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Det er Julemåned med julefor-
beredelser. Men likevel finnes
det alltid tid til å nyte CB sine
produkter. For de som drikker
mørkt øl, så er det et kjær-
kommet tilbud når “Trallle-
mannen” kommer. Selv om
han ikke kommer fysisk som
før og at det heller ikke lenger
er er tillatt å reklamere for
ham. Dessverre.

Men vi i KILDEN har lov, så vi
syns det er hyggelig at han i
år er kommet med et jule-
brygg som både er velsmak-
ende og godt mottatt.

Vi er som kjent inne i
jubileumstider. CB-ølets  ven-
ner går ut av sitt 20 år og vi
går inn i bryggeriet sitt 150 år.
Et  jubileumsbrygg er vi blitt
lovt. Dette ser vi frem til.
Meningen var at dette skulle
lanseres i februar, men for å få
tid til et godt produkt vil
lanseringen bli 1. mai.
Dette vil sette en ekstra spiss
på vår feiring av arbeiderenes
dag og ikke minst 17. mai.

Altså mange ting å se frem til.
Som sagt så kan ikke
bryggeriet reklamere for
dette, men CB-ølets venner
har en viktig oppgave med å

gjøre en bra omtale for det
nye jubileumsølet. La oss
gjøre en god jobb der, når
tiden kommer.
Hvilket navn og hvilken smak
dette vil få er bare å vente og
sette sin lit til vårt bryggeri og
dets bryggerimester. En utfor-
dring som de tar på alvor, de
klarte sist å produsere et bra
produkt som varte i over 20
år. Så forventningene er store.

CB-ølets venner skal på
bryggerikjelleren den 13.
desember og billetter til dette
blir lagt ut på Telford’s Pub 1
uke før. Som tidligere
inkluderer det buss tur/retur
Telfords - Bryggeriet. Vi ser
frem til godt øl og god
spekemat på denne lørdagen.
Et lite “julebord” for våre
medlemmer.

En rikltig god jul og godt
nyttår til dere alle!

Hilsen

Øyvind Lund 
Leder, CB-ølets venner

Julehilsen fra leder

KILDEN TRENGER
DITT BIDRAG!
Alle trykte artikler 

honoreres med Six-packs!
Send ditt bidrag til redaksjonen 
på e-post: post@meltdown.no
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KILDENS GJESTESPALTE

Jeg sitter på krakken og skriver et innlegg
om noe jeg får spørsmål om nesten hver
eneste kveld: “Hvordan er det nå som dere
stenger en time tidligere?” Samtalene har
vært mange, men når gjester diskuterer
med en bartender, er det som oftest
gjestens synspunkter som blir hørt.
Enveiskommunikasjon, kalles det. Så her er
mitt svar. Les det, og vi trenger aldri å ha
den samtalen igjen.

Det er ingenting jeg heller vil enn å bo i en
trygg by. Derfor tok jeg det for god fisk at
volden ville minske når politi og politikere
sammen forsket seg frem til at trikset ville
være tidligere stengetider i Kristiansand.
Det var ikke fritt for at jeg stusset over
bestemmelsen, men jeg lot tvilen komme
“de som bestemmer” til gode. Egoistisk
sett, for meg som bartender, gjør det ikke
noe å stenge en time tidligere. Jeg kan
legge meg tidligere og stå opp tidligere.
Fenomenalt! 

Hos meg har gjestene tatt de nye
stengetidene relativt pent. Litt uvant er det
jo. Mennesker er vanedyr, men også veldig
tilpassningsdyktige. Hvilket betyr at de ikke
lar seg bure inne i et åpent samfunn. 

Ønsker jeg å nyte alkohol etter at
utestedene har stanset skjenkingen, fyller
jeg min bopel med det lekreste innen
alkoholholdig lesk. Og ønsker jeg å innta
dette til langt på morgenkvisten, ledsaget
av illegalt nedlastede toner og
volumknappen på fullt, ja, så gjør jeg det.
Jeg er på ingen måte voldelig og har en
upåklagelig atferd når jeg er på druen
(host), men om jeg var en sånn som satte
pris på nevekamp og håndgemeng i
beruset tilstand, så er jeg ganske sikker på

at jeg ville funnet dette også. Og var jeg
typen til dét, ville jeg sikkert dratt til
partyøya Mallorca hvert år og fulgt engelsk
tippeliga også.

Men vi har altså blitt holdt for narr. Volden
bare øker. Noe sier meg at den er
rekordhøy nå. Aggresjonen er større enn
noen gang. Jeg sender folket på dør mens
de er på opptur i sin alkoholrus. Rastløse
og hissige traver de gatelangs på utkikk
etter rollerburger og bakt potet. Sultne,
rastløse og sure fordi det ikke vanket fitte
på dem i kveld heller.

Purk purk, sur agurk kan ikke holde volden
i sjakk om ikke de har folk og økonomi til
det. Om jeg var snut ville jeg også undret
meg over hva slags regler vi kan innføre for
å minske problemet og lette på
arbeidsoppgavene.

Sett her fra krakken er det åpenbart.
Bloody obvious. Jeg betrakter et feilgrep.
Når intensjonen med dette merkverdige
trikset, var å få bukt med volden, har det
feilet så kraftig at latteren setter seg fast i
halsen. Det er ikke gøy lenger. Det er bare
trist.

Jeg har fått juling én gang i mitt liv. Det
skjedde etter at de nye skjenketidene
trådde i kraft. Klokka var halv to på natta,
og jeg havnet på sykehuset. Det patetiske
mennesket som lemlestet meg, ble som
seg hør og bør politianmeldt. Siden har jeg
ikke hørt mer om den saken.

Ronny Haugeland 
Barsjef på Charlies Bar

Trygg by
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Bessesen bruker et ord som fenomenalt med
tanke på hvordan han synes alt har gått i år.
”Et kanonår.” Han beskriver testene som
meget viktige, og at de med årets juleøl fikk
en pangstart i så måte. ”Din Mat”, hvis test
ble distribuert rundt til mange norsk aviser,

beskrev årets variant i klasse D som ”Et
vakkert øl. God Bitterhet, fint Maltpreg,
velsmakende og fyldig”. VG var også fulle av
lovord om klasse D, og premierte det med
høyeste terningkast. Klasse F måtte nøye seg
med terningkast fire. Bessesen virker tilfreds

Årets Juleøl
Juleøl fra Christianssands Bryggeri er en kjærkommen akkompagnatør til julemat- og
hygge på Sørlandet. Kilden har tatt en liten prat med bryggerimester Per Bessesen om
årets utgave. 
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Det Første Møtet
CB-ølets venner teller elleve tusen med-
lemmer på verdensbasis, og er trofaste i
sin kjærlighet til de edle dråper fra
bryggeriet på Grim. Bryggeriet selv vet
også å sette pris på sine gode venner, og
har derfor invitert dem med i en
særdeles spennende prosess.

Bryggerimester Per Bessesen omtaler
organisasjonen som ”bryggeriets
nærmeste venner”, og uttrykker
entusiastisk at et lokalt bryggeri ”trenger
støtte i befolkningen.”  Mandag 8.
Desember møttes partene i Fjellstua på
bryggeriet, og samarbeidet ble offisielt
innledet. Et  samarbeid som skal føre frem
til en ny jubileumsøl. Og merk dere med en
gang dagen, Den 1. Mai 2009. 

Da bryggeriet i 1984 feiret sine første 125
år ble det forrige jubileumsølet introdusert,
og dette skulle glede ølglade mennesker i
over tyve år. Undertegnede er bare en av
mange som savner dette meget gode ølet,
og det er derfor ekstra gledelig at et nytt
jubileumsøl vil bli introdusert i forbindelse
med 150-års jubileet.  Kilden vil følge
denne prosessen spent, og vi er snart
tilbake med mer! 

Tekst: Kristian Landmark
Foto: Kim Strømme

med dette. ”Det blir som å stille opp med en
mellomvektsbokser i tungvektsklassen”, sier
han, og sikter til det faktum at CBs klasse F
har et alkoholinnhold på 6,5 prosent, mens
mange av dets konkurrenter ligger langt
høyere. Det lavere alkoholinnholdet gjør det
derimot mulig å nyte mer av det herlige
brygget, ettersom det blir mindre mettende. 

Har dere gjort noen spesielle forandringer i
forhold til i fjor?
”Vi har fotfulgt klasse D”. Det skinner
gjennom at Bessesen så rom for forbedringer
med tanke på klasse D, og at han er mer
fornøyd med årets utgave enn fjorårets.
Juleølet lages i september, og før prosessen
settes i gang rett over sommerferien
evalueres alltid fjoråret først. ”En må tørre
litt.” Bessesen fremstår som en erfaren og
dedikert fagmann, og snakker om at man må
tørre å ta noen sjanser for å kunne oppnå de
beste resultatene. Etter å ha snakket med
mannen, kan nok likevel Kildens utsendte
betrygge alle lesere med at sjansen nok er
mindre enn minimal for at bryggerimesteren
skal ”bomme” på juleølet. Bessesen er i dag
ansvarlig for ”mixen”, og dermed hvordan
juleølet ender opp. Og selv om han fortsatt
har en god stund igjen som bryggerimester,
er det heldigvis også en arvtager i anmarsj.
Bessesen forteller om Nils Hegglund, en ung
mann på de trevde som for tiden er i ferd
med å fullføre sin utdannelse på
bryggerihøyskolen i København. Han vil i
årene fremover involveres i arbeidet med
juleølet, og en dag vil han ha ansvaret alene,
slik Bessesen har det i dag. 

Bryggerimester Per Bessesen virker generelt
meget tilfreds med årets verk. Så da gjenstår
det egentlig bare for Kilden å oppfordre våre
lesere til å nyte resultatet av denne gode
mannens solide arbeid. 

Tekst: Kristian Landmark
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Juleøl
-en skummende og levende tradisjon

I hvert julenummer av Kilden bør det skrives litt om juleøl. Her følger en
fortettet oppsumering av en god norsk skummende tradisjon.

Ved siden av mjød er juleøl Norges mest
tradisjonsrike drikk. Den er eldre enn vår
kristne høytid.

De hedenske vikingene trengte en lysfest for
å holde ut den mørkeste tida på året. Denne
kalte de jol, og der fikk midtvinterblotet plass.
Ølet var derfor ikke bare en festdrikk, men
også en offerdrikk. Vikingene trodde at det
var gudene som tok bort sola. De måtte
blidgjøres, slik at de brakte den tilbake. Og jo
mer drikke, desto mer medgjørlige guder.

Håkon den Gode (940-969), Norges første
kristne konge, flyttet jolefeiringen til perioden
da de kristne hedret minnet om Jesu fødsel.
Slik smeltet norrøn og kristen tradisjon
sammen. Og ølproduksjonen ble satt i
system. Loven bestemte at hver mann skulle
ha øl fra minimum 15 liter malt.

Nok historie. Vinteren er her før vi for alvor tar
fatt på juleølet, men det brygges allerede i
august. De ansvarlige tar frem sine
hemmelige oppskrifter. Hvert bryggerivil
gjerne levere et øl med særpreg, men alle er
de mørke på farge. Vi skiller mellom lyst og
mørkt øl.Ingen kjemiske kunstgrep gjøres for
å variere fargen. Våre bryggerimestere
arbeider fortsatt ut fra kravene i den såkalte
renhetsloven, datert 1516. Norsk øl skal bare
være brygget på malt, humle, gjær og vann.

Det er temperaturen man tørker malten ved
som er avgjørende når det gjelder farge og
smak. 

Malt er egentlig spiret korn, og ved bruk av
ulike tørketemperaturer får vi fire forskjellige

malttyper: Pilsnermalt, bayermalt, karamell-
malt og fargemalt. Sistnevnte tilsettes i små
mengder for å gi juleølet den mørke fargen.
Juleølet gjærer i 1-2 uker. Så lagres det i 2-4
måneder for å få frem den runde harmoniske
smaken et godt juleøl skal ha.

Ferdig juleøl er fyldig med en svakt søtlig
smak. Det svakt søtlige preget gjør ølet
ekstra anvendelig. Har du eksepelvis prøvd
juleøl til bløtkake? Forsøk det denne jula, og
du for en flott smaksopplevelse. Men glem
ikke alt det andre, gjerne med en naturlig
følgesvenn; en god vellagret akevitt!

Tekst: Jan Inge Rasmussen
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Nå er det Bjørn Albert som regjerer
Kristiansands flotteste restaurantbygning,
som selveste Rolv Wesenlund og Harald
Heide Steen jr. kåret til landets verste hva
angår slipstvang. Ikke en mannlig sjel kom
innenfor dørene uten klut rundt halsen. Stil
skulle det være, selv om halve raua hang
utenfor. Og det gjorde den i blant. Noen timer
senere.

Det var den gang, på slutten av de glade 60-
årene. Da livlige danserytmer fra levende
musikk svingte rundt plysj, halvlitere og
sjekkeøyne på stilker. Byens og
nabobygdenes glade piger og gutter satte
hverandre stevne i hektiske helgetimer.
I lengre tid har gamle ”mølla” ligget brakk, for
nylig å ha gjenoppstått fra de døde. Ikke som
danserestaurant, men som pub med
tilhørende restaurantiske virksomheter.

Bjørn Albert  åpner dørene og tilbyr folket det
mange har savnet siden Martin Stallemo låste
døra på Paddys for siste gang. ”Konseptet”
er ikke ulikt, men det blir betydelig utvidet.
Sammen med kona Sissel og staben på 20-
30 ansatte, på hel- og deltid, legges det opp
til et omfattende utetilbud. 
- Alle glade mennesker mellom 20 og 80 er
velkommen. Her blir ingen kleskode, bare
blid og hyggelig uformell atmosfære, som det
blir opp til gjestene å legge rammene for, sier
Bjørn Albert.

Inngangen er den gode gamle, med tung
eikedør og trapp opp til herligheten, eller for
den sakens skyld ned til stedet for
nødvendige gjerninger. Vel oppe venter

pubvertene med blanke glass og funklende
innhold. Prisen for den halve literen? 57
blanke kroner.
- Bare for å ha nevnt det, vi skal ha fyr på
peisen i hallen så ofte som mulig. Det blir
benker, langbord og vanlige sitteplasser om
hverandre. Kort sagt, vi tar vare på den unike
sjelen som ligger i disse veggene, sier Bjørn
Albert.

228 gjester lyder brannvesenets øvre grense
for i pub/restaurant/bibliotekområdet. Hele

etasjen er godkjent for 408 besøkende. Man
skal ha muligheten til å stikke seg unna for å
se en fotballkamp eller tre på TV-skjermene,
eller sette seg et sted for en noget mer intim

Håndverkeren åpner dørene
...men uten slipstvang
Siste skudd på stammen blant Kristiansands mange vannhull med CB i kranene er klar
for folket. Håndverkeren er navnet, som følger husets egennavn. Men visste du at for
tre tiår siden var stedet verdensberømt over hele fjernsynsnorge? Den gang under
navnet Restaurant Vindmøllen. Stikkordet er slipstvang!

Sissel og Bjørn Albert ønsker velkommen til
Håndverken, byens nyeste blomst på utelivs-
fronten.
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samtale som ikke skal overhøres av gud-og-
hvermann. Scene blir det også, til bruk når
man finner det for godt å invitere musikanter
til huset.

- Hva med musikk til daglig, får vi som liker
den gode samtale muligheter til å slippe
forstyrrende elementer?
- Noe musikk vil det bli, men alt blir tilpasset
forholdene. Forøvrig blir musikken etter
publikums egne ønsker, noe som er i tråd
med vår politikk: Det skal være gjestene som
lager stedet, sier Bjørn Albert – tidligere kjent
som en av driverne bak Amigos. Han hoppet
av, men for en tid siden begynte det å rykke

inervetrådene. Han ville tilbake til røttene og
benyttet sjansen da den bød seg. Kona
Sissel og han selv har 50 prosent av aksjene.
Den andre halvparten står Lars Ove Tesdal
og Lauritz Hvidevold for.

- Skal sultne gjester gå fra Håndverkeren med
tom mage?
- Nei, langt i fra. Kjøkkenet serverer alt fra
gode hamburgere i forskjellige utgaver til
clubsandwich og biffer. Og selvsagt Fish &
Chips. Jeg vil imidlertid understreke at vi vil
føle oss litt fram når det gjelder menyen. Det
kommer selvsagt an på hva folk etterspør til
enhver tid, sier Bjørn Albert.

Sammen med barsjef Julian Skaugvolldal, står Bjørn Albert foran barområdet som skal servere tørste
struper og ta bestilling på dugandes matretter.
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Nu i disse hårde økonomiske tider er det ikke
til å unngå at man blir litt nysgjerrig hva
kronasje angår. Tenk å satse i denne
størrelsesorden når resten av verden ser ut til
å gå ad helvete ad.
- Jo da, vi satser! Men vi er overbevist om at
dette vil gå. Jeg tror byen trenger et slikt
sted, og at vi vil bidra til å dekke behovet, sier
Bjørn Albert. Han blir imidlertid tyst når det
kommer til spørsmål om hvor mange kroner
som legges på bordet for å få Håndverkeren
opp og stå. Da bare smiler han blidt og bredt.
Interessant skal det uansett bli å se hvordan
det barker i vei så midt i Kristiansand sentrum
det går an å komme. Liggende på Kagfjellet
gjør stedet også. Hva det er? Jo da, venner,
her ble de uskikkelige i sin tid pisket for sine
synder i all offentlighet. Ikke alle kom fra det
med liv og helse i behold. Så pass dere, alle
som skvetter innpå noen halvlitere eller annet
drikke for mye. Historien har som kjent en
tendens til å gjenta seg. Utenfor står kanskje
mannen med ljåen klar til å straffe den arme
synder.

Slik har det muligens føltes en gang eller to
for noen av dere (selvsagt ikke
artikkelforfatteren eller andre i styret i CB-
ølets venner) når man har småsnublet ut i
kristiansandsnatten og frykten for hva
overkommandoen vil måtte si har tatt
overhånd. O’skjelvande, du!
Gudd løkk med Håndverkeren i alle fulle fall.
Tar vi ikke feil detter man nok innom for å
smake på varene og løse et lokalt
verdensproblem eller åtte.

På fallrepet dukker det opp noen snutter fra
for lengst henfarne Johan Herman Wessel,
som er opphavsnavn til sagnomsuste

Wesselstuen i Bergen, hvor man har trådt
sine sko nogle ganger. 
- Jeg går i kro for å drikke, for annet går jeg
der ikke.
- Hans navn var Walt. Han gjorde malt. Og
det var alt.
- Gå til glasset med din glede, ei til flasken
med din sorg.

Tekst og foto: Erling Berge

Et glimt inn i de nye lokalene, mens håndverkerne
på Håndverkeren ennå var i full sving for å legge på
plass de siste brikkene før åpningen.

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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Kilden stenges?
Ledelsen i Hansa Borg Bryggerier vurderer
nå om publikums adgang til kilden til
Christianssands Bryggeri skal stenges. 

Dermed kan befolkningen miste tilbudet om
gratis vann. Årsaken til at stengning nå har
blitt et alternativ er kostnader i forbindelse
med vedlikehold. 

Dette kunne vi lese på fvn.no onsdag 3.
desember. CB-Ølets Venner kan ikke
akseptere at dette skjer. Dette er blitt et
kjærkomment tilbud til Kristiansands
befolkning, som ikke krever store ressurser
fra bryggeriets side. Enda verre blir det at
denne avgjørelsen kan tas i Bergen hvor
konsernledelsen sitter. Kommunikasjons-
ansvarlig for Hansa Borg Bryggerier, Anette
Karlsen uttaler at de skal gjøre en vurdering

av saken, og at et av alternativene er å
stenge publikums tilgang til kilden.

CB-Ølets Venner, som nå teller nesten 11.000
medlemmer er alle glad i vann (også), og vil
derfor sterkt oppfordre til at publikums
tilgang til gratis kildevann beholdes. 

Ledelsen i Hansa Borg vurderer nå å stenge
publikums tilgang til det populære kildevannet.
Foto: Kim Strømme



KILDEN JULEBRYGG 2008 • 15

Ti ting om øl
Visste du:

• at juleøl nesten er en nymotens
oppfinnelse. Juleølet er «bare» 1500 år,
mens de første skrevne kilder om øl er
rundt 6000 år gammelt. 

• på primstavene var julen markert med et
ølhorn vendt oppover 25. desember og et
ølhorn vendt nedover 13. januar. 

• at det for 1500 år siden var påbudt å
komme til drikkelag for å drikke jul og de
som ikke møtte kunne bli bøtelagt. 

• at tradisjonen med å brygge til jul ble
brukt ble brukt for å kristne Norge og
nedfelt i egen lov av Olav Tryggvason. 

• at det for 1000 år siden var påbudt for
alle kornbønder å brygge øl til jul. Den som
ikke fulgte loven kunne miste gården til
kirken og biskopen og selv bli landsforvist. 

• at det helt frem til reformasjonen ble
ansett som religiøs ærefrykt å være
beruset. 

• at de første drikkeviseforfatterne i Norge
var Bergens-biskop Johan Nordahl Brun
og sokneprest Jens Zetlitz. 

• ordet skål kommer fra at man i de finere
lag av samfunnet drakk øl av små
sølvskåler. Og skålen, eller ølbollen, rakte
du til den du ville ære med en skål. 

• at sterkølet ble flyttet til Vinmonopolet i
1993. 

• at det finnes over 800 smakskomponen-
ter i øl og at øl er et spennende krydder i
mat. 
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Statsarkivet var Gestapos hovedkvarter på
Sørlandet i krigsårene 1942 – 45. Kjelleren
fungerte i denne perioden som arrest og
forhørslokale. Stiftelsen Arkivet overtok 9.
april 1999 Statsarkivets fraflyttede bygning.
Fengselscellene og torturkamrene er
rekonstruert og historiene som utspant seg i
kjelleren er illustrert ved hjelp av montre og
dukker i full størrelse. Fra åpningen i 2001 og
frem til i dag har cirka 55 000 mennesker
besøkt Arkivet.

Hovedmålgruppen er skoleungdom. Hvert år
besøker mellom fem og seks tusen
skoleelever Arkivet. Her får de tilbud om
guidet omvisning av personer som på ulikt
vis står i nær relasjon til Arkivets historie. I
tilknytning til omvisningen tilbys undervisning
innenfor relevante emner. Stiftelsen Arkivets
Venneforening er ansvarlig for omvisningen.
På Arkivet er flere sentrale humanitære
organisasjoner som FN-sambandet Sør,
Redd Barna, Røde Kors, Stiftelsen
neveragain.no, ARC-aid, C.I.S.V. og Amnesty
International samlokalisert. Disse deltar aktivt
i den samlede virksomheten.

Gjennom opplevelsesbasert historie-
formidling trekkes paralleller mellom fortid,
nåtid og fremtid. En målsetning for

formidlingsopplegget er holdningsdannelse.
Arkivet bruker kjelleren og historiene knyttet
til denne som et redskap for å fremme
forståelse, læring og dannelse.

En sentral del av Stiftelsen Arkivets
virksomhet er knyttet opp mot forskning og
utvikling. Forskningsaktiviteten relaterer seg
til følgende tema: demokrati og menneske-
verd, dialog og konfliktforebyggende arbeid,
historisk refleksjon og historieformidling.
Et viktig satsingsområde er å skape et
internasjonalt nettverk av sentre som bruker
historie og kunst som utfordring og spore til
å reflektere over hva fred og sameksistens
innebærer. Stiftelsen Arkivet har inngått
samarbeidsavtaler med Robben Island
Museum i Sør-Afrika og det tidligere
tortursenteret Tuol Sleng i Kambodsja, som
begge fokuserer på dette i sin formidlings-
virksomhet.

CB-Ølets Venner har valgt å bli medlem i
Arkivets Venneforening, fordi vi mener det er
viktig holdningsskapende arbeid som utføres
i Stiftelsen Arkivets regi. Derfor oppfordrer  vi
Kildens lesere til å melde seg inn som
meldem. Årskontingent er kr 250,- og kan
betales inn på konto 3000.13.16512

Stiftelsen
Arkivet
Med bakgrunn i lokale hendelser under den annen verdenskrig ønsker Stiftelsen
Arkivet å trekke paralleller til dagens samfunnsforhold. Målet er å styrke arbeidet
for grunnleggende menneskeverd, demokrati og holdningsdannelse. Stiftelsen
Arkivet vil fremme dialog og forståelse mellom individer, grupper og nasjoner.
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Du finner oss på Fiskebrygga i Kristiansand.
Telefon: 38 10 07 88 • www.pieder-ro.no

På Pieder Ro får du det som 
er godt for magen og sjelen!

LUNSJ- & SMÅRETTER
Flere spesielle retter i vår lunsjmeny

LUNSJBORD
Mandag-Fredag 11-14

A LA CARTE
Ekslusive kjøtt- og fiskeretter. 

Alle hverdager mellom 16-23. Stor vinmeny

Vårt populære SILDEBORD
hver lørdag mellom 12-17
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“Øl er i allefall øl” sang Lars Jacob Krogh av
full hals på platen med samme navn som ble
utgitt til Bryggeriforeningens 75 års jubileum i
1976. Bare VG reagerte på dette
sammentreffet, men i ettertid kan det vel
innrømmes at utgivelsen var et kulturelt
kamuflert fremstøt i en reklameforbudt tid.
Visen skrev Alf Prøysen til det Norske
Studentersamfunds første revy etter krigen.
“Ad dundas” het den på oppfordring fra
Mentz Schulerud. Denne ble lansert til en
spelemannspris, men nådde ikke helt opp. Øl
og sang hører i allefall sammen.

Her er noen kjente som har vært med på å
fremme denne kulturelle kombinasjonen:
Kåre Siem, Otto Nilsen, Hartvig Kiran Youkon
Gjelseth, Terje Stensland, Den Norske
Studentersangforening og flere visevenner
inkludert Alf Prøysen over det ganske land.

For å mimre litt fra denne tiden kan man
nevne:

Kåre Siems malmfulle fremmføring av Andrè
Bjerkes og sin egen “Ølpsalme”:       

O høie pils ! Du funkler som juvelen
En kronjuvel av korn og kildevann.

Bjørn Rønningen kom med “Bordvise om

ølets fortreffelige egenskaper”:

Du skummer og lesker
du dåner og mesker
du dronning blandt drikke
du sekelens fryd!                               
et finns ei din lille
på jorden min pike
hev glasset! Hør, brødre:
En skål for din dyd.

Louis Jacoby kom med sin egen hyllest til
pilsen:    

Min nabo samler gull og sølv og rikdom er   
hans mål.
Jeg samler meg om pilsnerøl og livets gylne 
skål.
Jeg lar gjær og humle suse i min tankes 
bryggeri.
Jeg har alltid øl i huset fra en edel industri.

Jacoby sang også om det mørke fastland:

Mitt øl er mørkt
Min kvinne er lys.
Jeg tar dem begge
når sjansene bys.

Selv om det er mest pilsner det går på her i
nord, så har vi også ølvenner som faller til det

Øl og sangglede
“Går det virkelig ikke an å synge viser uten å drikke alkohol” spurte en indignert
dame engang Visens Venner Odd Brochmann. “Det kan godt hende frue,” svarte han
vennlig. “men vi har aldri prøvet”. Det er mulig, for all del. Men det er jo ofte en
inspirasjon i et krus øl. Enten man dikter eller synger.
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mørke. Og det er slett ikke forbudt å synge
om eller med mørkt øl i glasset. Her er et par
eksempler på det fra Kalle Zwilgmeyer:

Jeg er født med en bayer i hånden
sådan har jeg tenkt meg
at jeg også vil dø.

Sett ølet på bord’ne.
Kjenn maltet fra kornet
En bokkøl i hornet
gjør mannen frivol og viril.

Som vi skjønner så er det så mangt uten om

“så svinger vi på seidelen igjen” og “det var
en god gammel bondemann”

Ei skå-ål! Ei skå-ål!
for beste drykken oss gudar gav
for glansen lånt av det stor hav
det kvite skum og det gule rav!
Skå-ål! Skå-ål! Skå-ål!

Ha en (sang -) gledelig jul og et godt nytt år.

Tekst: Øyvind Lund
Illustrasjon: Ingunn B. Engen
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Denne gangen slår vi til med en 
spennende og smakfull rett:

Ostekake med øl 
og bjørnebær

Kakebunn:
1 tynt sukkerbrød
150g havrekjeks
100g mykt smør

friske eller frosne bjørnebær

Fyll:
10 plater gelatin
0,5 l kremfløte
250g fløteost

saft og skall av 2 sitroner
80g sukker

Gelè:
2,5 dl mørkt øl
3 plater gelatin

Slik gjør du:
1.Legg sukkerbrødet i bunnen av en

springform eller lignende. Kjeksen knuses og
blandes med smøret til en tykk masse som
legges på sukkerbrødet. Bjørnebær legges

jevnt ovenpå

2. Bløt gelatinen i kaldt vann. Smeltes i 0,5dl
kokende vann. Pisk fløten, bland fløteost,

sitronsaft, revet sitronskall og sukkeret. Vend
til slutt inn den piskede fløten og hell alt i

formen.

3. Legg gelatinen i vann 5-10 min. Smelt den
så i oppvarmet ølet. Helles i form som er like
stor som ostekaken. Når den er stiv, legges

den på ostekaken.

4.Pynt ostekaken med bjørnebær 
og pisket krem.

Vel bekomme!

Neste oppskrift:
Kalkun i Whisky!

NOEN SANNHETSORD
FRA DE SVUNNE TIDER

Det het seg at jul skulle man holde så
lenge ølet rakk. Og øl til jul skulle brygges
av et mål malt. Men: I Hardanger var et
mål vel 16 kilo, mens på Sunnmøre var det
over 40 kg.

En annen regel sa at man skulle brygge øl
av så mange kilo malt som husbond og
husfrua veide tilsammen. Ikke så rart da at
julen noen steder kunne vare helt til påske.

Som alkoholpolitiske bestemmelser holder
vel disse samme nivå som den senere
loven som tillot tilreisende, men nektet
bygdefolket å drikke øl i gjestebud.

“Å selge dårlig øl er en forbrytelse 
mot kristen lov”
(Lov fra Augsburg på 1200-tallet) 
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§1Venneforeningens navn er CB-ølets
venner, stiftet 18. mai 1988

§2 Venneforeningens formål er;
a) Å bevare det lokale bryggeri i
Kristiansand
b) Å videreutvikle et allerede eksisterende
kjærlighetsforhold til det lokale bryggede øl.
c) Spre informasjon, øke kunnskapen om,
og respekten for CB-ølets kulturbærende
tradisjoner

§3 Medlemskapet i venneforeningen er åpen
for alle over 18 år. Bare fysiske personer kan
tegne medlemskap.

§4 Venneforeningens styre skal bestå av
leder, nestleder, kasserer, 2 styremedlemmer
og 3 varamedlemmer. Funksjonstiden for
leder, nestleder og kasserer og
styremedlemmer er 2 år. Varamedlemmer
velges for ett år. Leder, nestleder, kasserer,
styremedlemmer og varamedlemmer kan
gjenvelges. Det er kun medlemmer av
foreningen som kan velges.

§5 Styret kan treffe vedtak når minst 4
medlemmer er tilstede og minst 3 er for
vedtaket.

§6 Årsmøtet er CB-ølets venners høyeste
organ

§7 Ordinært årsmøte avholdes hvert år
innen utgangen av mai måned.

§8 Ekstraordinært årsmøte avholdes når
minst 100 av foreningens medlemmer
skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke
saker de ønsker behandlet. Medlemmene
som krever ekstraordinært årsmøte må
skrive fullt navn, adresse og
medlemsnummer på egen liste. Styret
og/eller revisor kan også innkalle til
ekstraordinært årsmøte.

§9 Innkalling til ordinært årsmøte skal

kunngjøres i minst èn Kristiansandsavis, og
minst 30 dager før avholdelse. Innkallelsen
skal opplyse om hvor og når årsmøtet skal
avholdes, og frist for innsendelse av forslag
medlemmene ønsker behandlet. Minst 14
dager før årsmøtet skal det offentliggjøres i
en Kristiansandsavis om hvor medlemmene
kan hente sakspapirene. Innkalling til
ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres i
minst èn Kristiansandsavis, og minst 14
dager før avholdelse. Samtidig skal det
opplyses om hvor og når det ekstraordinære
årsmøtet avholdes, samt hvor medlemmene
kan hente sakspapirene.

§10 Saker som skal behandles på ordinært
årsmøte er:
a) Konstituering
b) Årsmelding fra styret
c) Regnskap med revisors beretning
d) Behandle eventuelt innkomne saker
e) Valg av medlemmene i styret som er på
valg, valg av 3 varamedlemmer, valg av
registrert revisor og valg av valgkomite, som
skal bestå av leder og 2 medlemmer.

§11 Medlem av venneforeningen kan
ekskluderes dersom han/hun bringer 
foreningen i vanry ved offentlige uttalelser
eller handling. Eksklusjonen foretas av
ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.

§12 Kontingenten ”indeksreguleres”
tilsvarende prisen for en tomkasse pluss 24 
små tomflasker. Kontingenten er et
engangsbeløp.

§13 Det styret som årsmøtet til en hver tid
har valgt, har enerett til å bruke foreningens
navn i en hver sammenheng.

§14 Endringer i vedtektene til venne-
foreningen kan bare besluttes av årsmøtet 
med minst 2/3 flertall.

§15 Ved opphør av venneforeningen tilfaller
dets midler Bryggeriet.

Vedtekter for CB-ølets venner






