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Så er Juleølet over oss igjen, trallala. Og fordi en får dette
vidunderlige brygget kun to måneder i året, gleder vi oss over
å kunne nyte dette fantastiske, smaksrike øl! En bryggerimesters drøm. Og verk! Takk Nils Heggland! Nyt det, gjerne
kassevis, men gjør det nå, for til jul er det sannsynligvis
utsolgt. Og ikke glem at “Vennenes utvalgte juleakevitt” er
som hånd i hanske med CB juleøl!
Ingen CB?
Det nye flotte “Kilden kulturhus” har dessverre valgt å
unnvære øl fra CB. Dette beklager vi på det sterkeste. Det vil
nok merkes, likt med andre som i en periode har valgt øl fra
Nittedal, at servicenivået derfra er milevis unna det som CB
alltid leverer! Så ved neste korsvei vil nok kulturøl fra den ekte
Kilden bli å finne i kranene også der. Men hvor gjennomtenkt
er det å velge øl fra det eneste bryggeri i landet som ikke har
en venneforening? Vi vil uansett at hele Odderøya skal være
CB-øy!
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Ingunn B. Engen

Aktiv medlem
I endel år nå har det vært mulig å tegne seg som “Aktiv
medlem”. Dette er et utvidet medlemsskap som skal gi litt
ekstra tilbake til medlemmene. Fra neste år kommer det i
tillegg mulighet for A-medlemmer å kjøpe øl til reduserte priser
på utvalgte puber, og vi arbeider også kontinuerlig for å
fremskaffe flere fordeler for disse. Om du også vil ha fordeler
med ditt medlemsskap: Støtt CB-ølets venner ved å tegne et
A-medlemsskap.
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En hyllest til utelivsbransjen
Jeg har nå fått det ærefulle oppdrag å
skrive en liten artikkel om mine tanker fra
barkrakken. Dette er jo en mulighet for
meg til å si akkurat hva jeg mener og jeg vil
benytte den, tro det eller ei, til å skryte litt
av utelivsbransjen vi har i vår fantastiske
by, Kristiansand.
Jeg skal ikke skryte av å være noen
veteran i bransjen, men jeg fått med meg
en del. Og som Combiboens far, Terje
Sollis læregutt, har jeg lært meg å se
forskjell på en god og en, ja, ikke fullt så
god bartender.
Jeg vil nevne noen litt vittige historier fra et
bar utenbys besøk jeg har hatt. Da jeg og
noen kolleger av meg her forleden var i
Tigerstaden, var vi innom et utested
lokalisert godt synlig i Karl Johan. De
kunne friste med forfriskende «Original
Daiquiri», noe som ofte er et godt tegn,
men i dette tilfellet var det et skår i gleden.
Det viste seg at denne av en eller annen
grunn IKKE inneholdt lime, men derimot
mynte. Det ble aldri så vi fikk testet ut
dette, men kan tenke meg at dette ville
vært en gruelig søt opplevelse. Jeg ble
forøvrig servert en pils og en forferdelig
rosa shot, da jeg ba om en macho

«Sidecar» på en tilsynelatende fasjonabel
bar i Tønsberg. Ble så jeg lot shoten stå
igjen og nøyde meg med pilsen. Den var
heldigvis upåklagelig.
Jeg må si at jeg er imponert over nivået i
Kristiansands utelivsbransje. Pubverter og
bartendere (på de fleste steder) har god
peiling på hva de driver med, og du kan
faktisk bestille en «Whisky Sour» som
smaker fantastisk godt, eller spørre
bartenderen om å mikse en god drink uten
å få skvip som «Blue Lagoon» eller «San
Fransisco». Og ikke nok med det, er du en
god gammeldags ølhund, er det ingen
fare, ølsortimentet på byens respektive
pubber er rikelig, og det er virkelig på tide
for sørlandspatriotene å prøve noe annet
enn CB (no offence).
Så om du er en av de som har dristet deg
til å prøve en «Strawberry-Battery», «Old
Spice & Cola» eller en «Mojitos», så har
utelivsbransjen i byen faktisk gått et langt
skritt videre. Min oppfordring til dere er
som følger: TEST OSS UT!
Stian Wehus
selvutnevnt sodd-aquavit ambassadør
Bakgården Bar/Bakgården Både &

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
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Trond Aarstad og Øyvind Grundetjern er stolte over CBs nye tappeanlegg for boks.

En ørkenvandring er over
Etter mange år med heldigvis fuktig ørkenvandring, kan tankbilene på CB få
en foreløpig hvile fra de lange turene østover og fjellvandringene over
tindene til Vestlandet. Etter nyttår vil CB’s gyldne dråper bli fraktet forsiktig
over en meget kortere distanse og ølet vil bli tappet i egen tappekolonne for
boks på Setesdalsveien 17.
Det har vært en lang prosess som har vart i
mange år. Det startet allerede da Spendrups
Bryggerier var eier av CB, i 1996, uten noe
konkret kom ut av det. Da Hansa-Borg
overtok eierskapet i 1999, begynte igjen
prosessen som nå er i ferd med å bli til
virkelighet, og vi gleder oss.
Dette forteller Øyvind Grundetjern, prosjektleder og Trond Aarstad, kvalitetsansvarlig, til
Kilden.
Da eierselskapet endelig sa ja til ny
boksekolonne, i styremøte i februar 2011, ble
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det ønsket varmt velkommen både på CB og
blant oss ølnytere. Nå håper alle at CB er
sikret i mange år fremover, vi (CBØV) håper til
evig tid. Det var av stor viktighet at dette
skjedde nå. Når anlegget endelig er
ferdigstilt, vil en være i stand til å tappe ca.
12.000 bokser i timen. I første omgang er det
kun øl som blir tappet.
Størrelse og kapasitet tilfredsstiller både
aktuelt marked og investeringen. CB
betrakter seg nå som først og fremst
leverandør til det lokale markedet her på

Sørlandet. Kanskje til og med juleølet vil bli
tappet på boks i fremtiden, men frykt ei;
flaskevarianten vil også selvsagt bli som den
er.
Kolonnen koster 10 millioner kroner, dvs. den
består mest av nytt maskineri, levert fra Italia.
I disse dager er montering meget godt i
gang, med testkjøring i begynnelsen av
desember, prøvetapping i januar 2012 og
ordinær tapping etter dette. Her bør det
nevnes at CB har fått god hjelp av
fabrikksjefen
på
Hansa,
Alf
Inge
Johannessen.
Det er faktisk en stund siden en ny
tappekolonne er blitt installert på CB. Sist
gang var det i 1994, rett før kretsmester-

skapet (OL) på Lillehammer. I følge intervjuobjektene, har det vært og er mye å gjøre,
men det har vært definitivt kjempegøy å
holde på med dette. Det har vært slitsomt,
men verdt slitet.
Til ren orientering; i dag er over 70 prosent av
ølomsetningen i dagligvarehandelen på boks.
Vi ønsker CB en lang og lykkelig fremtid!
Tekst/foto: Jan Inge Rasmussen

Hansa Pilsner Null%
Det finnes et øl i din nærbutikk
som er ganske så anonym, men
som er verdt å smake på. Hansa
pilsner Null%. Og ja, null % betyr
null alkohol! Men kan en ølvenn
drikke slikt da? Tro det eller ei,
men av og til må en ølvenn ta en
pause. Det kan dreie seg om å
kjøre bil, en kveld med svigers eller
andre akutte grunner. Men altså;
Hansa pilsner Null% smaker øl!
Ordentlig, ekte øl! Forskjellen fra
ekte CB pilsner er kun litt humle vil

jeg våge å påstå. (Og kanskje litt
til). Og hvem er så opphavsmannen til dette det beste av
alkoholfrie øl? Per Bessesen,
selvfølgelig! Mangeårig bryggerimester hos CB. Mannen som
gjennom en årrekke serverte oss
det ene superbe øl etter det andre.
Og på tampen av sin bryggerigjerning laget et godt alkoholfritt
alternativ! Vi lover å komme med
en fyldig biografi om Bryggerimester Per Bessesen i et senere
nummer av Kilden.
Ole Tønder
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Nettstorm for CB på Kilden
Det begynte med en avistittel, “CB vraker Kilden”. For en eneste gangs skyld
hadde gratisavisen Kristiansand Avis en nyhet, og den var urovekkende.
Christianssands Bryggeri hadde tapt anbudskampen for levering til Konsert og teaterhuset Kilden, byens nye stolthet. Vinneren var Ringnes. En idé ble
sådd; dette må aksjoneres mot.

Litt drodling på Facebook på morgenkvisten,
avstedkom opprettelsen av gruppen “Vi som
forlanger CBs produkter på Kilden Konsertog Teaterhus”. Hele tittelen måtte med for at
det skulle gå klart fram at det gjaldt hele CBs
produktspekter, samt at ingen skulle
misforstå meningen med det hele.
De tre musketerene, Per Yngvar Pedersen,
Lennart Lundholm og undertegnede skred til
aksjon med tro på at det kunne tegne seg et
par hundre Facebook-aksjonister. Da vi etter
noen timer passerte 300 var vi overbevist om
at dette ville bli en suksess. Kanskje 400?
En nerve var truffet. Folk var sinte og
forbannet på at byens eget bryggeri var
forbigått. Dermed gikk lavinen. Det strømmet
til “aksjonister” i hundretall. Tusentall. I
skrivende stund har om lag 3200 meldt sin
interesse, og praten går livlig rundt byens
kafe- og pubbord. De eneste som så langt
ikke har gitt lyd fra seg er Kildens
økonomidirektør og øvrige ledelse.
Fædrelandsvennen luktet godt stoff, og
fulgte opp, spesielt i nettutgaven. Svaret fra
øko-sjefen var at CBs tilbud ikke var godt
nok. Det var det, for andre ting kommer også
inn i bildet. Mer om det senere. Vi
musketerene, og noen andre, Kjell Antonsen
nevnt, andre ikke glemt, satt oppe til langt på
natt og klikket inn folk som ønsket å gi sitt
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besyv med i laget. Da vi passerte 2000
skjønte vi ingenting. Vi måpte, geipen hang
på brystet. Men glade, det var vi.
Mange skrev fine bidrag. Etterhvert kom
tegningene og fotografiene. Og noen
manipulerte av fin standard fra Stein Nygård.
Selv fulgte vi opp med kommentarer, ja,
endog vers og viser plusset vi på med. Alt for
den gode sak. Det kom radiosaker, men
lokal-TV glimret merkelig nok med sitt fravær.
Ute på byen ble det overhørt bemerkninger
av typen “Hvis de musikkansvarlige ved
Kilden er like umusikalske som økonomidirektøren kan man like gjerne la være å
åpne”. Noen sure røster hørtes også. Man
trodde visst det var noen guttunger som
hadde funnet på dette. Det fikk artikkelforfatteren til å skrive et leserinnlegg til
Fædrelandsvennen der det ble gjort oppmerksom på at guttungene var henholdsvis
57, 58 og 59 år gamle. Deres bakgrunn
stammer fra presse, forretningsvirksomhet,
idrett og industri. Og alle tre er ihuga
kristiansandere med kjærlighet til byen og
bryggeriet.
- Vi er overveldet over støtten og
engasjementet. Vår oppfordring på vegne av
CB-ølets venner over 11000 medlemmer og
samtlige aksjonister, sammen med deres
venner og familie, er å ikke kjøpe R.......s

Slik bør det være! Et av de mange manipulerte bildene publisert på Facebook. Illustrasjon: Stein Nygård

produkter ved besøk på Kilden. Gå til en av
restaurantene i nærheten som serverer CB
når tørsten kaller, sier de tre ved en av dem.
Som det ble skrevet i innlegget. “Hvis man av
dette skulle forledes til å tro at man er i mot
Kilden og dets framtid, tar man grundig feil.
Konsert - og teaterhuset ønskes varmt
velkommen. Det er vårt. Vi innbyggere eier
det. Og vi gleder oss storligen over hva det vil
frambringe av opplevelser i tiårene som
kommer”. Dette falt et par sjeler litt tungt for
brystet. Det var noen av disse som for en
hver pris ikke vil ha storstuen. Sorry, i den
divisjonen befinner vi oss ikke. Skjellsord og
dess like gis blanke blaffen i. Hører ikke på
det øret!
Det stoppet ikke. Medlemmene tikket inn. Og
tikket inn. Oppfordring til å melde seg inn i
CB-ølets venner ble gitt, og det avstedkom
resultater. Nyskjerrigheten ble vakt hos
enkelte som ikke kjente så godt til oss fra før.
Det må legges til at det kun var facebookmedlemmer, og disse måtte melde seg inn
selv. Dessverre har noen blitt lagt til av andre

igjen uten samtykke. Et par småforbannede
ble det, samt at flere meldte seg ut. Greit nok,
ingen skal være med mot sin vilje. Heller ikke
kan man lage omelett uten å knuse egg, som
kjent.
Det har falt enkelte ved Kilden (ikke det du
holder i hånden...) tungt for brystet at
aksjonen holder stand. Fugler har sunget.
Det tas ikke hensyn til. Vårt mål er at huset
skal huse byens egne produkter. Ikke bare
fordi de er byens, men også fordi de er best.
Og kun det beste er godt nok for Kildens
gjester.
Kampen er ennå ikke avslutte. Den går sin
gang helt til det blir tatt til vettet! Til de som
ikke måtte være medlem; det er bare å gå inn
på aksjonen på Facebook.
Leve Kilden! Kilden leve! Leve Kilden med
CBs prudukter til musikk -og teatergjester fra
by, land og utland!
eb.
KILDEN JULEBRYGG 2011 • 9

Fornøyde med årets juleøl. Fra venstre: Kristian Landsverk, Roar Brekka, Per Yngvar Pedersen, Irene Lye
og Else Marie Rusvik Pedersen

-Ypperlig juleøl
Scenen var Telfords siste fredag i november. Juleølet, det sterke, var nettopp
kommet og skulle prøvesmakes. Man benket seg rundt disken, betalte sine
kroner, fikk glasset, luktet, smakte - hvordan er nå dette?
– Ahh! de har klart det igjen! Rundt fyldig,
deilig, mørkt, sterkt og med en fin ettersmak.
Tidligere på dagen hadde Dagbladet maktet
å ikke gi juleølet mer enn tre på terningen i
sin test. De bommet med hestelengder. Det
fortjener mellom fem og seks. Det eneste
bittelille ankepunktet er ørliten manglende
friskhet, men det er mindre enn en bagatell.
Fire menn og to kvinner, alle i sin aller beste
alder, var samstemte: Dette er nydelig!
Kristian Landsverk, Roar Brekka, Per Yngvar
Pedersen, Irene Lye, Else Marie Rusvik
Pedersen og undertegnede nikket og bifalt
kommentarene som falt rundt de godt
besatte bordene på puben.
Er det noe spesielt med årets utgave kontra
tidligere års tapninger? Kanskje litt. Det er
noe lettere å drikke, får ikke følelsen av
“mektighet” når ølet treffer gane og
smaksløker. Men godt og sterkt er det. Og
det skal det være. Det setter seg fort,
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smakene kommer fram, om det er den ene
eller andre smaken lar jeg jålebukkene svare
på. Man får lyst på en slurk til. Og enda en.
Nettopp slik det skal være når godt øl
avnytes.
Det skrytes mye, og med rette, av Nøgne Ø
sitt juleøl. Det er smakt. Det er også en boks
Aass. Det slås hermed fast at CBs er fullt på
høyde, og vel så det.
Butikkutgaven er også testet. Den er ikke
undertegnedes favoritt, men har definitivt
ingen usmak. Er god, men som mange liker
den, litt “flat”. Den vil sikkert selge godt, og
flasker til julehøytiden skal handles inn. Ølet
egner seg fint til mat, gjerne litt fetere retter,
som ribbe, pinnekjøtt o.l. Den må være godt
avkjølt. Som koseøl og leske-øl går den også
godt.
eb.

Årets julebrygg
Bryggerimester Nils Heggland har i år
laget sitt tredje juleøl som bryggerimester på CB.
Han beskriver årets variant som et mørkt og
fyldig øl. En forskjell fra i fjor er mer karamellmalt, noe som gir årets øl et mer søtlig preg.
Resultatene på de sedvanlige testene har
ifølge Heggland variert fra “midt på treet” til
“veldig bra”. Bryggerimesteren kan også
fortelle at salgstallene i år er gode, noe som
tyder på at forbrukeren er godt fornøyd.
Godt fornøyd er også både CBØVs journalist
og bryggerimester Nils Heggland. Han føyer
likevel til at en “alltid kan bli bedre”. En
meget betryggende innstilling. En stolt
tradisjon hos vårt kjære bryggeri på Grim
føres videre. Ha en god jul med mye godt
juleøl!
Kristian Landmark
Bryggerimester Nils Heggland er fornøyd med
årets juleøl. Foto: Vidar Godtfredsen

MEDLEMSNUMMER:

11.000

Vi gratulerer Kjell Arnstein Skeie med medlemsnummer 11.000, her avbildet med sin velkomstpremie. Selv om Kjell Arnstein Skeie hele sitt
voksne liv har drukket CB-øl, ble han ikke
medlem av venneforeningen før han meget
sterkt ble anbefalt foreningen av sine arbeidskolleger. Som den glade Høvåggutt han er,
kommer han garantert til å holde sitt
medlemsskap velpleiet, og prøve å styrke
sin fra før gode helse ved jevnlig inntak
av CB øl. Vi ønsker ham hjertelig
velkommen i CB-ølets venner!
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En trallemann til
glede og besvær
Vi vet er jula er i emning når velkjente Trallemannen dukker opp i november
med sitt blide åsyn og medbragte trallehjul. Juleølet er på vei. Nå er det her,
som Trallemannen kan fortelle oss. Men som han ikke har lov til å fortelle oss!
Da reklameforbudet mot alkohol ble innført i
1973 forsvant også de årvisse avisreklamene
med Trallemannen i sentrum. Figuren som
varslet de brave borgere av Kristiansand om
at den brusende, mørke væske i klasse 3 med
julenisse og kork, var ankommet utsalget.
Spaltene ble ikke de samme siden, liksom.
Men reklameforbud stoppet ikke kreativiteten
på bryggeriet. Man lot mannen stille opp uten
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øl på tralla, kun nynnende sitt “Trallalla”. Men
det gikk ikke det heller. Byråkratene i
sosialdepartementet var på krigsstien hver
gang man prøvde seg med en liten finte. De
lot seg rett og slett ikke finte ut. Trusler, edder
og galle kom trillende fra de departementale
kontorer. Det hjalp ikke en millimeter å
påpeke at Trallemannen var en mange tiår
gammel tradisjon. Det var som å skvette øl på
gåsa.

Høyt på rangstigen rager edruskapsnemnda
i Kristiansand som i 1977 fikk latteren til å
runge over hele landet. Historien om nemnda
som slo til fikk presseoppslag fra landsende
til landsende. Det begynte med annonseteksten “Her er jeg igjen - ingenting på tralla
men i Tollbodgaten 4 og på bryggeriet. Hilsen
Trallemannen”.
– Det var en ren spøk, men vi fant raskt ut at
edruskapsnemnda ikke var til å spøke med,
selv om “alle” visste hvor man kunne få kjøpt
juleøl, forteller CB-veteran Rolf Wittemann.
En ny finte kom neste jul, denne gang med
teksten “Trallala. Nå er jeg her igjen” (se
faksimile). Da hadde Trallemannen også fått
nye oppgaver. Han trillet ut bryggeriets
populære julebrus. Det måtte vel kunne
passere? Neida. En byborger reagerte på
den syndige trallen, politianmeldte CB og
sendte Trallemannen til Sosialdepartementet
til prøving. Returteksten var som følger: “Den
oppfordrer utvilsomt til kjøp av bryggeriets

alkoholholdige varer.” Trallemannen og
annonsen ble funnet lovstridig.
Dermed var det slutt, over og ut for
Trallemannen brukt i annonseøyemed. Men
produktet, som siden er blitt til produktene siden det nå også lages et utmerket juleøl i
noe lavere alkoholprosentklasse, har ikke latt
seg knekke. Det gjør heller ikke vi, som
propaganderer for juleølet med så høy
stemme som overhodet mulig.
Årets utgaver er prøvesmakt og prøvedrukket. Fasiten er gylden og klar:
Christianssands Bryggeri har klart det igjen.
Ha en fantastisk trallemann-jul, ølvenner av
begge kjønn. Spre det glade budskap til alle
og en hver. Om ikke for annet, så for å irritere
vettet av edruskapsnemnder og sosialbyråkrater!
eb.

Trallemannen Redux
Den legendariske Trallemannen har blitt vekket
til live igjen gjennom streken til Ingunn B. Engen.
Ingunn har illustrert artikler i Kilden siden 2007. For to år
siden kom stripa “Trallemannen”, som har blitt en fast
føljetong i bladet. Denne gangen har ikonet også funnet
veien til forsiden. Selv om Trallemannen fremdeles er
totalforbudt i markedsføringssammen-heng er det godt
han fremdeles kan vise seg frem i medlemsbladet blant venner.
Ingunn er nå bosatt i San Francisco. Hun er opprinnelig
fra Gjøvik, men årene i Kristiansand; blant annet som
pubvert på Javel - gjorde henne til en lidenskapelig CBvenn, med spesielt godt hjerte for Trallemannen.
– Trallemannen. Jeg må nesten bruke betegnelsen jovial denne gangen (uttales joVVial, på
østlandsdialekt). Ikke bare fordi jeg liker ordet, men fordi han jo er umåtelig sådan. Litt som
sørlendinger på sommeren. Når jeg tegner han så tenker jeg på pianøddår og
kashjunøddår og Rolf på CB-kjelleren og hvor mange kasser med ulike forfriskninger fra
CB jeg har løftet, opp gjennom årene jeg hadde på Javel. Siden han er forbudt, på en
måte, så får han i tillegg en bad-ass appell med på slengen. Litt som Batman, og det er jo
bare sexy. X-factor med, og uten tralla si på slep, humrer Ingunn.
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KILDENS PETIT

Når juleølet skal testes
Jeg har lest Juleøltester og filosofert over uttalelser fra ekspertpaneler.
Konklusjonen er enkel: “Det blir jo jul likevel”.
Juleølet. Like selvsagt som Grevinnen og
Hovmesteren, Tre nøtter for Askepott og
Disneykavalkaden. Dette tradisjonsrike ølet
som er bundet opp mot en festtid der smak,
kos og hygge står i sentrum.
Jula består av pinekjøtt, ribbe, medister,
svineruller, rosenkål, sylte, rødbeter, koketorsk, kalkuner, karameller, sjokolade,
marsipan, pepperkaker, surkål, tyttebær og
kakemenn. Slike måltider trenger hjelp ned,
så det ikke blir sittende fast halveis. Derav
eget brygg med litt mer tyngde i for å få ting
på plass: Juleøl!
Jeg har lest Juleøltester. Jeg har talt opp
gamle poenger og lagt sammen på ny, og
riktig filosofert over uttalelser fra ekspertpaneler i vidde og bredde.
Nå kan ikke jeg oppskriften på en juleøl. For
den saks skyld; jeg kan ikke oppskriften på
vanlig øl heller. Skjønt, ei plastbøtte
tomtebrygg har jeg greid å røre i sammen til
en eller annen eksplosiv greie man i disse
biotider sikkert kunne kjørt bil på. Men jeg tar
meg likevel i å filosofere littegranne over hvor
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mange underligheter disse ekspertene greier
smake seg fram til. Når jeg leser hva de finner
av smaker i enkelte ølslag er det kanskje
bedre å drikke melk til ribba ?
Her er VG-nett sin testrapport om CB sitt
juleøl fra i fjor:
“Christiansands-bryggeriets juleøl er brygget
på kjærlighet og kildevann, i følge CB.
Panelet mener at det har blitt et friskt øl med
mye sødme, og at det smaker sjokolade med
en bitter avslutning og tydelig brent duft og
smak. Fin balanse. Passer perfekt til
svineribbe.”
Her er det nokså tydelig, spør du meg, at
ekspertene er oppvokst på svidde koteletter
etterfulgt av sjokoladepudding.
VG-nett valgte ut Aas Bryggeris juleøl til
vinner, og kommenterte slik:
“Deilig, deilig, deilig, jubler panelet, og strør
om seg med flere rosende ord. «Akkurat
passe sødme. Lukter sjokolade og karamell.
Smaker rosiner. Varmer godt.» I følge
bryggeriet har ølet en rik maltduft med
aromaer av julens krydder, og dette går rett
hjem hos panelet. «Det perfekte hyggeølet»

sier de. Men i følge bryggeriet passer det
også til den tradisjonelle julematen. Spør du
meg? Panelet er tydelig veldig glade i
pepperkaker og julekake med rosin.
Et annet panel har dette å si om Berentsens
Julefnugg, vinner av årets juleøl i 2007:
“God og balansert kryddersmak. Kaffe og
anis er med på å gjøre dette til en bra juleøl.
Middels maltfylde.”
Her er det tydelig man har hatt ungdom i hus
som har forsynt seg av ølet og spedd på med
kaffe?
Jovisst er CB sitt juleøl også en vinner i
mange tester. Men jeg innrømmer en viss
hang etter å begynne sile øl, før jeg drikker
det, etter denne beskrivelsen fra Aprètif sin
test av 2010 ølet:
“Farge og duft: Mørk brun. Veldig rik men
samtidig elegant duft med innslag av rått
kjøtt, røyk, malt, krydder, tørket frukt og toast.
Smak: Stort anslag, flott bitterhet, god fylde,
flott friskhet, sitter veldig godt og lenge.
Vurdering: Et flott juleøl. 88 p”
Hva testpanelet gjorde før og under denne
testen, i tillegg til å droppe brødskiva si i
glasset, slukket sigaretten, spytta rosiner og
tygget seg i tunga vil jeg ikke tenke på.
Jeg avslutter herved denne runden med
følgende beskrivelse av CB sitt juleøl, årgang
2010:
“CB juleøl: CB koster kr. 28,60 og har en
styrke på 6,5%. Svartbrun på farge og når
ølet kommer i munnhulen skjønner du at det
er av en helt annen kvalitet enn Hansa og
Ringnes. Et fruktig øl som har julekarakter. Et
godt øl med litt sødme og som har en
bitterhet kommer til kjenne etter hvert.
Passer godt til julemiddagen.”
Hvorpå panelet, etter å ha smakt seg
gjennom en rekke ølsorter før de kom til CB
sitt juleøl uttalte: “Det blir jo jul likevel”
Om man her ser bort fra at man har mistet
mandarinskall i ølet, er dette en test man
meget vel kan si seg enig i? God jul!
Hege Anita Aarvold

SMÅTT OM ØL
Alkoholreklame til besvær
Helsedirektoratet har fått mye fortjent
kritikk for vedtakene mot Bryggeriforeningen og Aass bryggeri. Vedtakene
går ut på at de ikke kan ha omtale og
bilder av sine produkter på egne
hjemmesider, eller lenker til andre som
omtaler deres produkter. Og vi husker
med lattermild gru at CB sitt eget ølutsalg
ikke kunne ha reklameplakater opphengt
inne i butikken!
CB-ølets venner er ikke for frislipp av
reklame for alkohol, men vi er sterkt for at
litt fornuft kunne tilflyte byråkratene i
Helsedirektoratet! Som de fleste lørdagsaviser med egne vinsider, må også
produsenter av øl på sine nettsider kunne
informere sine lesere om hva sine
produkter kan brukes til i matveien uten
at storebror skulle legge seg opp i det.
Og vi har heller ikke glemt utenlandske
annonsører, utenlandske tidsskrift osv.
Dessuten irriterer det at Vinmonopolet
fritt kan reklamere for sine produkter, selv
om de samme produkter er forbudt å
vises på den norske produsentens
hjemmeside! Forstå det den som kan. Vi
kan ikke.

Vi er med i Grasrotandelen
CB-Ølets venner er med i Grasrotandelen til Norsk Tipping. Ved å melde
seg på under CB-Ølets venner får vi en
liten andel av tippeoverskuddet. Spør om
hvordan der du leverer dine tippekuponger.
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Velkommen til puben for det voksne publikum!

Vi ønsker alle våre gjester en riktig god jul!

B

L

ensgate 19B - Telefon 38 07 48 90 - www.victoriapub.no
Åpent hver dag fra kl 09.00 - Søndag fra kl 10.45

AG T.O.M. SØNDAG • BILJARD • DART • BOWLING (WII) • FOTBALL PÅ STORSKJERM

RÅDHUSGATA 15 - KRISTIANSAND - TELEFON 38 02 74 70
Åpningstider: Mandag-torsdag 10.00 - 24.00
Fredag og lørdag 10.00 - 02.00 Søndag 10.00 - 24.00
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Norsk jul ca år 1600
For dem som synes at fråtseriet er stort i dag, se til år 1600, da åt og drakk
folk minst dobbelt så mye som idag!
Etter århundrer med et tungvint og meget
arbeidskrevende hushold, ble 1500-tallet det
århundre som revolusjonerte det meste i
hverdagen. Dette hadde tre forskjellige
årsaker, glasset ble tatt i bruk for å skjerme
ildstedet, bruk av brennevin og krydder ble
billigere og den katolske innflytelsen
forsvant.
Spesielt det billige brennevinet, og
katolisismens minkende grep på alles
hverdag gjorde at fylla florerte utover 1600tallet. Alle hadde råd til brennevin, også de
fattige.
Men livet levdes for de fleste på
landet. Og der dyrket de korn som de
omgjorde til øl. Og øl var allemannsdrikk. I år
1600 drakk alle nordmenn i gjennomsnitt
1680 liter øl! 8-10 halvlitere om dagen var
vanlig! Barna fikk litt mindre. De spiste mye
også på den tiden. Mye mer enn i dag.
Vanligvis sto folk opp med sola, drakk litt øl
og spiste litt brød, jobbet noen timer for så å
ha frokost ca kl 07.00. Klokka 09.00 var det
middag, deretter jobb noen flere timer før litt
mat og jobb igjen før dagens andre varme
måltid ca klokka 16. Etter dette var de fleste
ikke så edrue lengre, og dessuten gikk solen
ned så da var det på tide å legge seg. Det var
når peisglasset kom at lyset forlenget dagen
innomhus, og at det siste måltidet kunne
inntaes senere. Spesielt vinterstid. Derfor
hadde også årets 2 store fester med lyset å
gjøre.
Den første var jula, da skulle lyset komme
tilbake. Den andre var midtsommerfesten.

Men jul ble også feiret til minne om Jesu
fødsel, og det var den første dagen i det nye
året. Og det ble feiret. Det begynte som regel
meget pent og pyntelig. Juleaften var dagen
for å vaske seg, gjerne med badstu, skifte
undertøy og stelle huset. Middagen var
rimelig enkel denne dagen og begynte ikke
før sent på aftenen. Gaver ble byttet, for
vanlige folk var det mat eller drikkevarer.
Rikfolk ga dyrere gaver hvor det var viktig at
verdien var opplyst.
Julemorgen var som nevnt også årets første
dag, og startet med messe. Det fortelles at
prester som hadde lang vei fra kirken, først
måtte innom gårdene på veien og bli traktert
med årets øl. Og jo flere gårder, osv. Det
kunne være hardt å være prest i jula, for ølet
var sterkt!
Etter julemiddag og skålen for det nye året,
og Kristus, begynte feiringen. Gjerne 14
dager til ende. Det ble de fleste steder holdt
Julestue. Med leker og drikking. Drikking og
knusing av glass. Og på an igjen neste dag.
Det gikk så vilt for seg etterhvert at
myndighetene etterhvert satte foten ned for
Julestuene, som mer og mer var en orgie enn
feiring av Kristus. Men da har vi nådd frem til
år 1730. Likevel fortsatte det, for som de sa:
Julespy var glemt før faste!
Så, for de av dere som synes at fråtseriet er
stort i dag, se til år 1600, da åt og drakk folk
minst dobbelt så mye som idag! Skål! Og
god jul!

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
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Meltdown Media | Foto: Stian Herdal

Årets
julegavetips!
VENNENES
UTVALGTE

Akevitt

-cb ølets venners egen akevitt

DU FINNER DEN PÅ VINMONOPOLET
Varenummer: 5941502

Ølquiz
Bouillabaisse
Middelhavets berømte fiskesuppe, fiskerett er det vel riktigere å kalle den, kan vi
her hjemme ikke lage helt som originalen.
Vi mangler de spesielle fiskesorter som er
med på å gi den sin karakteristiske smak.

I disse juletider er det alltid
stas å knekke noen julenøtter
1. Hva er øvre alkoholprosent for øl tillatt
solgt i butikk?
2. Hvilke ingredienser finner man i øl
brygget etter Renhetsloven av 1516?
3. Øl kan etter produksjonsmåte deles inn
to hovedkategorier. Hvilke?

Til gjengjeld har vi rikelig tilgang på
fiskesorter som egner seg utmerket til en
god rett. Jo flere fiskesorter, dess bedre.
De lettkokte has oppi gryten senere enn
de som trenger lenger tid, fordi vi skal ta
opp fiskestykkene etter hvert og servere
dem for seg på store tallerkener.

4. Pilsner Urquell er også kjent som urpilsen, og ble første gang tappet i 1842 i
byen Plzen, som ligger i?

Fiskesorter som egner seg, er blant annet
flyndre, steinbit, torsk, hvitting (villing),
makrell og ål. Hummer, krabbe, reker og
blåskjell bør også være med.

6. Pils (vanlig pilsnerøl) skal ideelt serveres
ved hvilken temperatur?

Fiskestykkene tas opp og serveres for
seg, mens suppen øses direkte fra en
glovarm terrin over i like varme
tallerkener, som hver er tildelt en loffskive.
Drikke til? Ikke spør så dumt!
eb.
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7. Ølglass skal ALDRI benyttes til?
8. Verdens største ølprodusent er?
9. Hva er humle?
10. Hva er humlens oppgave i øl?
11. Til søt dessert kan man med fordel
drikke hvilken ølsort?
12. Hvilket europeisk land er kjent for sin
store variasjon av ølsorter?
13. Verdens sterkeste øl, Utopias, holdt i
2007-utgaven hvor høy alkoholprosent?
14. Oktoberfest arrangeres i hvilken by?
15. CB ble grunnlagt i hvilket år?
Fasit 1. 4,75 2. Malt, humle, gjær og vann 3. Overog undergjæret 4. Tsjekkia 5. 0,7-2,75 6. 4-8 grader
7. Melk 8. Anheuser-Busch Inbev 9. En slyngplante
10. Tilføre bitterhet og aroma 11. Bokkøl 12. Belgia
13. 27% 14. München 15. 1859

Først freser man et par oppskårne løk og
noe purre i olje, sammen med en knust
hvitløkbåt, to skinnfrie tomater, et lite
stykke laurbærblad, salt, pepper, safran
(gurkemeie går an i en skjøt), litt
appelsinskall og de fiskesorter som
trenger lengst kok. Kokende vann helles
over til det dekker. et hele kokes sterkt i
fem minutter. Så er tiden inne til å ha
resten av fisken opp i gryten. Det hele gis
fem minutters ny koking og retten er
ferdig.

5. Øl i butikk deles inn i klassene a, b, c, d.
Hvilke alkoholgrenser gjelder for klasse b
(lettøl)?

LEGG BYTUREN TIL BAKGÅRDEN BÅDE &
Vi serverer både klassisk pubmat & god norsk husmannskost.
Rikholdig utvalg på både fat & flaske
Alle rettigheter - Åpent hver dag fra kl. 15.00. Lørdag fra kl. 13.00

FRA MENYEN:

EN HALV KILO
T-BONE STEAK
Serveres med bakt potet
salat og kryddersmør

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

Pubvert Tor Olaisen troner disken på Victoria Pub.

Ti år med Victoria Pub
Har du noen gang gått rastløs, fyllesjuk og tørst i Markens en formiddag?
Har du hatt angst og redd for å bli sett? Hvor skal du gå? Vicoria Pub midt
i Markens like ved torvet er den geniale løsningen.
Og er du på den annen side lett og munter til
sinns og ønsker hyggelig lag i sosialt samvær
- er Victoria Pub også løsningen. Her kan du
sitte ute og nyte en kald og skummende CB
i Dampbageriets koselige bakgård - eller lunt
og skjult inne i pubens brune lokaler.
For oss godt voksne er det først og fremst en
formiddags/ettermiddagspub hvor du kan
møte likesinnede og mindre likesinnede for
utvekslinger om mangt og meget. Her finner
vi sjøfolk med rustne minner fra havner i
Singapore til Helsingør, fra Aberdeen til
Hirtshals, og her kan du møte folk på 60 år
som har seilt på det blå hav i 50 av dem.
Utvekslinger om dagens avis kan godt foregå
på tvers av lokalet. Eldre durkdrevne
pensjonister har sin egen plass i en krok av
lokalet for et glass eller to og kommenterer
gjerne med skråblikk på dagens tilstand.
Ølet er alltid godt og skummende friskt.
Grunnen til dette, sier eier Oddleif Andersen,
22 • KILDEN JULEBRYGG 2011

er bud nr 1: Glassbehandlingen - og pubens
friske kjøleanlegg med tre agregater. Victoria
er den puben som selger mest øl i
Kristiansand, bare for å ha sagt det (Vi må i
sakens natur legge til at det også tilbys andre
ølsorter fra fjern og nær, f.eks Victoria Bitter
fra Australia til den skotske Innis & Gunn).
Her kommer alt godtfolk sigende inn til faste
og mindre faste plasser. Bankfolk tar sin
formiddagskaffe her. Puben er praktisk
tilrettelagt for rullestoler og uføre, noe som
ofte skaper trafikkkaos i døra.
Når det er Startkamp møtes borte- og
hjemmesupportere til grilling og diskusjon
om lagets muligheter for enten nedrykk eller
medalje. Startspillerne løper for øvrig
omkring med strømper med Victoria-logo.
En absolutt viktig del av pubens popularitet
og sjel ligger i betjeningen. Her troner

pubvert Tor Olaisen. Tinnheias store sønn,
sier vi bare. Tor har evnen til å behandle alle
kunder med oppmerksomhet og vennlighet,
og flittig kontrollerer han pubens ve og vel til
kundenes store tilfredshet.
Kveldene, og spesielt i helgene skiftes mye
av klientellet ut. Da spilles det opp til dans
med levende musikk fra lokale, såvel som
tilreisende musikere. Et populært innslag for

SMÅTT OM ØL
Øl kan bremse demens
Gode nyheter? Hvem sa at det nyttet å
drikke for å glemme? For første gang er
det påvist en klar positiv sammenheng
mellom et lett, men jevnlig, alkoholforbruk
og hjernens funksjon i alderdommen.
Resultatene av forskningsprosjektet ble
nylig presentert i fagtidsskriftet Neurology
og på et seminar om øl og helse i Brussel.

Svensk ølbransje i harnisk
over utydelig lovverk

Victoria Pubs koselige bakgård

alle danseglade voksne. Folk siger inn fra
utkantstrøka og dalstrøka innafor for å få seg
en svingom - eller kanskje en kjæreste for
kvelden.
Biljardbord, sjakk, dart og andre spill er alltid
tilgjengelig.
Dessuten
er
Inger-Lise
McDonald en dreven organisator av
skiftende kunstutstillinger av amatører og
semiproffesjonelle av ulik sjanger og kvalitet.
At Oddleif og Tone tar godt vare på sin
brogede forsamling av stamgjester er en
kjensgjerning. Julebord, ostekvelder og
sommergrill er noe av tilbudet. Ekskursjoner
til inn- og utland med gjestene er den del av
pubens filosofi. Generøsitet er bare
forbokstaven.
Tilslutt en advarsel fra en av pubens mer
erfarne gjester: “Gå ikke på jobbintervju med
Victoria-caps på hue”.
Vi ønsker puben til lykke med de neste 10 år.
Tekst: TD og HFH
Foto: Heiki Røseth

Det er ikke bare i Norge at debatten om
alkoholreklame går høyt. Bransjemagasinet Aperitif melder at den svenske
serverings- og bryggeribransjen nå raser
over det utydelige regelverket omkring
markedsføring av alkoholholdige produkter, som fører til vilkårlige tolkninger av
hva som er lov og ikke. – Hvordan skal
man tolke lovtekster om at reklamen ikke
skal være “påtrengende” eller “oppsøkende”, spør Flavia Bergström, Brand
manager i Altia Sweden, eksempelvis. På
samme måte som i Norge er også
problemstillingen med at utenlandske TVkanaler kan sende alkoholreklame mens
svenske produsenter ikke kan, svært
aktuell.

Styrket norsk eierskap i
Hansa Borg Bryggerier
Borg Invest øker sin eierandel i Hansa
Borg Bryggerier fra 60 % til 75 % ved å
kjøpe Spendrup Invests aksjepost. Fra
2002 har Borg Invest, som kontrolleres av
Egenæss-familien fra Sarpsborg, eid 60
prosent av aksjene i Hansa Borg
Bryggerier. Danske Royal Unibrew A/S og
Spendrup Invest AB har hatt poster på
henholdsvis 25 og 15 prosent.
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