IT-experten som blev livsmedelsförädlare
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trädgårdar som inte tas tillvara. Ett 
välskött äppelträd ger i genomsnitt 
200 kilo frukt och de flesta som har 
äppelträd har flera stycken. Så nog 
finns det potential att hushålla bättre 
med naturens resurser.
Halfvede Musteri mustar även för 
restauranger, krogar och butiker. 
Till den produktionen behöver frukt 
köpas in. Man köper överskott från 
de som mustar och från odlare, men 
åker också ut och plockar i trädgårdar.  
Idag har Halfvede Musteri två fasta 
produktionsplatser. Musteriet står 
hemma på gården Hallvide. På Stafva 
finns ett lager och där tillverkas 
specialprodukter, som exempelvis 
den nya äppelcidervinägern. 

Företagsresan
Halfvede Musteri har gjort en
 spännande företagsresa. Från att för 10 
år sedan ha varit en hobbyverksamhet, 
där Peter främst hjälpte vänner och 
bekanta att ta vara på sina äpplen, har 
verksamheten vuxit rejält i omfattning. 

Vid starten tog man vara på cirka 4 
ton frukt. Förra året (2016) mustades 
inte mindre än 140 ton. Hur stor den 
totala volymen blir för 2017 är inte 
sammanställt ännu, men trots den 
dåliga äppelskörden bedömer Peter 
att det blir i nivå med 2015, dvs knappt 
100 ton.

Hur går det egentligen till att på 
10 år öka produktionen från 4 till 
140 ton? Vi ska ta det från början.
Starten till verksamheten kan nog 
sägas vara senhösten 2006. Peter, 
som då jobbade med säkerhetssystem 
som systemutvecklare på en storbank, 
åkte med familjens äppelskörd för 
den årliga mustningen i När och fick 
då höra att ägaren till musteriet hade 
bestämt sig för att sluta och ville sälja 
sitt musteri. Vem skulle nu musta 
familjens äpplen? En idé föddes.

Att Peter skulle köpa musteriet var 
förstås inte självklart, men kalkylen 
visade att om det gick att köra musteriet 

Peter visar det nya mobila musteriet
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sex lördagar och söndagar under hösten 
skulle pengarna från en hobbysyssla 
i alla fall kunna täcka räntor och 
amortering. Efter förhandlingar 
hemma vid köksbordet slog Peter till 
och köpte. Första musterisäsongen i 
friggeboden på gården var 2007.
-Men det blev snart mycket mer än 
bara sex lördagar och söndagar under 
hösten! Redan andra året fick vi köra 
fredag till söndag och fick dessutom 
börja ta in anställda, berättar Peter.

Växtvärk
Det första musteriet, det som Peter 
idag kallar för ”det gamla” men som 
fortfarande används som lager, 
saknade möjlighet till pastörisering. 
Musten tappades på plastdunkar och 
fick drickas färsk eller frysas. Den 
lösningen fungerade bra för de flesta 
privatpersoner som kom och mustade, 
men de gotländska restaurangerna 
ville kunna erbjuda sina gäster en 
hållbar produkt i flaska. Gärna med 
fin etikett som visade att produkten 
var lokalproducerad.
För att möta restaurangernas behov 
inledde Halfvede 2008 ett samarbete 
med en annan livsmedelsproducent 
på ön, Lillåkre Present i Barlingbo. 

Nu kunde man både pastörisera och 
tappa på flaska. Försäljningen till de 
gotländska krogarna tog så pass god 
fart att man snart hade slagit i taket för 
vad som vad möjligt att producera hos 
samarbetspartnern. Då kom Peter av 
en slump i kontakt med Stafva.
-Vår etablering på Stafva innebar 
så mycket mer än bara tillgång till 
lokaler. Här finns en fantastisk 
möjlighet att nätverka med andra 
livsmedelföretagare. Vi hjälper och 
inspirerar varandra.  Över en kopp 
kaffe kan vi både lösa problem och 
ägna oss åt kreativ produktutveckling.
Halfvede Musteri fortsatte att växa 
organiskt. Som mest sysselsatte 
Halfvede Musteri 12 säsongsanställda 
med mustning, tappning och

Anna framför gårdsbutiken 
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Behov av stöd för att kunna öka livsmedelsförädlingen?
Hushållningssällskapet Gotland driver genom Gotland Grönt Centrum AB 
projektet ”Ökad livsmedelsförädling”, en satsning på kompetensutveckling och 
affärsmässig samverkan för att skapa tillväxt i gotländska livsmedelsföretag. 
Projektet är 3-årigt och finansieras genom EU:s regionala utvecklingsfond, det 
statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland samt Region Gotlands regionala 
utvecklingsmedel. För mer information, kontakta gärna projektledarna:

Susanne Welin-Berger   Lotta Löwhagen Lundberg
susanne.welin-berger@grontcentrum.se   lotta.lowhagen.lundberg@grontcentrum.se
tel. 070-726 28 88      tel. 070-654 13 44

äppelplockning. Familj och vänner 
ställde upp. 2013 var Peter fortfarande 
heltidanställd som IT-expert på en 
storbank, men all ledig tid ägnades åt 
hobbyverksamheten. Det blev dags att 
ta ett beslut – gasa eller bromsa?

Det mobila lyftet
Peter valde att satsa heltid på musteriet 
och våren 2014 hittade han på en 
internationell mässa det han sökte 
för att ta nästa steg: ett modernt och 
effektivt mobilt musteri med möjlighet 
till  pastörisering. Nu skapades 
förutsättningar för att komplettera 
produktion hemma på gården med 
mustning på höstens alla marknader. 
Musten började paketeras i bag-in-box 
med hållbarhet på cirka 1 år. 
Hemsidan  blev ett viktigt stöd 
i affärsutvecklingen för Halfvede 

Bag-in-box och flaskor i butiken

Musteri, inte minst för att kunna ge 
bättre service och kundupplevelse. 
Via hemsidan kan kunderna boka 
”inlämnings-tid” och ”vänta-kvar-
tid”. I det första fallet lämnas frukten 
en dag och hämtas dagen därpå.  
Väljer man vänta-kvar-tid bokas 
man in på exakta klockslag med 
10-minutersintervaller.  Medan 
frukten mustas hinner man med ett 
kortare besök i ett av familjeföretagets 
andra ben, gårdsbutiken. Där finns 
lammskinn, lammskinnsprodukter, 
kohudar, must och mycket annat. 
-När kunderna bokar själva kan 
jag ägna mig åt att musta. Jag har 
sparat mycket telefontid på mitt 
bokningssystem och kunderna är 
nöjda, säger Peter.
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Peter är utbildad teknisk ingenjör 
och systemvetare. Kanske är det en 
bra bakgrund att ha när man vill 
satsa på livsmedelsförädling och öka 
produktionen i den omfattning som 
Halfvede Musteri har gjort.
-Ja, leverantörerna av vårt nya mobila 
musteri trodde faktiskt det var omöjligt 
att producera så mycket som vi gör 
med maskinen. Hemligheten är att 
vi städar och underhåller minst 2,5 
timme per dag, berättar Peter.

Framtidsplaner
Halfvede Musteri  har idag tre 
”årstider”: på hösten mustar man 
äpplen och päron, på våren läggs 
mycket tid på införsäljning och 
kundbesök på krogarna inför deras 
högsäsong, på sommaren är det 
högtryck i den egna gårdsbutiken – 
skyltfönstret mot marknaden.

För att få mer verksamhet under 
vintern tittar Peter på flera olika 
utvecklingsmöjligheter. Den senaste 
produkten, äppelcidervinäger, är 
redan i full produktion. Ett annat 
utvecklingsprojekt handlar om att 
göra rotfruktsdrycker baserade på 
gotländska morötter och rödbetor. 
Även ett projekt att ta tillvara 
pressresterna är på gång. Fler idéer 
finns, men de ska mogna vidare… 

När jag frågar vad som varit viktigast 
för företagets utveckling svarar Peter 
utan tvekan: familjen och det viktiga 
nätverket. De som ställer upp och 
plockar frukt och mustar. De som 
man kan bolla idéer och skratta 
tillsammans med. De som man kan 
hitta kommersiella samarbeten

med. Att ha ett stort öra och lyssna 
på kunderna är förstås viktigt. All 
utveckling sker tillsammans med 
andra.  

Lotta Löwhagen Lundberg
projektledare ”Ökad livsmedelsförädling”
Gotland Grönt Centrum

Vi tror på
lokala beslut 
och långa
relationer.
Välkommen!

Kung Magnus väg 6, Visby
0498-26 00 70
handelsbanken.se/visby_öster




