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KAN MAN LAVE ROM 
PÅ SUKKERROER?

Det spørgsmål har jeg fået mange gange under mine romsmagninger. 
Det plejer at komme, når jeg fortæller om restproduktet fra 
produktion af rørsukker. Det hedder melasse og er udgangspunktet 
for 95% af al romproduktion. Det har fået, specielt folk fra landet, 
til at spørge, om man kan lave rom på roer, da restproduktet fra 
sukker lavet på sukkerroer også kaldes melasse. Svaret er NEJ! For 
betingelsen for at kunne kalde den destillerede spiritus for rom er, at 
den stammer fra sukkerrør, så sukkerroer lever ikke op til betingelsen. 
Men kan man lave spiritus på roer? Det prøver jeg at svare på her.

AF INGVAR ”ROM THOMSEN” WWW.ROMTHOMSEN.DK

FOTO: JOHNNY DREJER, JENS NYHOLM THOMSEN, INGRID RIIS OG KONCEPTLAB.DK
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eg stødte første gang på spiritus lavet på roer under 
en ferie på Gotland i 2013. Her besøgte jeg destilleriet 

“Träkumla Rom” og smagte på deres spiritus, som de kalder 
“Altissima”, hvilket er en del af den latinske betegnelse 
for roer (beta vulgaris var. altissima). Jeg smagte noget, 
der var fem år gammelt, og det kunne bestemt drikkes, 
men en pris i Systembolaget på over 500 kroner afholdt 
mig fra at købe.
Det var derfor med en vis interesse, at jeg bemærkede, 
at nogle romnørder på Facebook var stødt på en dansk 
spiritus produceret på danske roer. Diskussionen gik som 
forventeligt lidt mere over, om man måtte kalde det rom, end 
hvordan det smagte. Det inspirerede mig dog til at grave lidt 
i det selv, og jeg kontaktede opfinderne.

FRA Ø TIL Ø
Idéen med at lave spiritus på basis af sukkerroer fik 
Ole Seidenfaden på en tur til Cuba sammen med sin 
kæreste for en seks-syv år siden. Han dyrker roer på 
Lolland, og han tænkte: “Hvorfor kan man ikke lave rom/
spiritus af sukkerroer, når man kan lave det af sukkerrør. 
Grundlæggende er kemien jo den simple, at vi har noget 
sukker opløst i vand og tilsætter gær, og så dannes der 
alkohol. Kemisk ser det sådan ud:

   C12H2O11 + H2O ! gær ! → 4 C2H5OH + 4 CO2

Sukkeret i sukkerroer er det samme som i sukkerrør— 
sukrose. Ole kom hjem fra Cuba efter at have smagt dejlig 
rom og ville nu gerne lave god rom af sukkerroer. Han 
deltog i en romsmagning og fortalte om ideen. “Det kan du 
godt glemme,” siger foredragsholderne: “Det smager ikke 
godt.” Det skal han ikke bestemme, tænkte Ole. Cirka et år 
efter mødte han Jens Nyholm Thomsen, som jeg har lavet 

dette interview med. Jens var direktør for et sukkerroe-
forskningsinstitut (NBR Nordic Beet Research) for Danmark 
og Sverige men er nu pensioneret. De traf hinanden under 
et møde for sukkerroe-dyrkere, og Ole fortalte om sin drøm 
om at lave spiritus af roer. Det bliver godt nok svært, tænkte 
Jens, men da han godt kan lide udfordringer, aftalte de at gå 
videre med idéen.

FRA TEORI TIL PRAKSIS
Da Ole og Jens satte sig sammen, spurgte Ole, om de skulle 
bruge roemelassen eller hvad. Det troede Jens ikke var 
nogen god idé. I melassen er der en hel del svovl og mange 
bitterstoffer. Jens havde en svensk Ph.D ansat, der tilfældigt 
kom og fortalte, at han havde lavet godis (slik på svensk) 
i weekenden. Han havde taget en sukkerroe og skåret 
i stykker og kørt den i en juicepresser og efterfølgende 
kogt saften ind. Det havde smagt godt. Jens prøvede det 
samme, men hans knægte sagde: “Far, det smager lige som 
barberskum.”
Men han designede alligevel en proces på denne metode. 
Derefter satte nogle engageret hoveder sig sammen for at 
finpudse planen. Det var Ole og Jens sammen med Patrick 
Reventlow-Grinling fra bryggeriet Krenkerup, og de 
endte med et projekt med grovsnitning af roer hos Ole på 
Saltoftegård og finsnitning og presning på et mosteri samt 
gæring hjemme og destillering på Destilleriet Braunstein.
Projektet startede med nogle roer fra 2016-høsten, som Ole 
fik vasket, grovsnittet og efterfølgende presset hos GASA i 
Sakskøbing. Herefter kørte de det til Braunstein, der satte 
det til gæring. Claus Poulsen, der er medejer af destilleriet, 
får det destilleret og han udtaler: “Der her er udmærket, det 
kan vi godt bruge til noget.” Claus syntes, at de skulle dele 
spiritussen og lagre den på to typer fade, akacie og kastanje.

EN Ø MERE BLEV INDBLANDET
I Mellemtiden blev projektet også henvist til Søren Wiese 
på Samsø, der også forsøgte sig med spiritus på sukkerroer. 
De tog derover en hel dag i 2018. “Søren fifler med gæring 
af sukker fra roer. Hans metode baserer sig på at udtrække 

J

Bagmændene bag RO’UM Ole Seidenfaden (tv.) 
og Jens Nyholm Thomsen

Roerne grovhakkes, før de presses for saft.
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sukkeret, som de gør på sukkerfabrikken, hvor vores metode 
mere må betegnes som koldpresning og kan sammenlignes 
med metoden, der ligger til grund for rhum agricole,” 
fortæller Jens. 
“I efteråret 2018 blev der sat et møde op, hvor Søren fra 
Samsø mødtes med os, og vi har hver vores spiritus med. De 
skal så smages op mod hinanden. Claus fra Braunstein får 
aftappet tre liter fra akaciefadet, og da vi smager på det, så 
siger Søren: “Den kan jeg sgu ikke slå!”. 

SÅ MØDER SPIRITUSSEN VIRKELIGHEDEN
Da de så fik deres aftapning fra samme fad et halvt år 
senere og skulle præsenteres det på “Madens Folkemøde” i 
maj 2019 på Lolland, så smagte det væsentligt anderledes. 
Noget af den runde sødme var forsvundet. På det tidspunkt 
kunne de ikke nå at lave noget om, der var kun lavet et 
batch yderligere, der skulle præsenteres på Frugt Festivalen 
i Sakskøbing i september. Disse problemer har de arbejdet 
med i efteråret og er nu kommet videre.
“Men vi lærer jo hele tiden nyt, nogle gange på den 
dyre måde,” fortæller Jens. “Både Ole og jeg er jo i 
spiritusverdenen for første gang.”
I 2017 havde de fundet et sted i Nordsjælland, der hedder 
Østergaard Frugtplantage og Mosteri. Der har de en 
frugtpresse, der kan klare roerne, men da de også har 
et mosteri, er de “allergiske” over for at indføre gær på 
ejendommen. Så de får tydelig besked om, at de ikke må 
medbringe gær til gården, af frygt for, at den kan spredes til 
deres æblemost. Så derfor kommer der til at gå et stykke tid 
fra de er presset, til saften bringes til Braunstein og får tilsat 
gær, og det går bare ikke, viser det sig! Både det forhold, 
at der er jordbakterier til stede, og at pH-værdien er høj, 
betyder, at der foregår en omdannelse af sukkeret (dannelse 
af dextraner), så gærcellerne ikke kan omsætte det, så hele 
den presning blev ubrugelig.

OP PÅ HESTEN IGEN
De problemer tages der højde for nu ved at anvende en 
gærkultur, der er så aggressiv som muligt. Det betyder, at 
den lynhurtigt udkonkurrerer alt, både bakterier og vild 
gær. Gæren tilsættes til tanken med den pressede roesaft, 
straks efter den har forladt Østergaards pressehal. Hele 
tanken bliver rørt godt rundt og skvulper så hele vejen ned 
til Oles gård i Hunseby på Lolland. Her er indrettet et lokale 
med varme, som kan holde 15–20 grader og hurtigt få gang 
i gæringen. Erfaringen siger, at man har cirka 24 timer som 
sidste chance for at få gang i gæringen, inden det går galt.
Gæringen varer 1–2 uger, og når der ikke er mere gang i 
gæringen, altså det ikke bobler mere, så aftaler de med 
Braunstein destilleriet i Køge, at de kan aflevere den 
færdiggærede roesaft (også kaldet wash), så den kan blive 
destilleret.
Ole og Jens har efterhånden prøvet flere ting for at fjerne 
saponinerne (den sæbeagtige smag), for det første går de 
meget hårdt til rensning af roerne, de skræller dem faktisk, 
og et par “tricks”, som de ikke vil afsløre over for deres 
konkurrenter.

VI GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS
“Vores spiritus har to smagsgivere, roerne og de træfade, 
som spiritussen har ligget på. Intet andet! Og det vil vi 
blive ved med at gå ud fra. Vi kunne have fjernet oplevelsen 
af bitterstoffer ved at tilsætte sukker, men det vil vi 
ikke. Vi kæmper derimod med metoder, der kan reducere 
bitterstofferne i løbet af processen med presning – gæring – 
destillering og lagring,” fortæller Jens.
“Vores testbatch lå på akacietræ og kastanjetræ. Det var nyt 
træ og meget små 30-liters fade. Her lå det i to år, før det 
blev tappet på flasker. Det blev kun til 166 flasker. 
Her fandt vi ud af, at akacietræ er noget mærkeligt at arbejde 

Det går voldsomt til, når roerne skal vaskes
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med. Måske kommer der et øget udtræk af bitterstoffer, når 
det har ligget et stykke tid. Det første er nemlig den søde 
akacie-saft/sirup som udtrækkes, men den efterfølges af 
bitterhed. Da vi så lavede vores første kommercielle batch, 
som blev præsenteret i september 2019, havde vi en tredje 
træsort med, nemlig eg. Så det bestod af spiritus, der var 
lagret på tre forskellige slags fade af henholdsvis akacie, 
kastanje og eg.”
“Vi har to batch i gang nu, som bliver klar til næste år, og 
det ene af dem er økologisk. Måske bliver noget af det klar 
til frugtfestivalen i september måned 2020. Men det vil tiden 
vise. Det er måske lidt optimistisk at tro det.”
Det nuværende batch har tre komponenter. Små, nye 
akacietræ fade. Små, nye fade af kastanjetræ og så en del, 
der er tilsat egechips/stave (små stykker af egetræ, som 
tidligere har ligget med rom). Erfaring viser, at trækning 
på stave i otte måneder svarer til to års lagring på tønder. 
Det vil formentlig blive brugt mere i fremtiden af hensyn til 
økonomien. “Det er ikke så romantisk som fade men mere 
økonomisk,” som Jens udtrykker det.

VI VIL LAVE NOGET UNIKT!
“Vi lægger vægt på, at det er noget helt unikt, vi laver, det 
er jo ikke rom, men spiritus baseret på sukkerroen— med 
de smagsmuligheder, det giver. Vi prøver os stadig frem, 
men lige som andre forsøg lægger vi vægt på kun at ændre 
én ting ved hvert forsøg, ellers er det umuligt at finde ud af, 
hvad der virker.”
“Det er derfor også vigtigt for os, at folk forholder sig til det 
selvstændigt, ikke som en variant af rom, hvilket det jo ikke 
er, men noget der skal sammenlignes med andre spiritusser 
som whisky, cognac og calvados. Samtidigt skal man indse, 
at det er en dyr spiritus, ikke som en gin man kan lave på tre 
uger. Det koster tid og tålmodighed at udvikle hver batch af 
RO’UM.”
De har nu fundet tre ting, der forbedrer deres spiritus:
1. Rense/skrælle roerne bedre
2. Tilsætte lidt æblesaft før gæringen
3. Et hemmeligt trick
Men i øjeblikket er det “juster kun på én ting af gangen!”, 
der er mantraet!

Det har medvirket til, at de nu føler, at de er på rette vej. De 
går efter en god grundspiritus med fyldig og rund smag, som 
man kan tilføje forskellige smagsretninger ved lagringen 
på forskellige måder bagefter. Produkter med tilsætning af 
æblesaft kommer først på markedet til efteråret 2020.
Jens og Ole gør meget ud af, at det er et “lokalpatriotisk” 
projekt.

Roerne er fra Lolland
Ole er fra Lolland, og Jens er tilflytter til Lolland
 Patrick, som var med til at formidle idéen, er fra   

 bryggeriet Krenkerup på Lolland
Braunstein har i starten fået hjælp fra Maribo Bryghus 

 på Lolland
Deres grafiske design laves af Toke Bjørneboe fra Tokeo  

 Design Studio, og Toke er født på Lolland 

Jeg spørger, om det er for sjov/et hobbyprojekt, eller om de 
tror, at de kan komme til at tjene penge på det.
Jens fortæller, at de ønsker at opbygge en virksomhed, der 
kan tilbyde spiritusmarked et helt nyt spiritusprodukt med 
anderledes smag. De ved godt, at de ikke kan blive en meget 
stor spiller på det marked, men de vil gå efter en kvalitet, 
så det bliver interessant for spiritusnydere. Så de vil bygge 
en lollandsk virksomhed, der kan tilbyde noget både til det 
danske marked men også til eksport.
Men det er en meget omkostningstung produktion, så det 
bliver forholdsvist høje priser, der skal sælges til. Det er ikke 
et supermarkedsprodukt men til kunder, der ønsker at prøve 
noget nyt, dansk og med seriøsitet og kvalitet.

BESØG PÅ DESTILLERIET BRAUNSTEIN
Jeg tager også ned og besøger stifter og medejer af 
destilleriet Claus Braunstein Poulsen for at høre, hvordan han 
ser projektet og destilleriets bidrag.
Claus startede sammen med sin bror Michael Braunstein 
Bryggeri og Destilleri. Det sidste var kommercielt kørende 
fra 2007. De producerer mellem 50.000 og 70.000 liter 
whisky om året. Hvad de laver af andre spiritus er lidt en 
hemmelighed, men ud over RO’UM, som Braunstein laver 
for Jens og Ole, laver Braunstein også rom og æblebrændevin 

Palletank hvor gæringen foregår.

Den første kedel på destilleriet. 
Den bruges til RO’UM.
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(som jo ikke må hedde calvados uden for Frankrig).
”Grunden til, at det interesserer mig,” siger Claus, “er, at der 
er tale om lokal forankring, en slags terroir. Vi bruger, hvis 
det overhovedet er muligt, lokale råvarer, og hvis vi kan, 
også økologiske. Så vi var glade sidste år, da RO’UM kom 
med den første økologiske roesaft.”
“Vi har før afvist andre, der ville have os til at 
eksperimentere med roer. Det her sagde vi ja til, da det 
tydeligt er det mest seriøse. En roe-dyrker og en leder af 
et forskningsinstitut for roer, mere seriøst kan det næsten 
ikke blive. Desuden er der nødt til at være en vis størrelse 
på projektet, før vi kan gå med, og det fornemmer vi, at vi 
kan nå med dette projekt. De leverer 1.000 liter gæret roesaft 
til hvert batch. Det tager os cirka 10 timer at destillere den 
mængde.”
Claus har fundet gæren til RO’UM hos Braunsteins 
gærleverandør, det amerikanske “White Labs”, og den er 
anderledes end den, de bruger til whisky, den er bedre til højt 
sukkerindhold og højere temperaturer. Når gæren er færdig 
med at omsætte sukker, er alkoholprocenten i den færdige 
“wash” lidt over 8%.
Mens jeg snakker med Claus, damper det ud af den varme 
destillationskedel ved siden af os.

“Det, vi destillerer her i dag, er faktisk deres sukkerroe 
wash. Den forventer vi klar til efteråret, men præcist 
hvornår, det vil jeg ikke sige. Jeg sætter aldrig dato på,” siger 
Claus, ”når folk spørger mig, hvornår vi tapper et eller andet, 
så er svaret altid: Når det er klar!”

DET GODE SAMARBEJDE
Braunstein laver dette projekt for Jens og Ole og får betaling 
for arbejdet, men de laver aldrig projekter, hvor de kun 
stiller destillationskedlen til rådighed, de vil være med i 
processen, da det jo også er destilleriets gode renommé 
og navnet Braunstein, der er på spil. De bestemmer ikke 
helt, men de giver gode råd. Så hvis RO’UM vil tappe på et 
bestemt tidspunkt, så gør de det, men hvis Claus mener, det 
er for tidligt, så siger han det tydeligt. Jens og Ole ved alt 
om roer, som Claus ikke ved, og han ved noget om gæring, 
destillering og lagring, som de ikke ved noget om, så de to 
parter supplerer hinanden godt, og det er tydeligt, at de kan 
lide at arbejde sammen. De er lige passioneret for produktet.
Akacie- og kastanjefade er jo ikke helt almindelige, så jeg 
spørger, hvorfor valget faldt på dem.



68  |  Whisky & Rom APRIL 2020  |  # 39

Claus fortæller, at en vigtig faktor har været “time to 
marked”, altså hvor lang tid det tager, før det er modent 
og kan sælges. Her tager det ret lang tid med traditionelle 
ex-bourbon-fade, som de typisk bruger til deres whisky. 
Fadets størrelse har stor betydning og træsorten ligeså. 
“Når vi har valgt nye fade af akacie og kastanje på 300 liter, 
skyldes det, at de ret hurtigt bidrager med en vis sødme. 
Der har vi erfaring fra vore egne snapse og andre spiritus, 
vi har lavet for andre kunder. Vi kunne også have ombygget 
sherryfade, men det havde stor betydning for RO’UM, at det 
var træ, som man også kunne findes i Danmark. Vi har nu 
også introduceret en tredje lagring, nemlig i 330 liters tanke, 
hvor der er tilsat små stave af europæisk egetræ. Det må vi jo 
ikke gøre, når vi laver whisky, men det er meget oplagt med 
denne spiritus.”
Fadene ligger ikke på destilleriet i Køge men ude i 
lagerbygninger på Lellinge Hovedgård som led i et 
samarbejde med Vallø Stift.
“Der skal minimum bruges 1.000 liter til et 
destilleringsbatch. Det kører vi på den lille og ældste 
kedel, som kan rumme 900 liter. Der er også en stor 
destillationskedel, som rummer 2.000 liter, men den er for 
stor til dette. Vi er 10 timer om at lave en portion på 1.000 
liter, vi kører en blid destillering.”
Der er lidt flere flygtige stoffer i roerne, som gør, at det 
destilleres lidt anderledes i forhold til rom og whisky. Claus 
har en aftale om, at han ikke fortæller hvilken alkoholstyrke, 
der destilleres til, men han vil godt afsløre, at de vander ned 
til 58%, før de tapper det på tønder og ståltankene, hvorimod 
de fortynder til 63,4% til whisky. “Vi synes, vi får lidt mere 
sødme og frugtighed på 58, så det er grunden.”

“Når det er modnet færdigt, så bliver det tappet uden 
kølefiltrering lige som vores whisky. Det betyder, at alle 
smagsstoffer bliver i spiritussen. Vi kølefiltrerer vores snapse 
og nogle gins, da folk jo kan finde på at putte dem i fryseren. 
Så risikerer man, at den bliver uklar af de olier, der findes i 
væsken…”

HVORDAN SMAGER DET?
RO’UM No. 3 er lagret på egetræ.
RO’UM No. 4 er lagret på akacietræ.
RO’UM No. 5 er lagret på kastanjetræ.
Duft: Der er tydelig forskel på de tre, hvor eg er den mest 
bitre og “anderledes” duft og kastanje den “rundeste”. Det 
er tydeligt, at der er tale om en “egen spiritus”, det dufter 
hverken som rom eller whisky eller andet, jeg kender.
Smag:
No. 3 Eg: Kraftig, bedre end duften, men med en vis 
sæbesmag til slut. Minder en del om grappa. Lang eftersmag.
No. 4 Akacie: Lidt sødere men stadig med en vis kant og 
lang, sød eftersmag. Stort potentiale, hvis man kan få 
tæmmet saponinerne lidt mere.
No. 5 Kastanje: Klart min favorit, krydret og fyldig med et 
mix af mild bitterhed og en underliggende sødme. Perfekt til 
pekantærte.
Der er bestemt potentiale i RO’UM men også lidt vej endnu. 
Det næste batch med 10% æblemost i washen lyder bestemt 
som et smart træk, som jeg glæder mig til at prøve. Men der 
er også muligheder i at mixe de tre lagringsmetoder. Stor 
respekt for, at de ikke vælger den nemme vej med at tilsætte 
sukker.

Claus Braunstein Poulsen har ansvar for destillering af RO’UM



HVORDAN SER FREMTIDEN UD?
Jeg afsluttede interviewet med Jens Nyholm 
Thomsen med det klassiske spørgsmål om, hvor de 
ser sig selv om fem år: Han svarer, at de forventer at 
være på hylderne i de fleste specialforretninger, ikke 
nødvendigvis alle, men de fleste og landsdækkende 
og en lille smule i udlandet. De henvender sig til 
folk, der drikker kvalitetsspiritus, og som ved, at det 
nødvendigvis må koste mere end masseproduceret 
“fabriksspiritus”. De forventer at kunne dække flere 
smagsretninger baseret på forskellig lagring. RO’UM 
vil kun kunne findes i specialbutikker, der ved, hvad 
de har med at gøre, ikke i supermarkeder.
De har ikke nogle faste mål for, hvor langt de 
kommer udenlands, men de vil gerne være 
repræsenteret mere end ét sted i udlandet. De 
forventer en omsætning på omkring 10.000 flasker 
om året. 
Et af deres fremtidsprojekter er at få bygget en 
gårdbutik hos Ole. Hans gård Saltoftegaard ligger 
lige før indkørslen til Knuthenborg Safaripark, 
her vil de gerne have et showroom med nogle fade 
liggende og eventuelt et lille testdestilleri.

Cask finish i Danmark på gamle Skotlander Rom fade.


