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Sol, sommer og bokskolonne
Det er sommer!  Sommeren er jo det vi alle går og venter på
hele vinteren og våren. Nå er den endelig her, med Feriepils
og reker, en tur på Fiskebrygga og litt mer Feriepils.

Dette er den tiden som passer aller best til å lage tomflasker
av den lille brune! Herlig! Husk bare at den smaker aller best
fra flaske. Nyt den. Gjerne i kassevis.

Vi lengter litt til høsten. Ikke fordi vi ikke tåler varmen, men da
skal den nye tappekolonnen for bokser og engangsflasker
være ferdig installert. Det blir en merkedag . Det betyr i praksis
at vårt kjære Bryggeri vil forbli på Setesdalsveien i overskuelig
fremtid.

Det har opp gjennom årene vært gjort en del forsøk på å
nedlegge Bryggeriet. (Det burde jo være straffbart!) Første
gang når Orkla kjøpte det og direktør Onar Onarheim uttalte at
CB øl skulle vi få, men han kunne ikke garantere fra hvor det
skulle komme. Dengang var vår forening ganske ung, men det
ble arrangert en ring av CB glade mennesker rundt Bryggeriet.
For ca. 10 år siden dukket nedleggingsspøkelset opp igjen,
men også denne gang avverget av medlemmene i CB-ølets
venner. For et halvt år siden  var der igjen tanke om
nedleggelse, denne gang helt i det stille, men denne gang ble
spøkelse møtt av saklige bedriftsøkonomiske argumenter
fremført av Bryggeriets glimrende plasskomandant Øystein
Føreland. Så nå er boksekolonnen på vei til å bli installert. Vi
bukker dypt og skåler for Øystein Føreland og resten av
Bryggeriets ansatte!

Ole Tønder
Leder, CB-ølets venner
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KILDENS GJESTESPALTE

Intet er så rommelig som barkrakken, intet
så tålmodig. På sin brede rygg bærer den
lik en godslig elefant de små puslinger
som bebor Kristiansand; og i sitt dyp eier
den plass for all verdens jammer. For
jamre, det kan vi kristiansandere. “Jeg
måtte ha med tolk for å kjøpe grønnsaker”,
“danskebåten sitter fast i Hirtshals”, “jeg
tipper Start taper med samme sifre som
dagens dato”, “faen jeg er 23, Alexander
den Store hadde erobret Persia til nå”, “jeg
fikk klamydia i øyet”, “det regner på
Sommer uten Teltet” og så videre.

Det kan regne så mye det vil, inne på
puben finner man alltid regnbuen. Idet man
setter seg på barkrakken, er man ikke
lenger så fryktelig sinna på verden. Det er
en impregnert tilværelse som lindrer
verdensproblemer så vel som trivielle
bekymringer. Livet kan spille sitt eget
teater rett utenfor, kun adskilt av et vegg-
til-vegg-teppe og lyden av pub-til-pub-
sko, men dette bryr ikke barkrakken seg
om. Den holder alltid det den lover. Den
overbeviser deg om at her er nå, og alt
annet ubetydelige detaljer på livets
stigespill. Vi kan godt kalle det “barkrakk-
transen”, hvor man distanserer seg fra
regnskogen i domkirker, lekkasjen på
badet eller sokkene som forsvant i
vaskemaskinen.

Jazz-øl på Jonas, Dagsrevy-øl på Telfords,
kunstner-øl på Frk. Larsen, raffle-øl på
Både &, konsert-øl på Kick, frokost-øl på
Victoria eller to-for-en-øl på Harvey’s - før
du vet skummet av det har barkrakken fått
deg til å glemme jamringen og tro på sex
etter ekteskapet.

Det er selvfølgelig stas med bartendere à
Billy Joels “John at the bar” og hans gratis
drikke, Sam Mayday Malone på et sted alle
kjenner navnet ditt, Brian Flanagans “Sex
on the Beach” og “Schnapps made from
Peach” og deres profesjonelle smil og
raske vitser - men så lenge man har en
barkrakk med skjenk innen rekkevidde, er
det hunky dory nok for meg. Gi meg en
barkrakk, og jeg hadde tatt en øl i baren til
Lloyd på “Ondskapens Hotell”.

Det er ikke sant at barkrakken er troløs; for
den har aldri lovet noe: uten forpliktelse,
fri, ren og uforfalsket banker dens store
hjerte - det siste sunne i den syke verden.

Du ser meg på en barkrakk nær deg;
bekymringsfri og ideologisk, tilfreds og
optimistisk. Skål!

Erik Wikstøl
Harvey’s Sportsbar

Det siste sunne i den syke verden

BLI MEDLEM I CB-ØLETS VENNER
Støtt det lokale bryggeri og respekten for CB-ølets kulturbærende tradisjoner

Engangskontigent: kr. 40,- Bankkonto: 3060.07.45545
Merk giro: “Medlemskap”. Så fort vi har registrert din betaling, blir medlemskort tilsendt i posten



27.05  Erik Faber 
03.06  Salvador 
10.06  Tenderleaves 
17.06  Best of Transit 
18.06  Thom Hell 
24.06  Vidar Busk og Kjetil Grande 
25.06  Kristiansand String Swing Ensemble
01.07  Little Andrew 
02.07  Knut Reiersrud Band
03.07  Familiedag med Baldrian og Musa 
08.07  TBA
09.07  TOTO* 
15.07  Gitararmageddon
16.07  Tom Hugo og Stein Roger Sordal
22.07  Harald Thune 
23.07  Soul Train
29.07  Marquee Band
31.07  Ravnedans* 
05.08  Duo Collective: Kjetil Grande og Arne Mathisen
12.08  E-Street Shuffle 
19.08  Ritas Lolitas 
20.08  Robert Mojo Band 
26.08  Afterglow
27.08  Lily & The Gigolos 
02.09  The Crawlin’ Kingsnakes
09.09  Maria Due 

MUSIKKALENDER
Generalens

ravnedalen sommeren 2011

RAVNEDALEN - KRISTIANSAND - TELEFON 38 09 07 91 
WWW.RAVNEDALEN.NO

Husk kontanter til kjøp av billetter i døren. 
Konsertstart kl 21.00. Ved dårlig vær flyttes 
konsertene til Haandverkeren, Rådhusgata 15
* Arrangementet finner sted innerst i Ravnedalen

Mer info på www.ravnedalen.no
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Kilden tok en prat med bryggerimester Nils
Heggland om årets variant.

Feriepilsens tradisjoner går tilbake til forrige
årtusen, da den ble lansert under navnet
“Den lille feriepilsen”. Da var det glass som
omsluttet den. Fra 2004 er den blitt hetende
“Feriepilsen” og serveres både i halvliters-
bokser, og som nytt av året, 0,33 bokser. Den
er en fyldigere øl enn den vanlige CB-pilsen,
og skiller seg fra denne både i maltsammen-
setning og i forhold til at den i motsetning til
CB -pilsen inneholder aromahumle.

Nils Heggland virker meget tilfreds med årets
produkt. Han forteller at det hvert år gjøres

justeringer for å skape en enda bedre
feriepils. I år har han blant annet tatt i bruk
den tsjekkiske Saazerhumlen i brygge-
prosessen. – Den er blitt tatt veldig godt imot,
sier Heggland om Feriepilsen, og flere
tilbakemeldinger tyder på at han har truffet
svært godt i år.

I VGs test ble det en mer enn hederlig
tredjeplass på CB i år. Et kanskje enda
tydeligere tegn er salget. Da det i fjor ble
brygget totalt 100.000 liter, ble dette i år økt
til 135.000 liter. Da CB-ølets venner snakket
med bryggerimester Heggland, kunne han
opplyse om at det var tre uker siden de kun
hadde 20 000 liter av årets utgave igjen på
lager. Suksessen er med andre ord allerede
et faktum.

Tekst: Kristian Landmark

Pils, ferie og 
Feriepilsen
Sørlandske sommermotiver preger
den blå og hvite boksen, hvis innhold
nettopp har mottatt evalueringen
“bestått med glans” av denne artikk-
elens forfatter. Årets utgave av
Feriepilsen fra bryggeriet på Grim er
en smakfull og forfriskende affære.

Bryggerimester Nils Heggland er fornøyd med
årets utgave av Feriepilsen. Bra selger den også!
Foto: Vidar Godtfredsen
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K O M M E N T A R

Få tilbake Magnum og Kilden

Dette er en bønn, et forlangende, et krav, et
oppriktig hjertebankende ønske. Vi vil ha Mørk
Magnum og Kilden lettøl tilbake i CB’s
vareassortement.

Forbauselsen var stor da man oppdaget at
Mørk Magnum var forsvunnet fra de få
butikkhyllene den sto i. En lapp var festet til
hylla med påskrift at den var trukket tilbake.
Mørk Magnum ble solgt på 1,25 liter
plastflasker og ble radert vekk sammen med
den vanlige pilsen på flasker av samme
størrelse.

Mørk Magnum er (var...) en bayerøltype som
var tilsatt litt ekstra kullstyre for å klare
plastlivet. Det gjorde underverker. Det er et
uhyre smakfullt, friskt øl med herlig aroma og
ettersmak. Du roper etter mer når du har tatt
den første munnfullen. 

Ved en øltest vi foretok for noen måneder siden
var Mørk Magnum en av øltypene panelet
skulle bryne seg på. Ingen hadde smakt den
før, men samtlige ble himmelfalne over dette
relativt ukjente ølet de ble servert. Den
plasserte seg da også helt i toppen da
regnskapet skulle gjøres opp. Kort tid etter
forsvant den bare. Bort. Vekk. En avgjørelse var
tatt av inkompetente surrehuer på et eller annet
støvbelagt kontor. Skam være med dem.
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- Ja, det var det siste gang vi sendte
magnumflasker ut til butikkene, forteller
fabrikksjef Øystein Føreland ved CB. Dette
var en felles beslutning for alle bryggeriene i
Norge.

Og tallenes tale er klar: Fra januar til og med
mai 2011 ble det solgt 16 483 880 liter øl på
flaske, mot 20 678 706 liter i samme periode
i fjor. Det er en nedgang på hele 20 prosent.
– Vi ser at flere og flere bytter til bokser og
mindre enheter, sier Føreland. Markeds-
andelen for magnumflaskene var på tre
prosent ved avviklingstidspunktet.

Størrelsen, emballasjetypen og fallende
markedsandeler var ikke det eneste magnu-
mflasken måtte kjempe mot. Plasttypen,
såkalt PEN-plast, er spesielt velegnet til
lagring av øl. Den er også svært dyr å
produsere.

Selv om CB tappet flere typer øl på
magnumflasker er det ingen dramatikk å
spore hos fabrikksjefen: - Nei, dette har nok
gått de aller fleste stille og rolig hus forbi. Jeg
har ikke fått noen negative tilbakemeldinger
og produksjonsmessig har det minimalt å si
for oss, understreker han.

Så er det kanskje ekstra symbolsk med den
nye bokskolonnen CB får installert til høsten.
Med et metallisk “klunk” kan vi skåle for de
nye tider i dobbel forstand, og kanskje ha et
ørlite gravøl for en gammel sliter som gjorde
sin plikt og nå kan pensjonere seg med god
samvittighet.

Tekst: Vidar Mortensen
Illustrasjon: Ingunn B. Engen

Exit magnumflasken: 
Et tegn i tiden

Vår navnebror Kilden, lettølet må vite, ble
fraktet til ølets gravlund for noen år siden.
Også det var et uforståelig vedtak. Kilden var
et lettøl av himmelsk kvalitet. Nydelig
maltsmak, friskt og leskende. Det kunne
brukes til alt, mat, tørst eller i godt lag. Det ble
da også kåret til norges beste lettøl i sin tid,
milevis foran andre lettøltyper. Dessverre er
erstatteren, Hansas eget lettøl, ingen verdig
etterkommer. Det smaker brakkvann og frister
mer til bruk i toalettskåla enn i halsen. Sterke
ord? Ja, men jeg står inne for hvert eneste ett!

Nå som tappekolonnen snart er på plass er det
et betimelig forslag å innføre Mørk Magnum og
Kilden igjen. Få dem på boks og jeg er
overbevist om at det vil finne sitt publikum.

Få Mørk Magnum på kran til oss pubgjester.
Også på det feltet vil det få gjennomslag.
Kort sagt: Vårt håp er at bryggeriets ledelse vil
vise litt kreativitet og raushet ved å utvide
ølutvalget. Det koster så lite, men gir desto
mer.
CB lager Norges desidert beste ølprodukter,
brygget på kjærlighet og kildevann. Ta både
kjærligheten og kildevannet i bruk i større
omfang enn i dag. Det vil alle tjene på. Faktisk
også de som sitter og teller omsetningskroner.

Erling Berge

Fra de ble introdusert i 1995 har magnumflaskene (1.25l) stort sett vært en
øltype for de spesielt interesserte. 31. januar i år var det da også slutt.
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Ølturer
CB-Ølets venner  ønsker å dra både til
øst og vest for en øltur med gode
venner. Om det er interresse for det kan
vi arrangere rimelige turer til f.eks.
Praha, Dublin, Århus (og de fleste byer
på Jylland og Fyn), Brüssel, Amsterdam,
og andre steder det måtte være
interresse for det. Betingelsen for lav
pris er at vi kan reise i “små” grupper på
max 12 stk. Alle turer vil ha en
kjentmann med. Ta kontakt med en av
styremedlemmene eller post@cbov.no.
Turer vil bli bekjentgjort på vår
hjemmeside og oppslag på de fleste
puber i Kristiansand.

Mer øl?
Sommerstid er ikke akkurat den rette
tiden for å ønske seg mørkt øl, men Gud
hvor sterkt vi savner verdens beste
Bayer, den som ble laget på
Setesdalsveien! Nå har i tillegg også
Magnum Mørk avgått ved en stille død,
så nå er det kun pilsnerøl tilbake. Denne
pilsen smaker fortreffelig, likeså årets
Feriepils, men vi savner Kilden lettøl
også! En gang ble Kilden lettøl kåret til
landets beste lettøl, godt var det, og kan
vi snarest få det tilbake? Men tilbake til
det mørke øl. Flere og flere drikker
mørkt øl, sannsynligvis fordi det har mer
smak enn pils. I tillegg er det jo et
uendelig antall forskjellige typer av
mørkt øl. Vi ser på de nye trendy puber
at der går det mye i utenlandsk og også
norske mikrobryggeriers mørke øltyper.
Da er det litt synd at det beste ølet fra
CB, nemlig Bayer,  skal forsvinne? Nei,
gi oss tilbake Bayer, Kilden lettøl og
gjerne det gamle Jubileumsøl!

Ole Tønder

Eierselskapet Hansa Borg Bryggerier sa
endelig ja til tappekolonnen for noen
måneder siden. Og alle ganer gledet seg. Det
er et faktum at om lag 80 prosent av alt norsk
øl som selges i dag er boksøl. Derfor var det
om å gjøre å få vedtaket på plass.

Fram til nå har CB-boksølet blitt brygget i
Kristiansand og deretter fraktet til Sarpsborg
der det har blitt tappet. Det sendes tilbake på
nettopp bokser. Mer bakvendt i bakvendt-
land er det vanskelig å få det. 

Det var etter lange og harde forhandlinger at

En gang på høstparten blir det klart
for CBs nye tappekolonne for boks.
Dermed er en lang dags ferd mot dag
over. Tvilen om hvorvidt vårt kjære
bryggeri skal stevne fram med sine
livgivende virksomhet blir historie.

Kolonnen
kommer!
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bryggeriets fabrikksjef Øystein Føreland
klarte å få gjennomslag for tappekolonnen.
Ledelsen hadde kommet til Kristiansand i ens
ærend for å sette kroken på døra! Da trådde
han til. Argumenterte og argumenterte. Langt
om lenge fikk han gjennomslag, og rundt
regnet ti millioner kroner ble lagt på bordet.

90 arbeidsplasser er dermed reddet. Verdens
beste pilsner er reddet. Vår stolthet er reddet. 

– Det er ingen selvfølge at vi skulle få dette til
ettersom det er overkapasitet ved norske
bryggerier i dag, og vi har mange eksempler
på at arbeidsplasser går tapt i vår bransje,
sier Føreland i en pressemelding.

De første boksene med CB-øl skal etter
planen tappes på bryggeriet i løpet av
desember. Utstyret til CBs bokskolonne vil
være på plass på bryggeriet og klar til
montering i løpet av september. I første
omgang er det CB-øl som skal tappes på

boks i Kristiansand og det er foreløpig ingen
konkrete planer om å tappe andre varianter
på boks ved Christianssands Bryggeri.

Da gjenstår å oppfordre hver og en til  ikke å
se til andre merker når butikken besøkes og
øl skal handles inn. “Trink, trink broderlein
trink” som de synger i Tyskland når godt øl
skal nytes.

eb.

Fabrikksjef Øystein Føreland skuer utover tappe-
anlegget på CB. Til høsten får han også en svært
etterlengtet tappekolonne for boksøl å passe på.
Foto: Stian Herdal
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Solbrune sørlendinger samles kvadraturens
sentrum for å nyte sola slik den nytes best 
– med en CB i handa og laus allsang. 
Ifølge Henning Vestavik, eier og daglig leder
ved Jonas B. Gundersen, kan hele
arrangementet kokes ned til reinbarka
patriotisme. - Vi serverer jo mat fra våre
restauranter, hører musikk utelukkende fra
lokale band og ikke minst leverer
Kristiansands eget bryggeri alt man trenger
av duggfriske varer. Alt i alt ønsker vi å gjøre
Kristiansand til en enda bedre sommerby,
både for turister og sørlendinger, oppskriften
til dét, er alt det jeg nevnte, pluss fri entré.
Det er ingen grunn til å ta betalt når man har
gode samarbeidspartnere og godt samarbeid
med kommune og leverandører. 

Sammen med Glipp, Slakter Sørensen og
Herlig land har de fire restaurantene sammen
stått i bresjen for det som nå trygt kan kalles
tradisjon. Og det er ingen grunn til å endre på
opplegget når det fungerer så godt som det
gjør. – Vi gjør kun små endringer etter hvert.
Ikke mer enn fininnstillinger. I år har vi gjort
små utbedringer på lydkvalitet, pluss at man
kan plukke opp middagen hos Snadder-
kiosken. 

Med en kapasitet på 2200 mennesker, er
torvet fullt hver torsdag, om sola er ute, eller
om teltet slås opp for anledningen. 

Tekst: Ingunn B. Engen
Foto: Tor Erik Schrøder

Det står til liv på torvet
Den ukentlige eventen “Sommer på torvet” går nå inn i sin fjerde sesong med 
god stemning, godt drikke og god musikk på plakaten.



tollbodgt. 5 | kristiansand | telefon 38 02 12 11 | www.bakgardenbar.no

Med fokus på de friskeste råvarer, høy faglig kompetanse
og evnen til innovasjon har Bakgården i årenes løp
befestet sin stilling som et av de mest fremtredende
utestedende i Norge. Hos Bakgården finner du både
restaurant, pub, bar og lounge. Og i midtpunktet for alt
har vi også en lun bakgård - en møteplass med nesten
sydlandsk atmosfære.

v e l k o m m e n  t i l  b a k g å r d e n
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Velkommen til puben for det voksne publikum!
Vi serverer deilig kaldt drikke i sommervarmen

Bagersmauet - Markensgate 19B
Tlf: 38 07 48 90 - www.victoriapub.no

Åpent kl. 09.00-02.30 i hele sommer! 
Hyggelig have med uteservering

LIVE MUSIKK ONSDAG T.O.M. SØNDAG • BILJARD • DART • BOWLING (WII) • FOTBALL PÅ STORSKJERM

Daumann
Carl Inge
Janco
TG
Bright Owe Ognedal
Cross Country
Ole-Morten Andersen
Convoy
Big B

6.-7. juli
8.-9. juli

10. & 13.-14 juli
15.-16. juli

17. & 20.-21. juli
22.-23. juli

24. & 27.-28. juli
29.-30. juli

31. juli

Musikkprogram juli

SSJØHUSET RESTAURANT 
ØSTRE STRANDGATE 12 A,   4610 KRISTIANSAND S. 

TLF: 38 02 62 60   | WWW.SJOHUSET.NO

VI HAR NÆRMERE 300 UTEPLASSER, OG TILBYR FULL À LA CARTE
SERVERING, SMÅRETTER ELLER BARE EN FORFRISKNING.

VI HAR ALLE RETTIGHETER!

VI HAR NÆRMERE 300 UTEPLASSER, OG TILBYR FULL À LA CARTE
SERVERING, SMÅRETTER ELLER BARE EN FORFRISKNING.

VI HAR ALLE RETTIGHETER!

SJØHUSET RESTAURANT 
ØSTRE STRANDGATE 12 A,   4610 KRISTIANSAND S. 

TLF: 38 02 62 60   | WWW.SJOHUSET.NO
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Gode øl-råd
Gode råd kan ikke gjentas for ofte.
Derfor en oppfriskning om hvordan vi
skal behandle vårt øl.

Ølet skal oppbevares i et mørkt rom, helst
med en temperatur omkring åtte grader.
Sterkt dagslys gir ølet “solsmak”. Det vil vi
ikke ha! Det må heller ikke utsettes for kulde.

Siden selv minimale mengder fett ødelegger
ølets skum har man i lang tid pekt på at
ølglass må vaskes i varmt sodavann, ikke i
såpevann. Det skal tørkes med et håndkle
som utelukkende brukes til glass.

Servering av øl i en mugge kan være
fristende, men styr unna. Det blir dødt og
dvaskt. Drikker du øl i sola, sørg for å sette
det i skygge, hvis mulig, mellom munn-
fullene.

eb.

Visse ting i livet hører sammen. De
flettes inn i hverandre som i den
fineste vev. Sol, sommer, sørland og
CB er en slik kombinasjon. Lytt bare
til hvor vakkert det høres ut...

Mat hører til. Reker og øl er snop. Annen
sjømat også, for den sakens skyld. Men
hvorfor ikke by gjestene på noe godt som
smaker himmelsk en sommerdag på ei
brygge sammen med godt drikke?
Nemlig Kylling Marengo, en rett
Napoleon improviserte fram da
forsyningene fra kjøkkenet ikke var
kommet fram i tide.

Man har en gryte, og skaffer fram:
1 broiler eller stor kylling, 2 ss olje, 3 ss
tomatpure, 1 1/2 dl. buljong, en hvitløk-
båt, 2 dl hvitvin, 4 tomater, 12 små løk, litt
champignon, persille, 8-10 oliven, litt
svart pepper, litt merian og salt.

Tin fjærkreet, hvis det trengs, og den den
i småstykker, brun disse lett i olje. heller
over tomatpure, hvitløk, buljong, vin og
tomater uten skall. Smak til med krydder
og la det hele småkoke under lokk til
kjøttet faller fra benet.
Brun løk og og stenfri oliven i smør og
legg over retten. Ha på hakket persille og
server i gryten.

God appetitt, og ta en “Vennenes utvalgte
akevitt” til. Samt CB-pils, selvsagt.

eb.
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RÅDHUSGATA 15 - KRISTIANSAND - TELEFON 38 02 74 70
Kos deg på Kag-terrassen, vår herlige uteservering på torvet!

Åpningstider: Mandag-torsdag 10.00 - 24.00
Fredag og lørdag 10.00 - 02.00 Søndag 10.00 - 24.00
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Verdens
verste øl
Herved er det slått
fast: Ingen land
serverer dårligere øl
enn amerikanerne. Det
kommer fram etter at
3400 personer fra 99
land har vært invitert til
å stemme på hvor i

verden man får servert det verste ølet.
Det er reisemagasinet Titanic Awards som
står bak kåringen. Så mye som en
tredjedel mente at ingen serverer dårligere
øl enn amerikanerne. Kina og Italia
kommer på delt andreplass, men får til
sammenligning kun 6,9 prosent av
stemmene i kåringen. Det er Budweiser
som til nå har fått flest nominasjoner i
kategorien verden verste øl. Godt å være
nummer 1 i noe.

Even Ruud 50 år
Vårt medlem nr 1, Even Ruud,  har den
24.06 unnagjort de første 50 år av sitt liv.
For de som ikke kjenner Even kan
opplyses om at han er et bejaende
menneske og en av de mennesker
tilhørende sorten “for livets glade gutter
går solen aldri ned!”. CB-ølets venner
gratulerer på det hjerteligste! Passende
antall av de små brune er avsendt.

Norsk øl i
verdenstoppen
...på pris

Norsk øl, og CB i særdeleshet, holder
verdensklasse. Ikke bare på kvalitet,
men også på pris. Kun ett sted må du
betale mer for en halvliter enn i
Norge.

Det er nettstedet Pintprice.com som har
undersøkt, og konkludert med at Norge kun
må se seg slått av Grønland (!)

Snittprisen for en halvliter øl i Norge er i følge
målingen seks pund, som omregnet til
norske kroner blir 55-56 kroner. På Grønland
må du ut med 66,06 for det samme.

Nettstedet har også målt prisene i
forskjellige byer og tettsteder i hvert land og
kommet fram til atsnittprisen for en halvliter i
Kristiansund (med U...) ligger på hele 77,48
kroner, og blir med det verdens aller dyreste
sted å ta seg noen forfriskende dråper.

Selv om Grønland er under dansk styre, er
det kun Sverige av våre nordiske naboer
som figurerer på listen. De havner å en delt
femteplass over de dyreste stedene med en
ølpris pålydende 45,95 kroner.

Det hører med til historien at prisen for øl i
Kristiansund (U!) kun er basert på en enkelt
brukers rapport. Ser man på Norge uner ett,
så er målingen basert på 119 brukeres
innrapporteringer.

Billigst øl må vi til Tajikistan, Bhutan, Nord-
Korea, Rwanda, Madagaskar og Myanmar
for å få. I nevnte land ligger prisen på to-tre
kroner. God tur!

eb.
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Det var ikke så mange måneder etter Telfords
oppstart at jeg satte mine ben i lokalet for
første gang. En pub, en skikkelig pub, i
Kristiansand! Joda, man hadde “Ingers pub”,
men var du ørlite til venstre for Høyre politisk
var det på hue og raua ut, hvis du var dum
nok til å gi uttrykk for det, da.

På nye Telfords viste det seg raskt at stilen
var en annen. Åpen og raus. Plass til den
gode praten. Avnytelsen av den skummende
halvliter. Stamgjestene kom til. Ja, noen er
stamgjester den dag i dag. Undertegnede er
intet unntak. Noe må det være. Men hva?
Man får etter evne prøve å gi et lite riss av en
pub som tilsynelatende alltid har vært der,
med sine pre og sine minuser.

Hvor skal vi gå i kveld? Det var spørsmålet i
gjengen på Lund. Det pleide å bli Markens
Grøde eller Baldevin, vegg i vegg med
“puben”. Så kom Telfords på banen. Ingen
musikk, men med biljardbord som ble flittig
benyttet de første årene. Samt dart. Pilspillet
ble en gjenganger i lang, lang tid, før også det
forsvant. På “puben” gikk vi, drakk vårt øl,
pratet om alt og ingenting. Fotball, politikk,
tingenes generelt begredelige tilstand eller
gleden over noe som hadde skjedd i jobben
eller privatlivet. Det var alltid noen som lyttet.
Og man lyttet selv. Man traff hverandre på
Telfords, ble par på Telfords og jammen fant
ikke skilsmissen også sted på Telfords. Det
virket i alle fall slik. Man fikk vite det meste.
Kodeksen var klar: Det man hører blir mellom
dem som prater. Stilltiende overenskomst,

heter det. Taushetsplikt var det ikke, men det
ble de facto oppfattet slik.

Jeg tror min første halvliter ble tappet av
Arvid Monsen. Er ikke sikker, men han var en
av pionerene bak disken. En jovial kar som
ble etterfulgt av mange andre hyggelige karer.
Jeg kommer ikke forbi de mange årene med
Jarleif Tjore og Edvin Klokkervold. Radar-
paret kunne sitt fag, var hotell- og restaurant-
folk av sinn og skinn. Man visste at nok var
nok når man fikk beskjed om nettopp det.
Men ingen sure miner, man var like velkom-
men neste gang, om man forøvrig hadde
oppført seg sånn noenlunde etter boka.

Det dannet seg fort klikker på Telfords. Det
var pressefolkene, teaterfolkene, filmentus-
iaster, fotballfolket osv. Men man omgikkes
hverandre uten problemer. Selv når bystyre-
folket samlet seg etter nok et endeløst
bystyremøte kunne man godt mingle med
dem også, som med kremen av Start-gutta
som datt innom både i ny og ne for å døyve
et tap eller feire en seier. Vi feiret sammen, og
gråt en skvett i lag.

Årene kom og gikk. Mange flere puber dukket
opp i Kristiansand, snart var det et vannhull
på tredje hvert hjørne. Men ingen klarte å
skape atmosfære, en følelse av å komme
“hjem”, å føle seg velkommen. Telfords
gjorde ikke noe spesielt for å klare det, man
lot gjestene skape stemningen, samhørig-
heten, vennskapet - og av og til et aldri så lite
uvennskap. Sistnevnte lot seg som regel løse

Puben i min gane
– En noe personlig hyllest til Telfords Pub
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neste gang man havnet sammen over en
skummende kald en. Pubverter kom, og ble
lenge. Dag Forsstrøm, Per Hansen, Jan-Erik
Langli - og andre jeg ikke husker navnet på i
farten.

Det er ikke for ingenting Telfords er selve
arnestedet for CB-ølets venner. Medlem
nummer 1, Even Ruud, gikk i bresjen. Selv er

jeg medlem nummer 248, hvis jeg erindrer
rett. Det var kamp for vårt lokale bryggeri
som ble kronet med seier. Hvor seieren, og
andre seire, ble feiret: Gjett.

Jeg har besøkt mange vannhull i årenes løp.
Bare ett fortjener sammenligning med
Telfords, på sitt beste vel og merke. Det er
Wesselstuen i Bergen. Samme atmosfære,
samme fravær av musikk, samme ånd. Jeg
vet det, for jeg bodde i Bergen i 17 år. Men
hver gang jeg ankom Kristiansand var det
nesten alltid klart for et Telfords-besøk for å
se om alt sto bra til... Det gjorde det. Det var
stort sett de samme folkene på de samme
stolene. Og de samme folkene bak disken.
Det var status quo. Det var det vi likte. Selv
når noen forsvant for kortere eller lengre tid,
kunne du være sikker som banken på at de
kom tilbake når skilsmissen fant sted...

Vi husker alle den dypt tragiske brannen på
Hotel Caledonien hvor 14 mennesker mistet
livet. Telfords måtte selvsagt stenge, som
resten av hotellet måtte det. Men da hotellet
var gjenoppbygd, og puben igjen kunne åpne

Fra stiftelsen av CB-ølets venner på Telfords 18.
mai 1988. Foran fra venstre: President Even Ruud,
Salgssjef Ragnar Hagen. Bak fra venstre: Ole
Tønder, Alex Scherpf, Kjetil Tjøm og Hans Olaf
Lohne. Foto: Nye Sørlandet
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sine dører, skjedde det noe. Alle stam-
gjestene kom tilbake! Man følte samhørighet
med sin pub. Sammen i gleden, sammen i
sorgen. Man kom nærmere hverandre, faktisk.

Det har gått opp og ned med gamle Telfords.
Det er ikke lenger like mange besøkende som
det en gang var. Tenk tilbake på fredags-
kveldene hvor man måtte grave seg fram.
Røyken var tettere enn i London under
smogen. Det har vært perioder hvor ølet ikke
har vært i vater, det har smakt tildels vondt.
Mye har vært gjort for å rette opp, ikke alltid
med hell, må sies. Heller ikke har man alltid
fulgte man med i timen etterhvert som nye
steder dukket opp i byen. Intet sted går av
seg selv, lite har vært gjort for å tiltrekke seg
nye gjester. Nødvendig oppussing av lokalet
har glimret med sitt fravær. Helt til det siste
har det heller ikke vært mulig å kjøpe
brennevin. Den biten drøyde altfor, altfor
mange år å få på plass. I mellomtiden dro
konkurrentene i fra. Men nå kan man få en
lille skarp en eller en oppblandet sak dersom
man føler behov for det.

Det har vært jubileumsfeiringer, 10, 15, 20
årsjubileer hvor vertskapet har spandert på
sine gjester, noe som har blitt satt umåtelig
stor pris på. Det arrangeres quiz med stor
oppslutning i regi av CB-ølets venner. Man
hygger seg sammen. Det snakkes om dette
og hint. Som min venn Atle en gang skrev i
avisen i forbindelse med et jubileum: “La oss
samtale om disse ting”. Ja, det er samtalen
som holder oss sammen, selv for oss som
har fått data-alderen trykket ned over yrkes-
og privatliv. Fra tid til annen må vi ut, få oss
en halvliter eller fire, treffe likesinnede, prate
litt alvor, litt skjemt, holde kjeft sammen,
skrøne sammen, snakke ut sammen, Ja,
samtale om disse ting. Jeg tror Telfords pub
har tatt oppdrag fra mang en psykolog i
stiftstaden. Mye hoderusk har blitt rensket
opp i. Noen funklende halvlitere, noen som
lytter, som gir et klaps på skuldra - og smilet
kommer tilbake. Det er slik en god pub skal
fungere.

Telfords er også stedet for tradisjonene, selv
om jeg ikke er en tradisjonalist. Lille
julaftenskonserten med Ole Geir Feste og Per
Kolstad er en slik. Selv om jeg kan styre min
begeistring for allskens møllspiste julesanger
unner jeg enhver som  fyller lokalet dagen før
dagen med juletårer, flott framført musikk og
lengsel i blikket.

Har man ikke noen ganger skylt i seg for
mange halvlitere på dette vannhullet? Og
angret vettet av seg dagen derpå ?

Caledonien-brannen 5. september 1986 regnes
fremdeles den verste brannen i Norge. 

Telfords juli 2011: Anne-Lise Karlsen serverer
duggfriske dråper fra Setesdalsveien.



Jojomennsan! Taler på egne vegne, ikke
andres, og kan blott innrømme at man skulle
stoppet i tide i blant. Men når man hygger
seg er det ikke alltid like lett å forlate åstedet
sånn uten videre, må vite...

Enkeltepisoder passerer revy. En venn og
meg ankom Telfords etter tidlig julegløgg i
VGs kontorer for mange år siden. - Sorry, du
kan ikke komme inn i den tilstanden, sa Edvin
til min venn. Jeg kom inn...Vennen tok en
runde, gikk til neste hjørne, skylte innpå
isvann etter isvann, kaffe etter kaffe, og kom
tilbake, klinisk edru. Rett inn. - Hva har
skjedd, spurte Edvin? - Tok meg en runde
som du sa! Nå tok det ikke lang tid før min
venn var tilbake der han startet, men da spilte
det ingen rolle. Det var stinn brakke, og alle
hadde nok med sitt. Selv fant jeg en gang ut
i min visdom at jeg skulle vise folket hvordan
Toralf Engan og Bjørn Wirkola i sin tid tok
Telemarknedslag. Opp på et bord, henda på
baklommene, svevde og landet med verdens
vakreste nedslag gang etter gang. Stor lykke.
Hos de fleste, men ikke hos kveldens
vertskap. Ut! Han hadde ikke sansen for
estetisk, vakker idrett. Eller da en bekjent i
godt animert tilstand fant ut at han skulle ut
og kjøpe seg noe mat. Vel tilbake satte han
seg inne i tarmen med ferske rundstykker,
røkt makrell og noe annet grums. Populært?
Ikke særlig. Ut.

Jeg antar at foreldelsesfristen for kriminelle
handlinger nå er utgått. Derfor, på fallrepet,
bryter jeg sammen og tilstår: Det var meg
som en gang i krittiden skrudde ned skiltet på
toalettet med innskriften: “Kast ikke sneiper i
vår pisserenne, vi pisser ikke i ditt aske-
beger!”

Velkommen til ny skål og nye samtaler på
Telfords pub. Men kjære Telfords: Ta noen
grep. Og til hotellets eiere: Ikke en gang prøv
å tenke tanken på andre ting i tankene enn
CBs produkter. Da vil det gå dere vondt og
dere får ikke leve lenge i landet!

eb.

PETIT

Ølvom
Nå er det vel slik at de fleste har en eller
annen forestilling om hva en ølvom er.
Myk, rund og ganske fast i seg og lett
dissende over beltet når den er etablert og
har fått sitte en stund. Den kan ikke
forveksles med en lett svull foran på
magen eller fem ringer rundt magen som
bølger seg som på Michelinmannen eller
en lett rundet damemage.

En ølvom er en ølvom rett og slett. Ikke
minst den sørlandske ølvomma.

Den er ikke rester etter kompemiddager fra
husholdningskjøkkenet, ekte fløteis fra
Hennig-Olsen eller biffen på Egon. Den er
ikke støffa med makrellkager fra
Reinhardsen, poteter fra potetbua på
torget, pizza fra Pizzabakeren eller pølse
fra Snadderkiosken heller, hvor nå enn
sunn sistnevnte påstås å være.

Ei ekte ølvom er laget av øl! Sørlands-
ølvomma er laget av CB! Som ektefødt
Kristiansander kan man nemlig ikke være
bekjent av å ha ølvom av noe annet enn
CB-øl.

En slik mjuk rund en som en kan klappe
på, rape diskrét å si “det er en grunn til at
joggebuksene har strikk” til.

Hege Anita Aarvold
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Å gå til en pub er en enkel sak. Spesielt om
en er tørst. Og bor i en by. En skal imidlertid
ikke langt fra Kristiansand før avstanden til
nærmeste pub blir i taxiavstand og kanskje
vel så det. Det er sikkert hyggelig å bo i både
Høvåg og på Mosby, men særlig mange
puber har de ikke! I Søgne derimot har de en
perle av en pub ved navn Torvets Café & Pub.

Liten, intim, og hjertevarm. Puben
frekventeres først og fremst av lokalbefolk-
ningen, men en og annen turist kommer
innom. Selv har jeg reist flere ganger ens
ærend fra byen til Tangvall for å besøke
denne på alle måter hyggelige pub.

På bynære steder med gode bussforbindelse
som Tangvall er det vanskelig å drifte en pub,
vi husker den lille hyggelige pub på Nodeland

som dessverre ikke klarte det. På Tangvall
går det utmerket. Søgnefolk verner godt om
sin pub, fornuftige som de er.

Stedets nye eier, men ikke ny bak disken,
Pablina Repstad, vil garantert ønske deg
velkommen. Her er musikk på fredager, med
dans for den som måtte ønske. Varme
måltider trylles frem for den som ikke nøyes
med en velskjenket CB, og her er enkelt å
komme i snakk med de andre gjester.
Røkerne har en egen trivelig uteavdeling,
med tak over. Her er det store rom for både
den dype samtale og den gode skrøne!  Med
andre ord, akkurat som en ønsker at alle
puber skal være!

Så har du lyst til en litt annerledes, men
hyggelig pubopplevelse, ta turen til Torvets
Café & Pub. Fredagen anbefales på det
varmeste!

Tekst: Ole Tønder

Trivelig i
Tangvall
Med nypussede pub-til-pub sko
bestemte Kildens utsendte seg for å
teste vannhullene i distriktene. Turen
endte på en særdeles hyggelig plass i
Søgne.

Pablina Robstad har selvsagt CB på fatet.



Trallemannen
Av Ingunn B. Engen
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