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Gratulerer med dagen!
For snart fire år siden besøkte jeg Christianssands Bryggeri, CB. Da
lovte jeg at hvis Arbeiderpartiet vant valget ville vi gjeninnføre emballasjeavgiften, slik fagforeningene ba om. Løftet ble holdt. Det var noe
av det første vi gjorde da vi kom inn i regjeringskontorene og dermed
bidro vi til å redde rundt 1000 arbeidsplasser fra nedleggelse. Det betydde mye. Å sikre arbeidsplasser er noe av det viktigste vi gjør. Derfor er jeg glad for å høre at aktiviteten er stor på CB i jubileumsåret,
og at utsiktene er gode for bryggeriet. Jeg vet også at CB er en viktig
kulturbærer på Sørlandet, og at bryggeriet har hatt stor betydning
gjennom sin lange og stolte historie. Jeg vil gratulere Christianssands
Bryggeri med sitt 150-års jubileum og ønsker dere en lysende framtid.
Jens Stoltenberg
Statsminister

Til lykke med jubileet!
Det er med stor glede jeg vil gratulere Christianssands Bryggeri med sitt 150-års jubileum. CB har
vært en viktig kulturbærer for hele landsdelen
gjennom hele sin lange og stolte historie. Bryggeriet er også viktig for hvordan vi profilerer landsdelen vår. Som ordfører for byen vil jeg ønske til
lykke med jubileet, og det samme for de neste 150
år.
Per Sigurd Sørensen
Ordfører, Kristiansand kommune
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KRISTIANSAND-HIRTSHALS – 3 TIMER OG 15 MINUTTER
LARVIK-HIRTSHALS – 3 TIMER OG 45 MINUTTER

Tips til Danmarksferien fra Color Line
BARNAS DRØMMEFERIE

SOMMERSPESIAL

Kort-Ferie-Kortet

Byferie for 2

2 netter og entré til 17 attraksjoner i Danmark

Fra kr

3 580,-

Prisen inkluderer båtreisen for 2 voksne og 2* barn under
14 år og 1 personbil. *3 barn på feriesentrene.

DAGSTUR TIL

Fårup Sommerland
Tirsdag, onsdag og torsdag. Avreise kl 0800.

Voksne kr

350,- barn kr 280,-

Prisen inkluderer båtreise, busstransport Hirtshals-Fårup og
inngangsbillet til Fårup Sommerland. Gyldig 23.06.-13.08.

NYHET

Legoland® Billund Resort
4, 6 eller 8 personer i moderne feriehus

Fra kr

4 580,-/5 380,-/7 600,Prisen inkluderer båtreisen, 2 overnattinger, 1 personbil
og inngangsbilletter til LEGOLAND® 1 dag.

Fra kr

Velg me
llom
9 dansk
e byer

2 620,-

Gyldig i perioden 12.06.-23.08.
Inkluderer båtreisen for 2 personer, 1 personbil,
2 netter i dobbeltrom og frokost. Gjelder ikke
enkeltrom.

Color Hotel Skagen
Fra kr

690,- pr. person

Prisen inkluderer båtreisen, 1 overnatting i
dobbeltrom og 1 personbil. Tillegg for enkelt
rom.

Økonomibilpakke
5 personer og 1 personbil tur/retur

Fra kr

1 190,-

Spesielle betingelser gjelder.
Begrenset antall plasser.

Christianssands Bryggeri i 150 år
Bryggeriet ble påbegynt i 1856 av en driftig
lokal konsul, Ole Jacob Mørch og solgte det
snart til Handelshuset Christiansen & Co i
Laurvig for 22.000 spesidaler i 1859. Familien
Christiansen fra Larvik fikk med skikkelig
gründerenergi fart på både bryggeriet og mye
annen virksomhet i byen.

Ved 100 - årsjubileet rykker femte generasjon,
Carl Christiansen inn som adm. direktør.

Den første eier, konsul Jørgen Christiansen,
fullførte bygget og satte i gang produksjonen
samme høst. Byens folkemengde var da
11.000 personer og bryggeriet ble god butikk.

I 1964 sluttet CB seg sammen med Tau i Stavanger. Carl Christiansen fortsatte som sjef til
1982, da bryggeriets mangeårig kontor – og
senere soussjef, Ola Hegg, tok over. På ny ynglet ideene. Men mer dramatikk var vente. I
1990 ble Tau overtatt av Ringnes. CB ble ikke
med på handelen, og ble i stedet overtatt av
investorgruppen Sørlandsvekst, som ikke var
særlig interessert i å brygge øl.

Christian Christiansen, annen generasjon,
overtok da faren døde i 1881. Han drev stort
både i Larvik og Kristiansand. Ved en gedigen
misforståelse i 1886 ble hans kredittverdighet
trukket i tvil av en tysk forretningsforbindelse.
I stedet for å ta kampen opp, noe han med
letthet kunne ha gjort, ga han opp, enda han
var blant landets største næringsdrivende.
Hans sønn Carl lyktes med å få utskilt bryggeriet fra boet og drev dette videre til 1928,
hvoretter hans sønn Otto overtok.

Usikkerheten ble utløst ved at det svenske
bryggerikonsernet Spendrups overtok aksjene 1. juni 1993.
Dermed var svensk kapital og norsk fantasi
sammen om å sikre at det fortsatt skulle brygges godt øl i Vilhelm Krags by.
Siden våren 1999 har CB vært en del av Hansa
Borg Bryggerier ASA, der CB utgjør en viktig
faktor som en del av halvparten av den norske
bryggerinæringen.
Som det eneste norske bryggeri har CB sin

Bryggeriet i 1870-årene

egen vannkilde, 32 meter under bryggeriets
gårdsplass. Vannet skinner som stål og er fullstendig bakteriefritt. Og det er nok av det.
CB produserte i 2008 27 millioner liter drikke,
deriblant ca. 10 millioner pilsflasker (0,33) og
3,5 millioner ølbokser (0,5 liter). Bryggeriet
med 100 ansatte forsyner begge Agder-fylkene og deler av Rogaland.

kilden - jubileumsbrygg cb 150 år • 7

tekst: erling o. berge

– Takk for meg, og takk for godt samarbeid
med resten av styret, sa eks-styreleder Øyvind
Lund som grep blomsterkvasten og satte seg
ned med en velfortjent forfrisking.
Styret i jubileumåret for bryggeriet består av, bak fra v.: Kjell Kjønås (vara) Ole Tønder (leder), Vilma Bazaes, Øystein
Jensehaugen og (foran fra v.) John Olav Pfaff, Jan Inge Rasmussen og Erling Berge. (Foto: Øyvind Lund)

Jubelstyret
Øyvind Lund har atter en gang gjort et meget
godt stykke arbeid som leder for den forfriskede hop. Han kom tilbake etter en tids dvale,
og visste straks hvordan saker og ting skulle
gripes an.
Det var årsmøtetid en onsdag i midten av mai.
Ikke et hvilket som helst årsmøte i CB-ølets
venner, nei her skulle styret i jubileumssesongen 2009 innsettes. Det skjedde ikke lydløst, langt fra alle var enige i hvordan
valgkomiteen hadde utført sitt arbeid. Men,
man kom da ned på beina på et vis, og styremedlem John Olav Pfaffs hjemmeproduserte
underverk av en suppe kunne inntas med tilhørende velkjent drikke. De tilstedeværende
medlemmene kunne riste av seg sin undring
over den polske riksdag de hadde vært vitne
til noen minutter tidligere.
Inn fra venstre steg en comebackmann. Det er
ikke en hvem-som-helst som ble valgt til ny
CBØV-leder. Ole Tønder er tilbake, med all
den entusiasme og glede det vil medføre. En
dyktig leder er fratrådt, en dyktig leder er helt
sikkert tiltrådt.
8 • kilden - jubileumsbrygg cb 150 år

– Jeg ønsker å videreføre det gode arbeidet
som Øyvind og andre i styret har utført, og vil
forsøke etter beste evne å engasjere våre nesten 11000 medlemmer
til felles beste, sier Ole
Ingebrigtsen i sin
smule tiltredelseserklæring.

Samtidig skal kampen tas for at kildeutløpet
utenfor bryggeriet også i fremtiden skal renne
fritt til folkets beste. Denne smålighet fra eier-

Den langt fra ukjente
Rolf Wittemann som
trakk i tråder og kraner
på
årsmøtefesten
hadde til og med en
særdeles
hyggelig
nyhet å komme med. Ny og gammel: Avtroppende leder Øyvind Lund (t.v) og påtroppende leder Ole Ingebrigtsen.
CB har fått kontrakt
med Schweppes for tapping av deres produk- selskapets side skal vi ikke finne oss. i. Forter. Kontrakten gjelder for hele Sør-Norge og bannelsen er nemlig stor blant byens
omfatter 10 millioner liter årlig. De rappet befolkning som i en årrekke har kunnet hente
kontrakten foran nesa til Ringnes. Vi sier ikke gratis kildevann rett utenfor bryggeriets vegmer…
ger!
Nå gjenstår kampen for å få tappeanlegg for
boks. Hvis den saken går i boks (!) begynner
det å se lyst ut for bryggerienes bryggeri.

tekst: jan inge rasmussen

venstre:
. mai 1988. Foran fra
nner på Telford’s 18
ve
s
Tjøm og
let
til
-ø
Kje
CB
f,
av
erp
n
Sch
lse
nes fra stifte
: Ole Tønder, Alex
tre
ns
ve
fra
k
Eneste bilde som fin
Ba
n.
ge
, Salgssjef Ragnar Ha
President Even Ruud
et
nd
rla
Sø
e
Ny
to:
Hans Olaf Lohne. Fo

Om CB-Ølets
Venner og CB
For 21 år siden, den 18. mai 1988, satt noen småtørste sjeler på Telford’s pub, etter en krevende 17. mai feiring og
ferdigstilte den da allerede befruktede briljante ide; vi stifter en forening som vi kaller CB-Ølets Venner, og sådan
skjedde det!
Da truende skyer nærmet seg Bryggeriets
goddufter på Setesdalsveien i 1990, etter at
CB og Tou ble kjøpt opp av Syltetøyfabrikken
(Nora-konsernet), ble det høye ”krus”ninger
fra CB-elskere. CB-Ølets Venner fikk samlet
ca. 10.000 underskrifter fra Kristiansandsborgere, som en klar protest mot dette tøyset.
Ingen store og stygge ulver skulle overta den
tradisjonspregede skatt av et Bryggeri, som i
verste fall kunne ha resultert i nedlegging,
eventuelt at bygningene skulle brukes til lagerlokaler for sølevann og burbleslurp! De nå
legendariske underskriftene ble overlevert
prisdirektøren personlig, og resultatet var at
bryggeriet kom på lokale hender.
10 • kilden - jubileumsbrygg cb 150 år

Det viste seg etter hvert at nye lokale eiere
ikke hadde særlig kjærlighetsforhold til verken CB eller det rene og edle ølprodukt. Heldigvis forsvant disse etter kort tid.
CB stod tilbake med tap, selv om Bryggeriet

holdt den samme gode kvalitet. Et svensk
bryggeri, Spendrups, viste sin interesse, og
var eiere i noen år, før Hansa Borg overtok.
CB er i dag et høyst levende bryggeri, med økning i den generelle omsetningen.
Det kunne ha gått galt, og her bør CB-Ølets
Venner skryte uhemmet av seg selv, i forhold
til all den gratis reklame og den form for profilering vi har gitt CB, høyst frivillig, som en
kjærlighetserklæring til Norges champagne
(CB-øl)!
Pr. skrivende stund har CB-Ølets Venner nesten 11.000 medlemmer - og det er en kjerne
av medlemmene som er aktive i forhold til å

holde det hele i gang, 21 år etter stiftelsen.
Hurra for disse!
Det viktigste for de fleste medlemmer har vært
og er at CB-ølet er rett og slett veldig godt.
Ingen trenger å rødme når en drikker dette
brygget, verken i Kristiansand eller resten av
hele verden, for den saks skyld.
Så hever vi glasset med det gyldne brygg og
håper på mange nye år med kildevannet som
en naturlig venn som stadig vinner nye venner.
Vi fra CB-Ølets Venner sender de varmeste hilsener til CB i årene som kommer!

Ledere/president i CB Ølets Venner 1988 – 2009
(kronologisk rekkefølge):
Even Ruud, president
Ole Tønder
Sylvi Langholm
Oddvar Stendal
Reidar Bull-Gjertsen
Sylvi Langholm

Kenneth Hansen
Øyvind Lund
Marianne Åteigen
Øyvind Lund
Ole Tønder
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tekst: erling o. berge | foto: stian herdal

Det hendte i de dager da det utgikk et bud fra
Setesdalsveien: -Vil dere smake på vårt nye produkt,
laget i anledning våre 150 år, Jubileumsøl 1859?
Styret i CB-ølets venner var ikke just vanskelige å be.

Jubelølet
Begivenheten fant sted for nogle få uker
siden. Overfor de første i verden utenfor CB’s
egen krets skulle keiser Bessesens siste verk
få sin avdukning for et engere publikum.
Stolte høner og hanner vandret inn i Bryggerikjelleren, og der sto den, kranen, som inneholdt gyldne dråper anno 2009. Tenk at det
var gått fem år siden forrige jubileumsøl forsvant ut av handelen.
Alle tenkte nok det samme: -Kan det være
mulig å overgå suksessen fra 125 årsjubileet?
Et brygg så smaksrikt og friskt at man den dag
i dag tenker tilbake på det med skum i munnvikene.
Det startet forsiktig. En liten munnfull, og
rolig ned i halsen. Hm, hm. En slurk til. Og en
til. Rare greier. Uvant. Ikke likt noe man
hadde smakt før. Egenartet, men ikke spesielt uvanlig i smaken. Karamellmaltet antes.
Og der, der, var den: Ettersmaken. Den som
fortalte at det ikke var noe B-produkt som
hadde blitt tryllet fram fra CB’s indre gemakker. Et A-produkt var det, og er det, som nå er
å få i butikkene. Skal vi driste oss til å si Apluss?

Samlet rundt kranen var fra venstre: Jan Inge Rasmussen,
Per Bessesen, Stein Christian Salvesen og Øyvind Lund

Vi sier det med en gang, det nye Jubileumsølet er neppe for nybegynnere i faget. Det er
ganske sammensatt, fyldig og friskt på samme
tid. Men så godt, så godt. Har man tatt den
første slurk, så vil man jammen ha en til, gitt.
Intet dårlig tegn!
Rundt bordet og tappekranen kom de første
kommentarer, og kresne piger og gutter var
samstemte.
-Dette er godt,veldig godt. Friskt og rundt. Sa
avgått styreleder Øyvind Lund.
- Veldig bra. Sa møtende varamedlem Kirsten
Sørdalen.
- Jada, dette smaker. Sa Øystein Jensehaugen.

- Goodie, goodie. Sa styremedlem Erling
Berge.
- Gode saker. Sa styremedlem Stein Christian
Salvesen.
- Intet å utsette her. Sa møtende vara Jan Inge
Rasmussen.
- Deilig. Sa styremedlem Vilma Bazaes.
De sakkyndige hadde talt. Og da er det sånn.
Enkelt og greit, for er det noe vi mener å ha
en smule rede på, så er det godt øl. Dette er
godt øl, punktum finale.
Bak ethvert mesterverk, står en skaper. Nå
skal vi ikke begi oss inn i teologiens verden,
for den hører eventyrriket til. Men mester
Bessesen, Per blant venner, har tryllet med
vann, malt, humle og gjær, slik kun en bryggerfagets tusenkunster kan gjøre det.
Konklusjonen er grei: Christianssands Bryggeri har klart det igjen.
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tekst: cb bok 1984/jan inge rasmussen

Christianssand by
grunnlegges
Hadde det ikke vært for salige Christian Quart, så hadde intet bryggeri blitt anlagt i stiftsstaden. Det er derfor viktig
med noe historieundervisning i forbindelse med vårt Jubilæum!

Christianssand ble anlagt som kjøpstad 1641.
Historien forteller at Christian IV under et
besøk i Bergen 4. juli 1641 utstedte et ”fundations-brev” for anleggelse av kjøpstaden
Christianssand. Om han noensinne steg i
land, pekte og sa: ”Her skal byen ligge” er
neppe sant. Allerede under et besøk i 1630
kan Christian IV ha valgt ut Sanden som et
sted for byanleggelsen. Det sies at han spiste
middag hos Peder Thommesen ”boende på en
odde av Grimsmoen”.

Christian IV bevilget i de første privilegier han
ga byen 29. oktober 1641 at Sanden skulle
gjennomskjæres ved Odderøen og at dette
skulle finansieres ved ”een Skilling af hver
Læstes Dræktighed”. Kanalens stenbolverk
på bysiden ble først oppført omkring 1800.

Jens Bjelke var den gang Norges rikskansler
med bosete i Bergen.
Historien forteller at Jens Bjelke og andre
menn allerede en del år i forveien hadde
drøftet å anlegge en by på Sanden som var en
odde av Grimsmoen beliggende mellom Otterelven (Torridalselven) østre havn/Odderøen og vestre havn. Allerede den gangen var
det planer å grave kanal igjennom Sanden
som den gang gikk helt ut til Odderøya. Dette
for å slippe å seile den lange veien rundt Odderøya, det vi i dag kaller Gravane. Den gang
var hele Sanden som vi i dag kjenner som
Kvadraturen, tett bevokst med furuskog og der
var bare 4 hus eller hytter. Disse lå ved Øvre
ferjested, på Tangen, vest ved Gravane og omtrent der hvor jernbanen holder til i dag.

Da først byen var besluttet anlagt fikk en del
personer som bodde i distriktet ordre om å
flytte til Sanden eller Christianssand som den
nå ble kalt.
Hans Jacobsen Schiørt fikk av kongen i oppdrag å være byplanlegger og hans plan ble
godkjent av kongen 6. mai 1642. Samme Schiørt planla også Christiania (Oslo) hvor de
samme kvadratiske kvartaler går igjen i deler
av byen.

14 • kilden - jubileumsbrygg cb 150 år

Kongen ville tydeligvis at det skulle anlegges
en bebyggelse i passelig avstand fra befestningen ved Flekkerøy. Han ville ikke at utviklingen skulle skje ukontrollert.

Målet skulle være å samle i kjøpstaden et tallrikt velstående borgerskap, som hadde kronen å takke for sin eksistens.
Grunnleggingsbrevet ga de fremtidige borgere den første særrett, nemlig skattefrihet
for 10 år.

Dette må ha virket på tilflytningen, for snaue
to måneder senere opptrer allerede 10 navngitte menn ”på menige borgeres vegne”.
Det ble nå gitt kongelige privilegier. Borgerskapets representanter hadde lagt vekt på
fordeling av handelen i byen mellom innbyggerne.
Det utviklet seg imidlertid slik at enkelte ”kakser” drev både med trelasthandel, kornhandel og annen ut – og innførsel, så de ”mindre
velstående fant ingenting at leve af”. Nå grep
kanselliet inn og på papiret ble handelen delt
mellom visse sosieteter eller laug, så som
kornhandel og bryggeri, lasthandel og kremmerhandel og de forskjellige håndverk osv.
Her nevnes for første gang i byens historie
ordet bryggeri.
Så nå var byen anlagt og utviklingen gikk sin
gang. Byens befolkning holdt selvsagt husdyr
og disse beitet fritt i det vi i dag kaller Baneheia og omliggende distrikt. Baneheia tilhørte
imidlertid Grim gård og var således ikke allmenning.
Sanden som byen ble lagt på lå under Eg og
Grim gårder. Sanden ble innløst av kronen og
eierne fikk annen krongodseiendom i makeskifte. Allerede i mai 1642 gjorde kongen etter
søknad fra borgerskapet den forordning at Eg

Hvorfor ”Kristiansand” når
det bør være ”Christianssand”
Hver gang en tørst sjel med verdighet skal nyte en flaske
med et eller annet CB-brygg, så kan den som er språklig
følsom lett bli en tanke forvirret og nærmest litt trist til
sinns.
Hvorfor? Svaret er åpenbart: Hver gang man forholder seg enten
til den gyldne brune eller det rene kildevannet, så møter man
ustanselig ”Christianssands Bryggeri.” Dette har jeg undret meg
over mang en gang. Brygget er greit å få ned, men hva med denne
gammeldags stavemåten fra fordums tider? Litt historieundervisning kan være viktig også for ølnytere.

Den gamle Bryggerihaven sett fra Grimsbroa

og de tre Grimsgårdene skulle innløses av kronen, da borgerskapet
ikke maktet dette økonomisk.
Det har nok foregått en noe besynderlig utvikling fra 1642, da byen
fikk bymarken som gave av kongen. Samtidig den gang fikk byen også
kongebrev på sin første industrielle bedrift, nemlig at en privatmann
skulle få bygge to kornmøller i Grimsbekken mot en årlig avgift av 16
riksdaler.
Hele byområdet var en offentlig eiendom, men enkelte fremmelige
innbyggere gjerdet inn jordstykker og privat ”okkuperte” disse stykkene. Således oppstod gårdene Kolsdalen, Krossen, Kjerrane m.fl.
Allerede rundt 1720 – 25 hadde det reist seg ca. 600 hus på Sanden og
det var disse tomter som gjennom årene gikk over i privat eie.
Omkring 1770 var der i byen 3000 innbyggere, 80 hester, 200 kyr og
400 geiter.
Vi beveger oss sakte og sikkert noen år fremover. I 1810 ble Ole Jacob Mørch født. Fikk
handelsutdannelse i Antwerpen, gikk så inn
i farens firma og ble leder etter faren, Peder
Pedersen Mørchs død 1847. I 1855 begynte
han reisingen av et svært bomullsspinneri,
men måtte innstille arbeidet i 1856, på grunn
av pengemangel. Samtidig med spinneriet
begynte han å anlegge et stort bryggeri, et tiltak han heller ikke maktet å gjennomføre. Konsul Ole Jacob Mørch
Resten er historie, og det feires i 2009.

Det var først i 1860-årene at den første endringen kom, det vil si
bynavnet fikk sin nåværende stavemåte. Det var embetsverket i
Kristiania som av en eller merkelig grunn innførte dette. Men før
stavemåten fikk ”satt” seg, var det en glidende overgang i perioden mellom 1860 og 1880. Stavemåten ”Kristiansand” ble formelt
innført i 1877. Det er ikke funnet historisk stoff i denne prosessen
lokalt. Stavemåten bare snek seg inn. Ingen protesterte i første
omgang. Det hadde neppe skjedd i våre dager!
Den kjente dikteren Vilhelm Krag mislikte imidlertid den nye stavemåten og hadde sine betraktninger om temaet gjennom avisinnlegg i lokalpressen.
Det fortelles at den tidligere byfogden Johannes Norem, som var
en kulturpersonlighet og institusjon gjennom første halvdel av
forrige århundre, stadig fikk reprimander fra de høye herrer i departementene i hovedstaden; nå måtte han jammen følge spillets regler, det vil si stave Christianssand på den riktige måten.
Men den gang ei! Han beholdt livet ut den samme kjære stavemåten.
I sin tid klarte CB-Ølets Venner å samle tusener av underskrifter
i forbindelse med det gode ølet og Bryggeriets da usikre fremtid.
Vi vant i første omgang frem med vårt engasjement. Derfor til sakens kjerne, som er like aktuelt i dag, hvorfor ikke lage en ny aksjon for endring av stavemåten til Sørlandets hovedstad? Det vil
si opprette en harmoni mellom vårt kjære Bryggeris etiketter og
denne byens egentlige navn?
Dette kan bli en interessant sproglig/språklig debatt i det kristiansandske/christianssandske dagligliv. Denne gangen kan vi ikke
la oss styre av byråkratene i (Ch)Kristiania/Oslo.
Det er bedre å forandre bynavnet enn bryggerinavnet!
Tekst: Jan Inge Rasmussen
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tekst: “beretninger om øl; fra næring til nytelse” av hroar dege/jan inge rasmussen

Christian Quart
– Christianssands f(t)ørste monark
Christian Quart grunnla vår by i 1641, som de fleste Christianssandere vet. Som også mange vet, var denne meget bestemte
konge en tørst herre livet ut. Vi finner det derfor helt naturlig å skrive litt om Christians noe fuktige liv og levned. Her følger
noen utvalgte historier fra kongens hverdag og fester, og vi starter med selve kroningen.
I 1596 blir Christian IV som 19-åring kronet til
konge. Han gjorde som en av de få historiske
konger det meste man kan forvente av en
konge når det var på tale å drikke dansk. Kroningsfesten for den unge kongen ble husket i
mange år. Det ble kastet nyslått mynt og penniger, og øl og vin fløt i flommer. Det ble servert helstekte okser og høner.
Den unge kongen ville heller at det skulle
være rimelige gode porsjoner enn at det
skulle være for lite. Men det samtiden bet seg
mest merke i var at det i løpet av den dundrende 14 dager lange festen bare ble drept
to, og at kun 14 hus brant ned. Mer enn 35 000
glass ble knust etter skålingen til diverse helgener og guder. Altså etter datidens forhold
en rimelig “kul” fest.
Blant det gode borgerskap og de bedrestilte
var en real rangel ikke noe skam, men en normal og ærlig sak. Alle offisielle plikter i byråd
og retterforhandlinger ble utført om formiddagen. Da var man i hvertfall sikker på at deltagerne var noenlunde edrue. Det ble rett og
slett sett som et tegn på dårlig samvittighet
om man ikke drakk seg full. Da hadde man
kanskje bedrevet hor eller gjort noe syndig,
og var redd for at djevelen eller hans like
skulle hente en med seg, og turde derfor ikke
gå ut mer. Myndighetene så strengt på luksusforbruk. Men det gode øl fikk passere.
Libera nos domine
Dog var det nok mange gesanter som undret
seg litt over kongen som i sin glede over at
fremmede og likesinnede var på besøk, oppfordret sine riksråder til nok en skålerunde.
En riksråd var som en adelsmann født inn i
riksrådet - datidens regjering. Utallige er beretningene om de kongelige utskeielser i riksrådet. En av kongens lekekamerater var den
velstående riksråd Eske Brock. Han var en

Christian IVs kroningsglass fra 1596

mann med system i sakene. Når han hadde
vært på regjeringsmøte med den tørste monarken, markerte han i sin dagbok hvordan
rangelen hadde vært. En middel rangel fikk
ett kryss, en gedigen mannfolkrangel med
tømmermenn fikk en strek under krysset, to
streker var en salig utblåsing. Men hva som
skjedde i rikets høyeste råd den 20. juli 1604,
kan vi bare gjette oss til i dag. Dagen er markert med kryss og hele fire understrekninger,
tilføyet en bønn på latin “ Libera nos domine”,
Vår herre bevare oss!
Kristendom, bånski og moral
Det religiøse kunne også brukes som en unnskyldning for en god rangel. Ved en fest i København skålte Christian IV for 35 forskjellige
helgener i kristendommen. Som skikken den
gang var en skål “bånski”, den skulle man
drikke ut. Etter at hele kristenheten var blitt
hyllet og beskålt, var riktignok den robuste re-

nessansekongen ikke i stand til å reise seg,
enn si å gå.
Han kunne også hygge seg med sine undersåtter. Han var ofte gjest ved et av de store
laug i København. Ved en borgelig bryllupsfest i 1613 fortelles det at den da 36 år gamle
kongen fikk øye på den unge jomfruen Karen,
som nettopp da hadde sin debut i selskapslivet. Han ble så oppstemt av den unge skjønnheten at han straks sørget for å få henne
transportert til slottet i København, så hun
også kunne få debut i den kongelige sovegemakk.
Den unge monarken hadde store tanker om
seg selv og sitt land, men etter hvert ble han
grepet av moralske skrupler på befolkningens
vegne. Han var ikke snau i utøvelsen av sin
kongemakt, han kjempet som en løve for å
gjenreise landets moral. Det ble utstedt dekreter mot hekser og troll.
Prostituerte ble druknet i sekker. Hoder og
hender ble kappet. Han utviklet mange slike
moralske oppkvikninger, endog attpåtil en
edruelighetsforordnig.
Den gode herr Christian var kanskje ikke den
rette til å preke moral, men han var konge, og
som enehersker kunne han gjøre hva han
ville, og det gjorde han. Utover det å ha et hav
med elskerinner, var han heller ingen utpreget avholdsmann.
The End
Vi skal alle vandre på en eller annen måte. I
1648 døde denne frodige og livsglade monark,
trett og mett av dage. Riktignok hadde hans
siste dager tappet ham for livsmot og meget
glede. Tørsten hadde sluknet, dagskonsumet
var som en vanlig borgers, og det var ikke lite
det, sett med moderne øyne.
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Jan Inge Rasmussen sine øleventyr har vært populært lesestoff i Kilden. Her gjentar vi et av hans første. “Til glede for nye lesere”,
som det heter i Donald. Rasmussens hefte “Øleventyr og øltanker fra en nesten virkelig verden” kan fremdeles kjøpes ved å kontakte forfatteren.

tekst: jan inge rasmussen / illustrasjon: truls næss

Fra den ene kongen til den andre: Vanligvis blir en by grunnlagt en gang, men i vår historie skjedde det to ganger

Byen som ble
grunnlagt to ganger
Det var en gang en konge som var så glad i øl.
Øl drakk han rett som det var. Noen vil hevde
at han drakk litt for mye øl, men av øl blir man
snill og kongen var en snill konge. Han leste
ofte artikler med ølfaglig innhold og om ølets
helsemessige fortreffeligheter. Mang en natt
undret han seg over mange av livets gåter, og
en av dem var; fantes det ikke noe bedre øl
enn det han pleide å drikke, år ut og år inn?
I den sammenhengen lurer vi vel alle på hva
slags øl denne kongen tyllet i seg, morgen og
kveld. Tja, det forteller eventyret ikke noe om,
men vi vet det likevel.
Kongen og hans nærmeste medarbeidere, her
kalt kongsmenn, likte også øl. Som oftest var
det svært lystig og hyggelig hver gang kongen
holdt statsråd, de gangene han orket det.
Kongen likte godt å besøke folk og fe, byer og
fiskevær, fjell og daler, hav og hei, bygder og
tettsteder. Som oftest ble han og følget bedt
på store gjestebud over hele kongeriket.
En dag, da solen strålte deilig over åskammen, begynte kongen å tenke, etter et par
morgenbock'er. - Hvorfor kan ikke jeg besøke
alle bryggeriene i hele kongeriket, for å
smake på alt det gode brygg jeg ikke får
hjemme? Etter mye om og men fikk kongen
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forberedt seg til den lange reisen blant fjell
og daler, tang og tare, is og snø.
Et stort følge fulgte ham. Da skalden av dette
eventyret liker å være systematisk, velger han
for kongen, å starte ølreisen på toppen av
kongeriket, langt oppe i nord, i en by som på
folkemunne ble kalt Nordens Paris. Folket
som bodde der var veldig glade i øl og besøkte
byens skjenkestuer titt og ofte. Kongen ble
tatt vel i mot på verdens nordligste bryggeri.
Ølet var godt og hadde en spesiell smak. Det
ble også servert kokte egg, av spesiell opprinnelse, noe kongen syntes var litt rart.
Etter å ha smakt på ølet i tre dager og tre netter, var det på tide å reise videre. Her må det
sies at kongen på forhånd hadde bestemt å
være på hvert bryggeri i tre dager og tre netter, av grunner kongen selv eventuelt må forklare. Etter å ha våknet duggfrisk etter noen
kalde, som han pleide å ta når han var ute på
reise, dro kongefølget videre på sin lange Ølsigningsferd.
Neste bryggeri på reiseplanen lå i en by som
hadde ligget der lenge, i over tusen år. Ølet
smakte godt, men kunne ha smakt litt bedre.
Her var bryggeriet eid av Syltetøyfabrikktrollet, et troll som dukker opp både her og der.

For sikkerhets skyld ble kongen der i tre lange
og tre breie.
Så fór de videre i dette merkelige utstrakte
landet, med fjell og fjorder og bygder og byer.
Etter å ha reist lenge på den urolige og røffe
osean, kom de til en by med en lang brygge,
rart språk og mye fiskelukt i luften. Her ble
kongen tatt vel imot. Dagene gikk og nettene
gikk og ølet gikk. Her ble kongen i fire dager
og selvsagt netter.
Mer fiskelukt og duft skulle det bli. Reisen
fortsatte heldigvis etter planen, dog noe forsinket. En blåsende dag kom de til en forblåst
by. Da kongen var en snill og godhjertet
mann, stoppet han i byen som om noen år
skulle bli en soveby, siden oljeinntektene
skulle forsvinne fra havets underflate. Nesten
alt ølet i denne byen kom fra Syltetøyfabrikktrollet, som lurte bak nesten hver en ølkagge
og ølfat. Ølet smakte tamt og rart - og denne
gangen måtte kongen lete etter annet øl etter
kun to dager i byen. Her kom han endelig til
en Skjenkestue som lå ved en koselig innsjø,
midt i byen, ikke så langt fra en gammel og
stor steinkirke. Her hadde de godt øl. Om de
har det nå, forteller eventyret intet om. Kongen og hans følge ble der i fire dager av allerede nevnte grunner. Lykkelig var den statsråd,

hoffnarr eller hva det nå kalles i de kretser
som befant seg i kongens følge. Vel fornøyde
gikk ferden videre langs kysten.
Nå ville kongen besøke en kystby som hadde
ligget på Sanden siden 1641, grunnlagt samme
år av en svært tørst dansk-norsk monark.
Foreløpig synes eventyret å gå litt for smidig
for kongen, så her kommer dramatikken!
Med ett brøt det ut en storm. Den reiv og sleit
i seil, årer og mannskap - og dagens inntak av
øl måtte utsettes. Etter tre dager med voldsomt uvær stilnet stormen, solen skinte, måkene flakset og bakset, som måker pleier å
gjøre. Skipet hadde drevet langt mot øst - og
den opprinnelige destinasjonen - kystbyen
som ble grunnlagt i 1641, ble forbiseilt, men
ikke akterutseilt.
Tørsten ble fort gjenvunnet og skipet drev inn
mot land. Der skimtet kongen en by. Byen
hadde for mange år siden vært kjent for å
fange store fisker, men dette var så og si forbudt på kongens tid. Bryggeri hadde de, og i
over nesten 100 år hadde de forsøkt å brygge
øl, men til ingen nytte. Billig ble også ølet
solgt. Dette visste ikke kongen før ølsmakingen - og visste vi det ikke, her ble det rabalder. Kongen dro etter den første dagen. Ølet

var rett og slett vondt. Hva skulle han gjøre
nå? Dra tilbake til kongsgården kanskje? Eller
skulle han rett og slett, nå som sola skinte, dra
til byen som han ikke hadde besøkt før stormen?
Sånn ble det. Skipet la om kursen, og smått
om senn ankret han opp i denne byen, som
hadde ligget der i flerfoldige hundre år.
Siden vårt eventyr står litt stille i skrivende
stund, er det jammen på tide med litt mer futt,
fart og spenning! Det lokale bryggeriet ble
oppsøkt - og kongen og følget hans ble vist
ned i en kjeller der mye godtfolk hadde vært
før.
Kongen mistet både munn og mæle etter kort
tid, ølet smakte jo så godt så godt! Kongen tok
seg god tid, ble i byen i ti dager og ti netter.
Tunge tanker strømmet gjennom hodet om
natten, siden det var helt nødvendig å sove
litt etter dagens dont og ølinntak. Hva var
livet verd, egentlig, inne i hovedstaden? Der
var det mye mas og ølet var i bunn og grunn
dårlig.
Etter mer ølinntak, etter flere dager i byen
som ble grunnlagt 1641, var det på tide å ta en
svært viktig avgjørelse. Hoffet og resten av
følget hadde nok de samme tanker, men turde
ennå ikke å innrømme dette.

Men en konge er en konge - og da sola sto opp
på den 13. dag, var det på tide å ta en kongelig avgjørelse og oppføre seg deretter. Igjen
velger skalden å gjøre en lang historie kort.
Følgende skjedde: Kongen grunnla byen på
nytt, for det hadde han hatt så lyst til så lenge.
Han flyttet hoffet og hele kostebinderiet ned
til kystbyen. Bygde seg et nytt og prangende
slott langs vannkanten, i nærheten av denne
så vakre kystsommerby. Godt øl spilte en stor
rolle i kongens liv fremover og for mange
andre folk i kongeriket. For ordens skyld til
slutt bør det nevnes at kongssønnen, som av
en eller annen merkelig grunn ikke er nevnt
tidligere i eventyret, behøvde ikke lenger å
reise så langt til en festival, som han hadde
besøkt mange ganger tidligere. Men om han
fikk den lokale prinsessa sier eventyret ingenting om.
PS. Det må understrekes at det har vært viktig for eventyransvarlig å beholde en stram og
firkantet nøytralitet i forhold til person/er og
stedsnavn. Det kan tenkes at enkelte bryggerier i kongeriket føler seg fornærmet over ikke
å ha fått besøk av kongen i eventyret, men
husk at dette kun er et eventyr!
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Fem om jubilanten
Vi har spurt fem store leverandører av CB-produkter
om deres forhold til varen de selger.

Rune Egedal
bakgården både &
Hva er ditt forhold til CBs produkter?
- Nært og personlig. Jeg drikker stort sett
det meste av deres produkter. Synes
også det er artig at engelskmenn som
besøker oss liker CB. De foretrekker
denne framfor våre engelske ølsorter.
Hvordan er Jubileumsølet blitt mottatt?
- Veldig bra. Ser ut som folk i alle aldersgrupper liker den. Kanskje det har noe å
gjøre med at den er søtere. Mitt inntrykk
er at gjestene er mer glad i dette brygget
enn det forrige jubileumsølet fra 1984.
Hvordan tror du situasjonen er for CB
om 25 år?
- Lik den er i dag. Jeg håper i alle fall det.
Jeg har ingen tro på nedleggelse av et
bryggeri som i tillegg til egne produkter
produserer for Coca-Cola og Schweppes.
Dessuten er det viktig med lokale bryggerier.
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Lars Amundsen
patricks pub & restaurant
Hva er ditt forhold til CBs produkter?
- Som innflytter har jeg etter hvert fått et nært
og kjært forhold til Sørlandsdrikken. Jeg vil si at
CB er på høyde med det beste som lages av pils
og lager i verden.
Hvordan er Jubileumsølet blitt mottatt?
- Interessen har vært stor og ølet er blitt godt
mottatt. Folk er imidlertidig veldig opptatt av
hvordan den smaker i forhold til den forrige
jubileumsølen.
Hvordan tror du situasjonen er for CB om 25 år?
- Jeg er overbevist om at det fremdeles blir servert lokalt brygg på byens puber, men tror dessverre ikke det blir fra et bryggeri med norske
eiere.

Arvid Lundemo
kiwi torvet
Hva er ditt forhold til CBs produkter?
- Jeg er veldig postitiv til CB og drikker
bare produkter fra dem. Er veldig glad i
CB-pilsen. Er oppvokst med CB.
Hvordan er Jubileumsølet blitt mottatt?
- Har allerede fått mange positive
tilbakemeldinger. Jeg setter pris på et
nytt produkt fra CB.
Hvordan tror du situasjonen er for CB
om 25 år?
- Jeg tror CB vil bestå om 25 år. Setter
stor pris på et lokalt bryggeri.
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Rolf Neteland
telford’s pub
Hva er ditt forhold til CBs produkter?
- Mitt forhold til CBs produkter er at de smaker
av kvalitet og dyktighet. Men de har også ett
annet produkt som sjelden blir nevnt og det er
de ansatte på CB. Sender en hilsen til alle ansatte på bryggeriet. En særlig hilsen til Geir og
gjengen på service. De stiller alltid opp enten
det er sent eller tidlig, så grattis med dagen alle
sammen!
Hvordan er Jubileumsølet blitt mottatt?
- Litt blanding her. Endel sier at det forrige jubileumsølet var bedre i smak og kan i grunnen
være enig i det.
Hvordan tror du situasjonen er for CB om 25 år?
- Jeg har en inderlig drøm at om 25 år står CB på
egne hender og er ute av et storkonsern, slik at
de kan styre butikken helt selv. Og innen den tid
er det vel slutt med at de må kjøre over fjellet
for å tanke boksøl. Da må de vel ha fått sin egen
tappelinje for boks. Vi får bruke uttrykket: “Verden forgår, men CB består”.

Tone Olsen
victoria pub
Hva er ditt forhold til CBs produkter?
- Landets beste fatøl som også våre gjester vet å
sette pris på. Variert varesortiment, men vi savner glassflaskene med Christian’s.
Hvordan er Jubileumsølet blitt mottatt?
- Med stor jubel. Spesielt blant de som foretrekker mørkt øl.
Hvordan tror du situasjonen er for CB om 25 år?
- Jeg håper og tror at de fremdeles er et oppegående bryggeri som fortsatt kan levere sine utmerkede produkter og service til sine kunder,
som de gjør nå.
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tekst: kristian landmark | foto: stian herdal

EPILOG
FOR EN
MESTER
Øl er så mye, mye mer enn bare øl. Akkurat det er noe de aller fleste som leser dette jubileumsnummeret vet veldig godt. Når man åpner en iskald øl i sola, skapes et godt øyeblikk. Når man tar den første slurken blir livet alltid litt bedre, og små og store problemer som preger hverdagen blir alle sammen litt
mindre. Det finnes godt øl og det finnes dårlig øl. Det finnes fantastisk øl og det finnes grusomt øl. I en
liten by som Kristiansand er vi privilegerte nok til å ha lokalt produsert øl i verdensklasse.
Bak kontorpulten foran meg sitter en mann som gjennom
sitt mangeårige arbeid har skapt mer lykke for andre mennesker enn det som er de fleste av oss forunt. Og mye mer
enn han ville gi seg selv æren for. Bryggerimester Per Bessesen er en beskjeden mann. Han fremstår også som personifiseringen av vennligheten selv. Fabrikksjef Øystein
Føreland har bare godt å si om sin kollega gjennom 37 år.
Han beskriver ham som en fantastisk dyktig fagmann med
et stort hjerte for jobben. Føreland mener det er store sko
som skal fylles når Bessesen forlater bryggeriet etter sin
siste arbeidsdag den 26. juni. Det eneste negative Føreland har å si om sin bryggerimester er at han er fan av
Manchester United, noe som skurrer for de aller fleste Liverpool- fans, som Christianssands Bryggeris fabrikksjef
kan sies å være til fulle.
Lang og tro tjeneste
Etter å ha arbeidet ved både Rikshospitalet i Oslo og ved
Falconbridge, startet Per Bessesen sin karriere ved Christianssands Bryggeri i august 1970. Samme året ble han far
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for første gang, og en tilværelse i Kristiansand fristet mer
enn en i hovedstaden. Han begynte som driftsassistent
under daværende bryggerisjef Reidar Paulsen. Bessesen
er full av lovord om sin gamle, og nå avdøde, sjef. ”Han
gav meg stor frihet og mange muligheter”, minnes Bessesen. En av disse mulighetene var at Bessesen fikk avsvaret for bryggeriets forrige jubileumssøl, et øl mange
savnet stort da det for noen år siden forsvant fra butikkene. Nå kan Bessesen presentere det forrige jubileumsølets arvtaker, og både det han sier og kroppsspråket hans
røper at han er tilfreds med resultatet. Etter langt flere
enn en test, kan også vi i CB-ølets venner bekrefte at Bessesen har all grunn til å være fornøyd. Dette ølet blir på
mange måter hans punktum som ”sjefblander”, og et verdig punktum er det så definitivt. En flott avskjedsgave til
bryggeriet han har hatt som sin arbeidsplass i nesten førti
år.
En kulturinstitusjon
Gjennom 39 år har Bessesen opplevd en enorm utvikling
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”Mine medarbeidere har en
unik holdning til sitt arbeid”
per bessesen

i bransjen. Da han startet i sitt arbeid på CB
produserte 15, 16 mennesker en femtedel så
mye øl som det 7,8 mennesker klarer i dag.
Den teknologiske revolusjonen har også satt
sitt kraftige preg på produksjonen av øl, men
engasjementet og kjærligheten til sitt arbeid
har vært den samme for Bessesen hele tiden.
Han beskriver det å være bryggerimester som
en livsstil mer enn bare en jobb. Til en svært
enig og nikkende journalist forteller han videre at han anser CB som en kulturinstitusjon. Ølet omtaler han som en ”kulturdrikk”.
Gjennom sine år ved bryggeriet har han opplevd en rørende patriotisme og støtte fra
landsdelens mennesker. Han forteller om
telefoner fra mennesker som ringer for å gi
sine lovord. Noen klager er det også blitt,
”men på måten de klager, så skryter på et vis
samtidig”, sier Bessesen og smiler. De at de
virkelig bryr seg er det viktigste.
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Imponerende kvalitet
Det er vel også naturlig at regionens menneskers forventninger til produktene fra sitt
elskede bryggeri er skyhøye etter mange år
med suveren kvalitet. Gjennom den brune
CB-pilsen er Bessesens arbeid blitt en kjærkommen del av mange sørlendingers hverdagsliv, men han har også mange sesonger
bak seg med juleøl-produksjon. På spørsmål
om det er en spesiell årgang han er spesielt
stolt av, trekker han snarere frem en periode.
I årene 1990-95 gjorde bryggeriet på Grim
storeslem i de årlige testene. En kledelig og
fortjent stolthet skinner gjennom hos den beskjedne mannen.
God ettervekst
Mens mange mennesker i samme situasjon
har brukt sine år som arbeidere til å planlegge hva de skal gjøre med sin tid som pen-

sjonister, virker det som Bessesen tar dette
store skiftet i livet med stoisk ro. ”Da jeg tok
avgjørelsen om å slutte, føltes det riktig”, sier
han ettertenksomt. Bessesen omtaler sine år
på CB i varme ordlag, og det er mye ved sitt
arbeid han kommer til å savne. Han skryter
blant annet voldsomt av sine kolleger. ”Mine
medarbeidere har en unik holdning til sitt arbeid.” Bessesen føler seg på ingen måte tom,
eller fattig på nye ideer, men han føler kreftene som nå vil overta er meget gode. Han
håper at hans etterfølger vil oppleve den
samme støtten og entusiasmen blant sørlendingene som han har opplevd.
Avslappet nestenpensjonist
Det er tydelig at Bessesen er en familiekjær
mann. En pensjonisttilværelse vil kunne gi
ham enda mer tid sammen med familien, og
dette er noe han ser frem til. Det samme er

alle arbeidsoppgavene som venter ham på
hytta ved Vestre Vallesverd. Han ønsker også
å benytte seg av muligheten til å kunne reise
mer. Etter mange år med base i et hus ved
Vesterveien, bor han nå i en leilighet på Tangen med sin kone Ragnhild. Derfra er veien
kort til byens mange frilufsområder, som han
nevner som en høyaktuelt sted for aktivitet i
de kommende år. Bowlingtradisjonen med
gode venner kommer han også til å opprettholde, der bryggerimesteren kan skilte med
en imponerende poengrekord. Hele 231. Han
vil også bruke tiden til å lese mer. I det hele
tatt virker han totalt avslappet i forhold til den
nye tilværelsen som nå venter ham. Mange
ville nok bekymret seg over å gå fra et aktivt
arbeidsliv til en mer stille pensjonisttilværelse, men Per Bessesen er ikke en av disse.
”Jeg er heldig som ikke blant dem som bekymrer seg så mye”, sier han med et varmt

smil om munnen. Han gleder seg rett og slett
til å ta tingene som de kommer.
Før og etter
Når Per Bessesen går ut portene på Christianssands Bryggeri den 26. Juni er en epoke
over. Av ølglade mennesker som slukker tørster med en liten brun, eller gjør som denne
journalist planlegger akkurat nå, nyter en
boks av det nye jubileumsølet, er det nok
mange som ikke tenker på kunstneren og det
nitidige arbeidet hans som ligger bak den fantastiske smaken. Så la oss derfor alle sammen
ta et øyeblikk å gjøre akkurat det. Vi sørlendinger har mye å takke Per Bessesen for, og
vi i denne organisasjonen både håper og tror
at arven han har etterlatt seg på vårt kjære
bryggeri vil leve videre. Et samlet CB-ølets
venner ønsker ham lykke til og alt det beste
for hans nye tilværelse som pensjonist.

Bryggerimestere på
CB gjennom tidene
1859 - 1861: Christian Ludwig Wegener
1862 - 1873: Hans Bækkevold (Bekkevold)
1874 - 1880: Ukjent
1881 - 1889: Ingeniør Rohde
1890 - 1892: Svensk bryggmester
1893 - 1909: Wilhelm Christiansen
1909 - 1922: Gulbrand Rasch
1922 - 1927: Otto Christiansen
1927 - 1954: Arne Bach Evensen
1954 - 1962: Svend Owren
1962 - 1992: Reidar Paulsen
1992 - 2009: Per O. Bessesen
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Om de norske

ølbryggeriers
tilblivelse
Det er viktig å ta vare på vår egen ølhistorie, og denne gangen skal det dreie seg om norske bryggerier generelt også noe
lokalt, det vil si om de norske ølbryggeriers tilblivelse.

Ølbryggeriene vokste opp på mange steder
for at de kunne betjene de lokale markeder.
Husk på at distribusjonen den gang var begrenset til hest og kjerre og at kundene også
selv kom til bryggeriene for å hente øl. Som
oftest ble øl hentet i et eller annet åpent kjøretøy. Disse nyanlagte “større bryggeriene”
var selvsagt etter nåtidens forhold små og typiske håndverksbedrifter. Bryggerifaget ble i
den tid betraktet som et håndverksfag.
Før denne tiden ble ølet brygget privat. Enhver gård på landet, et hvert hus i byen hadde
det som het bryggerhus. Betegnelsen “bryggerhus” henger enda igjen i vår tid. Man skal
ikke mer enn 70-80 år tilbake i tiden, da det
var alminnelig betegnelse på gjerne et uthus
eller et tilbygg eller en kjeller hvor det var en
stor bryggerkjele, enten i støpejern eller kopper.
Helt til midten av 1850 årene var tilvirkning
og omsetting av øl en fri næring. Fra gammel
tid hadde enhver fri rett til å brygge sitt øl
selv. I tillegg til hjemmebrygging var det særlig i byen en rekke næringsdrivende som drev
brygging av øl for salg ved siden av sin øvrige
virksomhet.
I Kristiansand var to av de mest kjente som
brygget øl for salg, herr Fritz Schmidt i Østre
Strandgate og Rådstuetjener Gullov Persen.
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Den gang ble det brygget noe de kalte for
sødtøl og potøl. Man må trygt kunne gå ut fra
at sammenlignet med dagens øl har det vært
lite velsmakende.
Fremstillingen av øl og malt har vært kjent
gjennom flere tusen år tilbake i tiden. Allerede fra fønikernes tid visste man at spiret
korn av bygg og hirse osv. ble til malt. Det
knuste maltet ble tilsatt varmt vann ved stigende temperatur til stivelsesstoffene gikk
over til sukker, det vil si maltsukker. Til denne
maltsukkerholdige væske, kalt vørter, ble det
tilsatt gjær og omdanning av sukker til alkohol var i gang.
Håndverk blir industri
Slik ølbrygging hadde foregått i middelalderen og før den tid, holdt den seg frem til midten av forrige århundre. Bryggerkunsten
hadde således gjort få fremskritt. Det var
dampmaskinen som skapte industri også av
ølbryggingen. Det tunge håndarbeidet i
brygghuset og ved knusingen av maltet ble
overflødiggjort. Arbeiderne som hadde brukt
å røre i meskekaret under oppsang, ble avløst
av mekaniske røreapparater. Fyringen under
vørterpannen som var et anstrengende og ansvarsfullt arbeid, ble erstattet med dampoppvarming osv.

Dampmaskin for drift av frysemaskin, 1894-1943

En annen oppfinnelse som begynte å slå
igjennom på 1880 tallet var kjølemaskinen.
Bryggeriene brukte store mengder kulde til
gjærhus og lagerkjellere, og tok straks den
nye maskinen i bruk. Dermed ble de uavhengige av natur-is og sparte en mengde manuelt arbeid.
I 1858 ble det innført en produksjonsavgift på
malt, den såkalte maltskatten. Som følge av
maltskatten, måtte de fleste små hjemmebryggere, som fantes overalt, innstille sin
virksomhet i løpet av de nærmeste følgende
år. Maltskatten var en forløper til dagens ølavgiftsystem pr. liter inndelt i avgifts og skatteklasser. Det ølavgiftssystem vi har i dag ble
innført i 1912. Den norske øllov av 1912 sier at

Arbeidsstokken på Christianssands Bryggeri 1924

norsk øl skal fremstilles av bare vann, malt,
humle og gjær. Andre råvarer som mais, sukker osv er ikke tillatt.
Her følger Renhetsloven, fra 1516, her i opprinnelig språkdrakt: "Ganz besonders wollen
wir, dass forhin allenhalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem
Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen

und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen."
(Herzog Wilhelm von Bayern, 1495-1550).
Tidlig i forrige århundre hadde man i Tyskland funnet opp en ny metode for fremstilling
av øl. Denne metoden kaltes den Bayerske
metode og var basert på en annen gjærtype
som under gjæringen sank til bunns i gjærkaret. Denne prosess var bedre, men krevde
mer kapitalkrevende utstyr.
Det var nok disse to hendelser, dampmaskinen og den Bayerske metode som gjorde at
den moderne norske bryggeriindustri stort
sett ble anlagt i disse årene og utover.
Ca. 1850 må det ha vært rundt 60 mer industrielt drevne bryggerier spredt utover hele
landet. I slutten av det samme århundre
måtte nok en del nedlegge virksomheten,
men så sent som i 1901, da Den Norske Bryggeriforening ble stiftet, var det 48 bryggerier.
Av D.N.B.F’s jubileumsbok fra 1926, fremgår
det at det første bryggeriet for fremstilling av
Bayersk øl i Norge ble anlagt allerede i 1834.

Første aluminiumstanker på CB kom i 1928

Her følger en oversikt over hvilke bryggerier
som ble anlagt i de viktige år før år 1900.
Mange er forsvunnet under marsjen:

1834. A/S P.Ltz. Aass, Drammen
1837. Schous Bryggeri, Oslo, nedlagt
1838. Moss Bryggeri, Moss, nedlagt
1839. Arendals Bryggeri, Arendal
1840. Borg Bryggerier, Sarpsborg
1846. Lillehammer Bryggeri, Lillehammer,
nedlagt
1854. Lundetangen bryggeri, Skien, nedlagt
1855. Tou Bryggeri, Stavanger, nedlagt
1856. E.C Dahl, Trondheim
1857. Hamar bryggeri, Hamar, nedlagt
1859. Christianssands Bryggeri!
1859. Frydenlund Bryggeri, Oslo, nedlagt
1876. Ringnes Bryggeri, Oslo
1877. L. Mack’s Ølbryggeri, Tromsø
1877. Fredrikstad bryggeri, Fredrikstad,
nedlagt
1897. Nordlandsbryggeriet, Bodø, nedlagt
1899. Grans Bryggeri, Sandefjord
Når det gjelder forbruk av ølet i denne “storhetstiden” ble det ikke ført statistikker før
1859, da var forbruket her til lands ca. 280.000
hl og til sammenligning var forbruket i 1925
743.929 hl. Da er det naturlig å avslutte denne
artikkelen med at det gode norske øl er stadig å finne overalt med visse unntak.
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Veteranen
CB-Ølets Venner har i alle år satt pris på foreningens faste kontaktperson på CB, Rolf Wittemann, så stor pris at det
resulterte i æresmedlemskap i foreningen i forbindelse med 10 års jubileumsfeiringen 18. mai 1998. Han fortjener
et intervju i jubileumsåret!

- Når startet du opp på CB?
- For å være helt nøyaktig, høsten 1963. Det
virker nesten utrolig. Før jeg går videre, jeg er
opprinnelig utdannet maskinist og hadde planer om å dra til sjøs, men det ble CB. Første
“offisielle” kontakt med CB var da jeg leste en
annonse som blant annet sa: “ Må ikke være
eldre enn 28 år, må kunne tale i forsamlinger,
opplæring vil bli gitt”. Jeg fikk jobben etter en
stund, og jeg ble effektivt informert av tidligere direktør Carl Christiansen at jobben
dreide seg om å selge og promotere CocaCola. Jeg ble sendt på kurs til København og
ble “opplært” i løpet av en drøy uke! Brukte
blant annet filmen “Den vidunderlige Verden”. Filmen ble vist i foreninger, husmorlag.
o.s.v., alltid med en iskald cola på lur. Hadde
ansvar for alle colakundene. Andre CB-produkter kom naturlig inn i bildet etter hvert.
Hovedsaklig var det colakundene som fikk
besøk av meg i vårt daværende salgsdistrikt.
- Jeg fikk en viktig rolle som salgsmann for CB
i disse årene. Det var ikke så mange utesteder med ølanlegg i Kristiansand og servicen
var så som så. Bedre service opptok meg og
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jeg gikk over til både salg og service for restaurantbransjen pluss ansvar for ølrutene
våre. Tittelen var da rutesjef, senere inspektør med samme ansvarsområde. Senere ble
jeg avdelingssjef for hotell og restaurantdelen (HOREKA). Så, jeg har hatt mange titler
og arbeidsoppgaver for CB.
I de siste årene har jeg hatt ansvar for CBkjelleren (Bryggerkjelleren) og tittelen er nå
kjellervert. Her varer sesongen fra 1. september til 1. mai.

tallets produkter.
- Når det gjelder ølsorter, var det Bayer, Bock,
Pils, Eksport og Lagerøl som ble brygget. Og
brusmerkene (nå mineralvann) var diverse
colaprodukter, sitronbrus, champagnebrus,
Flintbrus, Pommack, Lesk, Solo osv. o.s.v.

- Hvor mange ansatte var det på CB i 1963?
- Jeg antar at det var i underkant av 100 personer og dette tallet var stabilt i mange år. Det
vokste sakte, men sikkert til cirka 110 på 80tallet for så å øke på 90-tallet med til sammen
140 ansatte. For noen år siden var det cirka
220 på bryggeriet. Etter overtakelsen av
Hansa/Borg har det igjen skjedd en del endringer, og det ferskeste tallet ligger på ca. 100
ansatte.

- I Danmark har det gjennom alle år vært
vanlig å ta seg noen bayere i arbeidstiden på
bryggeriene. Hva med norske tilstander eller
CB-tilstander?
- Det er jo klart at noe har det vært gjennom
de 150 årene som CB har eksistert. Dagens
holdning og regler er klare. Her gjelder selvsagt samme regler som på alle andre arbeidsplasser, kanskje strengere. Husk at det
er et bryggeri vi snakker om. For å avslutte
spørsmålet; det var nok noe drikking blant
sjåførene også. En historie her var at en sjåfør hadde med seg en hjelpemann og det
hendte at hjelpemannen måtte overta rattet
på hjemveien.

- Siden denne samtalen bærer preg av litt
mimring, fortsetter vi slik. Fortell litt om 60-

- I 1988 ble det slutt på kartellavtalene bryggeriene i mellom. Salgsdistrikter ble opp-
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løste og bryggeriene fikk “fritt” spillerom.
Dette fikk vel store betydning for hele bryggerinæringen i Norge?
- Før jeg kommenterer det, vil jeg gjerne fortelle litt om selve kartellordningen. Bryggeriforeningen hadde en paragraf om avgrenset
salgsområder, der det enkelte bryggeri var
veldig beskyttet fra konkurranse fra andre
bryggerier. Opprinnelig stammer denne avtalen fra 30-tallet. Avtalen ble velsignet av sosialdepartementet. Det skulle ikke være
konkurranse på alkoholholdige drikker. Istedenfor å føle seg som bitre konkurrenter, så
følte vi oss som gode kollegaer.
Da endringen kom, var det som å slå av en
bryter. Det ble tøft og i restaurantbransjen var
det spesielt vanskelig. Her ble det gjort mange
salgstricks som ikke bør nevnes i denne
sammenhengen. Heldigvis gikk dagligbransjen sin gang inntil kjedene begynte å ta fullstendig over på midten av 90-tallet. For
eksempel mistet Tou Bryggeri i Stavanger
cirka 20 % av sin markedsandel til Hansa og
Ringnes over natta! For ordens skyld, det var
Mack's Bryggeri i Tromsø som tok initiativet
til kartelloppløsningen overfor Bryggeriforeningen, siden dette bryggeriet ikke kunne
leve av salg alene i Nord-Norge. Her er det vel
noen som angrer!
- Du har jobbet med forskjellige eiere, har
det hatt noen innvirkning på dine arbeidsoppgaver?
- Mine mange forskjellige funksjoner på CB
gikk som før. Jeg har aldri vært direkte berørt.
Ved siste eierskifte er det klart at det har
skjedd en del endringer, først og fremst i ledelsen. Jeg er fortsatt i Bryggerkjelleren og
blir nok her til noen bærer meg ut. En av mine
viktigste oppgaver er å påvirke de besøkende
til å være tro mot CB og det akter jeg å fortsette med på CB og utenfor CB.
- Du har vært CB-Ølets Venners trofaste kon-

En ølhistorie
fra den gang
Det kan være på plass å gå litt tilbake i historien, da øl
også ble drukket, men ikke alltid betalt. Det er ikke
min hensikt å skape en debatt rundt temaet, heller
ikke innføre gamle regler til bruk i jubileumsåret 2009.
På Klepp, på østsiden av Otra, på et meget av-
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taktperson på CB i cirka tyve år. Hva vil du si
om foreningen?
- Jeg er medlem nr. 12. Det er selvsagt mye positivt å si om en forening som snart har 11.000
medlemmer! Når det gjelder selve foreningen, synes jeg den er blitt noe “utvannet”.
Her tenker jeg på vaktbikkjefunksjonen. Det
er viktig at CBØV markerer seg i forhold til
bryggeriet. Jeg mener at ledelsen ved bryggeriet må bruke CBØV mer. CBØV kan risikere å
sovne stille og rolig inn, og det ønsker vel
ingen.
Den aktive delen av medlemmene er usedvanlige hyggelige og positive mennesker, så
det er sagt.
- Tilbake til dine 46 årige tilværelse på CB,
for det ligner mye på en tilværelse?
- CB har vært en trivelig og trygg arbeidsplass.
Jeg har likt meg fra første dag. CB har alltid
vært i mitt hjerte og vil forbli der. Men man
gjør seg noen tanker, spesielt etter et eierskifte. Da tenker jeg på ting som ikke må skje.

sides sted var det en sorenskriver på den
andre siden av vårt århundreskifte som het
Stabell. Nærmeste stasjon på Setesdalsbanen
var Moisund. Dit måtte sorenskriveren blant
annet for å hente post, og i ny og ne en kasse
bockøl som han bestilte fra Bryggeriet. Historien sier at sorenskriveren ble sørgmodig av
ensomhet og lite å gjøre, så han måtte trøste
seg med et glass bockøl nå og da.
Han hadde vel som mange på den tid, noe
vanskelig med å betale punktlig og da han en
gang skyldte for en del ølkasser, skrev bryggeriet til han og sa at han gjerne måtte betale før

Det verste som kan skje er at for eksempel
Hansa Borg produserer CB-øl på lisens. Dette
sett i sammenheng med utgifter som er knyttet til tapping av CB på boks. Pass på, kjære
CB-Ølets Venner!
Men til det positive. Jeg var og er positivt innstilt til nytt eierskifte, dette tror jeg på. Det er
viktig for CB å komme inn med kollegaer både
på Øst og Vestlandet. Jeg tror sammenslåingen er en styrke for fremtiden.
- I et hvert ølintervju må alltid intervjuobjektet fortelle/bekjenne sine ølfavoritter. Og
dine er?
- Jeg kommer alltid tilbake til den gode gamle
vanlige CB-Pilsen. Har også vært inne i andre
perioder når det gjelder ølsmak, alt fra Jubileumsøl, Bayer o.s.v.
Når vi snakker om ølsorter, er det klart at det
er frustrerende å ikke kunne reklamere for
disse. Han oppfordrer oss at vi skal bruke
jungeltelegrafen.
Siste ord er ikke sagt fra denne “28 åringen”.

de sendte flere kasser til han. Da skrev sorenskriveren tilbake:
”Jeg inndeler mine kreditorer i tre klasser:
1. De jeg kan betale, men ikke vil betale
2. De jeg vil betale, men ikke kan betale
3. De jeg hverken vil eller kan betale
Bryggeriet hører til klasse 3.”
Historien forteller at Bryggeriet straks
sendte en kasse oppover i håp om at tidene
måtte bedre seg.
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Ølbryggingens
fine kunst
I disse jubileumstider var det derfor helt naturlig å prate med vår lokale ølmaestro,
bryggerimester Per Bessesen, om selve ølbryggingsprosessen.

Heldigvis er vår viktige mann glad i øl og glad i å snakke om
det, så her overlates scenen til den som står ølet nærmest på
vårt kjære Bryggeri. Det var nesten unødvendig å stille spørsmål, og derfor lar vi rett og slett mannen fortelle selv.
Maltet
Vi starter med
begynnelsen
av prosessen.
Da snakker vi
om bygg som
blir omdannet
til malt, som er ølets sjel. Det skjer på den måten at kornet
blir brakt til å spire og deretter tørket med tørr luft. Det vanlige pilsnermaltet kommer fra Danmark. Vi setter spesielle
krav til maltkvaliteten. Her i Norge produseres ikke malt,
siden klimaet kan være noe ustadig og ustabilt og det går ut
over kornkvaliteten. Når det gjelder det mørke maltet, det som
kalles karamell og fargemalt, kommer det fra Belgia. Belgia
er kjent for et godt malt. Det som først skjer med maltet, er at
cirka 30 tonn blir blåst inn i en stor silo. Vi programmerer inn
34 • kilden - jubileumsbrygg cb 150 år

tre tonn av gangen, som går via en «redler» for så å bli knust
i maltknusen. Det knuste maltet går så i en støbebeholder og
tilsettes vann med bestemt temperatur. Maltkjernen trekker til
seg fuktighet, knuses så gjennom mølla. Etter knusing pumpes malt og vann til meskepanna og kalles mesk. Mesken skal
omgjøre stivelse til ekstrakt og skille denne fra skallene. Meskingen har betydning for smak og søthet på ølet, selvsagt
også avhengig av hvilke malttyper som brukes.
Vørterpanna
Når mesken er ferdig, må de oppløste sukkerstoffene fra skallet pumpes over i et silekar, som brukes som et filter. Ekstrakten siles gjennom skallene og resultatet ligner vørterøl.
Væsken siles til den blir tynnere. Så går dette til vørterpanna.
Blandingen (vørteren) skal kokes med humlen, som vi gjerne
kaller ølets krydder. Humlen kjøper vi i “pellets”, det vil si små
konsentrerte tørkede kuler. Som oftest benytter vi oss mest
av tysk humle og litt tsjekkisk. Vi har to hovedkategorier, bitter og aromahumle. Blandingen blir kokt i vørterpannen. Så
går det gjennom en separator og kjøles i vørterpannen. Noe
oksygen blir tilsatt, så pumpes gjæret inn i vørtertanken.
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Gjæringen
Det gjæret som vi bruker til øl, er ikke så gammelt. Det er kun i omlag 100 år en har rendyrket ølgjær. Det var professor Emil Chr.
Hansen som i 1883 utviklet dette ved Carlsberglaboratoriet i København. Dette ble utgangspunktet for alle gjærstammer. Norge
var landet som først begynte å benytte seg av
den nye “oppfinnelsen” etter Danmark. Før
var gjæringen preget av tilfeldigheter, og
mangt et brygg var udrikkelig, siden man ikke
hadde kontroll på gjæringen. Gjærstammen
preger ølsmaken, og gjæret er en kompleks
smaksbombe. CB har brukt samme gjærtypen/gjærstammen siden 1987. Første gang ble
den brukt i Sørlandspilsen. Gjærstammen gir
en god balanse i øl. Husk også at det er ca.
900 stoffer i øl.
Gjær er et fantastisk produkt. Tenk på alle de
fantastiske millioner av gjærceller, som jobber for oss, nesten gratis! Mitt råd er å ta vare
på gjæren. På pilsnertypene varer hovedgjæringen i ca. en uke, vi får et “grønt” øl, rått i
smaken. Lagringsperioden omdanner en del
stoffer og ølet blir et mer modent produkt.
Når ølet er ferdig modnet, så må det filtreres
gjennom separator og filtre, dette fjerner
gjærceller. Så pasteuriseres det og blir endelig klart til tapping på flasker og fat.
Kildevannet
Alle norske bryggerier unntatt CB bruker
kommunalt overflatevann til sine produkter.
Som de fleste vet, bruker vi vann fra Christian
Quarts kilde, som er en artesisk kilde eller
brønn, som finnes på 32 meters dyp under
bryggeriet. Vårt kildevann har ingen kjemiske
tilsetninger. Andre bryggerier er nok litt misunnelig på vårt gode vann, og godt vann må
man ha for å få et godt øl. Kildevannet er ren
poesi. Her fikk undertegnede se to vannkolber som inneholdt vanlig kommunalt og det
andre kildevannet. Begge vannprøvene

hadde stått og ”godtgjort” seg en stund. Det
var skremmende å se forskjellen. Kildevannet
var fremdeles krystallklart, den kommunale
versjonen som enkelte kaller vann, hadde
blitt gult og var mindre delikat.
Juleølet
I utgangspunktet har det såkalte sesongølet
en annen komposisjon, for å bruke det uttrykket. Ølet har en kraftigere karamellmalt/fargemalt. Ølet tåler mer i vørterpanna.
Vørterpanna er en slags kjemisk reaktor, som
fører til et enormt smaksbilde. Det åpner en
ny verden hvert år for oss som venter på noe
godt. Hvem husker ikke gleden av å smake på
årets første juleøl! Jeg gleder meg også til det
første møtet med dette spesielle ølet, kraftfullt på smak, en herlig opplevelse. Vår bryggerimester blir matt i blikket og fortsetter:
Juleølet er ikke for nybegynnere, men for folk
som setter pris på godt øl. Når det gjelder
selve oppskriften, så justeres den underveis.
Oppskriften varierer noe fra år til år. Når det
gjelder gjæringsprosessen for juleølet, tar
den noe lengre tid, cirka tre dager ekstra. Ølet
blir brygget i slutten av august eller i begyn-

Smaking av vørteren. F.v. Øyvind Lund fra CB-ølets venner, bryggerimester Per Bessesen og Stein Chr. Salvesen fra CB-ølets venner
Foto: Jan Inge Rasmussen
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nelsen av september. Det blir tappet på flasker i slutten av oktober.
Vi trenger egentlig ikke å brygge det så tidlig,
men det er nå en gang tradisjonen her på
bryggeriet, og sånne tradisjoner er vanskelig
å endre. Før kunne en jo risikere gård og
grunn hvis en ikke brygget juleølet i tide. Heldigvis er vi i den situasjonen hele beholdningen av begge klasser som oftest forsvinner
før julen er ringt inn!
Jubileumsølet
Først vil jeg nevne at dette var et fellesprosjekt mellom bryggeriet og CB-Ølets Venner,
der jeg inviterte 3 stykker fra CBØV til å være
med i bryggeprosessen og smakingen underveis. CB-Ølets Venner er gode smakere, gode
brukere og trofaste venner.
Når vi på nytt lager en ny variant av Jubileumsølet trengs det gjennkjenning, men endring i forhold til smaken, innefor visse
grenser. I årets jubileumsøl bruker karamellmalt tilsatt pilsnermalt, dvs. en endring i meskemetoden som forandrer munnfølelsen av
ølet. I vørterpannen har vi forandret humletilsettingen noe. Vi ender opp med et øl gjært
på samme måten som pils, men gjæringsprosessen er kortere, og vi får mer restekstrakt i
dette ølet. Dette kjennes tydelig på smaken.
Filtreringen og pasteuriseringen har samme
prosedyre som pilsen.

Vi gratulerer
Christianssands Bryggeri
med 150 års jubileumet!

tekst: humla/kilden/jan inge rasmussen

Øl krever

god servering

Her følger gode tips til de som liker å nyte en god halvliter eller to. De råd som følger er nyttige både i
skjenkestuen og hjemme i din egen stue!

Vi som liker pils og gode vannhull er glade i
vannhullene våre. Men vi må - til beste for oss
selv - holde dem under oppsyn, og si ifra når
det er nødvendig. Å servere øl riktig er en viktig kunst, som dessverre ikke alle servitører i
Norge behersker.
Ølet skal skumme. Lenge, lenge. Det syndes
det verst imot. Det er en bokstavelig talt nedslående opplevelse å få servert et glass øl
hvor skummet blir borte så fort glasset står
foran deg. Kanskje er det blitt vekk allerede
på veien fra tappekranen. Årsaken er som oftest uriktig og skjødesløs glassvask. Ølet er det
sjeldent noe i veien med i dag. Men det har
flere fiender på sin vei til deg. Den verste
heter fett. Er glasset ikke fullstendig rent for
fett, er det dårlig vasket, eller såpevasket,
kanskje sammen med middagstallerkener, så
er hundre og ett ute.
Forlang et nytt glass!
Det samme gjelder selvfølgelig hjemme hos
deg. Ølglass skal bare brukes til øl, vaskes i
soda eller kunstig vaskemiddel og helst luft-

tørre. Får du servert øl som ikke skummer, bør
du be om å få et nytt glass. Dermed gjør vi,
som ølvenner, egentlig skjenkestedet en tjeneste, fordi dårlig ølservering over tid får
gjestene til å finne andre steder, der man kan
sin øl-ABC.
Denne sommeren vil mang en halvliter også
bli fordervet av solskinn. Det blir fort usmak
på ølet når det får stå noen minutter i solen.
Unngå altså dette, eller gå over til mindre
glass når solen flommer!
Pass på temperaturen
Temperaturen er et annet viktig poeng. Øl er
et levende produkt og en ferskvare som stiller
krav. Lyst øl bør serveres ved 8 -10 grader,
mørkt øl kan godt ligge på 12-14. Det finnes øltermometer som virkelig kan bidra til å befeste din posisjon som ølkjenner.
På restaurant er ølet stort sett temperert.
Kjøle - og tappeanlegget blir regelmessig
ettersett av bryggeriene. Men ta med deg et
par enkle tips til bruk hjemme når du serverer
øl til venner:
Kjøleskapet er som oftest for kaldt, kanskje

unntatt for alkoholfritt eller lettøl (hvem ønsker det?) Øl som holder 5 grader smaker ikke
øl. Det er kanskje derfor visse amerikanske og
meksikanske ølsorter serveres iskalde. Ta
altså pilsen ut av kjøleskapet en stund før du
skal servere den. Her syndes det mye. Mørkt
øl som bock, bayer, stout o.l. har stor smaksfylde, og gir mest tilbake når det ikke er så
kjølig som nevnt foran.
Noen tommelfingerregler
4 - 6 C: Smakssvake ølsorter som alkoholfritt,
lett øl, amerikansk (Bud) og meksikanske
(Sol), Ice Beer o.l.
8 - 10 C: Europeiske lager/pilstyper, hveteøl.
12 - 13 C: Overgjærede øltyper som (pale) ale,
stout, belgisk spesialøl (hveteøl unntatt).
14 - 15 C: Bokkøl. Sterke mørke overgjærede
øl-typer, Trappist øl, Barley Wine.
Håper dette er gode råd for trofaste ølvenner
og husk at en CB, med riktig temperatur, kan
gi deg nye og positive opplevelser.
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tekst: cb bok 1984/jan inge rasmussen

En Kilde over
alle KILDER
Vi har mange ganger hyllet vårt klare Kildevann, og dets produkter, men det hersker ennå en del misforståelser omkring
Kildens opprinnelse. Vi benytter anledningen, en gang for alle, å rydde opp i en hver misforståelse vedr. vår evige Kilde, ja
skal vi si vår evige ungdomskilde.

CB baserer sin produksjon på Kong
Christian’s Kilde. Den underjordiske
Kilden har CB brukt som driftsvann
siden 1932. Da drev bryggeriet ned et
rør og traff krystallklart vann på 32 meters dyp. Den gang var det 27 m under
havflaten. Dette er justert noe i ettertid, ved å bygge opp gårdsplassen på
bryggeriet.
Kilden ble oppdaget i begynnelsen av
1930-årene av daværende direktør Otto
Christiansen. Han oppdaget at det var
en kilde i dammen som lå i bryggeriets
praktfulle hage, som dessverre ble Skisse av en artesisk kilde
ofret tidlig på 60-tallet. Grimsbekken
rant den gang gjennom bryggeriets område, vekk, og siden har det kommet en stadig
og dammen var dannet av bekken. I tørre strøm av rent, klart kildevann. Her bør vi i CBsomre tørket Grimsbekken inn, men kilden Ølets Venner være i en evig takknemlighetsvar der alltid. Der var også flere andre kilder gjeld til salige Christiansen.
i området, og der ble det hentet vann i tørre I dag vet vi alle at man bruker kildevannet til
tapping av både mineralvann og brygging av
somre.
Direktør Christiansen lot drive ned et rør i øl. Men ikke til rengjøring, for ikke å sløse
hagen. Opp kom grus, forstenede blåskjell, med det verdifulle vann.
reker og andre skjelltyper. Dette ble spylt Under bryggeriet ligger et vannreservoar på
ca. 350.000 liter. Ved full produksjon av mi40 • kilden - jubileumsbrygg cb 150 år

neralvann/øl samtidig, må CB spise av
reservoaret. I begynnelsen tok CB ut
3.000 til 4.000 liter pr. time. I 1998 var
tallet 23.000 liter kildevann pr. time
døgnet og året rundt. Trykket i de
andre rørene til kilden har ikke minket, det tyder på at kilden er meget
stor, en såkalt artesisk brønn.
Artesisk brønn
En artesisk brønn er en rørbrønn som
er ført ned til grunnvann som står
under trykk, slik at det presses opp til
overflaten. At Kong Christian’s Kilde
står under trykk vises tydelig når pumpene slås av. Da fortsetter vannet å strømme
så vidt over kanten med jevnt trykk. Hvordan
kilden er oppstått, er det vanskelig å ha klare
meninger om. Det gjelder også teorien om at
Otra en gang i fjern fortid skal ha skiftet leie
ved Mosby og fortsatt ned dalen forbi Dalane.
En dr. Gunnar Holmsen hadde i sin tid fastslått at kilden ikke hadde noe med en vannåre
å gjøre, men kommer fra et vannførende grus-

lag som ligger oppå fjellet og under et lag med
blåleire. Når det gjelder flere vitenskapelige
utgreiinger, stopper vi her, men fastslår at
faren for at grunnvannet skal være dårlig er
svært liten under 15-20 meters dyp. Her er kildevannet foreløpig forskånet fra menneskehetens ville ferd mot en forgiftet klode.
Grunnvann som står i store dyp kan man derfor regne med å være det fineste og mest hygienisk pålitelige til en rekke menneskelige
behov.

Rent vann
Kilden, som holder konstant 9 grader, er en
viktig ressurs for CB, og vi håper at det vil det
være, etter alt å dømme, i fremtiden. Jevnlig
kontroll viser at vannet holder seg rent. Vann
fra de vanlige kommunale vannverker
gjennomgår diverse renseprosesser. Det
eneste som må gjøres med produksjonsvannet
fra kilden er at det blir utsatt for ultrafiolett
stråling.

CB bruker sin kilde også i sin markedsføring.
Fakta om denne kilden gir markedsføringen
tyngde. I 1988 lanserte CB mineralvannet
Christians, som har utviklet seg til å bli markedsleder i Vest-Agder, etter en kort pause. Vi
vet alle også hvordan det går med CB-øl og kildevann i diverse tester.
Det er helt klart at Kilden bidrar til kvalitet og
renommé. Kilden er dermed et svært viktig bidrag til CB’s omsetning og fremtid også etter
2009.
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tekst: fra den norske ølboken - øl til glede/jan inge rasmussen
illustrasjon: truls næss

Renhetsloven
Renhet§loven er, eller rettere var - verdens eldste
næringsmiddellov, som ennå er i kraft.

I den form vi kjenner loven, ble den innført av
Wilhelm den 4. av Bayern (Wilhelm von Wittelsbach) under landdagen i Ingolstadt i påsken 1516. Lovens ordlyd er grei. For tyskere
flest hørte Renhetsloven hjemme på Sinai
Berg sammen med de (øvrige) ti bud, men
måtte likevel gi den opp i 1988, da EU fant ut
at loven stred mot de overordnede krav om fri
flyt av varer og tjenester(!).
Her følger den opprinnelige lovtekst:
"Ganz besonders wollen wir, dass forhin allenhalben in unseren Städten, Märkten und
auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke
als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen."
Bryggeren blir druknet
Til brygging av øl i hertugens land skulle det
kun være tillatt utlagt bygg, humle og vann.
Gjæren kommer til som et fjerde element.
Men gjær er ingen råvare, gjæren er selve
igangsetteren, en flik av selve livsprosessen.
Det er lenge siden år 1516. Men for ølets voktere har historien dype røtter. I Nord-Tyskland
praktiserte man en tilsvarende lov allerede på
1200 tallet. Kong Hammurabi, den kjente lovmaker i Landet mellom foldene, håndhevet en
lov hvor den brygger som blandet ølet sitt
med vann, skulle druknes i sitt eget bryggekar. Om lovens krav til bevisførsel vites ikke.
Åtte øre literen
Formålet med loven har til enhver tid vært
dobbel: Bevare ølets kvalitet. Å bevare publikums tiltro til samme. I Norge ble loven formelt innført i 1913. Blant de mer åpenbare
hensiktene den gang var å innføre en progressiv beskatning av ølet, beregnet etter alkoholinnholdet, f. eks. fikk klasse 2 (pils) en
avgift på 8 øre pr. liter. På noen områder har
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fremdeles uttrykket «gode
gamle dager» sin berettigelse!
I de norske forarbeidene til
Renhetsloven ble det meget
klart slått fast at den var
nødvendig:
«Ølets sande beskaffenhet»
“Derved vil til enhver tid
haves oversikt over hvilke
stoffer der blir anvendt, likesom derved kan hindres bruk
av stoffer der er sunnhedsskadelige eller tjener til at
vildlede publikum med hensyn til ølets sande beskaffenhed. Det er dessuten av
væsentlig betydning for den
norske bryggeribedrift, at det ikke tillates surrogater, der kan forringe ølets kvalitet og dermed bringe det norske øl i miskredit”.
Ingen kan vel dokumentere hvorvidt Hamurabis lov var bedre egnet for formålet og mer
effektiv enn Wilhelm den fjerdes, eller for den
saks skyld vår norske versjon fra 1912. Men vi
vet at ølet er bedre i dag enn noensinne tidligere. Norske ølbryggere følger Renhetsloven,
i likhet med sine tyske kollegaer, selv om den
ikke lenger finnes i Norges Lover.
Ølets «sande beskaffenhet» er fra nå av overlatt bryggeridirektørenes vurderinger. Med
tanke på at rent maltøl er dyrere i produksjon
enn «oppblandet» øl, kan kanskje norske ølvenner bare håpe på det beste.
Hva med fremtiden?
Selv om Norge har Europas (verdens?) høyeste ølavgifter, har vi, som evige øloptimister,

tro på at, tross disse
fakta, så vil Norge bevare det gode, rene øl,
brygget etter Renhetslovens prinsipper. Dette
har også noe med øltradisjoner å gjøre - en
viktig del av vår kultur - og en viktig del for
oss ølvenner å ivareta.
1. januar 1994 måtte også Norge, som det siste
land i verden, oppheve renhetsloven, idet Europadomstolen har definert loven som en
handelshindring i strid med EUs vedtekter.
Også såkalt «råfrukt-øl» importeres dermed
til Norge. Flere land følger loven på frivillig
basis, idet bryggeriene deklarerer på etiketten hvorvidt flasken inneholder rent maltøl
eller om maltet er blandet opp med rimeligere
stivelseskilder som mais, ris eller sukker
under fellesbetegnelsen råfrukt. Norske bryggerier følger fortsatt renhetsloven frivillig.

LEGG BYTUREN TIL BAKGÅRDEN BÅDE &

Vi serverer både klassisk pubmat & god norskhusmannskost
Rikholdig utvalg på både fat & flaske
Alle rettigheter - Åpent hver dag fra kl. 15.00 Lørdag fra 13.00

Vi gratulerer
Christianssands Bryggeri
med 150 års jubiléet!
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Tapperiet
I mars 1994 ble CB’s nåværende tapperi høytidelig åpnet og i ettertid har dette vært en nødvendig og
god investering. Og her følger historien, en god historie om hvordan denne store prosessen foregikk.

Du ser tomkassene kommer inn igjennom
kjelleren der, og så kjører de rullbånd til 2.
etasjen. Tomflaskene forlater kassene og starter på sin 220 meter lange vandring. De går
hit og de går dit, og de ender, rene og fulle, på
paller i 1. etasjen under her. Ja, det er et makeløst tapperi.
Utallige flasker
Tappekolonnen på CB er ingen evighetsmaskin, selv om det er nesten utallige flasker
som farer gjennom den. Men det er sant at
den er makeløs. Du kan selv prøve å få plass
til hele tappekolonnen på knapt 900 kvadratmeter. Dette skal du plassere:
• 200 meter flaskebane
• 150 meter kassebane
• en flaskevasker på 40 kvadratmeter
• en diger kassevasker
• en sniffer
• blandetank
• 9 maskiner, som løfter flaskene ut av kassene, skrur av korker, inspiserer flaskene, tapper i brus/øl, skrur på nye korker, vasker,
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setter på etiketter, merker med dato og putter
i kasser. Husk forresten også palletering og

produksjonssjef og nåværende fabrikksjef
Øystein Føreland.
- Det var plastflaskene som ga nådestøtet til
den gamle tappekolonnen, for den kunne
bare håndtere glassflasker. Da vi så at det
bare gikk en vei med plastflaskene, tok vi beslutningen om å kjøpe en ny tappekolonne.
Det var da plassproblemene meldte seg. De
eldste bygningen på CB er fra 1859, og slikt
river man ikke uten svært god grunn. Derfor
satset bryggeriet alt på å få plass til tappekolonnen i det gamle tapperiet.

Fabrikkskjef Øystein Føreland med god oversikt over tapperiet

depalletering og inn og utkjøringshall. Dessuten skal det være mulig for betjeningen å gå
innimellom maskinene.
En vrien oppgave
Dette var oppgaven som ventet CB, da de i
1993 innså at de ble nødt til å bytte ut den
gamle tappekolonnen fra 1979. I sin tid var
den topp moderne, og den fungerte greit, selv
om det var en del slitasje, i følge daværende

30 forslag
Fire - fem selskaper prøvde å løse problemet,
og vi vurderte 30 layout-forslag før vi bestemte oss for den løsningen vi har i dag. Vi la
vekt på at tapperiet skulle behøve minst
mulig betjening, størst mulig kapasitet i lokalet, tillate betjeningen å være mest mulig
samlet, og gi mest mulige trivelige arbeidsforhold, sier Føreland. Det var det tyske selskapet KHS som tegnet vinnerforslaget, så CB
bestilte en KHS tappekolonne, samt en Kro-

nes “sniffer”. Til sammen måtte bryggeriet ut
med 45 millioner norske kroner. Tapperiet
skulle få en kapasitet på 36.000 stk. 0,35 (nå
0,33) liters flasker i timen, eller 16.500 1,5 liters flasker. Dette var minst 50 prosent mer
enn før.
Kolonnen skulle installeres februar 1994. Men
de som trodde alle problemer ble løst ved
hjelp av en ny tappekolonne, tok skammelig
feil.
Sirkus
Problemene begynte da man høsten 1993
skulle montere vaskemaskinen i en del av lokalet som da bare ble brukt som lager. Vaskemaskinen veier 90 tonn (uten vann) og måtte
heises opp til 2. etasje. På forhånd hadde man
fjernet veggen, for den var naturligvis for stor
for døren.
Men da vi skulle løfte den inn, viste det seg at
maskinen var for høy. Noen hadde beregnet
feil. Dermed ble vi nødt til å skjære ut 10 centimeter dype spor i betonggulvet for å få den
inn. Det var litt av et sirkus, minnes Føreland.

Han kan le av det, nå.
KHS og bryggeriets egne folk lykkes i å rive ut
den gamle tappekolonnen og installere den
nye i løpet av februar måned. Men i løpet av
den første måneden i drift gikk omtrent alt
galt: snifferen virket ikke, flaskene traff ikke i
kamrene på vaskemaskinen, tappemaskinen
kjørte ut tomme flasker, etikettene traff ikke,
paletterings maskinen mistet kassene, og
flasketransportørene stoppet.
-Vi var fortvilte, siden vi var avhengige av den
ene tappekolonnen. Lagrene minket og problemene bare økte på. I mars måned (1994)
fikk vi bare utnyttet 25 prosent av kapasiteten.
Mye svette, lite brus
Sommeren kom og de fikk aldri over 50 prosent effektivitet. Ute hang solen på himmelen
og folk svettet og drakk brus som aldri før.
Mens bryggeriet ikke en gang klarte å produsere så mye brus og øl som de gjorde med den
gamle kolonnen.
Vi hadde aldri klart oss om ikke det var for

den enorme stå-på-viljen til tapperibetjeningen. De fortjener virkelig skryt, sier Føreland oppriktig.
Stadig flere feil ble funnet og rettet opp, blant
annet måtte vaskemaskinen bygges om. Effektiviteten steg gradvis utover høsten og året
etter, men fortsatt gikk det tregt.
Mange feil ble rettet opp og resultatene kom
i november 1995, da tapperiet var oppe i 65
prosent utnyttelse av kolonnen. Utover 1996
steg effektiviteten ytterligere. I august 1996
var utnyttelsen 70 prosent av det kolonnen
teoretisk sett er god for.
Øystein Føreland kan trygt si at det går bra for
CB i dag. Nå produserer CB 27 millioner liter
øl og brus i året. Og alt er laget på kildevann,
hentet fra en kilde 32 meter under jordoverflaten.
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Bryggeriet
som arbeidssted
Bryggeriet har alltid vært regnet for å være et greit sted
å være ansatt.
Tilbake i 1936 var hele arbeidsstokken ikke
mer enn 32 personer pluss 7 funksjonærer inklusiv direktøren, altså 39 i alt (pr. 2009, 100).
Den gang lå timelønnene på kr. 1,58 det vil si
kr. 76 pr. uke med 48 timers uke.
Av de ansatte i 1936 bodde alle, bortsett fra to
personer, så nær arbeidsstedet at ingen
hadde mer enn ti minutters sykkeltur, eller
opp til 15 minutters gange. Dette gir visse refleksjoner over hvordan bilen har snudd opp
ned boforholdene i forhold til nåtidens menneskers arbeidssteder!
For å oppdatere året 1936, har vi intervjuet en
av de mange ansatte som har hatt CB som sin
arbeidsplass i en mannsalder, det vil si jobbet på CB i over 25 år. Navnet er Bjørnar Herregården.
Når begynte ditt arbeid på CB?
- Jeg begynte i 1985, nøyaktig 12. mars, etter å
ha vært til sjøs noen år. Jeg oppsøkte CB og
nærmest maste meg til en jobb, for her ville
jeg være! Fikk tilbud om 50 % stilling, men
ønsket 100 % og fikk det. Begynte i ølavdelingen med en gang. Den første jobben bestod
av å tappe øl på fat, som skulle videre til restauranter og puber. Så fikk jeg ansvar for lag46 • kilden - jubileumsbrygg cb 150 år

ring av øl. Ferdiggjæret øl må lagres en periode. Flyttet så til gjærhuset, tok i mot vørteren
og gjæret denne. Å brygge øl krever nøyaktighet i hver minste detalj. Oppsummert så
har jeg vært innom de fleste deler av bryggeprosessen her på CB.
Jeg innledet om CB som arbeidsplass. Dine
kommentarer?
- CB er en fin arbeidsplass og vi har et meget
godt arbeidsmiljø. Får man et bein innefor
bryggeriet, så betyr det en sikker jobb. Jeg kan
også nevne det sosiale utenfor bryggeriets
porter. Vi har eget bedriftsidrettslag som har
drevet med terrengkarusell (CB-stafetten),
håndball og fotball. Det må sies at nå har fotballen kun et Old Boys lag.
Du har med kropp og sjel deltatt i ølproduksjon i 25 år, går du lei av øl?
- Det må besvares med et nei. Tar gjerne et par
brune om kvelden. Uansett hvor jeg er i utlandet eller andre steder i Norge, så savner
jeg fort den lille brune når det gjelder andre
sorter øl, som for eksempel Bock og Bayer
som vi brygget tidligere, så er jeg ikke en stor
tilhenger av de mørke typene. Unntaket er juleøl, som er knallgodt! Savner Sørlandspil-

sen. Jeg drikker andre typer i mindre mengder.
Av og til må ølet smakes før kullsyre blir tilsatt
i produksjonen. Det er nydelig.
Du må si litt mer om det nye Jubileumsølet!
- Ølet har en nesten perfekt farge, mye smak
med en behagelig bitter ettersmak. Her må
jeg berømme vår utrolige flinke og hyggelige
bryggerimester (prosessjef) Per. O. Bessesen.
Han har alltid vært ”tidlig” ute med saker og
ting (les; ølsorter).
Forskjeller i forbindelse med mange eierskifter i løpet av de årene du har vært ansatt
– og hva med fremtiden, nå med Hansa Borg
som eiere?
- Jeg har ikke merket de store forskjellene i
forhold til mine arbeidsoppgaver. Tror det skal
gå veldig bra, eierne er interessert i å beholde
vårt lokale bryggeri og trofaste kunder.
Til slutt vil jeg si at jeg håper på en boksekolonne her på CB. Vi har kapasitet. Før eller
siden må det komme. Så vil jeg si til slutt, jeg
ser frem til vårt 150 års jubileum!
Helt til slutt, to navn bør nevnes og hedres.
Bernhard Bentsen og Alf Nilsen var ansatt på
CB i hele 56 år!

N

!
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Nordmannen bak

danskenes pils
Visste du at det var en nordmann som lærte danskene å brygge pils? Hans Bekkevold
ble i 1837 født i Vejle i Danmark hvor hans far, som kom fra Moss var bryggerimester.
Faren vendte hjem til Norge og sendte i 1862
bud etter sin sønn Hans for at han skulle
overta farsgården. Men Hans Bekkevold var
selv utdannet som bryggerimester, og hadde
ikke hjerte for å være bonde. Tidlig i 1870årene finner vi ham som bryggerimester ved
Christianssands Bryggeri! Hans far hadde da
den samme stillingen ved Laurvigs Bryggeri i
Larvik (nedlagt i 1915).
I København var Tuborg Bryggeri under byg-

ging. Man lette etter en dyktig fagmann, og tilbudet gikk til Hans Bekkevold. Han takket ja,
og bisto Tuborg under byggingen mens han
gjorde ferdig vinterbryggingen 1873 - 74 i Kristiansand. Sommeren 1874 kom han til København og fulgte fullføringen av Tuborg. I januar
1875 begynte prøvebryggingen, og 13. juli1875
kom Tuborgølet i handelen. Den 1. Mai 1880
ble den grønne Tuborg, Danmarks første pilsnerøl, lansert av den tidligere bryggerimester
ved Christianssands Bryggeri.

Hans Bekkevold fortsatte som Tuborg tekniske sjef helt til helsen tvang han til å slutte
i 1904. Hans minne holdes fortsatt høyt i ære
i vårt naboland. Det fortelles noe om hans popularitet at han døde i 1905, overveide Københavns drosjekusker å anlegge sorg.
Send Hans Bekkevold en tanke neste gang du
vipper korken av en ”Grønn” en, for den saks
skyld også når du nyter en ”Brun” en fra CB!

tekst: innblikk/cb bok 1984/ jan inge rasmussen
foto: stian herdal

Crownkorken og CB
– Veteranene som stadig holder tett!
En trofast sliter gjennom 117 år. En kork vi ofte møter på CB’s utmerkede produkter. Det kan være matnyttig og lærerikt å se
litt på dette korkesystemet som ble revolusjonerende i forhold til tapping av øl og mineralvann.
I Norge brukes det ca. 600 millioner av den i
året. I Tyskland over 20 milliarder pr. år. Hvor
mange i hele verden? Det er neppe noen som
har mulighet for å telle antallet.
Den er en velsignelse for tappere, for den er
rimelig, effektiv og pålitelig og den tåler en
tappehastighet på 100 000 i timen uten å protestere.
Hvem har ikke stått en varm sommerdag med
en kjølig liten brun en og levert noen uhumskord over opptrekkeren som ikke ligger der
den burde ligge….?
I 1889 hadde amerikaneren William Painter
jobbet på en maskinfabrikk i Baltimore. Her
fikk han anledning til å prøve seg frem med
forskjellige korker som kunne settes på maskinelt. En augustdag i 1891, under en tur i det
grønne, skal løsningen plutselig ha stått klar
for han.

Painter’s patentsøknad er datert 2. februar
1892. Da korken kom i produksjon fikk den
straks mange venner. Om den med årene er
forbedret i detaljer f.eks med innlagt kunststoff i stedet for kork, er prinsippet stadig det
som for nesten 120 år siden. Oppfinneren
kalte korken for ”crown”kork siden fasongen
minnet ham om en krone. Den engelske betegnelsen er blitt hengende ved også her i
landet.
CB fikk den første crownkorkemaskinen for
ølflasker i 1925. Tidligere hadde alle verdens
bryggerier brukt naturkork for så å gå over til
crownkork, etter som maskiner for påsetting
av disse ble forbedret.
I jubileumsboka ved 100 års jubileet til E.C
Dahls Bryggeri i Trondheim står det at dette
bryggeriet innførte crownkorken allerede i
1915. Her kan det også nevnes at Ring… gikk

over til denne korken på samme tid som CB.
I utgangspunktet var det et fotdrevet apparat
for påsetting av korken, i prinsippet det
samme som de hurtiggående maskiner vi bruker i dag.
Om crownkorken fremdeles er like aktuell om
100 år, er mye opp til oss forbrukere, da plastflasker og bokser synes å dominere markedet
mer og mer. Crownkorken synes fremdeles å
trives på de små brune CB-smykker – og selvsagt ønsker vi som liker øl best på flasker
crownkorken mange lykkelige år fremover.
William Painter (1838 - 1906). Ble født I Irland.
Flyttet til Amerika da han var 20 år. Fikk godkjent over 80 patenter, inkludert en flaskeåpner (selvsagt).
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Øl på trappa
Her kommer noen minner fra en fjern fortid, det vil si å vokse opp i nærheten av et bryggeri - og litt om nåtidens
ølrealiteter.
Jeg bor ikke lenger en ølkorkspretts avstand
fra CB, men gjorde det. De gangene jeg nå passerer gamle og halvgamle bygninger på Setesdalsveien 17, spesielt når et nytt brygg
“settes”, og den godduftende damp stiger til
værs, er jeg straks tilbake til min forholdsvise
uskyldige barndom.
CB var da, uten gjerder og piggtråd, et sted
man kunne handle øl til far - og livet var nesten ukomplisert. Da var ølet her i byen byens
øl - og øllivet var oversiktlig og trygt for øldrikkende kristiansandere. Stygge øltroll fra
Østlandet var ikke-eksisterende.
Et sterkt juleminne fra min barndom inneholdt
en kasse øl med “noen” på toppen, plassert på
trappa, litt før jul, foran mitt barndomshjem.
Denne kassen trodde jeg, i mange år, kom direkte fra julenissens eget bryggeri. Julenissen
var jo på etiketten. Da jeg begynte å forstå at
livet var mer komplisert enn det jeg antok,
50 • kilden - jubileumsbrygg cb 150 år

måtte jeg innse at kassen kom fra CB - og jeg
ble nok en illusjon fattigere. Akk ja. En slik
praksis er forlengst forsvunnet grunnet rare
lover og regler. Ølkassen står ikke lenger på en
trapp på Artillerivollen rundt juletider.

grep – og kan igjen møte seg selv og andre
med renvasket samvittighet, med rett øl i
posen. Fri oss fra nåværende og fremtidige
samlebåndøl av dårlig kvalitet, uten kjærlighet.

Hva skjer på vår nærmeste ølfront i våre
dager?
Jo, for eksempel visse øltyper blir solgt til reduserte priser. Tidligere troende CB venner
sniker seg lydløse og bleke, gjerne i ly av mørket - og kjøper øl produsert av unevnelige
bryggerier. Øl uten smak, men det koster mindre. Definer gjerne handlingen som den åttende dødssynd. Ønsker du virkelig å se CB bli
omgjort til en stor lagerbygning eller det som
verre er; et nytt stort handlesenter?
En sann CB venn går ikke over til Fandens
brygg bare for noen få usle kroner.
Jeg ønsker at alle CB-mennesker møter hverdagen med rak rygg etter noen eventuelle feil-

Jeg lengter av og til tilbake til de oversiktlige
50 årene og selvsagt til en ølkasse med noen
”julebrus” på toppen, som ble plassert diskret
på en trapp i mitt barndomsrike.
Realitetene er nå dessverre preget av knallhard konkurranse. Greit nok, men dagen må
ikke komme da det ikke lenger ryker fra pipa
på CB. For meg betyr røyken et nytt under, en
ny ølfødsel og en kulturytring med røtter tilbake til menneskets barndom og for så vidt
min egen.
La håpet lyse, og kanskje kommer nissen hjem
til meg, med en ølkasse på neste julaften eller
i morgen.

Foto: Istockphoto
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veien
fremover
Christianssands bryggeri fyller 150 år. Det har vært 150 år med store omveltninger, både med tanke på selve bedriften og hvordan dens varer produseres. Det
har også vært flere eierskifter. Flere ganger har det vært fare på ferde for det tradisjonsrike bryggeriet, men i dag fremstår det heldigvis mer solid og visjonært
enn noensinne.

Vi tok en prat med Fabrikksjef Øystein Føreland
for å høre hans tanker om bryggeriets fremtid.
Det nærmer seg dagen når bursdagsbarnet skal
feires med brask og bram. 13 juni skal de 150 år
markeres som seg hør og bør, og uten å påberope oss evnen til å spå inn i fremtiden, skulle
det ikke forundre oss om ganske mange kristiansandere vil se på det som helt naturlig å
møte opp. Øystein Føreland begynte på bryggeriets lager i 1972, og har som en lojal medarbeider gått gradene siden. I 1978 ble han lagersjef,
i 1994 produksjonssjef, før han i 2005 begynte i
jobben som fabrikksjef. I mellomtiden har han
også tatt NHOs lederskole.
Det er alt annet en vanskelig å avsløre at Føreland virkelig bryr seg om sitt arbeidssted, og det
er meget betryggende for en lokal ølentusiast å
høre ham snakke om bryggeriets fremtid.
-Hvor er CB om 10 år?
- Om 10 år er vi en større bedrift enn vi er i dag,
et godt sted å arbeide, og vi lager fortsatt Norges
beste øl.”
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CB-Ølets venners utsendte setter seg beroliget
til rette i stolen. Føreland er en ubetinget optimist med tanke på bryggeriets fremtid. Han
skryter av de nye eierne, som ser viktigheten i,
og ønsker å satse regionalt. Kombinasjonen av
dette, en fremragende arbeidsstokk og de beste
produktene, mener han vil sikre bryggeridrift på
Grim i mange år fremover. I likhet med bryggerimester Per Bessesen fremhever han hvor essensielt det er å ha en slik enorm støtte blant
folket som CB har. Han forteller at de i dag har
95 ansatte. Dette antallet øker imidlertid kraftig
om sommeren. Faktisk er CB det bryggeriet i
Norge med størst forskjell på dette feltet sommer og vinter. De mange turistene og sommertørste sørlendinger krever sitt. Med Føreland i
sjefstolen fremstår CB som en fremtidsrettet og
forbilledlig bedrift, og hvis helsa fortsatt holder,
gleder denne journalisten seg allerede til å gå
på fest for å feire bryggeriets første to hundre
år.
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