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Nok en sommer har flydd forbi.
Ikke så regnfull og trist som den
forrige, men som tidligere har
det også denne sommeren blitt
behørlig passet på at
væsketapet er blitt balansert
med vårt kjære og velsmakende
kildevann.
som tidligere år er vannhull blitt
lagt ned og nye vannhull er
kommet til. Av kjære nye
plasser så er det vel
“Makrellen” som er det siste
som er åpnet. Fra å selge små
brune til å ta med i båten er
lokalene etter Skaiaas på
brygga omgjort til en koselig og
stor restaurant. Med riktig øl i
kranene, god mat og
representable priser ønsker vi
Geir riktig til lykke med denne
nyåpningen!

I år ble det dessverre ingen
Quartfestival. Det er mange
festivaler å velge mellom og likt
med våre vannhull så ønsker vi
jo ikke at disse festivalene faller
bort. Vi trenger dem for å ha et
mangfold og trekke folk til
sommerbyen Kristiansand for å
smake på “Verdens beste øl”
som vi i CB-ølets venner mener
at det er.

Å være CB venn i disse dager er
faktisk morsomt. Bryggeriet går
bra og går inn i sitt 150 år som
tilsier at dette er et jubileum
som skal feires og sette spor
etter seg. Tilbakemeldinge fra
Konsernet tilsier at vi har noe å
glede oss til. Forhåpentlig ser vi

frem til også i dette jubileumet
få et eget Jubileumsøl fra CB. Vi
håper, tror og ser frem til dette
med spenning. Vi må huske at
sist vi hadde et jubileum (125
år) fikk vi et velsmakende øl
som overlevde jubileumsåret og
lesket oss i mange år før det ble
tatt bort, til manges sorg.

Som sagt vi har mye å glede
oss over, og se frem til i den
kommende tiden.

Et lite påmindene ord til slutt..
Meld din nye adresse slik at vi
får oppdatert disse. Det går
veldig mye til, og til våre A -
medlemmer som betaler for å få
tilsendt informasjonn hjem. Får
du ikke posten er det kanskje
adressen som ikke er korrekt.
Vi sendte sist ut 268 stk kilden
og fikk ca 35 stk i retur med
ukjent adresse.
Ta deg i nakken, rett opp
adressen om du ikke får tilsendt
KILDEN og annen informasjon.

Ha en fin CB høst! Studer
aktivitetskalenderen og delta i
våre arrangementer.

Hilsen

Øyvind Lund
Leder, CB-ølets venner

Kjære CB-venner
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På nasjonaldagen var det en artikkel i en
lokal russeavis som fikk vår oppmerk-
somhet. Overskriften var ”Årets øltest” og
som forventet var testen bare ment som
tull og tøys rundt 13 flasker øl.

Viktigste poenget nest etter å bli full var å
gjenkjenne CB pils. Underveis hadde
testpanelet det tydeligvis veldig morsomt
og kommentarene var underholdende nok
mens ølene stort sett smakte bedre og
bedre jo mer man drakk. Pilsner Urquell ble
omtalt som utvanna Guinness og om
Kilkenny kom følgende uttalelse: ”Redak-
sjonen oppdaget i ettertid at dette faktisk
ikke kvalifiserer som øl, ettersom det
merkelig nok heter ale”. At ingen hadde
klart å gjenkjenne CB og dermed kunne
kåre denne til vinner var testens eneste
nedtur. Dette er jo greit nok i denne
sammenhengen og avspeiler jo bare dette
alderstrinnes holdning til alkohol. Å drikker
en kasse øl på 24 timer kvalifiserer for noe
i lua og ellers skal alkoholen være billig og
det er bare en fordel om den smaker minst
mulig.

Det er vanligvis senere i livet man lærer seg
å sette pris på særegenheten og smaken til

et kvalitetsprodukt. At man kjenner
alkoholens virkning i mer eller mindre grad
er bare en faktor, mange vil gjerne ha noe
mer på veien. En person som bestiller en
kraftig humlet IPA eller en godt brent Porter
som kanskje koster det dobbelte som en
pils men nytes over tre ganger så lang tid
har et annet forhold til alkohol. Men dette
er noe man venner seg til over tid, mens
smaksløkene trenes opp i takt med et
ønsket om å utforske nye smaker. Noen
mennesker velger å ikke bry seg om denne
utforskningen, for andre kan det for
eksempel være vin, whisky, Cognac, øl
eller gjerne oster som gir den helt store
personlig opplevelse. Til manges glede
finner vi i dag mange gode informative
tester i ukeblader og aviser hvor
profesjonelle skribenter skriver seriøst om
våre favoritt emner. Men dessverre må vi
også konstatere at når vi kommer til
temaet øl så dukker det fortsatt opp
”ekspert tester” som minner litt for mye på
nevnte russeavis.

Erik Dahl og Yngvar Ørebek
NORØL - Norske Ølvenners Landsforbund
Illustrasjon: Ingunn B. Engen

KILDENS GJESTESPALTE

Øltesting
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Alle struper gledet seg
Så skjedde det altså, CB-ølets venner rundet sine tørste tjue år for nogle uker
siden. Valplassen var der det hele startet i hine hårde dage, nemlig Telfords
Pub. Og det ble en feiring i tråd med våre beste tradisjoner, duggende friskt
med godt i glass og suppeskåler.

Hva man husker best fra den skjønne kveld
kan best oppsummeres på følgende vis:
Medlem nummer 1, mannen fra hvem vi
skylder så meget: Even Ruud!
Hva gjorde så han, som får en til å hyle av
begeistring? Jo, venner, han tenkte noen
sekunder. Even tenkte! Så hadde han tenkt
ferdig. Konvolutten han nettopp hadde
mottatt fra leder Øyvind inneholdende en
reise til Dublin, verdt masse kronasje, skiftet
eier.
- Dette har jeg ikke fortjent, sa den gode
mann.
Det hadde han selvfølgelig, men Evengutten
mente en annen fortjente takkegaven enda
bedre.
- Sylvi, denne reisen skal du ha. Du fortjener
den så til de grader, sa han – eller noe sånt -
fritt etter hukommelsen.

Som sagt, så gjort. Konvolutten skiftet eier,

og vår leder gjennom mange år, Sylvi
Langholm, ble den nye eier.
Så mye fikk hun ikke sagt til takk, faktisk.
Noen ord kom, men mange ble nok stoppet
av slike klumper som har en tendens til å

dukke opp i halsregionen ved sådanne
anledninger. En og annen tåre i øyekroken var
også å få øye på.
En storartet gest, Even Ruud! Og en fortjent
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hyllest til ei som har lagt ned bøttevis med
arbeid gjennom mange, mange år for vår
ringe forening.
Even leve! Sylvi leve!

Og det var taler og godord fra den ene og
den tredje. Korte taler faktisk. Godt var det,
vi var for pokker ikke tilstede for å høre på
langhalm. Vi hadde andre og bedre ting å
foreta oss, glede over perlende drikke fra
bryggerienes bryggeri og heidundrende
nydelig Reinertsens fiskesuppe ikke minst.
Herved en uforbeholden takk til Fiske-
eksperten Reinertsen på brygga.
Reinertsen leve!

Våre venner udi det musikalske var selvsagt
tilstede. Festes kjørte løs for full pøs.
Ikke en god fest uten St. Patricks, heller ikke
ved dette høve. Gutta var som vanlig i solid
form uten å kikke på klokka ettersom
kvelden stadig krøp nærmere.
De musikalske leve!

Småpraten flagret rundt bordene og over
disken. Verdensproblemer ble ikke løst
denne gang, for de har vi jo løst før over en
pilsner eller fem i kristiansands mange
vannhull ved alle andre anledninger. Men vi
var der da det skjedde. Da CB-ølets venner
rundet tjue. Lykkelige vandret vi ut i natten,
vi som i ettertid kan si: -Jeg var der! Så kan
alle andre bare ha det så godt.
Oss leve!

Tekst og foto: Erling O. Berge
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Jeg er blant annet fascinert av gamle
westernfilmer – og måten kulissene ble laget
på. Kun fasadene ble satt opp, støttet opp av
stokker, planker og andre nødvendige
innretninger. Disse kulissene ble brukt om
igjen og om igjen – for å redusere utgiftene til
små og store filmselskaper. Om ølet eller
whiskyen som fløt i saloonslagsmålene var
ekte, sier historien lite om.

I forbindelse med mange og ofte sinte

innlegg i byens avis/er omkring det
nåværende og fremtidige pengesluk som kan
ramme KILDEN (ikke den du holder i
hånden), blir det for meg svært enkelt å
komme med følgende forslag til en
konstruktiv løsning på nåværende og
fremtidige pengeproblemer.
Foreslår at en beholder selve hovedinn-
gangspartiet, les; smørsiden/portalen/tem-
pelinngangen - selvsagt forsvarlig godt
støttet opp med vakre pilarer både foran og

EN KILDE(N) TIL BESVÆR

JAN INGES CORNER
I hver utgivelse av Kilden kommer CB-venn og tidligere redaktør, Jan Inge Rasmussen med sine refleksjoner i

en egen spalte. Denne gang med noen ord om Kilden.
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bak. Selvsagt bør videre utbygging av selve
tomten fortsette, da med tanke på store og
gode utendørsforestillinger. Fjæreheia kan
leies ut eller selges.
Hvis snøen tilfeldigvis skulle komme dalende
ned en vinter, kan man arrangere flotte
skuespill som trenger ekte snøkulisser. De
finnes, for eksempel “Reisen til Julestjernen”.
Man trenger heller ikke spesielle
kjølesystemer til forfriskningene, hvis
publikum skulle f. eks få lyst på en dugg og
snefrisk juleøl (fra CB).
Hvis fremtidige oppsetninger skulle innholde
et fnugg av sørlanderi, kan deler av
oppsetningen legges til det salte hav med
fasaden som en vakker bakgrunn. Her trengs
ingen lydkulisser, de er der.
Min fantasi stopper ikke her. Utendørs 500
meters bane på kalde vinterdager. EM og VM
på skøyter kan endelig arrangeres på
Sørlandet. Mobil hoppbakke kan bygges, tas
ned etter behov og leies ut etter behov. Jeg
ser for meg et overrenn, fundamentert i
Odderøyas historiske fjell, der vinter og

sommerhopprenn kan arrangeres. Om
sommeren vil et praktfullt syn åpenbare seg.
Hver gang en sportsatlet kommer seilende ut
av hovedutgangen, vil hun eller han bli møtt
av omkransende marnaputrende småbåter
med CB-øl i en snor eller to.
Når det gjelder det gamle teateret, behold
dette, bruk det fremdeles til mange og
kvalitetspregede forestillinger. Arranger
oftere konserter med nye talenter, med
minimale utleiepriser. Velger foreløpig å
stoppe her.

Jeg tror jeg går ned på Silokaia, setter meg
på bryggekanten – tar en liten brun CB i skjul
– og undrer meg videre om dette absurde
livet vi lever.

Til lykke med KILDEN og til lykke med vår
KILDE.

Tekst: Jan Inge Rasmussen, evig optimist
Illustrasjon: Ingunn B. Engen
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For et bryggeri er godt
vann av stor betydning. I det
opprinnelige skjøte i 1859 fra Jacob Mørch til
handelshuset Christiansen & co står det
blandt annet:
“Kjøberneskulde derhos have uhindret
Adfgang til hvilketsomhelst punkt og i
hvilketsomhelst Retning over de mig
tilhørende Eiendomme, selv om disse
fremtidig maate komme i annenmands
Besiddelse, i en saadan dybde, at
pløyninguhindret kan foregaa, at anlægge
fornøden vandledning for derved til
hvilkensomhelst Tid at forsyne Bryggeriet
med fornødent vand, hvorsomhelstdette
findes paa eiendommen Grim med
Underliggende , Dogat dette vand ikke maa
benyttes til dermed af kjøberne at drive
Maskineri med Vandtryk og at Vandledningen
skal være ferdig inden 1 - eet - Aar fra dens
paabegyndelse , medens Reparationer til
enhver Tid kunde foregaae. Vandlednings-
rørenes diameter maa ikke overstige 2 1/2
Tomme, dog skal det være D. Herrer
Christiansen & co, tilladt at lægge 2 rør ved
siden af hinnanden, i hvilket tilfælde hvert
rørs diameter ikke maa være større end 1 1/4
tomme.

Nedleggelsen af rørene bør om muligt
foregaa paa en Aarstid, at ikke brugerne af
jorden paaføres unødig skade”.
På denne måte hadde bryggeriet vann-
tilførsel fra Møllevannet helt til det ble
tilkoblet komunalt vannverk som komm med
en rørledning fra Stampene i Baneheia rundt
1844/45. Bryggeriets tilkobling må ha
kommet rundt 1890 årene.

Vårt gode kildevann ble funnet etter at
bryggeriet drev prøveboringer i 1932 og fant
vårt rene klare kildevann som blir benyttet i
dag. På 32 meters dyp - 27 meter under
havets overflate ble dette krystallklare vannet
med 0 bakterier funnet, vannet holder 9
grader året rundt.

Tekst: Øyvind Lund
Kilde: Christiansand Bryggeri 125 år
Illustrasjon: Ingunn B. Engen

Aqua Vita
Livets vann det er det vi føler når
vi nyter produktene som kommer fra
vår kjære kilde som vi er så stolte av.

KILDEN HØSTBRYGG 2008 • 11
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ESA godtar ikke grunnavgiften
på engangsemballasje

Vi har tidligere indikert at vi regnet med at
EFTAs overvåkningsorgan – ESA ikke kom
til å godta den norske særordningen med
grunnavgift på engangemballasjen. Vi
siterer her direkte fra pressemeldingen:
”The Norwegian system for taxation of
beverage packaging consists of two
elements: first, a general environmental
tax (miljøavgift) that is applicable to all
beverage packaging, and secondly, a so-
called base tax (grunnavgift), which is
levied only on beverage packaging which
is not reusable in its original form. Norway
has not provided documentation
confirming that re-use is more
environmentally friendly than recycling. ”

Nye øl i butikk

Fra de som tråler butikkhyllene landet
rundt har vi fått informasjon om en rekke
nye øl, hovedsakelig fra Centra, Ultra og
Middelthon. Blant utvalget kan vi nevne
Adnams Gunhill, Adnams Lighthouse,
Adnams East Green Carbon Neutral,
Nethergate Umber Ale, Nethergate Suffolk
County, Meteor Export, Fullers Discovery,
Fullers London Pride, Neumarkter
Lammsbräu Glutenfrei, Birra Menabrea
1846 og Iki Beer (med grønn te) fra
Belgiske De Proefbrouwerij. Det skulle
med andre ord ligge an til en travel måned
for de som bare må smake alt. Kjenner vi
Cardinal rett er hele batteriet på plass
der allerede. I samme slengen kan vi også
nevne at Pokal pilsner er observert på
Coop, denne erstatter Odin, da Coop
hadde behov for å ha et eget merkenavn
på ølet.

N O T I S E R F R A N O R S K Ø L B R E V AKTIVITETSKALENDER
CB-ølets venner høsten 2008

Pub Quiz
Første fredag hver måned er det Quiz
på Telford’s Pub kl 20.00. Påmelding
av lag gjøres på stedet. Alle er
hjertelig velkommen!

Besøk på CB-kjelleren
Følgende datoer skal vi på
Bryggerikjelleren:
Fredag 31.10.08 kl 19.00
Fredag 12.12.08 kl 19.00

Bindende påmelding på Telford’s Pub
(kr 50,- som inkluderer transport til og
fra CB)

Ut på tur
3. – 5. oktober: Tur til Dublin
Påmelding til Øyvind Lund på tlf 98 44 23 11

5. – 7. desember: Danmarkstur med
julebord
Påmelding til Øyvind Lund på tlf 98 44 23 11

The Nottingham Police Pipes and Drums
Band falt helt for vårt kjære CB produkt
og CB ølets leder Øyvind Lund (med
bjørneskinnslua) ble valgt til “æresmedlem
og leader” for å representere et slikt godt
og velsmakende produkt.
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De store har blitt større

Den belgisk-brasilianske øl-giganten
InBev har kjøpt det 156 år gamle
amerikanske ølkonsernet Anheuser-
Busch som blant annet produserer
Budweiser og Bud Light. Etter lange
forhandlinger ble budet høynet fra 65 til 70
dollar pr. aksje og verdens største
bryggerikonsern Anheuser-Busch Inbev er
en realitet. Totalsummen på 52 milliarder
dollar er det tredje største utenlandske
oppkjøpet i USA’s historie. Brasilianeren
Carlos Brito (48) fra InBev inntar sjefstolen
i det nye konsernet og har uttalt at han
ønsker å gjøre Budweiser til et globalt
produkt, og ønsker å være konkurranse-
dyktig i samtlige av verdens ølmarkeder,
deriblant Kina. Vi har hørt fra enkelte mer
”patriotiske” amerikanere at de frykter at
deres ”all American” favorittøl skal endre
profil og bli mer Belgisk. Vi er ganske sikre
på at de ikke har noe å frykte.

Boston Beer Company er det
største amerikanske bryggeri

Etter at InBev tok over Anheuser-Bush er
ikke dette lenger å betrakte som et
amerikansk eid bryggeri. MillerCoors er
styrt fra Canada og SABMiller er som
kjent enten Sør Afrikansk eller Engelsk,
avhengig av hvordan man velger å se det.
Dette plasserer Pabst på fjerdeplassen
målt i volum, men det faktum at de ikke
eier et eget bryggeri, men lar Miller’s
kontraktbrygge for dem, gjør at de ikke
teller i denne sammenheng. Da sitter vi
altså igjen med Boston Beer Company
som det største amerikansk eide
bryggeriet. Boston Beer som er mest kjent
for å brygge Samuel Adams porteføljen er,
selv om de er forholdsvis store, av mange
fortsatt regnet som et bryggeri som ligger
nærmere håndbrygger tradisjonen enn et
fabrikkbryggeri.

N O T I S E R F R A N O R S K Ø L B R E V
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I alle tider har ølet og øllignende drikker vært
en viktig del av den daglige historie – og det
er av høy nødvendighet at KILDEN
oppsummeres menneskets merkverdigheter
også i forhold til drikking, lover og utvikling av
bryggerinæringen generelt i gamle Norge. Vi
begynner for ca. 700-800 år siden.
I middelalderen var det skjenkesteder i
byene. De var ofte drevet av kvinner,
”mjødkoner”. Særlig var Bergen rikt utstyrt
med slike, den var jo selve Hansabyen, og
drev en velutviklet handel. Etter loven ”kunne
hvert hus i byen være en kro”. På slutten av
1200-tallet hadde ølbryggerne, de såkalte
”heitumenn”, sitt eget laug i Bergen. Det ble
oppløst ved Eirik Magnussons retterbot 9.
mars 1295, som forbød alle
sammensutninger av håndverkere. Ikke før et
stykke inn på 1300-tallet hører vi på ny om
yrkesbryggere.
På 1400-tallet overtok disse bryggingen i
byene, mens bøndene holdt tradisjonene
levende på bygdene.

Sosialøkonomen Kong Sverre
Den landflyktige svenske erkebiskop Olaus
Magnus forteller på midten av 1500-tallet om
den store innførselen av tysk øl til Bergen.
Det tyske ølet var bedre enn det hjemmelige
og kom fra byer som Bremen, Lubeck,
Rostock og Wismar. Tyskerne brygget ikke øl
her i Norge. Allerede kong Sverre tok på
1100-tallet avstand fra importen av alkohol,
særlig vin; dels fordi han var en meget
nøktern selv, men ikke avholdsmann, dels av
hensyn til ”sjølberginga” Sverre kjent neppe
begrepet negativ valutabalanse, men han
skjønte godt hva det dreide seg om.

Bryggerinæringen spirer
Noen land kan føre sin bryggerihistorie

uavbrutt hundrevis av år tilbake i tiden, ja helt
til 1000-tallet. Det eldste egentlige
bryggerianlegg man kjenner til her i Norge er
Chr. Stabells Skipsøl-bryggeri, anlagt i
Christiania i 1776. Det gikk inn omkring 1800.
Men alt i 1699 hadde Toldvisteur Hendrich
Mathias Brun i Trondhjem fått privilegium til
”å brygge øl for de til Trondhjem
ankommende fremmede skippere og
sjøfolk”.
I 1722 fikk enkemadam Aase Jørgensdatter i
Arendal en tilsvarende enerett.
Flere andre kom til, men ingen av dem klarte
å overleve (økonomisk!).
Johns. Thrane, far til komponisten Waldemar
Thrane, anla et bryggeri omkring 1800, men
det ble nedlagt ca. 1820.
I Jens Krafts ”Topographiske-Statistisk
Beskrivelse over Kongerikets Norge, Første
Deel”, nevnes ikke et eneste bryggeri.
På den tid begynte det i midlertidig å skje.
Omkring 1821, kanskje 1824, anla Jørgen
Young et bryggeri i Christiania. Dette ble i
1837 overtatt av Christian Schou, et navn vi
uten videre gjenkjenner. Schous Bryggeri var
blant Norges ledende i 160 år. Produksjonen
der ble nedlagt i 1981.
Den industrielle revolusjon vokste frem. Fra
1827 ble norsk øl fritatt for enhver
særbeskatning!! (Akk ja!)
Håndverksloven av 1839 ga de nærings-
drivende en hittil ukjent frihet og Handels-
loven av 1842 ga full frihet for både salg og
skjenking av øl.
Dette hadde sin forhistorie, som har med
sprit å gjøre.

Hjemmebrenning blir nasjonalidrett
I 1816 fikk stortingsrepresentant Ole
Bjørnsen fra Bratsberg Amt, i dag ville vi ha
sagt Telemark, Stortinget med på at

Bryggerinæringen vokser frem

I forrige nummer av KILDEN ble de norske bryggeriers tilblivelse beskrevet.
Her følger en ny vri av samme tema, med en del andre historiske interessante
opplysninger.
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hjemmebrenningen i praksis ble frigitt. Ole
Bjørnsen var kirkesanger. Kan det være
årsaken til at hans forslag fikk støtte også fra
prestehold? Resultatet av vedtaket ble i hvert
fall en tragedie. Spritforbruket steg mot
ufattelige høyder. Aldri har det vært drukket
sånn I Norge. I 1833 ble det personlige
gjennomsnittsforbruket av sprit anslått til 16
liter.
Myndighetene så hva som skjedde, men ikke
før i 1830- og 40 årene klarte de å samle seg
om en lovgivning som satt en stopper for
hjemmebrenning. Skjønt stopper og stopper.
Den dag i dag er hjemmebrenning en utbredt
husflid i de fleste lag av Norges befolkning.
Stortinget bærer selv ansvaret.
Spritfylleriet førte til at ølet ble sett på som en
positiv motvekt og bryggerier grodde opp. i
1857 skal det vært ikke mindre enn 353
bryggerier i Norge, men bare 55 av dem
kunne sies å være fabrikkmessige anlegg
med et maltforbruk på over 200 tønner i året.
De bryggeriene som tok teknikken i bruk
klarte seg best.

Stortinget på ølflukt
At det undergjærede ølet kom tidlig på 1840
tallet bidro også til ølets popularitet. Selv
politikere priset det.
Professor Nicolay Rygg beretter i boken om
Norges Banks historie:
”Det fortelles, at stortingsmændene 17. mai
1845 for at bidrage til dagen
høitideligholdelse, med gamle Ueland i
spidsen, begav sig ut til Schous ølbryggeri

ved Nybroen for at smage paa den nye
ølsort.
Tradisjonen vil ogsaa vite, at landets kaarne
fik personlig erfaring for at bayerøllet ikke
bare var godt, men ogsaa sterkt”. ”Gamle”
Ole Gabriel Ueland var på dette tidspunkt 45
år.

Bryggeribransjens århundre
Alle tradisjonelle norske bryggerier er
grunnlagt i det 19.århundre. Ikke før i det
siste halvdel av 1980-årene dukker nyheten
mikrobryggerier opp, og senere er bildet blitt
litt mer sammensatt med selskaper som
brygger og tapper litt på kryss og tvers av
tidligere kartellgrenser. Nøgne Ø i Grimstad er
et glimrende eksempler på det.
Midt i 1990-årene er følgende bryggerier fra
det 19. århundre i drift i Norge (stiftelsesår i
parentes):

• P. Ltz. Aass, Drammen (1834)
• Arendals Bryggeri (1839)
• Borg Bryggerier, Sarpsborg (1855)
• E.C. Dahls Bryggeri, Trondheim (1856)
• Christianssand Bryggeri (1859)
• Ringnes Bryggeri (1877)
• L. Macks Ølbryggeri, Tromsø (1877)
• Hansa Bryggeri, Bergen (1891)
• Grans Bryggeri, Sandefjord (1899)

Kilde: Øl til glede/Øystein Øystå/
Jan Inge Rasmussen

Christianssands Bryggeri ca. 1900
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Sier man at ølet er viktigere for tsjekkeren enn
vinen for franskmannen, er man ikke helt på
jordet. Men slik har det ikke alltid vært. I
middelalderen var vinproduksjonen omfatt-
ende. Bare i Böhmen, den største delen av
dagens Tsjekkia, fantes 3000 hektar med
vinmarker. Like mye som i Frankrike. Det var
ikke før sykdom slo ut store mengder
vinstokker at det ble mer vanlig å importere
vin fra Italia, og å satse på massiv
ølproduksjon.

Det første ølet på tsjekkisk grunn ble brygget
av munkene på klosteret Brevnov i 995. Det
ble ingen verdenssuksess.

En viktig milepæl ble nådd i 1295, da kong
Vaclav ga byen Plzen bystatus, og samtidig
260 borgere rett til å brygge og selge øl i eget
hus. Karl IV, storkeiseren som blant annet fikk
bygget Karlsbroen over Moldau, satte sine
spor også i ølhistorien. På 1300-tallet satte
han en stopper for eksporten av humle.
Keiseren ville eksportere ferdige produkter,
ikke råvarer.

Ølhistorien byr også på en sagnkonge, den
belgiske Gambrinus. Han skal ha gjort
iherdige forsøk på å lage godt øl. At
flamlendere har hatt stor innflytelse på
tsjekkisk ølproduksjon er det uansett ingen
tvil om. I dag er et bryggeri oppkalt etter

Undertegnede har nettopp besøkt Praha, og der smakt på mye av landets
fantastiske øl. Jeg syntes det derfor det kunne være på sin plass med litt
tsjekkisk ølhistore, samtidig som det anbefales å smake på landets brygg, hvor
flere typer er mulig å kjøpe i butikken.

Litt tsjekkisk ølhistorie



Gambrinus. Det ligger i Plzen, sammen med
Pilsner Urquell.

På 1500-tallet sto slaget om retten til å
brygge øl, mellom aristokratiet og de frie
borgere. Det endte med seier til borgerne og
et stort antall bryggerier.

Den store 30-års krigen som herjet det
sentrale Europa mellom 1618 og 1648 holdt
på å ta knekken på hele den tsjekkiske
identiteten. Under den verste hungerstiden
ble det bestemt at hvete ikke lenger skulle
brukes som råstoff til øl-malt. Alt skulle gå til
brød. Bygg overtok i ølproduksjon.

Tilbake til Plzen. Frem til godt ut på 1800-
tallet laget man her som andre steder øl av
høyst variabel kvalitet. Fortvilelsen over
kvaliteten nådde en topp i 1838, da 36 fat
med udrikkelig øl ble tømt ut på byens torv.
Etter dette bestemte mange små bryggere
seg for å satse sammen. For å få skikk på
sakene hentet de Josef Groll, en ung ekspert
fra Bayern. Det ble stor suksess. Pilsnerølet
var et faktum da det første fatet i den nye

produksjonen ble åpnet 11. november 1842.
Det var ikke bare Groll som hjalp til, han som
har gitt navnet til Grolsch-pilsneren. På 1880-
tallet var danske Emil Chr. Hansen en slags
forskningssjef hos J. C. Jacobsen, grunn-
leggeren av Carlsberg bryggeri. Hansen
bidro med uvurderlig hjelp under
industrialiseringen av ølproduksjonen også
på tsjekkisk grunn. Industrialiseringen førte til
at øl i store mengder ble tilgjengelig, til
akseptabel pris, og med lengre holdbarhet.
Tidligere hadde ølet holdt bare noen dager.
Nå holdt det i ukevis. Øl ble en drikk for hele
samfunnet.

Under kommunisttiden ble ølets posisjon
ytterligere befestet. Vinprodusentene mistet
kontakten med andre vinproduserende land.
Kvaliteten sank. Men ølkvaliteten besto, og i
pivnicén, ølstuen, kunne praten mellom de
undertrykte tsjekkere flyte friere enn andre
steder. Kommunistene innførte også
stenging av ølstuene i Praha klokken 21.00
om kvelden. På landsbygda ble små,
koselige puber lagt ned, mens store, ifølge
Smíd, maksimalt ukoselige forsamlingshus
skulle erstatte dem. Kommunistene klarte
likevel ikke å knekke ølkulturen.

Tidligere var det tusenvis av små bryggerier i
Tsjekkia. I dag er 50 tilbake. Noen av de
vanligste merkene i Prahas ølstuer er Ceské
Budejovice, eller Budvar, som amerikanerne
har basert sitt Budweiser på, Plzensky
Prazdroj (Pilsner Urquell), Prahas eget
Staropramen, Gambrinus, Radegast,
Krusovice og Kozel.

Tekst: Stein Chr Salvesen
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Gjør som over 10.000 andre!
-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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Her er vi igjen med en ny og
ølsmakende oppskrift.

CB-Ølets Venners
fisketaco

Ingredienser:
12 til 16 tacoskjell

450 g torskefilet i 2 cm skiver
salat etter ønske
Frityr røre:

2 dl maisenna mel
7,5 dl hvetemel

1 ts salt
3 ts sukker

1/8 ts hvit pepper
4,25 dl vann

0,8 dl øl (dødt)
2 eggeplommer
2 ts bakepulver

Tilbehør:
revet salat

avokado i skiver
salsa

paprika
osv. etter eget ønske

Slik gjør du:
1. Forvarm stekeovnen til ca 180 grader
2. Røren; pisk sammen vann, egg og øl.

Rør inn de tørre ingrediensene litt etter litt
og rør om til det blir en glatt røre.

3. Fisken dyppes i røren, og frityrstekes
4. Pakk tacoskjellene i aluminiumsfolie

og varm de i stekeovnen i noen minutter
5. Legg fisk og tilbehør i tacoskjellene

og server.

Vel bekomme!

Neste oppskrift:
Ostekake med øl og bjørnebær

Ny ølfestival i Arendal

Vi er blitt tipset om en ny ølfestival i
Arendal 23.–25. oktober. På det foreløpige
programmet står det om et arrangement
med fokus på kvalitet og mangfold. Det
nevnes videre stort utvalg av øl,
ølforedrag, matopplevelser og musikk.

Små Alkoholprodusenters
Forening (SAF) er stiftet

Espen Blåfjelldal i fra Små Vesen bryggeri
var initiativtaker til å etablere en forening
for små uavhengige produsenter av
alkohol. Et av målene er å gjøre det
enklere å få solgt sine produkter på
Vinmonopolet. Dagens regler kan være
noe vanskelig å forholde seg til for en liten
produsent da spesifikasjonene gjerne har
vært tilpasset større produsenter og helt
andre volum enn et slikt nisjeprodukt kan
forvente å selge. Den kan også være
nyttig at våre norske lokalproduserte
produkter kan få et mer markert
utstillingsvindu på våre pol og muligheter
til å selges kun lokalt via en forenklet
prosess. Foreningen som hadde
stivelsesmøte tirsdag 24. juni består nå i
starten av Nøgne Ø, Haandbryggeriet,
Små Vesen, Egge Gård, Seljord Vin, De 5
Vinmakaran, Kalfarets Kultur, Lillehammer
Bryggeri, Dalane Brygghus og to
bryggerier under etablering. Vi ønsker
foreningen lykke til.

Høstens nettlink

Her er en link til en bra side for den som
skal planlegge sin reise:
http://beermapping.com

N O T I S E R F R A N O R S K Ø L B R E V
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