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Kan en gi oppskrift på å lage godt øl? 
 

Tja…, eitt er aa bryggja godt øl; eit anna er aa gi ei oppskrift paa det. Slikt kan 

ikkje lærast med ord. Ein maa vera med og sjaa paa. Og mange lærer det ikkje daa 

helder. Sume bryggjar all si tid og fær aldri godt øl. Men hev ein lag med det, og 

tolmod til aa prøva seg fram sjølv, so kan det altid verta ei rettleiding i ei slik 

upskrift» (Stortingsmann Hans Saakvitne, 1898/1984, s. 323). 
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FORORD 

Det er et økt fokus på mat og drikke med særpreg og historie. Dette gjelder også mat og 

drikke fra fjellområdene. I disse områdene har det vært en omfattende ølbrygging, men 

kunnskap om denne har til nå ikke vært samlet og dokumentert.  

Hovedhensikten med denne rapporten er å dokumentere den tradisjonelle ølbryggingen og 

bruken av øl i fjellbygdene i Sør-Norge. Vi håper at dette kan bidra til større bevissthet om 

de ressursene som naturgrunnlaget og tradisjonene i fjellbygdene representerer. Det er 

også vårt håp at disse tas i bruk som grunnlag for kommersiell aktivitet og verdiskaping i 

fjellbygdene. 

Rapporten dokumenterer prosjektet «Fjelløl». Data fra prosjektet er også formidlet via 

foredrag og populærvitenskapelig litteratur. Dette arbeidet vil fortsette. Prosjektet er 

finansiert av Oppland fylkeskommune, basert på midler fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Vi takker for tilskudd til gjennomføring av prosjektet. 

Forsker 1 Hans Olav Bråtå ved Østlandsforskning har vært prosjektleder og har skrevet det 

meste av rapporten. Dette er skjedd i samarbeid med Forskningssjef Ragnar Eltun og 

Forsker Mette Thomsen ved NIBIO. De har skrevet kapittel 13 om «Aktuelle varianter av 

maltkorn og humle».  

Lillehammer og Apelsvoll, november 2018 

 

Merethe Lerfald (sign)      Hans Olav Bråtå (sign) 

Forskningsleder      Prosjektleder 
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SAMMENDRAG 

Interessen for «craft brewing» har ført til et økt fokus på øl med «røtter og tradisjoner». Det 

gjelder ingredienser, prosesser og hvilke sammenhenger som øl ble brukt i. Norge har en 

lang og rik tradisjon innen såkalt «gårdsøl». Det er denne typen øl og bruken av det vi 

fokuserer på her. Vi konsentrerer oss om fjellbygdene – derfor «fjelløl». Målet er at 

rapporten skal bidra til næringsutvikling og verdiskaping i forbindelse med øl og 

ølbrygging ved at bedrifter og interesserte i fjellbygdene får økt kunnskap om øl og 

øltradisjoner fra disse områdene. 

Den mest sentrale datakilden er de spørrelistene som ble sendt ut på starten av 1950-tallet 

og som dokumenterer den norske gårdsølbryggingen fra slutten av 1800-tallet og framover. 

Spørrelistene er sammenholdt med Odd Nordland (1969) sin bok om norsk ølbrygging, 

som dels bygger på det samme materialet. I tillegg er mye lokalhistorisk litteratur om 

temaet gjennomgått. NIBIO har foretatt plantefaglige analyser av ulike typer maltbygg og 

humle.  

De sentrale fasene ved brygging av gårdsøl, som annet øl, er malting, maling, mesking, 

siling – i rostekaret, tilsetting av humle, utgjæring og lagring. I rapporten gjennomgås disse 

fasene og de sentrale ingrediensene samtidig som det gis eksempler fra ulike deler av 

FjellNorge. Bruken av øl i ulike sammenhenger presenteres og det gis eksempler fra 

fjellbygdene på denne bruken. 

Ølbrygging har lange tradisjoner i Europa og Norge. Et tidlig trekk var at mange ulike 

ingredienser, også korn, ble blandet og gjæret samtidig, såkalt «Nordic grog».  I 

vikingtiden og middelalderen eksisterte det ulike typer øl i Norge, samt at det var 

alkoholholdige blandingsdrikker og mjød. I de påfølgende århundrene trer de enkelte 

drikkene klarere fram som egne kategorier. Litteraturen viser at ølet var sentralt i kulturen 

i fjellbygdene: Ølet fulgte den enkelte fra fødsel til død (gravøl) og etter død (sjelebad), i 

hverdag og fest, og det var knyttet en rekke ritualer til ølet og øldrikkingen. Mange av 

ritualene og skikkene «overlevde» lengre i enkelte av fjellområdene enn i resten av landet. 

Over tid er det imidlertid en tendens til at øl går over fra å være et element i mange av 

livets faser til å bli en festdrikk. Da den gamle bryggingen av gårdsøl etter hvert stort sett 

døde ut, førte det også til mindre bruk av øl og ingredienser fra ølbrygging i mat. Det 

gjelder maltet, mesken og vørteren samt bruken av øl i for eksempel grøt. 
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Bygg har vært et sentralt korn innen ølbrygging i fjellbygdene, som i ølbrygging mer 

generelt. Den gang det ble dyrket landsorter av bygg var det trolig stor variasjon på 

byggen som ble dyrket i fjellbygdene. Selv om det ble dyrket bygg i århundrene fram til 

midten av 1800-tallet var blandkorn et dominerende «kornslag» i mange fjellbygder. 

Andelen med havre i blandkornet synes å ha økt dess lenger vestover en kom. 

Sorteringsmetodene av kornet må imidlertid ha påvirket forholdet mellom bygg og havre i 

det malta blandkornet fordi de største kornene som ble sortert ut var bygg. Fordelen med 

store korn er kjent også i dag.  

Fra flere fjellbygder, og fra litteraturen ellers, fortelles det at når de skulle lage et ekstra 

godt øl så blandet de gjerne inn andre typer korn enn det de vanligvis dyrket og brukte i øl. 

På Vestlandet kunne det være rug, noe de også tilsatte i de øvre bygdene i Ottadalen når de 

skulle ha et ekstra godt øl. Et annet trekk er bruken av Thorebygg. Thorebygg er et 

nakenbygg som særlig ble dyrket i svedjer, men også i spesielt god åkerjord.  

Mye tyder på at vikingtiden førte til store endringer i ølbryggingen i Norge og at det også 

påvirket norske fjellbygder. Det hevdes at kjonene, som særlig finnes i Sørøst Norge, 

kommer i løpet av vikingtiden som følge av inspirasjon fra England. Kjonene er bygget på 

en måte som gir en sterk røyksmak på ølet. I det andre store kornområdet, Trøndelag, ble 

kornet oftest tørket i sonnhus. Det hevdes at disse har røtter i Irland. Denne 

tørkingsmetoden gir maltet en markert røyksmak. I de sentrale sør-norske fjelldalene skjer 

tørkingen av maltet, og kornet, i eldhuset, badstua eller tørrstua. Det er mindre bygninger 

som gjerne kombineres med annen aktivitet. Disse er gjerne konstruert slik at det ikke blir 

en direkte kontakt mellom kornet og røyken, hvilket fører til mindre røyksmak. 

Spørrelistene viser at en i mange sammenhenger ønsker varmen fra fyringa, men prøver å 

unngå røyksmaken, selv om enkelte også liker den.  

Situasjonen på Sør- og Vestlandet synes mer sammensatt enn på Østlandet og i Trøndelag. 

På Vestlandet var det – også opp mot vår tid, en rekke ulike tørkemetoder: det var 

soltørking, tørking i karmer, kjoner, eldhus, sonn, bruk av tussa mv. Felles er at det ofte ble 

tørka mindre mengder med korn, fordi det ble dyrka mindre med korn der. Vestlandet har 

siden i hvert fall Hansatiden, hatt en god tilgang på korn eller malt av god kvalitet via 

handel med utlandet. Samtidig har en i varierende grad brukt havre i ølet. Tilsammen gir 

dette grunnlag for store variasjoner i ølet. 

Arkeologiske utgravinger fra Norden og resten av Europa viser at det er brukt ulike typer 

tilsetninger i øl. Einer brukes mye ved brygging av gårdsøl i fjellbygdene, blant annet for å 

gi ølet ekstra farge og smak, samt økt holdbarhet. Or er en annen smakstilsetter til øl i 

fjellbygdene, og andre steder. Or satte smak på ølet og ga det en attraktiv farge. Mange 

respondenter mener også at den fører til et mer holdbart øl, noe eksperimenter foretatt av 

Olav Sopp (1933) tyder på. Or brukes særlig i form av vedskier, gjerne ferske, i rostekaret. 
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Munkenes innføring av humle i øl på 800-tallet i Mellom-Europa er et skille innen 

ølbryggingen. Det endret trolig smaken på øl, fra et søtlig til et mer beskt produkt. 

Fordelene var større enn ulempene, bl.a. fordi humle førte til et klarere og mer holdbart øl. 

Humle ble etter hvert også tatt i bruk i fjellbygdene, men marginene for dyrking er mindre 

der selv om noen humlekloner har tilpasset seg et kaldt klima.  

I europeisk sammenheng var det historisk et spenningsforhold mellom bruken av ulike 

urter i form av gruyt, særlig pors, på den ene siden og humle. Humlen blir over tid den 

dominerende smakstilsetningen. Det er kjent noe bruk av urter, som pors, i ølbrygging i 

norske fjellbygder, blant annet fra midtre deler av Telemark på 1700- og 1800-tallet. Bruken 

av urter var trolig størst før humla ble dominerende utpå 1700-tallet.  

Framstilling av gårdsøl er basert på en del grunnleggende ingredienser og bruk av et 

bryggeutstyr. Det sentrale er likevel hvordan ingrediensene ble kombinert, hvilket blant 

annet var avhengig av formålet med ølet: Til jul og til bryllup skulle det være sterkt øl, 

mens til slåtten skulle det være et svakere øl fordi det først og fremst var en tørstedrikk. Vi 

ser også at oppbevaringen av ølet, om det ble lagret på tønner eller kagger, påvirket det. Øl 

som ble lagret på kagger kunne ha mer kullsyre enn øl lagret på tønner fordi en «stadig 

åpnet nye kagger».  

Et sentralt spørsmål er i hvilken grad mesken og vørteren kokes eller ikke. Dette påvirker 

ølet. En kartlegging av koking eller ikke gir visse geografiske mønstre, som kan indikere 

regionale forskjeller i ølet. Hovedtendensen er at på østsiden av Langfjellene kokes både 

mesk og vørter. Hovedtrekket på vestsiden av Langfjellene, særlig i indre deler av 

Hordaland og langs Sognefjorden er at vørteren kokes, men ikke mesken. Dette er 

fjordbygder hvor en tradisjonelt dyrket eget bygg til ølbrygging, men hvor mengde og 

kvalitet har variert. Det kan ha ført til at en tok ut så mye vørter som mulig og heller kokte 

den inn, som illustrert fra Voss. Kokingen av vørter, men ikke av mesk, finner en også i 

utkanten av Langfjellene i sørøst.  

Innen fjellområdene er råøl, altså at en hverken koker mesk eller vørter stort sett bare 

registrert på nordsiden av Langfjellene i Sør-Trøndelag og på sørsiden i Telemark. Selv om 

mesk og vørter ikke kokes så varmes de ofte opp. Derimot er råøl mer vanlig langs 

Sørlandskysten og ikke minst på Nord-Vestlandet hvor det er dominerende.  

I fjellbygdene finnes det også spor etter ølbrygging som skiller seg ut fra hovedtrekkene. 

Dette kalles «relikte områder», altså områder der den eldre ølbryggingen overlevde. Det vil 

si at det viktige var å få fram smaken av maltet, og at ølet ikke i det hele tatt, eller i liten 

grad, var påvirket av or og einer. Etnedal er et slikt område. Det samme er Hemsedal. En 

ser også trekk av dette i Sør-Fron, som også tidligere var ei svært rik jordbruksbygd. Fra 

Bøverdalen i Lom berettes det om bruken av «Gilesteinar». Dette er et eksempel på 
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brygging med steiner, hvilket er en svært gammel metode og den som ble brukt før koking 

i kobber eller jerngryter. Den er historisk nært knyttet til råøl.  

I forbindelse med brygging av «lokalt» øl fra fjellbygdene er det relevant å se på hvor godt 

egnet ulike typer bygg er for malting. NIBIO har undersøkt både nyere og eldre sorter av 

bygg. Dersom en skal ha et «helnorskt» malt så er Varde en forholdsvis tidlig seks-

radsbygg som kan dyrkes i dal- og fjellbygder. Domen er en seinere art som passer best på 

flatbygdene. Det er gjennomført en omfattende innsamling og analyse av humle fra ulike 

deler av landet. Blant «humleklonene» fra fjellnære bygder har klonene fra Numedal, 

Sykkylven, Vestre Gausdal og Vekkom i Ringebu mest bitterhet. De mest aromatiske er fra 

Sør-Fron, Alvdal og Sykkylven. De klonene som scorer høyest på begge faktorene er fra 

Skjolden og Vestre Gausdal.  
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1 INNLEDNING  

1.1 Hvorfor Fjelløl? 

Tanken bak dette prosjektet er å dokumentere «øl-historien» i norske fjellbygder slik at den 

kan brukes som en del av «historiefortellingen» om drikke og mat i bygdene og som en 

inspirasjonskilde til å lage lokalt øl og mat basert på øl. Rapporten omhandler først og 

fremst det som er relevant i forhold til den norske gårdsølbryggingen. Norsk gårdsøl er 

også beskrevet av andre forfattere, særlig Nordland (1969) og Garshol (2016a), men de har 

ikke et spesielt fokus på fjellbygdene. Det har vi. Den geografiske avgrensningen av 

prosjektet følger i hovedtrekk Arnesen, Overvåg, Glørsen, Schurman & Riise (2010) sin 

avgrensning av fjellkommuner. Vårt materiale bør også være interessant utover 

fjellbygdene. 

Ølbrygging er en svært gammel aktivitet, både ute i verden og i Norge. Hvor gammel den 

er, er usikkert. Det er også et spørsmål om hvor en setter grensen mellom øl og andre 

drikker, som kan ha noen av de samme ingrediensene. Gjennom historien trer imidlertid øl 

stadig klarere fram som en egen kategori av drikke og i vikingtiden var det sågar et egent 

lovverk knyttet til øl (Grøn, 1926).  

Nordland (1969) skriver at tradisjonene for ølbrygging er veldig stabile mht det tekniske, 

valget av typer korn og tradisjoner for bruken av korn og øl. Dette henger sammen med 

lokale håndverkstradisjoner generelt og måter å tenke på. Det er ingen plutselige 

forandringer i de prosessene som inngår. Ifølge han er det som forventet utfra en kontekst 

der smak og sosiale konvensjoner er de regulerende faktorene: Øl var ikke et privat 

anliggende. Det tilhørte sfæren med fest og sosiale aktiviteter og ølet ble i slike 

sammenhenger diskutert og vurdert utfra gamle, lokale tradisjoner.  

Over tid skjer det imidlertid en del forandringer i bryggingen av gårdsøl og fra slutten av 

1800-tallet avtar brygging av øl basert på eget malt i de fleste stedene av landet. Det er 

mange grunner til dette, og de kan variere i ulike deler av landet. En grunnleggende årsak 

er nok at Norge i denne perioden går over fra å være et bondesamfunn, hvor mye 

produseres på gårdene, til å bli et industrisamfunn hvor en i større grad kjøper det som 

trengs. Både det som trengs til ølbrygging og øl. Færre folk på gårdene, som følge av 

utvandring, bidro til at en gikk bort fra arbeidskrevende prosesser som ølbrygging. Dette 

førte til at en del av de gamle bygningene, som tørrstuene og eldhusene, ikke ble brukt. De 



Fjelløl ØF-rapport 03/2018 

 

10 

 

forfalt, hvilket igjen bidro til mindre brygging.  Mange syntes også at det ble for 

arbeidskrevende å bearbeide alle ingrediensene, som maltet. Stadig flere baserte derfor 

ølbrygginga på substitutter som sirup, sukker og Tomtebrygg, og smakstilsettere som f.eks. 

ingefær. Noen syntes også at dette ga et bedre øl. Rasjonering av korn under første 

verdenskrig bidro også til at den gamle ølbrygginga avtok. Økt bruk av kaffe og forholdet 

til bruk av brennevin er andre årsaker til at ølbrygginga ble sterkt redusert (Nordland, 

1969; respondenter).  

I spørrelistene fra Norsk Etnografisk Samling er ett av temaene om avholdsbevegelsen eller 

kristne bevegelser bidro til at det ble slutt på bryggingen av maltøl. Bare et fåtall av 

respondentene nevner at slike bevegelser påvirket brygginga av maltøl. Andre kilder tyder 

imidlertid på at de førte til mindre drikking. Fra Bykle i Setesdal skriver Gjerden (1974:64) 

at den haugianske læra førte til at «ein del av dei gamle, litt grovare skikkane» ble borte. 

Dette ser ut til å skje fra slutten av 1800-tallet. Haugianerne fikk avskaffet en del av 

drikkeskikkene, som skeid og tolvterus. Det ble også slutt med øl i likferdene og for en stor 

del i bryllupene. 

Den gamle gårdsølbryggingen avtok gradvis og når en kommer ut på 1920 tallet hadde den 

avtatt svært mye. Likevel fortsatte den i noen bygder helt fram til våre dager. Dette har gitt 

en unik mulighet til kunnskap om maltølbrygginga, men ikke minst førte den til at kveik, 

selve «urgjæren», har overlevd og er tatt i bruk av dagens bryggere (Bråtå, 2017b; Garshol, 

2016a; Nordland, 1969). 

Brygging er populært i dag og forhåpentligvis vil denne rapporten, samt den mer lokale 

formidlingen, bidra til mye godt og særpreget øl fra fjellbygdene. Men kan en lære å 

brygge godt øl? Stortingsmann Hans Saakvitne fra Hardanger var kjent for å lage svært 

godt øl. Han ble i 1898 spurt om hvordan han laget slikt øl. Saakvitne svarte (Saakvitne, 

1898/1984, s. 323): 

Tja…, eitt er aa bryggja godt øl; eit anna er aa gi ei oppskrift paa det. Slikt kan ikkje lærast med 

ord. Ein maa vera med og sjaa paa. Og mange lærer det ikkje daa helder. Sume bryggjar all si tid 

og fær aldri godt øl. Men hev ein lag med det, og tolmod til aa prøva seg fram sjølv, so kan det 

altid verta ei rettleiding i ei slik upskrift»  

La dette være utgangspunktet for denne rapporten. 

1.2 Målsetting og problemstillinger 

Det er en rivende utvikling innen lokal produksjon av øl, internasjonalt ofte benevnt som 

«craft beer». Blant medlemmene i Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) er det i 2018 

vel 120 småskalaprodusenter som produserer 9-10 mill. liter øl årlig. Dette utgjør drøyt 4 % 

av totalproduksjonen av øl her i landet. 24 % av antall sysselsatte i bryggeriene er knyttet 
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til småskalaproduksjon, hvilket er ca. 320 arbeidsplasser. I tillegg kommer om lag 100 

ubetalte dugnadsårsverk som gjerne utføres av eiere, familie og venner1.  NORBRYGG – 

Norsk hjemmebryggerforening har over 4000 medlemmer. For de nye mikrobryggeriene 

som har etablert seg i løpet av de siste 10 årene har det vært en eventyrlig vekst som 

overgår alle kalkyler.  

 

Dette fører til at det er stor aktivitet både mht etablering av bryggerier, herunder i 

fjelldalene, samt i typen produkter som disse tilbyr. Det er også en økt interesse for 

gjenskaping av gamle og lokale typer øl (Patterson & Hoalst-Pullen, 2014; Sande, 2015; 

Schnell & Rese, 2014), eller at disse kombineres med nyere elementer (Petruzzelli & Savino, 

2014; 2015). Ett eksempel på det siste er Voss Bryggeri sitt øl «Vossa Pale Ale» som fikk 

prisen som årets øl-innovasjon i 2013.  

 

Denne utviklingen har påvirket fokuset for vår rapport: Vi legger vekt på å dokumentere 

utviklingen innen ølbrygging og tradisjoner knyttet til denne i fjellbygdene, herunder  

forskjeller dalene imellom. Forhåpentligvis gir dette grunnlag for særpregede lokale og 

regionale varianter av øl og større bevissthet om den lokale ølhistorien. Dette er en del av 

en bredere nasjonal og internasjonal trend som kalles «neo-localism», som fokuserer på mat 

og drikke med et lokalt særpreg (Argent, 2017; Bråtå, 2017b; Flack, 1997; Holtekamp, 

Shelton, Daly, Hiner & Hegelman, 2016; Schnell & Reese, 2014).  

Målsetting 

Prosjektet skal bidra til næringsutvikling og verdiskaping i forbindelse med øl og 

ølbrygging ved at bedrifter og interesserte i fjellbygdene får økt kunnskap om øl og 

øltradisjoner fra disse områdene. 

Problemstillinger 

a) Hvordan ble øl produsert både historisk og opp til i dag i de ulike delene av 

fjellregionen? 

b) I hvilke sammenhenger ble øl benyttet? 

c) Hvilke kornsorter, humlesorter, urter og andre ingredienser er tradisjonelt brukt i 

framstillingen? 

d) Hvordan ble råvarer behandlet, herunder ved maltningen og under selve 

bryggeprosessen? 

e) Hvordan ble produkter fra ølproduksjonen og øl brukt innen matlaging? 

f) Hvilken historisk utvikling og sammenheng er det mellom landskapet, ingrediensene 

og ølproduksjonen i fjellbygdene? 

g) Hvilke råd kan en gi for dyrking av gamle maltbyggsorter og humle? 

 

 

                                                      
1 http://drikkeglede.no/om-oss/brod-i-tall/medlemmer-og-produkter/ (nedlastet 17.09.2018). 

http://drikkeglede.no/om-oss/brod-i-tall/medlemmer-og-produkter/
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2 DATAMATERIALE 

2.1 Data om ølbrygging, bruk og matprodukter 

2.1.1 Avgrensning av fjellområdet 

Dette er et prosjekt om øl fra fjellområdene. For å avgrense fjellområdene har vi tatt 

utgangspunkt i hvilke kommuner som Arnesen et al. (2010) definerer som fjellkommuner. 

På tross av at disse kommunene er definert på bakgrunn av en felles mal, er det variasjoner 

dem imellom: det er for eksempel forskjeller mellom kystfjellkommuner i vest, kommuner i 

det sentrale østlige fjellområdet og fjellkommuner som ligger nær «flatbygdene i sørøst». 

Dette gjør at en i liten grad kan behandle fjellkommunene som en «enhet» i forhold til øl. 

De utviser forskjeller i tradisjoner for bruk av øl, ingredienser, prosesser og typer øl. På den 

annen side er det også fellestrekk, som bruken av bygg. I tillegg til fjellkommunene har vi i 

noen grad inkludert det Arnesen m.fl. (2010) definerer som «tilliggende fjellkommuner». 

En kikk på kartet viser at fjellkommunene, samt tilliggende fjellkommuner, dekker store 

deler av Sør-Norge. Gjennomgangen av dataene og behandlingen av disse blir dermed 

også i stor grad en beskrivelse av ølbryggingen i Norge. Ølbryggingen i Norge og 

fjellbygdene påvirkes av den bredere europeiske utviklingen, både mht ingredienser og 

historie, hvilket fører til at vi har satt «fjelløl» i en slik sammenheng.  

2.1.2 Kilder 

Spørrelistene 

Norsk Etnografisk Samling har i mange år sendt ut spørreskjema til ressurspersoner rundt 

omkring i landet for å kartlegge ulike tema. I 1952 ble det sendt ut en spørreliste om 

ølbrygging. Lista er tematisk orientert og har 103 spørsmål. Til sammen har ca. 1240 

personer besvart denne spørrelista. Disse kommer fra store deler av landet og gir dermed 

en god oversikt. Likevel er for eksempel Østerdalen, Gudbrandsdalen og deler av 

Vestlandet relativt lite representert i spørrelistene. Dette kan skyldes at ølbryggingen i de 

områdene da var gått mye tilbake.  
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De som har besvart, heretter kalt respondentene, baserer seg på egne erfaringer eller hva de 

er blitt fortalt av andre. Spørrelistene beskriver i hovedtrekk ølbryggingen slik den var fra 

slutten av 1800-tallet til den i det store og hele opphørte i de første 10 årene på 1900-tallet. I 

noen bygder berettes det imidlertid om brygging på 1950-tallet. 

Odd Nordland sin bearbeiding av materialet i spørrelistene 

Professor Odd Nordland ved Etnografisk institutt, Universitetet i Bergen, bidro til å utvikle 

spørrelistene. Han har også bearbeidet dem og har satt dem inn i en større etnografisk 

sammenheng. Nordland har innhentet supplerende opplysninger om ølbrygging i en del 

kommuner. Nordland (1969) er dermed blitt en sentral referanse. 

På tross av dette har vi gått til mange av de samme primærkildene, altså spørrelistene som 

Nordland benyttet seg av, men avgrenset til fjellkommunene og flere tilliggende 

fjellkommuner. Våre tolkninger på bakgrunn av dette stemmer i stor grad med Nordland 

sine tolkninger, men det er også forskjeller. Spørrelistene er også en sentral datakilde for 

mye av det Lars Marius Garshol har gjennomgått i sine blogger, samt i Garshol (2016a). Vi 

har sammenlignet våre data og vurderinger med hans materiale og vurderinger.  

Andre skriftlige kilder 

I tillegg til Nordland og Garshol har vi benyttet en lang rekke skriftlige kilder, særlig lokal- 

og regionalhistoriske kilder. Bygdebøker har vært sentrale kilder. Vi har gjennomgått 

Nasjonalbiblioteket sin database, og andre databaser kommune for kommune, på søk etter 

materiale. En rekke eldre regionalhistoriske kilder er gjennomgått, også disse via 

Nasjonalbiblioteket sine sider.    

2.1.3 NIBIO sine aktiviteter innen feltet 

For ølbryggere fra fjellbygdene vil det antagelig være et fortrinn å kunne utvikle og 

markedsføre øl med en lokal og kjent opphavs-, dyrkings- og produksjonshistorie. Dette 

har stort sett ikke vært mulig fordi nesten alt råstoff til ølproduksjon (malt, humle og andre 

smakstilsetninger) er blitt importert. Etter at det ble slutt med malting ved de store 

bryggeriene rundt 1980 har også kunnskapen om malting i stor grad smuldret bort, med 

unntak for noen miljøer, bl.a. i Trøndelag og på Vestlandet. Det samme gjelder for 

dyrkingen av humle og bruken av norske urter som smakstilsetning i ølet. 

Med bakgrunn i dette ble det i perioden 2013 – 2016 gjennomført et innovasjonsprosjekt 

ledet av bryggeriet Nøgne Ø i nært samarbeid med 12 småskalabryggerier, tre tradisjonelle 

bryggerier og NORBRYGG-Norsk hjemmebryggerforening. Bioforsk og Graminor deltok 

som FoU partnere og det ble hentet inn maltings- og bryggerikompetanse fra Danmark og 

England. Bioforsk Øst Løken var faglig koordinator i tett samarbeid med Bioforsk Øst 

Apelsvoll og Landvik, og Bioforsk Midt-Norge Kvithamar.  Fra 2015 ble Bioforsk en del av 

Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO uten at det fikk betydning for den faglige 
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aktiviteten i prosjektet. Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd og 

prosjektdeltakerne. 

Det overordnede målet for prosjektet var å skaffe kunnskap om muligheter for bruk av 

norske råvarer – malt, humle, urter -  for produksjon av norsk øl. Dette skulle gi nye 

muligheter til innovasjon og nyskaping blant alle interesserte firmaer og institusjoner som 

driver med brygging i Norge. Det ble fokusert på kunnskap om gamle og nye norske 

kornsorter for malting, samt norske sorter av humle, og ville og dyrkede urter og deres 

egenskaper. I prosjektet ble det lagt vekt på å skaffe ny viten om malting og markedet for 

norsk malt og humle, som grunnlag for etablering av norsk malterivirksomhet og 

humleproduksjon. 

2.2 Vurdering av datamaterialet 

Spørrelistene er en sentral kilde. De er i utgangspunktet skrevet ned relativt nært i tid og av 

personer som beretter på bakgrunn av egen kunnskap eller personer som de kjenner godt. 

Det gir en viss trygghet for materialet. På tross av at det til sammen er mange besvarelser, 

er de ofte den eneste «samtidige» kilden fra sin kommune eller nærliggende kommuner. 

Det fører til at spørsmål som validitet og representativitet er nærliggende. Det er et åpent 

spørsmål om hvor god kjennskap respondentene har til det aktuelle temaet og hvor 

nøyaktig de gjengir sin kunnskap. Videre er spørsmålet om hvor representative de er for 

sitt område, og for den mulige variasjonen i ølbryggingen der. I mange tilfeller er de «bare 

en røst» fra sin kommune/region. 

Dette betyr at vi må behandle materialet med varsomhet. En sammenligning med særlig 

Nordland har derfor vært viktig (selv om vi har samme primærkilde) samt andre kilder, 

som bygdebøker. Dette gir ofte relativt klare indikasjoner, men vi har i behandlingen av 

materialet og presentasjonen lagt vekt på de noe større trekk for å redusere betydningen av 

feilkildene.  
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3 ULIKE STADIER I ØLBRYGGING  

3.1 Hovedtrekk i bryggeprosessen, bryggeutstyr og påvirkningen på ølet  

Det sentrale ved ølbrygging er å omdanne stivelse, som en finner i korn, til sukkerarter som 

gjæren kan gjøre seg nytte av. Via denne prosessen dannes det alkohol, og ølet får farge og 

smak mv. Dette påvirkes bl.a. av typen korn, tørkings- og maltingsprosessen, om mesken 

kokes eller ikke, forholdet mellom malt og væske, bruken av einer, or og urter, innkoking 

av vørter, bruken av humle mv.  En innkokt vørter gir f.eks. grunnlag for et sterkere øl. En 

annen faktor er hvilken anledning det ble brygget for; var det juleøl eller bryllup, eller var 

det primært som tørstedrikke under slåtten? For de førstnevnte anledningene skulle ølet 

være sterkt, mens det skulle være svakt, og kanskje ikke humlet, når det var tørstedrikke.  

Det beste kornet – veggjeronde - ble brukt til ølbrygging 

Et trekk for hele fjellregionen er at de brukte det beste kornet til ølbrygging. Dette skulle 

være det største kornet, hvilket vil si at det hadde mye stivelse i forhold til mengden skall. 

Videre skulle kornene helst være like store. Det ga blant annet en ensartet groing og 

dermed var det lettere å ha kontroll på når kornet var ferdig grodd. Dette  kornet ble gjerne 

kalt «veggjerondi». Hvordan en laget denne veggjerondi er beskrevet i Gransheradsoga 

(Tjønnås, 1977) og fra Tuddal (Dahl, 1998). Framgangsmåten var trolig den samme i hele 

fjellregionen.  

Veggjerondi er knyttet til treskinga av kornet. Etter at kornet var treska og samla i en stor 

haug på låven startet «kastinga». De stod da i passelig avstand fra låveveggen og kastet 

kornet med en «kasteskovl» mot veggen. Det tyngste og mest verdifulle kornet kom lengst, 

og la seg i en haug ved veggen. Lettere korn kom ikke så langt og ble liggende i en haug for 

seg selv, mens agner og boss datt av på veien. Veggjeronde ble brukt både til maltkorn og 

til såkorn (Tjønnås, 1977).  I Vestre Slidre brukte de begrepet «rofløge», som henspilte på at 

kornet falt ned i et hjørne (Nordland, 1969).  
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3.1.1 Malting 

Bløting, svelling og spiring 

Ved malting, altså omdanning av korn til malt, dannes det enzymer (særlig amylase), som 

siden skal bryte ned stivelsen i kornet til sukkerarter. Ved maltingen omdannes også litt av 

stivelsen i kornet til sukker. Bygg har mange slike enzymer og er derfor velegnet til 

ølbrygging. Ved moderne brygging har en ofte det som kalles basismalt, basert på bygg – 

som skal sikre mange enzymer. Så tilsettes det andre typer malt som skal bidra til den 

ønskede smak, f.eks. bygg som er blitt røyket eller andre kornslag som havre eller rug. 

Maltbygg må ha gener som gir rask spiring og rask nedbryting av celleveggene, dvs at de 

bør ha lite fiber (betagluken). Amylase-enzymene må være varmebestandige. Det vil si at 

de tåler høy temperatur under tørking og mesking, slik at de raskt kan omdanne all 

stivelsen til maltsukker. Det må være mindre protein enn i annet korn, men nok til å danne 

skum og farge og ernære gjæren. Er det for mye protein kan ølet bli uklart (Bjørnstad, 

2010). 

«Tre døgn i bekken, tre døgn i sekken, tre døgn i karmen og tre døgn i varmen» heter det i 

en gammel regle om å malte. Altså: 

• 3 døgn i bekken (i sekk)  - kornet bløtes 

• 3 døgn i sekken   - kornet sveller 

• 3 døgn i spirekarmen   - kornet spirer 

• 3 døgn i varmen  - kornet tørkes og spiringa til kornet stoppes 

Det er også kilder som angir at kornet burde ligge i 2 døgn i bekken. Det sentrale var 

imidlertid om kornet var nok bløyta. Det kunne en finne ut ved å klemme på kornet eller 

bite i det, eller vurdere størrelsen (Nordland, 1969).   

Når kornet var ferdigbløyta ble det lagt slik at vannet rant av.  Like etter at kornet hadde 

rent av seg var det vanlig å legge det bløyta kornet i en haug slik at temperaturen økte 

raskt. Dette var viktig for å unngå at det våte kornet mygla, hvilket ville gi et dårlig og 

udrikkelig øl. På den annen side måtte ikke kornet bli for varmt for raskt fordi det også 

ville gi et dårlig øl. Dersom det ble for varmt ble denne delen av prosessen stoppet og det 

skjedde ved at kornet ble spredt utover (Nordland, 1969). 

Bløyta korn begynner å spire ved at det kommer topp- og bunngroer.  Hvor raskt kornet 

spirer avhenger særlig av lufttemperaturen. Kornet ble lagt utover i en viss tykkelse f.eks. i 

en spirekarm, som en ofte fant på større gårder, eller i et kar. Kornet ble ofte lagt til spiring 

i varme oppholdsrom f.eks. i en karm som var hengt opp der en fyrte med ved, som i de 

gamle «røykestovene». Dette førte i så fall til at det spirende kornet fikk et røykpreg og at 

ølet fikk en røyksmak. Andre etasjen i et stabbur var også brukt.  
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Det var viktig at kornet ikke tørket ut mens det lå til spiring; det måtte tilføres noe væte slik 

at det spirte godt. Kornet hos en del kunne så få ligge rolig og spire. Det ble da kalt 

«legemalt» eller «torvmelta2». Andre rørte imidlertid i kornet og det ble kalt «røremalt», 

eller «lausmelta».  Dette skulle føre til en jevnere spiring av maltet. Begge metodene skulle 

gi godt øl (Nordland, 1969), men respondentene i f.eks. Telemark hadde klart ulike 

oppfatninger om dette. 

Tørkingen av maltet 

Det var viktig for kvaliteten på ølet at spiringen ble stoppet på det riktige tidspunktet. 

Lengden på røtter og bladspirer på kornet var de avgjørende tegn på når spiringen skulle 

stoppes. En generell regel er at toppskuddet skal være omkring 2/3 av lengden av kornet. 

Det er imidlertid store lokale variasjoner i når en mente groen hadde spiret nok: Noen 

steder skulle ikke toppspiren bli lenge enn midten av kornet. I deler av Sogn og Fjordane, 

og Møre og Romsdal, tillot en f.eks. at spiren ble så lang at den fikk en «krokform». At det 

fikk spire så lenge der knyttes ofte til at de brukte mye blandkorn og at havrekornene 

hadde vanskeligere for å spire. Byggen måtte dermed spire så lenge at også havren fikk 

den rette søtheten. Dette kunne påvirke smaken på ølet ved at ølet i slike områder ofte fikk 

en «bitrere smak» (Nordland, 1969; respondenter).  

Andre steder, som i Trøndelag, var en mer opptatt av at det skulle være tre spirer på hvert 

korn. Det samme ser en i tilgrensende områder av Nord-Møre og i Nord-Østerdalen, som 

på Tynset. Når en mente maltet var klart, ble spiringen stoppet, selv om det var midt på 

natten. Det var svært viktig for kvaliteten på ølet at spiringen ble stoppet når det var mest 

stivelse i kornet. Dersom kornet fikk spire for lenge ville mengden proteiner øke og ølet ble 

bittert og dårlig. Om spirene derimot var for korte når de ble stoppet så fikk en ikke 

utnyttet til fulle potensialet i kornet (Nordland, 1969; respondenter).  

Det var viktig at springen ble stoppet raskt fordi en ellers kunne risikere at maltet myglet. 

Dersom det skjedde var maltet ødelagt – det ble et surt øl. Tørkemetoden hadde stor 

betydning for smaken på maltet, og dermed ølet. De tekniske løsningene for tørkingen av 

maltet i ulike deler av landet har sammenheng med andre faktorer, som tørking av korn 

generelt. På samme gård kunne en ha egne tørkemetoder for korn og for malt (Nordland, 

1969). 

På Vestlandet ble det ofte maltet mindre mengder med korn enn i andre deler av landet og 

det var derfor ofte ikke nødvendig med egne hus til tørkingen av maltet. Det ble brukt 

mange ulike tørkemetoder på Vestlandet. En av disse var torn. Det var en konstruksjon 

bygget opp av steinheller og hvor det var en ovn som man fyrte i, en røykeovn, men uten 

at det var en pipe. Kornet lå på heller og hele konstruksjonen var dekket av torv. Dette er 

                                                      
2 Dette henspeilet på at det spirende kornet vokste sammen via groene og ble til en «torv». Dersom kornet 
var grodd sammen så måtte en slite det fra hverandre og dette kunne være en arbeidssom prosess, som 
ofte sysselsatte hele familien (Nordland, 1969).  
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kjent som «tusse-ugn» fra 500-600 e.Kr. og det er en svært gammel tørkemetode. I østlige 

deler av Norge og i Trøndelag var det mer ensarta tørkemetoder ved at de enten brukte 

spesielle hus til tørking eller at de brukte badstua. Dette hadde trolig sammenheng med at 

det der ble tørket større mengder av korn (Nordland, 1969). Her er det trolig også en 

sammenheng med hvilken type produksjon som dominerte innen landbruket: På 

Vestlandet var landbruket melkebasert og det var mindre mengder med korn, mens 

landbruket på Østlandet og i Trøndelag var mer kornbasert. 

Fra vikingtiden ser man en ny trend innen tørkemetodene ved at kornet og maltet i større 

grad enn tidligere ble røyket. Lingvistiske studier tyder på at vikingene fikk sonn 

(såinnhus) fra irene og kjølner (kjoner) fra anglo-sakserne. Tørking i rammer med hestehår 

er en metode som er uavhengig av disse vestlige impulsene. Senere er det mulig å 

observere at nye tørkingsmetoder, som badstuene, bredte seg langt innover i landet fra øst 

og sør. Disse påvirket etter hvert oppbyggingen av kjonene ved at det ble et tett gulv 

mellom der det ble fyra og maltet, slik at det ble mindre røyksmak. Det var i tråd med det 

som synes å være en mer «moderne smak» nemlig at en ønsket mindre røyksmak på maltet 

(Erstad, 19923; Nordland, 1969). 

Nordland (1969) skriver at den økende motstanden mot den tradisjonelle preferansen for øl 

med røyksmak også kan bli observert i sammenheng med badstuene fordi mange 

informanter mener at røyken burde ledes ut av rommet for å unngå røyksmak på maltet. 

De måtte derfor være ekstra forsiktige når de fyrte opp badstua. I Valdres mente man at 

røyk var fordelaktig for maltet fordi det bidro til å bevare det, men de ønsker ikke at det ble 

en røyksmak på ølet.  De var derfor forsiktige med fyringen og det var viktig at maltet ikke 

ble brunt – det måtte bare tørke akkurat nok til at det kunne males. For å dempe 

røyksmaken la en i enkelte områder et klede over maltet. 

Ifølge Nordland (1969) er det fire hovedtyper av tørkemetoder4: 

1. Varm luft og røyk som trenger gjennom laget av malt.  

Denne metoden er radikalt forskjellig fra de tre øvrige med hensyn til kompleksitet og 

hvordan den påvirker smaken: Maltet ble skikkelig røyket.  Det var også viktig hvilket 

treslag en fyra med fordi det kunne påvirke smaken på ølet. I hovedsak skiller en mellom 

«sonn» og «kjølne eller kylna», men det er også varianter av disse.  

«Sonn» finner en bl.a. i Trøndelag og lingvistiske studier tyder på at de er kommet fra 

Irland5. Sonn eller såinnhus er enetasjes bygninger.  I en sonn gikk røyken gjennom 

treplater der malten var plassert. En kunne bruke perforerte jernplater, men det ga ikke så 

                                                      
3 http://johan.gisetstad.no/loesning.htm (nedlastet 25.01.2018). 
4 Vi refererer her en del mulige hovedtrekk, men dette er en komplisert materie, slik det f.eks. er beskrevet 
i følgende blogg: http://anders.geekhouse.no/blog/beer/2014/08/index.html (nedlastet 25.01.2018). 
5 Nordland nevner også en type sonn hvor røyken og varmen ledes via et langt horisontalt rør opp til 
maltet. Denne typen sonn finnes på Vestlandet og er typisk for Romsdal og Trøndelag (Nordland, 1969). 

http://johan.gisetstad.no/loesning.htm
http://anders.geekhouse.no/blog/beer/2014/08/index.html
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god smak på maltet. Valget av treslag var viktig fordi det påvirket smaken på ølet. 

Treplanker var best og or var betraktet som de beste. Det kreves sterk fyring til dette, og 

det ble ofte foretrukket ved fra or (Erstad, 1992; Gjeitvik, 1926; Nordland, 1969). 

Kjølner eller kjoner finnes i sørøst-norske bygder, som i Aurskog-Høland og Askim i 

Østfold (Nordland, 1969). Studier tyder på at vikingene fikk kjølner fra anglo-sakserne. 

Nelson (2005:64) skriver om «T-shaped kilns (commonly known as corn-dryers)» og at slike 

er kjent fra det første til det fjerde århundret e.Kr. og at de i hvert fall er brukt til malting.  

Kjølnene er to-etasjes bygninger, hvor det ble fyra i første etasje. Varmen og røyken steg 

opp og igjennom perforerte planker, hvor det gjerne var en matte av vevet hestehår som 

maltet lå på. I forbindelse med tørkingen fikk maltet ofte en røyksmak. Det er i dag få 

opprinnelige kjøler, blant annet fordi de ofte brant ned som følge av sterk fyring.  

På Vestlandet var det en annen type «kjølne» eller «kylne». Disse bygningen var relativt 

enkle (Nordland, 1969).  Strøm (1762) beskriver «Kiølner» fra Sunnmøre: Det er hus uten 

loft og med en firkantet teglovn i midten, som det legges en stor og flat steinhelle på hvor 

en tørker korn og malt. Hellene kjøpes ofte fra Hardanger, men dersom de mangler så 

legges kornet på veggfaste trebenker. Røken går ut av ovnen gjennom et hull på en av 

sidene, og derfra videre opp i «liøren», som er et firkantet hull midt på taket. Hans Gjeitvik 

(1926) beskriver i «Bondeliv på Sunnmøre» også ei slik kylne. Både han og Nordland (1969) 

nevner spesifikt den store steinhella, som ofte ble kalt «grisen». Den beskyttet mot at 

gnister ble spredt i rommet. Videre fikk den varme lufta en noe lengre avstand opp til 

maltet. Det førte trolig til en mildere smak på maltet. 

2. Tørking på en oppvarmet overflate  

Ved denne metoden fyres det direkte under en stor steinhelle, noen ganger også av jern. 

Den såkalte «turkehella». Det var også plater for tørking ved siden av ovnen. Metoden 

fører til at maltet som ligger på steinhella blir rostet, men også at røyken påvirker ølet. 

Metoden er brukt på Vestlandet og i Trøndelag (Nordland, 1969). 

3. Tørking i et oppvarmet rom  

Eksempler på dette er at maltet ble lagt i en «tørkekasse», hvilket er en kasse som har 

hestehår eller netting i bunnen. Denne kunne henges i f.eks. taket over ovnen eller i et 

varmt rom, eller settes på bjelker i rommet. Tørkekassa var godt egnet for tørking av 

mindre mengder med malt, og var brukt på Vestlandet, i Nord-Norge og Trøndelag. Maltet 

blir behandlet mildere på denne måten og tørkingen har dermed mindre påvirkning på 

smaken på ølet (Nordland, 1969). 

I de østlige delene av Norge bruker en også å tørke maltet på hyllene i «badstua», i tillegg 

til den nevnte tørkingen i kjona. Denne tørkingen ser ifølge Nordland (1969) ut til å ha vært 

relativt skånsom mot maltet, slik at det ble verken rostet eller røyket. Altså at 
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tørkeprosessen i seg selv ikke ga noen spesiell smak på ølet. Her ble røyken ledet ut via 

pipa fra ovnen midt i rommet. I Telemark, f.eks. i Rauland, ble badstua tidligere kalt en 

«kjone». I Gudbrandsdalen ble maltet tørket i «tørrstugu», mens det gamle navnet for 

denne f.eks. i Skjåk var «kjone» (Nordland, 1969). I det hele synes badstua eller tørrstua 

mest utbredt i Øst-Norge, og særlig indre strøk fra Telemark til Østerdalen. Tørking i 

tørrstua ga et mildt røykpreg på maltet, og dermed ølet. Nordland mener at badstua synes 

å ha kommet til Norge fra sør og øst.  

I noen områder der en ofte tørket kornet på slike heller, som i badstua, ble maltet noen 

ganger «søtet». Det var da god varme i rommet og maltet ble samlet i store hauger i noen 

timer, men ikke slik at det tørket. Dette skulle øke «søtheten» i maltet. I for eksempel Skjåk 

«søtet» en maltet i en dag før det ble tørket. Det var også en fordel om temperaturen økte 

sakte i badstua (Nordland, 1969; respondenter).  

4. Tørking i solen 

Tørking av maltet i solen er den mest skånsomme måten å tørke på. I Nordland (1969) sitt 

materiale nevnes denne metoden på Vestlandet, i Trøndelag og i Nordland. Det framstår 

som et alternativ til tørking i et varmt rom, røyking og risting av maltet. Soltørkingen 

kunne skje ved at maltet ble lagt i en karm, som kunne flyttes etter solen, eller ved at det 

ble lagt på steiner. Det soltørka maltet førte til et svært lyst øl og det påvirket smaken. Det 

ble ikke så smaksrikt, og det ga ikke en så fin farge som malt som var tørket i badstua.  

På Voss skilte man mellom to typer smak, som var påvirket av hvordan maltet var 

behandlet; solsmak og brandasmak (brent smak). Ingen av disse smakene var ønskelige på 

ølet. For å bli kvitt solsmaken hadde de maltet i en panne og tørket det litt. Dersom maltet 

var blitt brent førte det til at ølet fikk en dårlig, brent smak (Nordland, 1969). Soltørking, 

kanskje som en nødløsning, er en av teoriene om bruken av Maltsteinen i Tinn (Berge, 

1924). Ifølge Nordland (1969) kunne en noen ganger soltørke små mengder med korn og så 

bruket «tussen» til å gi ølet en rostet karakter.  

Blant andre metoder for tørking av mindre mengder malt er tørking i en kobberkjele over 

åpen ild. Dette er blant annet brukt på Voss og det gir et visst røykpreg på maltet. Denne 

tørkemetoden kan gi noe karamellisering omkring kanten av kjelen, hvilket setter smak på 

ølet. Fra andre steder er det kjent at dersom en ønsket en mer markert smak på ølet så 

kunne mindre mengder f.eks. bli ristet i ovnen. 

Fjerning av spirer 

I det meste av materialet kommer det fram at en ønsket å fjerne spirene før kornet ble malt 

fordi spirene, særlig de lange, ville gi et bittert øl. Spirene ble ofte fjernet i forbindelse med 

tørkingen fordi spirene da ble sprø og lett falt av. Noen steder mente en imidlertid at det 

ikke var så viktig å unngå spirer og at disse ble fjerna før bryggingen. Dette kan være et 

eksempel på en tradisjon som var i ferd med å bli borte til fordel for en nyere hvor en 
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ønsket å unngå spirer. Grunnen kan være at færre spirer ga et mindre bittert øl og at en 

over tid prefererte det.  I Rennebu ville noen ha spirer fordi det ga et «søtere» øl (Nordland, 

1969; respondenter). 

Maling 

Maltet måtte males grovt. Dette kalles grøyping. Grunnen er at dersom maltet ble for «fint»  

ville det føre til tilstopping ved silingen i rosten. Hvor grovt en burde male varierte, men 

en deling av kornet i fire deler synes vanlig. Maltet ble tidligere malt på en egen kvern på 

gårdene. Etter hvert gikk en over til å male det på bygdekverner og noen møllere var kjent 

for å male det bedre enn andre. Etter hvert ble det også slik at en kunne få kjøpt malt som 

var ferdigmalt på mølla (Nordland, 1969; respondenter). 

3.1.2 Mesking   

Ved mesking blandes det grovmalte kornet med vann, einerlåg eller en blanding av vann 

og einerlåg. Hensikten med meskingen er at stivelse skal omdannes til sukkerarter som så 

kan brytes ned under gjæringen.  Temperaturen ved meskingen er viktig fordi den 

påvirker smak, farge, alkoholstyrke, klarhet og holdbarhet. Det kunne være ulike 

tradisjoner mht mesketemperatur bygdene imellom. Det går ofte et skille mellom å bruke 

henholdsvis varmt, kanskje kokende, og kaldt vann ved meskingen. Ved bruk av varmt vann er 

det i mange tilfeller vanlig å ta ut en del av mesken og så ha den tilbake i meskekaret. Dette 

bidrar til å trekke ut sukkerartene fra kornet og holde en lavere temperatur. Dette ble ofte 

gjort tre ganger, den såkalte «tremeskemetoden».  

Ifølge Nordland (1969) er koking av mesken vanligst i østlige deler av Sør-Norge. 

Tradisjonelt ble mesken ikke kokt i Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane 

og nordover til Romsdal. Tradisjonen med å koke mesken har likevel spredt seg også 

vestover og finnes blant annet på Voss.  

Et annet skille er å bruke bare vann kontra einerlåg. I Valdres er det også brukt en låg som 

består av både or og einer. Dette påvirker selvsagt smak mm på ølet. Ifølge Nordland 

(1969) er det å bruke einerlåg ved meskingen en relativt ny praksis. Tidligere brukte man 

bare rent vann til å blande ut maltet. 

3.1.3 Siling - Rostekaret 

Silingen skal fjerne korn, skall og annet som ikke ønskes i vørteren og ølet. Silingen skjer i 

rostekaret, og det har fått navnet etter rista i bunnen (den kalles ofte for rost). Det er stor 

variasjon mellom landsdeler og mellom gårder mht hva en bruker i rostekaret for å få silt 

vørteren. Oppbyggingen av innholdet i rostekaret mht kvister, sil osv. påvirker ikke bare 

selve avrenningen, men også vørteren og dermed ølet mht smak, farge mv. Ettersom silen 

(rosten) var viktig ble det lagt mye arbeid i tillagingen av den. Det kunne bli oppfattet som 
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vanskelig å legge rosten fordi den både skulle sile bort det som var uønsket og sikre at 

vørteren rant gjennom. Oppbyggingen av rostekaret, altså hvilke materialer som ble brukt 

og måten de ble satt sammen på, var generelt basert på gamle tradisjoner. Dette er noe som 

forventes å være stabilt over lang tid (Nordland, 1969).  

Tre hovedtyper av «siler» i rostekaret 

En hovedtype av siling er basert på en «sil» som bare var laget av strå, selv om den også 

kunne inkludere bruk av mindre greiner (noen ganger av bjørk) eller einerkvister. Bruken 

av bare strå til siling er blant annet kjent fra Fåberg. Stråsil er trolig en svært gammel 

metode. Strå i seg selv er viktig i en del sammenhenger for at ølet skal få den riktige fargen 

og smaken. Fra Danmark, men også Norge, er det kjent at en bevisst brukte høy for å gi ølet 

ønsket smak (Nordland, 1969; respondent).  

En annen hovedtype inkluderte ikke strå i det hele tatt, men var bare basert på greiner og kvister 

fra einer. Dette gjelder f.eks. i Eidfjord. En tredje variant av siler har en kombinasjon av strå, 

pinner og kvister. For eksempel at det legges pinner i bunnen av rostekaret, så einer over og 

på toppen strå. Dette er en svært utbredt variant i hele landet. Pinnene på bunnen er ofte av 

or, men også av andre løvtrær som bjørk. Dette kunne kombineres med siler laget av 

perforerte trestykker. Or ble mye brukt for å gi ølet ønsket farge og smak (Nordland, 1969; 

respondenter). 

Bruken av strå fra ulike kornsorter 

Det vanligste var å bruke strå av rug, men en kunne også bruke strå av bygg og hvete. 

Bygg og rug ble mest brukt i Øst-Norge mens havre ble mest brukt i sør-vestlige, vestlige 

og nordlige områder. Selv om en foretrakk malt av bygg, var det strå av rug som helst ble 

brukt fordi stråene burde være lange og sterke. Stråene ble oppbevart slik at de holdt seg 

rene og hele. Om vinteren hang de ute, kanskje for at de skulle blir «sterilisert» av frosten 

(Nordland, 1969). 

Rostekar med perforert bunn 

Bruken av en perforert bunn i bunnen av rostekaret ser ut til å ha utviklet seg for å forenkle 

oppbyggingen av rostekaret. Den perforerte bunnen er en innovasjon. Perforerte bunner 

ser ut til å ha spredt seg fra Sunnfjord/Nordfjordområdet til et område som strekker seg fra 

sør for Sognefjorden til Sør-Trøndelag. Utviklingen av dette skjedde i et område der en 

tradisjonelt laget tønner, og dermed bunner til tønnene. Tønneindustrien utviklet seg på 

1840-tallet og var knyttet til at fiskere fra Sogn og Møre deltok i fiskerier på kysten av 

Nordland. Det økte behovet for å lage tønner. Bruken av perforert bunn spredte seg fra 

kysten og ble ifølge Nordland (1969:109) «relativt nylig» introdusert i Oppdal6. 

                                                      
6 Garshol (2014) skriver at en «false bottom” brukes i “stetta” i Storlidalen i Oppdal. Blog: Storli Gard: 
Norway's oldest beer? 
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I flere områder er det varianter av dette i form av halvforma og perforerte bunner. Det 

gjelder blant annet i Hardanger og øverst i østnorske daler i Skjåk og på Lesja. Dette siste 

kan tyde på innflytelse langs handelsveger vestfra, fordi denne typen bunner ikke finnes 

lenger østover nedover Ottadalen og Gudbrandsdalen. Mens mange av impulsene innen 

ølbryggingen synes å gå fra øst til vest (Nordland, 1969), er det her et eksempel på det 

motsatte. 

3.1.4 Behandling av vørter 

Den første vørteren som ble tappet var den søteste og den ble ofte brukt til å lage det beste 

ølet. Det ølet ble blant annet kalt feitøl. Den vørteren som kom til slutt var tynnere og den 

ble ofte brukt til enklere øl, som gjerne ble kalt  «spissøl» eller «tynnøl». Det var vanlig med 

tapping av to typer øl, men noen steder ble det også tappet tre typer, som i Skåk. Den siste 

vørteren var da nesten «uten kraft» og ga grunnlag for et nærmest alkoholfritt øl. Noen 

ganger blandet en all vørter og kokte den inn til en mer konsentrert væske.  Dersom en 

primært ønsket øl som «tørste-drikke», som til slåtten, ble det laget et tynt øl. 

Kokt vørter 

Koking av vørter før tilsetting av humle ble ofte gjort fordi vørteren da ble mer konsentrert. 

Det var f.eks. tilfelle på Voss, der kvaliteten på kornet og dermed på vørteren varierte, 

samtidig med at en ønsket å trekke ut så mye som mulig fra maltet. Det sies at «de hadde 

begrenset med malt og vørter, men mye ved», derfor ble vørteren kokt. Ettersom den ofte 

ble kokt i eldhus førte det til et visst røykpreg på vørteren. Koking førte også til 

sterilisering av vørteren og utfelling av proteiner. Det siste ga et klarere øl. Lang koking gir 

også et mørkere øl. Andre grunner til å koke vørteren var at de ville bli kvitt uønskede 

stoffer som var i vørteren. Det er også framholdt at kokt vørter holdt seg lengre enn ukokt 

(Bråtå, 2017b; Nordland, 1969; respondenter).  Koking etter at humle var tilsatt bidro til å 

trekke ut bitterstoffer fra humla.  

Råøl 

Nordland (1969:190) skriver om råøl:  

… the brewing of rått øl, «raw ale», stands out clearly from the others in that no boiling takes 

place at all. No large coppers are needed for the mash or the wort. This is thus a simpler 

procedure than those generally followed elsewhere.  

Framstilling av råøl er altså forskjellig fra annen behandling av vørter (og mesk) ved at det 

ikke er noen koking av verken mesk eller vørter7. Koking av mesk eller vørter i større 

mengder forutsetter kokekar i form av kjeler av kobber eller jern. Disse kom ikke i bruk i 

større grad før etter 1500/1600-tallet. Dette vil si at før 1600-tallet ble mesk og vørter bare 

                                                      
7 I praksis vil beskrivelsene av råøl oftest være knyttet til at vørteren ikke kokes, fordi en ofte ikke koker 
mesk uansett, men bare varmer den opp. Gjerne til en 70-80 grader. 
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varmet opp ved at en hadde glødende steiner i væska, men den kokte ikke. Bryggesteiner 

er resultater av en slik oppvarming. Det er ikke registret bruk av bryggesteiner etter 1600-

tallet. Det betyr at ølet før ca. 1600 må ha vært råøl (Grønnesby, 2017).  

Fra slutten av 1800-tallet og framover er ikke framstilling av råøl vanlig i de sentrale 

områdene på Østlandet og i sentrale deler av Trøndelag. Tynset i Østerdalen og i Sokndal i 

Sør-Trøndelag på nordsida av Dovrefjellplatået er to av områdene der vørteren ikke ble 

kokt, men isteden varmet opp. En grunn til at vørteren ikke ble kokt var at en var redd for 

at det skulle gå utover gjæringen. Metoden er imidlertid også kjent fra f.eks. Telemark. En 

ulempe med råøl er at vørteren ikke kan konsentreres ytterligere og at den blir mindre 

holdbar. Denne «primitive» måten å behandle vørteren på kan også være knyttet til at 

vørteren hadde «liv» og at den derfor måtte behandles forsiktig (Nordland, 1969). 

Et annet område hvor de både tidligere og i dag lager råøl er Hornindal. Garshol (2015b) 

har beskrevet dette nærmere og at det er et svært godt øl, med en utrolig god lukt. Et 

problem med råøl kan være infeksjon i vørteren, men det synes som at humla beskytter 

mot uønskede bakterier.  

Tilsetting av humle 

I dag er det svært vanlig å tilsette humle til vørteren. En viktig grunn er at mange liker det. 

Humle gjør også at ølet blir klarere og at det holder seg lengre. Den motvirker infeksjon i 

ølet. Humle inneholder mange ulike stoffer, blant annet lupulin. Humle kan f.eks. tilsettes i 

form av humleavkok eller ved at humle tilsettes vørteren mens den koker. Før humlen ble 

helt dominerende (fra midten av 1700-tallet) kan det ha blitt brukt andre urter som, 

enkeltvis eller samlet, skulle ha noe av den samme virkningen. Blant disse er pors.  

3.1.5 Utgjæring og lagring 

Tilsetting av gjær og utgjæring 

Etter at vørteren er avkjølt tilsettes gjæren. Gjærens oppgave er å omdanne sukkerartene til 

alkoholer og det dannes da kullsyre. I tillegg dannes det ulike estere (gjæringsaromaer), 

som setter sitt preg på ølet.  Dette påvirker ølets fruktighet. Gjæringen kan skje på toppen 

av ølet (overgjæring) eller på bunnen (bunngjær). De ulike typene øl er basert på over- eller 

undergjær.  

Fram til utpå 1800-tallet var det overgjæret øl som dominerte. Gjæringen skjer da ved en 

relativt høy temperatur (20-25 C), og den skjer relativt raskt. Typiske øltyper er ale, stout, 

porter og hveteøl.  Undergjæret øl var en innovasjon som kom utpå 1800-tallet. Her skjer 

gjæringen på bunnen og den skjer ved lavere temperatur. Det gjør det lettere å kontrollere 

gjæringen og den er dermed velegnet for industriell produksjon av øl.  I Europa 

klassifiseres ofte undergjæret øl i lys og mørk lager (Meussdoerffer, 2009). 
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Den gjæren som tradisjonelt ble brukt ved norsk heimebrygging ga et overgjæret øl. Denne 

gjæren hadde ulike navn rundt omkring i landet, eksempelvis kveik, gjær, gjester og gang8. 

Denne tradisjonelle gjæren hadde ulike egenskaper i ulike områder, hvilket bidro til at ølet 

ble forskjellig9. Den ble tatt vare på til neste brygging og en brukte ofte den samme gjæren 

til både baking og ølbrygging. Det var ofte den gjæren som fantes i skummet på toppen, 

eller høgt i gjæringskaret som ble tatt vare på. På slutten av gjæringen synker gjæren til 

bunns og den danner bermen. Noen kaller dette bunngjær, men dette er ikke egentlig 

bunngjær. I enkelte områder, og hos enkelte bryggere, brukte en heller gjær fra bunnen, 

altså bermen, enn gjær fra toppen av gjæringskaret. Bermen var imidlertid vanskeligere å 

få til å gjære enn toppgjæren. Den trengte blant annet lengre tid (Nordland, 1969; 

respondenter). 

Lagring 

Mye av det norske hjemmebrygget var basert på at ølet skulle drikkes opp relativt raskt, 

altså innen noen uker eller en måned. Likevel er det en del forskjeller. I Hjartdal i Telemark 

mente en at øl som var på en god tønne kunne holde seg i 2 år eller lengre. Holdbarhet har 

blant annet sammenheng med styrken på ølet: Generelt holdt sterkt øl seg lengre enn svakt 

øl, og sterkt øl som ble brygget til jul kunne holde seg lenge utover våren (respondenter). 

Her kan en tenke seg at f.eks. hvor mye humle som ble tilført påvirket holdbarheten. 

Bruken av or kan også ha påvirket dette. 

Oppbevaring av øl på glassflasker er en relativt ny innovasjon. Tradisjonelt ble norsk øl 

oppbevart på tønner, men de kunne ha ulike størrelser. På Voss kunne ølet bli oppbevart 

på relativt små tønner, såkalte «anker». Det ble ofte  med restsukker på tønner og ankre. 

Ettersom ankrene var små var det ofte ikke lenge før de måtte åpne et nytt anker og da 

kunne ølet ha en viss friskhet i form av kullsyre på grunn av ettergjæringen. Det vanlige 

var likevel at det ble oppbevart på store tønner og dermed fikk en også ofte et relativt 

«flatt» øl (Bråtå, 2017b; Nordland, 1969; respondenter). 

  

                                                      
8 Gjæren må holdes i live ved kontinuerlig bruk. I de fleste tilfeller er den derfor utdødd, men kontinuerlig 
brygging på blant annet Voss og i Hornindal har ført til at en del slike gjærstammer er tatt vare på. De 
produseres i dag kommersielt for salg og er relativt kostbare. 
9 Garshol (2016a) har en interessant gjennomgang av kveiken. 
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4 ØLBRYGGINGEN I EUROPA OG NORGE – HOVEDTREKK 

4.1 Tidlige faser av ølbryggingen i Europa 

«Nordic grog», en fermentert drikk som blant annet inneholdt ingredienser som senere ble 

brukt i ølbrygging, er funnet fra så tidlig som 4000 f.Kr. i Skottland. Det er indikasjoner på 

ølbrygging i Europa fra i hvert fall 3000 f.Kr. Det er usikkert om europeerne selve oppdaget 

gjæringsprosessen eller om ølbrygging var basert på kunnskap fra Midtøsten (McGovern, 

Hall & Mirzoian, 2013; Poelmans & Swinnen, 2011).   

Fra den keltiske perioden i Sørvest-Tyskland er det funnet et bryggeri som er datert til 

tidlig jernalder (400-500 f.Kr.). I dette bryggeriet ble det funnet et malteri. Analyser av korn 

fra dette og nærliggende områder viser at nakenbygg og spelthvete dominerte blant 

kornslagene, men også at det ble brukt noe hirse. Dette tidlige ølet skiller seg trolig fra 

moderne øl bl.a. med hensyn til smak: Ølet ble tilført frukt og honning, men de hadde ulik 

virkning, avhengig av når de ble tilsatt. Dersom de ble tilsatt et brygg som allerede var 

fermentert så ga det først og fremst et søtere øl. Dersom det ble tilsatt vørteren førte 

villgjæren i frukten og honningen til bedre gjæring. Andelen av de ulike bestanddelene 

avgjorde om det ferdige produktet var mest likt vin eller øl (Stika, 2011).   

 

Stika (2011) har forsøkt å rekonstruere dette keltiske ølet. Han mener at maltet må ha hatt 

en høy kvalitet. Ølet hadde trolig et visst røyket preg og var noe surt, på grunn av at 

tørkeprosessen gikk relativt sakte. På bakgrunn av andre funn antar han at ølet kunne ha 

vært smakstilsatt med malurt og gulrot. Det er også mulig at de tilsatte bulmeurt. Det gir 

en ekstra god smak, men vil også gi et øl som er mer «berusende».  

På starten av det greske imperiet, omkring 500 f.Kr. laget grekerne øl. Etterhvert begynte 

de imidlertid å lage vin og syntes at det var mer sivilisert å drikke vin. De gamle grekerne 

og romerne anså øl som en drikke for barbarer, særlig kelternes og germanernes øl. Funn 

av malt i en romersk kontekst i nordvestlige deler av Italia tyder imidlertid på at også 

romerne drakk øl. Ekspansjonen av Romerriket påvirket den europeiske ølkulturen fordi 

romerne foretrakk vin på bekostning av øl. Øl var vanlig i Frankrike, Spania, Portugal og 

Nord-Italia i årtusenet før den romerske ekspansjonen (Nelson, 2005; Polemanns & 

Swinnen, 2011; Stika, 2011).  Fra området nær Barcelona er det kjent tilsetning av rosmarin, 
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mynte og timian i gjærede drikker basert på emmer og bygg fra 3000 f.Kr. (McGovern et al., 

2013). 

Det romerske riket førte til at vindrikkingen først spredte seg nordover i Italia (nord for 

elva Po) og til Sør-Frankrike. Deretter ble vin den dominerende drikken på den Iberiske 

halvøy og nordre Gaul (Nord-Frankrike og Belgia). Selv om produksjon og forbruk av vin 

førte til mindre ølproduksjon, fortsatte noen keltiske stammer å drikke øl. Det gjaldt særlig 

i de nordlige utkantene av Romerriket. Der var det en sterk påvirkning fra germanske 

stammer, og det var vanskelig å dyrke druer og å få tak i vin. Dette gjaldt dagens Stor-

Britannia, Belgia og Tyskland, hvor det ble drukket mye øl selv om de var en del av 

Romerriket (Poelmans & Swimmen, 2011).  

Invasjonen av germanske stammer på 400-500 tallet førte imidlertid til en 

«gjennoppvåkning» av øldrikkingen i store deler av det Vest-romerske riket. Etter å ha 

vært «underlagt» vindrikkere i et halvt-tusen år tok øldrikkerne over igjen, og den tidligere 

romerske oppfatningen av at øldrikking var barbarisk ble sjeldnere (Meussdoerffer, 2009; 

Nelson, 2005). 

I den senere utviklingen av ølbryggingen i Nord-Europa ble først gruyt, og særlig pors som 

tilsetning viktig, før humlen tok over fra 1100-tallet. Likevel fortsatte bruken av urter 

mange steder, før både de og bruken av pors døde ut på midten av 1700-tallet. Denne delen 

av historien er nærmere beskrevet ved gjennomgangen av de ulike ingrediensene, som 

pors og humle. 

4.2 Øl og sterke drikker i Norge 

4.2.1 Ingredienser og øl i Norge til og med middelalderen 

Innføringen av jordbruket gjorde det enklere å produsere alkohol 

Det antas at øl var kjent i Norge allerede i eldre jernalder, kanskje allerede i bronsealderen. 

Glørstad (2012) viser til danske arkeologer som hevder at de første kornsortene som ble 

innført til Danmark var særlig velegna til ølproduksjon. Det er usikkert om jordbruket 

markerte den første introduksjonen av alkoholdige drikker, selv om det ifølge Glørstad er 

en interessant mulighet. Jordbruket gjorde det trolig enklere å produsere større mengder 

alkohol enn en rent «naturbasert» produksjon.  
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De første beskrivelsene av øl i Norge 

Den første skriftlige beretningen om øl i Norge kan stamme fra Pytheas sin beretning om 

Ultima Thule10, fra omlag 330 f.Kr. Han skriver at innbyggerne der «lager sin vin av bygg 

eller honning». Det er flere tolkninger av dette, bl.a. at det dreier seg om mjød. Grøn antar 

imidlertid, på bakgrunn av analyser fra andre skriftlige kilder, at det dreier seg om lið 

(Grøn, 1926). Nelson (2005) omtaler også Pytheas sin beretning. Han knytter den til 

Skottland og nevner ikke Norge. 

En noe senere beskrivelse av alkoholforbruket i Norden stammer fra den romerske 

historieskriveren Tacitus i boka «Agricola – Germanien» fra år 100 e.Kr. Germania er 

landene nord for Rhinen. Tacitus skriver at germanerne i motsetning til romerne drakk et 

«brygg av bygg eller hvete som har gått i gjæring, slik at det har fått noen likhet med vin» 

(Tacitus, 1901-1902:134, etter Hauge, 1996:13).   

Andre «sterke drikker» 

I norrøn tid ble det også konsumert andre «sterke drikker». Grøn viser til to ord for «sterk 

drik», nemlig veig og lið. Lið betyr «sterk, berusende drik» og via gjennomgang av ulike 

kilder tolker han lið til å være en alkoholholdig drikke som er en blanding av øl og frukt-

vin. Han viser til at det er adskillig enklere å få fruktsaft til å gjære enn å lage øl og mjød, 

som er mer kompliserte produkter: Ølet krever malting og en videre behandling med gjær, 

mens mjød forutsetter koking av vann og honning og tilsetting av gjær (Grøn, 1926). 

Det oldnorske ordet veig er ofte brukt i poetiske sammenhenger og forekommer flere 

ganger i Eddadiktene. Der er det vist til at folkegruppen vanerne kaller øl for veig, men en 

ser også at ordet brukes om melk. Veig er brukt i sammensetningen «bjórveig», 

«minnesveig» og «óminnes-veig» (henholdsvis minnesdrikke og glemselsdrikke». Det er 

ikke mulig å si om dette er en beskrivelse av en drikk eller bloting. Grøn antar at ordene lið 

og veig stammer fra en tidlig periode da de gjærede drikkene ennå ikke var klart utviklet 

som kategorier og hadde fått egne navn (Grøn, 1926:163). 

I middelalderen var det vanlig å blande mjød i ølet. Vin fikk sent innpass i Norge. Det 

fortelles at Pave Innocens den VIII i 1490 ga den norske kirken dispensasjon slik at de 

kunne bruke øl og mjød til altersakramentene. Grunnene var at det kunne være vanskelig å 

framskaffe vin og at den ikke tålte den lange reisen og oppbevaringen (Grøn, 1926). 

Malt 

Det oldnorske ordet for malt er «malt», og grunnbetydningen er ifølge enkelte forfattere 

«bløtet masse». Det er et fellesgermansk ord som hører sammen med ord som «melta», det 

vil si fordøye, oppløse i magen.  

                                                      
10 Norske kilder, som Riddervold (2009) har knyttet dette til Norge. Noen kilder viser til Helgeland, andre til 
Mørekysten. 
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Fra 876 er det kjent at det ble innført malt til Norge fra Øresund. Innførselen av malt, og 

handel med malt, økte betydelig over tid. Ved utgravingene på Bryggen i Bergen ble det fra 

middelalderen funnet lag på lag med bygg og malt til ølbrygging.  I kong Haakon 

Magnussons rettarbøter (1293-1298) for byene nevnes malt stadig blant de utenlandske 

varer som innføres. I Magnus Lagabøters Landslov (1274/1276), kapittel 14, heter det at 

«Ingen skal malte korn til salg hjemme i bygden, under en slik trykkende nødstilstand, 

undtagen dersom kongen krever det med sitt brev». Dette, og andre lover viser ifølge Grøn 

(1926) til at hjemmeavlet korn skal brukes til mat og ikke til øl, men innført malt kan brukes 

til ølproduksjon. Det skilles mellom hjemmeavlet malt og innført malt, og i Landsloven er 

det bestemmelser som skal hindre forfalskninger av maltet; det skal være like godt utenpå 

som innenpå. Altså har det vært forsøk på å blande maltet med mindreverdige 

ingredienser (Grøn, 1926; Ryvarden, 1991). 

Ølet i vikingtiden var ofte av tvilsom kvalitet på grunn av forurensning i bl.a. det malta 

kornet. Dette skyldtes særlig ugresset svimling (Lolium temulentum). Det var tidligere 

utbredt i kornåkrer i Europa, men er nå sjeldent i Norden11 (Grøn, 1926). 

Det finnes også eksempler på at det ble gjort forsøk på å skape en innenlandsk 

maltindustri: I et privilegiebrev for Tunsberg av 1362, utstedt av kongene Magnus og 

Haakon Magnusson står det følgende (Grøn, 1926:168): 

Dertil har vi forundt Eder at I skal kunne kjøpe korn til at gjøre malt av til salg inden byen, 

Eder selv til større næring og støtte. Videre har vi git Eder hver for sig en 14 alen lang og 14 

alen bred tomt…, for at de av Eder som selv ikke eier tomt utenfor byen, kan bygge malt- og 

tørrehuser. 

Det er usikkert om malteriet ble bygget, fordi en senere ikke hører mer om det (Grøn, 1926). 

Gjær 

Gjær betegnes på ulike måter i oldnorsk; jöstr12, gerð (eller gørð), dregg og kvikur. Ordet 

gjær betyr «gjæring, gag, paa øl», altså et ord som betegner selve gjæringsprosessen. Gjær 

er avledet av en indogermansk rot som betyr «å være varm». Ifølge Grøn (1926:165-166) ble 

ulike begrep brukt om hverandre, men det ser ut til at selve «gjæren» ble omtalt som 

«kvikur eller kveikur», mens prosessen var gjæring. Han viser til Sopp (1900) om at gjæren 

helt fra middelalderen til i dag har vært det vanskeligste punktet. Med henvisning til 

Kongespeilet tyder mye på at den gamle gjæren ga mye kullsyre. 

                                                      
11 http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/loli_tem.htm 
12 Den regionale gjennomgangen viser at man på andre halvdel av 1800-tallet brukte ord som gjast og 
kveik, det siste brukes i dag f.eks. i Voss ved omtalen av gjær der. Voss bryggeri sitt «Vossaøl» er brygget 
på «kveik». 
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4.2.2 Ulike typer øl i middelalderen 

Mungát, øl og bjórr 

På 1300-tallet brukes mungát om «øl brygget på stedet» eller hjemmebrygget øl (Grøn, 

1926:171). Sopp skriver at «Mungaatt» har vært et svakere øl, og at man «den dag i dag» i 

Nordland bruker ordet Mungaatt om sitt hjemmebryggede øl, i motsetning til det bayerske. 

Ordet øl (aul) brukes på 1300 tallet om norsk øl, eller øl brygget i Norge. Det synes noe 

glidende overgang mellom bruken av begrepene øl og mungát (Sopp, 1900; Grøn, 1926). 

Bjórr ble også brukt om øl, blant annet i middelalderen. Bjórr var et sterkt øl, opprinnelig 

laget av bygg og viltvoksende planter som tranebær og pors med tilsetning av honning. 

Etter hvert gikk ordet bjórr over til å betegne importert øl, særlig tysk, og det brukes på 

denne måten på 1300-tallet. Det synes å ha vært en rangordning der bjórr var ansett som 

det beste, så øl og mungát: Dette ses også i Eddadiktene der øl er drikk for mennesker, 

mens bjórr er drikk for guder (Grøn, 1926; Notaker, 1993). Apropos guder: I forbindelse 

med en bispevisitas i Sogn i 1322 eller 1323 måtte man ut med 48 tønner bjórr (som altså 

var et sterk og gjerne innført øl). Videre 60 skippund13 munngåt (hjemmebrygget øl) samt 3 

tønner vin. I tillegg selvfølgelig ulike typer mat (Holmsen, 1937).  

På slutten av 1200-tallet synes det å ha vært en betydelig innførsel av tysk øl, bjórr, i hvert 

fall til Bergen. Det ble derfor forsøkt begrensninger i salget av slikt øl, ved at bare 

nordmenn fikk selge det, ikke tyskere. Bakgrunnen var trolig at det tyske ølet var så sterkt i 

forhold til det norske at det førte til ordensproblemer. På 1500-tallet er det nevnt en rekke 

ulike typer tysk øl som innføres til Norge; Lybækker, Rostocker, Wismars, Sundisk (fra 

Stralsund), Kolbersk, Barent, Pryssing og Danzinger øl. Man satte stor pris på det tyske 

ølet, og det var slikt øl, og mjød, Dronning Margareta i 1405 befalte skulle fremsettes for 

Erik av Pommern da han skulle komme til Norge (Grøn, 1926).  

Over tid sluttet en imidlertid i det store og hele å bruke ordene mungát, øl og bjórr. 

Årsaken er kanskje at drikken i stor grad ble «ett» produkt, som ble beskrevet som øl. På 

den annen side viser det seg også at en i ulike deler av Norge, dels opp til vår tid, har hatt 

ulike benevnelser på øl og at dette har beskrevet ulike typer av øl. Pontoppidan forteller 

f.eks. at bøndene i det vestlige Norge brygger to slags øl: et sterkt som de kaller øl til 

gjestebud og et som er svakere, mungaatt (etter Sopp, 1900:40): 

Om Julen tilbereder han (Bonden) et Forrad af godt sterk Øl, ligesom til Gilder og Samkvæm, da 

det efter Talemaaden sættes paa hed Gang eller Gjær, saa det kan være rusende i Hovedet. Ved 

anden Leilighed et Slags tynt Øl, som han kalde Mungaatt, hans Fordriskelse, ellers drikker han 

Blande, som er en Blanding af Mælk og Vand. Om Vinteren af Vand og sur Valle, Syre, hvilken 

Bondekonen til den Ende kaager». 

                                                      
13 Skippund er en gammel måleenhet for vekt, særlig innen skipsfart, 
https://no.wikipedia.org/wiki/Skippund (nedlastet 2.11.2015). 

https://no.wikipedia.org/wiki/Skippund
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Norsk øllovgivning i middelalderen 

Ifølge Grøn (1926) hadde man i middelalderen en norsk øllovgivning, som bl.a. inkluderte 

forbud mot mjød. Han viser til omtale i 1282 av dömmumungát, dameøl, som antas å ha 

vært et fint, men antagelig svakt øl. Faramungát er oversatt med «øl som man skal ha med 

seg på reise». Det antas at dette var brygget på en annen måte enn vanlig øl, slik at det 

skulle holde seg på reiser14. Porsmungát er øl brygget med pors i stedet for humle. Generelt 

hadde bøndene også en plikt til å brygge øl til de store høytidene.  

Hvor mye drakk man i vikingtid og middelalder? 

En rekke kilder hevder at man drakk mye i vikingtiden og middelalderen, og at dette 

særlig var knyttet til gildene. Videre at ølet var sterkt.  Hauge (1996) skriver imidlertid at 

ettersom drikkingen skjedde i en rituell sammenheng kan den ha vært under en sosial 

kontroll. Videre var ølbruken kanskje heller ikke så omfattende som en får inntrykk av.  

Grunnen til Hauges påstand er at kornproduksjonen per innbygger på 1300-tallet var 

beregnet til rundt 150 kg per innbygger per år, og at produksjonen neppe var høyere før 

det. Dette betyr ifølge Hauge (1996) at øl trolig var en luksusartikkel for folk flest: Det 

kornet de hadde til rådighet kunne brukes bedre til grøt, flatbrød og såkorn enn til malt og 

øl. Dette kan ifølge han være bakgrunnen for at lovene påla bøndene plikt til å brygge øl til 

visse høytider, fordi de ellers ville foretrukket å bruke kornet til andre formål.  

4.3 Om ølbrygging fra 1500-tallet og framover til midten av 1800-tallet 

4.3.1 Anders Hammer (1724) sine råd om ølbrygging 

I Norske Calendarium Oeconomicum gir presten Anders Hammer (1724/1957:94-97) en del 

råd «Om Øel og Edike». Disse rådene, med litt endret ordlyd, men også med noen gode 

råd i tillegg, er gjengitt av Christopher Hammer (1773) i hans Husholdningskalender.  

Anders Hammer har trolig hatt mange forbilder for sitt calendarium. Det gjelder blant 

annet danske og tyske utgaver av «bondepraktikken». Den første kjente utgaven ble 

trykket i Tyskland i 150815, og ble siden revidert. Det er også grunn til å anta at Anders 

Hammer sitt calendarium er påvirket av en del bøker fra 1500 og 1600-tallet som gikk 

under begrepet «husholdningskalendere». Selv om Anders og Christopher Hammer sine 

kalendre er sterkt påvirket av en eldre dansk og tysk tradisjon er de også tilpasset norske 

forhold (Stigum, 1957).   

                                                      
14 Sopp (1933) reiser spørsmålet om dette skyldes bruken av or.  
15 Denne er siden endret og revidert og fikk stor utbredelse i Danmark og Sverige. En norsk utgave ble 
trykket på Lillehammer i 1853 og i 1860 (Stigum, 1957). 
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Rådene om ølbrygging er således neppe genuint norske eller en beskrivelse av 

ølbryggingen i fjellbygdene. Likevel gir de noen indikasjoner på hvordan en fra 1500-tallet 

og utpå 1700-tallet vurderte ulike sider av ølbryggingen og hva en burde gjøre. Det er 

påfallende hvordan noe omtale av brygging fra andre halvdel av 1800-tallet stemmer med 

erfaringene/rådene fra Anders og Christopher Hammer. Det gjelder særlig rådene 1-6. 

Anders Hammer (1724/1957:94-97) har følgende råd (Christopher sine i parentes): 

1. Ret brygged Øl nærer vel, sluker tørsten, giver gaat blod og en skiøn farve, og er i 

vore kolde Lande sundere end Vin, men til overflødighed druket, er skadeligere. 

(NB: Sundhed kræver Maadehold i alle Ting). 

2. Efter hafremalt faaes icke brunt og Liflig øl, icke heller meget efter tønden. 

3. Bygmalt gjort i Fosten holdes for best, og giver vel efter sig. 

4. Men gaat vegfalden blandkorns malt, vel reengiort af Loven, give dog langt bedre 

øel, i smag, farve, Liflighed og sundhed, naar det bliver noget gammelt og i gode 

kieldere vel forvaret. 

5. Gammelt Mars Øel er altid sundere og Kraftigere, enn det som bliver brygget om 

sommeren. 

6. Gammelt malet malt er altid best at brygge af, Thi nyt giver tynt og blacked øel, 

som er usundt og smager ilde. 

7. In Iunio, Iulio og Augusto er ej gaat at brygge, men in Martij nees i Jsvand, naar i 

Kold Kieldere henlegges, hvor ingen syden vind kand inkomme (Sønden-Vind 

fører Varme og Fugtighed med sig). 

8. Naar ølet gaar i Karret, da kast en stilck balsom der i, og lad ølet gaae dermed; 

nogle kaste en stilck malurt i vandet i Kjedlen; men bør tages i agt at ølet ej bliver 

for besk, som giver sterk hovedpine.  

9. Naar Ølet fades, da heng i LindPosze der i, med skavret Ingefær, Pommerantz-

skaller (Citron) eller halfstøtte Laurbær, toe eller fleere slags tillige, er des bedre, 

Lad Ølet gaae dermed i tønden, og spundze det tet til, joe ældre det øel bliver joe 

lifligere det smager. 

10. Naar om foraaret brygges meget øel til Sommeren, da at det icke skal blive surt, 

heng et støcke vel tørked holtzrod saa stor som en tommelfinger i tønden, naar 

Ølet spundszes, da først næver legges derpaa, og siden grøn torv over hele 

tønden. 

11. Ellers plejer spundset af forvares med salt og aske, og saa næver paa den gandske 

tønde, og der paa en tyck gresbunden torf, som kjøler det om Sommeren. 
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12. Om Øelt er alt bleven surt, da tages it nye-vorpen HønszeEg, og bestickes vel 

omkring med en synaal, tag saa reenskallede og smaa støttede, Laurbær, Lit 

Homle og en god haandfuld bygmalt, som alt gives i en reen LindPose, og kastes 

ned i tønden, da den vel tilspundzes, saa kommer Ølet til rette igjen. 

13. Om ølet smager af tønden, da heng en haand fuld hveedekorn i en poze ned i 

tønden, og lad en anden gang træerne vel udbage i ænebær loug, men for at 

forekomme alt dette, da smør din brygger piges ryg vel med hadzel eller 

rognefeet fordi hun icke har vasket bærmen af tønden. At Ølet i tønden smager 

jordagtig og ilde, kommer deraf, at tønden legges for nær veggen (eller Jorden), 

Læg den enten noget fra eller en fieler imellem. 

14. Der som plejer brygge saa sterkt Øl, at Folk derav skal blive drukne, da samle god 

berme og syd homle vel der i, og gif saa dem homle urter paa ølet, som da 

forblinder saa geistene at de see hverken dag eller dør (Denne Gjæring er 

skammelig og skadelig, enskjønt endeel utrettelig bruger den, dog mæst i 

Bondestanden). 

15. De urter eller rødder skal være reene og i skyggen veltørrede, Men ej i Solen, at 

ølet deraf icke surner eller skimler.  

16. Øel beredes med urter eller rødder paa adskillige maader, somme legge dem i 

gangkaret og lade dem gaae med ølet ut Supra Verset 8. - Somme kaster dem i 

tønden strax øelet er fadet i poszer eller Knipper og lader saa ølet gaae med dem, 

spundsendee tønden til og lader dem der forblive. - somme syder dem og med 

homlen og siler dem siden fra ølet som er det beste.  

17. Der som du icke vil giøre heele tønder fuld af Krydret Øl, Mens ellers som du 

finder hos dig nogen skrøbelighed, og snart enten behøvede it eller andet slags øl, 

da tag en à toe haandfulde urter eller rødder, bundne i knipper, og leg i en bempel 

fuld med øl, og lad dem vel tildecket derudj blie 3 a 4 daers tid. 

4.4 Lover om alkohol og ingredienser, herunder renhetslovene 

Øl og ølbrygging er omtalt allerede i Gulatingsloven 

Gulatingsloven er den eldste av landskapslovene i Norge og en regner med at de eldste 

delene av loven stammer fra før 900. Gulatingsloven gjaldt for Gulatinget, altså store deler 

av Vestlandet. Hauge (1996) har i forbindelse med gjennomgangen av lover om alkohol i 

Norge, fra Gulatingsloven og de andre landskapslovene og fram til 1814, presentert hva 

som sies om øl i de ulike lovene. Sentralt i Gulatingsloven var særlig plikten til å brygge øl.  



Fjelløl ØF-rapport 03/2018 

 

37 

 

Sopp (1933:87) skriver at det var påbudt å brygge øl: Alle som eide 6 kyr var forpliktet til å 

lage øl til jul «samburðarρl» og å ofre til gudenes ære. Siden ble dette endret til jomfru 

Maria sin ære, og til seg selv og sine naboer. Forbrytelse mot denne loven, i hvert fall 

mange ganger, kunne straffes med landsforvisning. Haslund (1942) går i en interessant 

artikkel nærmere inn på mulige bakgrunner for disse sidene av loven. Han relaterer dem til 

de naturgitte forhold for korndyrking og jordbruk på Vestlandet, der Gulatingsloven ble 

laget. 

Humle omtalt i Frostatingsloven 

Frostatingsloven gjaldt på Frostatinget, som dekket store deler av Trøndelag. Loven fra 940 

fastsatte bøter for de som stjal epler og humle fra annen manns eiendom16. Dette tyder på at 

humle var en viktig plante allerede da, kanskje til ølbrygging. Mange gamle lover og 

vedtekter (fra første halvdel av 1300-tallet) har også bestemmelser når det gjelder salg av 

humle. 

Renhetslovene17 

Den mest kjente av alle øllover er Renhetsloven som ble innført av William IV av Bayern i 

1516. Den sier at øl kun skal brygges av byggmalt, humle og vann. Bayern satte som en 

forutsetning for å gå inn i det tyske riket at renhetskoven ble gjort gyldig i hele landet. 

Loven var gyldig helt til 1989 da EU-domstolen fant at den var en handelshindring. 

I Norge fant en opp igjennom århundrene ut at skatt på øl var en god inntektskilde, hvilket 

bl.a. på 1600-tallet førte til avgifter på malt, på utenlandsk øl og for skjenking på 

skjenkesteder. På 1700-tallet ble det innført skatt på malt. I 1828 ble imidlertid avgiftene på 

konsumpsjon opphevet fordi det «…vilde bli til opmuntring for den indenlandske 

produktion og lette avsætningen av landmandens produkter». Innenlandsk øl var således 

fritatt for all beskatning frem til 1857.  Det er hevdet at en grunn til opphevingen av 

avgiftene i 1828 var at en ville oppmuntre til ølbrygging for å motvirke den omfattende 

produksjonen og misbruket av sprit.  

I forbindelse med diskusjonen om en ny ølskatt i 1857 kom en kommisjon fram til at det 

mest hensiktsmessige var å legge en avgift på maltproduksjonen. Det ville nemlig være 

uoverstigelige vanskeligheter i å beskatte ølet etter dets eksakte alkoholstyrke for de 343 

bryggeriene som fantes i landet. Det ble derfor vedtatt å beskatte innenlandsk øl i form av 

en avgift på korn som ble brukt til produksjon av malt og ved malttoll på importert malt.  

Økningen i maltavgiften førte til at mange heller begynte å bruke ris og mais i 

ølproduksjonen.  Prisen på ris var bare 50 % av maltprisen. På denne tiden ønsket Schous 

bryggeri å produsere øl for eksport, men det norske ølet var på den tiden lite holdbart. De 

                                                      
16 https://no.wikipedia.org/wiki/Humle_(plante) (nedlastet 22.11.2016) 
17 http://www.drikkeglede.no/oelskolen/hva-er-renhetsloven-article1101-305.html (nedlastet 22.7.2014) 

https://no.wikipedia.org/wiki/Humle_(plante)
http://www.drikkeglede.no/oelskolen/hva-er-renhetsloven-article1101-305.html
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blandet derfor inn 30 % ris i eksportølet, hvilket økte holdbarheten så mye at bryggeriet 

også begynte å bruke ris i andre produkter.  

Omfattende bruk av maltsurrogater, som ris, betød imidlertid store tap for statskassen. En 

tilleggslov av 1891 nedla forbud mot å produsere øl av «surrogater for malt». Dette kalles 

den første norske «Renhetsloven». Det var imidlertid en rekke muligheter til å omgå dette 

forbudet. Syv statlige kommisjoner i årene 1884-1910 vurderte ulike måter å legge om 

avgiften på, men alle forslag ble forkastet inntil Stortinget i 1912 vedtok «Lov om 

tilvirkning og beskatning av øl»- Den Norske Renhetsloven: Ifølge denne skulle øl ikke 

bestå av andre stoffer enn vann, malt og humle. Senere ble også gjær inkludert i dette. 

Det er imidlertid også andre måter å forstå denne loven på18, slik at det er tre forklaringer 

på Renhetsloven av 1912; skattemessige, for å beholde ølets kvalitet og for å forhindre at 

matkorn ble brukt til ølproduksjon. Uansett førte Renhetsloven til at det ble forbudt å selge 

øl som inneholdt andre ingredienser enn vann, malt, humle og gjær. Dermed var det også 

forbudt å selge øl som var basert på ulike urter.  

I 1987 bestemte EU-domstolen at den tyske renhetsloven ikke skulle gjelde for internasjonal 

handel med øl. I 199419 opphevet også Norge renhetsloven fordi den ifølge EU-domstolen 

var en handelshindring i strid med EUs vedtekter. «Råfruktøl» kan dermed importeres til 

Norge og det kan inneholde rimeligere stivelsesmidler som mais, ris eller sukker – hvilket 

går under betegnelsen «råfrukt». Flere land, og de fleste bryggerier i Norge, følger 

renhetsloven på frivillig basis og det oppgis på etikken om flasken inneholder rent maltøl 

eller om det er blandet inn stivelsesmidler basert på råfrukt. 

4.5 1700-tallet og første halvdel av 1800-tallet 

Dansk krigføring samt mangel på godt korn påvirket ølbryggingen 

Korndyrkingen på 1700-tallet og i de tidligere århundrene var svært utsatt i dårlige år. 

Dette gjaldt særlig de klimatisk utsatte fjellbygdene. Tiendebuer, som tilhørte kirken, 

hadde imidlertid gjort det mulig for bøndene å kjøpe tilbake hjemmeavla såkorn i dårlige 

år. Dette såkornet var tilpassa de lokale forholdene. Salget av kirkens eiendom i 1720 årene 

førte imidlertid til at også tiendebuene ble solgt. Dette førte senere til «harde tider og nød» 

fordi det ikke ble mulig å kjøpe lokalt såkorn til en billig penge. Bøndene ble avhengige av 

å kjøpe dansk korn på grunnlag av et dansk kornmonopol. Dette kornet var ikke tilpasset 

de lokale forholdene (Sveipe, 1936). Grunnen til at danskekongen solgte de kirkelige 

eiendommene var at han som følge av krigføring over lang tid hadde bygget seg opp gjeld 

                                                      
18 http://www.gambrinusborg.no/index.php/component/k2/item/91-renhetsloven?tmpl=component&print=1 
(nedlastet 22.7.2014) 
19 Renhetsloven. (2012, 28. juni). I Store norske leksikon. Hentet 22. juli 2014 fra 
http://snl.no/renhetsloven. (nedlastet 23.7.2014). 
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til adelsmenn. Mange steder, og særlig i fjellbygdene, ble det altså et brudd i bruken av 

lokalt korn. Det førte også til brudd i hvilket korn som ble bruk til ølbrygging. 

Problemene med for lite og tidvis ustabil tilgang på korn/malt på andre halvdel av 1700-

tallet og utover på 1800-tallet førte til at mange ønsket «å drøye maltet». Tilsetninger, som 

einer, enten som låg eller via kvister i rostekaret, ble en måte å drøye kornet på. Økningen i 

spritproduksjonen førte imidlertid til at en ikke hadde samme behov for å brygge like mye 

sterkt øl ved ulike anledninger. På den annen side var det behov for øl i det daglige, som 

drikke til maten og som tørstedrikk, f.eks. ved slåtten. Da var det imidlertid tilstrekkelig 

med et tynt øl, og dette fikk en til å vare lengre ved bruk av einer under bryggingen 

(Nordland, 1969). 

Korndyrkingen på første halvdel av 1800-tallet 

I de første tiårene på 1800-tallet dominerte århundre gamle mønstre fremdeles i stor grad 

korndyrkingen i Norge, både hvilke sorter som ble dyrket og hvor mye. Dette er trolig også 

reflektert i spørrelistene fra 1950-tallet (Nordland, 1969). Eksempelvis var bygg den 

dominerende kornsorten inne i fjordområdene og i fjelldalene på Vestlandet på slutten av 

1820-tallet. Utover i fjordene økte andelen havre i blandkornet og ute ved kysten ble det 

bare dyrket havre. Bygg var imidlertid det foretrukne ølkornet og bøndene solgte poteter 

og havre i byene og kjøpte tilbake bygg, eller byggmalt. Selv om det kunne lages malt av 

havre og rug var det ikke foretrukket. Ølbryggingen var basert på bygg, enten 

hjemmedyrket eller innkjøpt (Nordland, 1969).  

Rapporter fra 1840-årene viser at havre dominerte norsk kornproduksjon. Omtrent tre 

fjerdedeler av alt korn som ble dyrket var havre. Dette var det «stabile» brødkornet for folk 

på landsbygda. Bygg utgjorde mindre enn en 1/5 del av alt korn som ble dyrket. Blandkorn 

(blanding av havre og bygg) var det vanligste «kornet» i de beste kornbygdene. Lom skiller 

seg derimot ut ved at det ble dyrket mye rug, en kornsort som var sjelden på f.eks. 

Vestlandet (Nordland, 1969). 
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5 RÅVARER OG BRYGGING – NOEN HOVEDTREKK FOR 

FJELLBYGDENE OG NORGE  

5.1  Bygg  

5.1.1 Innvandring og tidlig bruk til øl 

Bygg er den eldste og mest utbredte kornsorten i Norden. Husdyr og korn kom til Norden 

omkring 4000 f.Kr. Omkring 3200 f.Kr. ble det dyrka korn på Jylland og nordover langs 

Oslofjorden til Viken. I bronsealderen dominerte varmekjære kornsorter som nakent bygg, 

einkorn og emmer (Bjørnstad, 2010).  

Bygg er funnet i en grav fra 2400 f.Kr. på Jylland og funnet tyder på at de laget øl basert på 

bygg. Bygg og andre kornsorter inngår i «Nordic grog» som er funnet i Danmark og 

Sverige, og datert til perioden 1500 f.Kr. til det første hundreåret etter Kristus. Bygg har gitt 

navnet til bjòrr (Bjørnstad, 2010; McGovern et al., 2013; Stika, 2011).  

Bygg har siden vært en «grunnstamme» i ølbryggingen, også i moderne ølbrygging. Det 

gjelder i hele landet, både i fjellbygder og i lavereliggende områder. Der en ikke kunne 

dyrke fram eget kvalitetsbygg ble det ofte kjøpt eller byttet til seg. Det gjelder blant annet i 

kyststrøkene, men der kunne en også ha en del havre i ølet dersom bygg-høsten slo feil 

eller når det ikke var nok bygg (Nordland, 1969).  

I deler av Nord-Norge, der det ikke var nok korn til brygging, kjøpte de ofte gammelt og 

tørket korn fra Sør-Norge. Dette kornet måtte ligge lengre i bløt enn korn som ble tatt i 

bruk samme høst som det var høstet. I disse delene av landet, som Steigen, var det dermed 

nesten bare mulig å få tak i gammelt korn. På den annen side ga gammelt maltet korn «det 

beste og mørkeste ølet» (Nordland, 1969:16). Dette sammenfaller dels med Kristoffer 

Hammers regle nr. 6. 

Den første norske byggsorten som ble godkjent (for ølbrygging) i 1916 var Maskin. Den ble 

valgt ut fra en landsort fra Finnskogen. DNA-analyser viser at Maskin er nært beslektet 

med finsk bygg, og det er vist at finsk bygg har et enzym som tåler sterk varme. Dette kan 
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ha nær sammenheng med det naturlige utvalg fordi når skogen ble brent kunne 

jordsmonnet i vårsola bli svært varmt. Dermed måtte bygget spire i så varm jord at det ble 

et naturlig utvalg for varmebestandige enzym. Det kan ha gitt et svært godt maltbygg, som 

tåler høy temperatur (Bjørnstad, 2010). 

5.1.2 Thorebygg 

På 1700-tallet ble det, blant annet i fjelldalene, dyrket flere typer bygg som knapt er kjent i 

dag. En av disse er Thorebygg. Ifølge Haslund (1942) var det skikken under det gamle 

naturalsystemet å dyrke litt finere korn enn matkornet til gjestebud. Det gjaldt hele landet 

og på Østlandet brukte en å så litt Thorebygg eller himmelbygg for bruk i ølet. 

Mitterpacher (1784:228) skriver også at Thorebygg brukes ved ølbrygging og at det gir et 

«ottima birra». Videre at Thorebygg særlig finnes i Norge. Thorebygg er et nakenbygg som 

ifølge Rundberg (udatert) 20 bare ble dyrket i svedjer. Sommerfeldt (1795) skriver at 

Thorebygg ble dyrket i svedjer blant annet i Vågå og på Toten. Høeg (1974) refererer kilder 

som tyder på at det først og fremst ble dyrket i svedjer, men også i mindre omfang på 

vanlig åkerjord. På andre halvdel av 1700-tallet ble Thorebygg dyrket i blant annet øvre 

Telemark, men det synes ikke vanlig (Lund, 1785).  

Strøm (1762:34) skriver at Thore-Byg eller Himmel-Korn (Hordeum cæleste) «paa visse 

Stæder i Fiordene er temmelig i Brug», men den synes ikke så egnet ved sjøkanten. Det er 

et kornslag som krever fet og god jord. Arentz skriver i 1785 at bøndene i Sunnfjord dyrker 

litt av den byggen som kalles Thorebygg eller Himmelkorn, men den vanligste byggen er 

Rejekorn, som er tatt i bruk der i løpet av de siste 50 årene. Den gir «meget gode Gryn» 

(Bull, 1999:59).  

Det er lite som er kjent om Thorebygg i dag, men det ser altså ut til å ha vært en nakenbygg 

som trivdes best i jord med et stort næringsinnhold. Den ble i hvert fall dyrket på svedjer 

og den bidro til å gjøre ølet ekstra godt, trolig fordi det hadde stort næringsinnhold. Videre 

ga svedjing en «tilleggsavling» til den ordinære korndyrkingen og relativt mye avling på 

kort sikt. En kan også tenke seg at fordi Thorebygg ble dyrket i svedjer så tålte byggen den 

sterke oppvarmingen ved malting, jf. det som er nevnt for Maskin. 

5.2 Havre, blandkorn, rug og hvete 

5.2.1 Havre 

Havren er nøysom, og den tåler kulde og sur jord. Den tåler også et våtere klima bedre enn 

f.eks. rug. På samme måte som rug var den først et ubetydelig kornslag innblandet i annet 

                                                      
20 http://runeberg.org/lanthist/0379.html 
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korn, men den ble et dominerende matkorn da man gikk inn i en kjøligere periode etter 

bronsealderen (Bjørnstad, 2010). 

Skriftlige kilder fra Mellom-Europa viser at en blanding av bygg, rug og havre var vanlig i 

ølet på slutten av middelalderen (Stika, 2011). Et diplom fra 1331 viser at det ble laget 

havremalt på Romeriket. Ifølge diplomet har Gisle på Odenshof årlig lovet å «utrede et 

pund godt havremalt» fra hver gård på Odenshof til sysselmannen. Dette skal visstnok ha 

vært uvanlig og har ha berodd på de lokale forholdene (Grøn, 1926). 

Havre har vært brukt til brygging i kyststrøk her i landet, dels som et alternativ dersom en 

ikke hadde bygg. Likevel ønsket en helst å brygge av bygg.  Fra slutten av 1700-tallet er det 

fra Sunnfjord beskrivelser av ølbrygging basert på havre: Ifølge Strøm (1762:550-551) var 

det vanligste malt av bygg, men de kunne også bruke havre.  Havre ga mindre med øl og et 

blankere øl, men «ikke ilde smagende Øll af sig»21. Det var mulig å lage et godt øl av havre, 

og det kunne ligne på øl av engelsk malt, men en måtte vite hvordan det skulle behandles, 

ellers ble det et dårlig øl (Bull, 1999; Joleik, 1959b). 

I Norske Intelligens-sedler fra 1. april 1767 har en innsender beskrevet ølbrygging basert på 

umaltet havre22. Vi gjengir her hovedtrekk fra denne artikkelen (Norske intelligens-Sedler, 

1767: 1-2): 

Man tager for Exempel en Tønde ren god Havre, og grober Den gandske grov; dertil tages en 

Skieppe eller et Kvarter Byg-malt, som grobes for sig selv alleene, og siden blandes sammen med 

Havren. Dette mæltes Klokken 9 eller 10 om Aftenen med koldt Vand, og staar saaledes tildøkket 

over Natten.  Om Morgenen Klokken 4 eller 5 mæsker man paa med lunkent Vand, da det maa 

arbeides ganske vel, først med hendene, siden med en lang bred Træ-Spade; jo mere Det arbeides 

og omrøres, jo mere Øll giver det af sig. Siden mælter man paa after Behag ligesom Bryggingen 

er stor til, og bør Det 2 til 3 Gange taages op paa Rostet. Siden eser man Det paa Rosten, eller 

roster det som med andet Malt, da Rosten af Halm og Rost-Ved gjøres noe høiere eller større, 

end forvanlig. Paa Rosten legges … Good, helst 3 Bøtter eller mindre til en Tønde havre, og faa 

proportionaliteter, eller og Vand af Goodet lægges lidt i hver Ridel (?) som skal paalages, hvilket 

er Det samme, hvoraf Øllet bliver klart. Med humlen og Giæringen gjøres, som med anden 

Malt-Brygning. 

Det lader sig ogsaa giøre at brygge af Havre allene, uden tilsats af Malt, endsient (?) Da behøves 

endda mere Arbeide og Omrøring ved Baamastingen (?) thi er bedst, man tager lidt Malt 

tilligemed, saa sødmer Det snarere. 

Hvede-Kli, som brunstes i en Jern-Pande, til Det bliver brunt, giør ogsaa Øllet klart, naar det 

strøes paa Rosten, 3 Bøtter ongefær paa en Tønde. 

Man kan ogsaa tage Rug og Brænde den i en Jærn-Pande, til Den bliver sort-brun, støde eller 

male Den smaae og strøe den paa Rosten, hvoraf Det ligeledes sfiær sig og bliver klart. Men daa 

                                                      
21 Se for øvrig Hammer (1724/1957) sin regel nr. 2.  
22 Innlegget er oversatt, altså er det trolig en artikkel som har stått i et verk i et annet land. 
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Good er lettest at faa, og dermed er mindre Umage, saa bruger man det heldst; dog kan enhver 

giøre efter Behag. 

I England skall der ogsaa bruges Good til Det Engelske Øll, saa at i Den fald er Det ej noget nyt. 

Den, som vil tage 2 Deele havre og en Deel Malk, kand brygge ligesom med andet Malt, uden 

noget særdeeles Arbeide med Maltingen. Det gover ligefuldt meget Øll.  

Denne Opdagelse er saa meget nyttigere, som meget Byg bederves og tager skade i Mæltingen, i 

sær naar Det behandles at en som ei ret forstaar Det.  Meget Brænde og Tiid-spilede ved 

Mæltingen gaar og med; alt dette spares ved Det beskrevne Havre-Øll, foruden den Menage, at 

Byg altid er dyrere end Havre. 

Siden har man forsøgt, at ganske lidet Good, som strøes over Rosten hvorigiennem Vørteren 

gaar, er tilstrøkkelig at giøre Øllet klart, naar ????. Rosthalmen i 2 til 3 Band forud vel toes og 

af ????, hvilken Procedurs-Maade for dem, som forlanger klart øl, baade er sædvanlig og 

nødvendig, i Sær Da Der gives undertiden ??? i halmen, som giær Øllet uklart , som ogsaa at 

Halmen af Støv og Jord, som hænger ved Den, baade fra Ageren og ???, bliver uren.  

Foruden Det, at umaltet Havre med Tilsats af noget Byg-Malt, giver baade meget og et 

velsmagende Øll, saa er af mange forsøgt og bevitnet, at Det er meget sundere, i sær for Dem 

som er falnde for Collique, og have en slet Mave, hvilte føle ikke (?)  mindre Uleilighet af dette 

Øll, ikke en gang av Vørteren, men vel af andet Malts Brygning. 

Den eneste Uleilighed man har fundet ved denne Brygnings Maade er Den at Dette Øll ikke saa 

haftig har vildet sætte sig og blive klart, som andet Øll: Dog naar det faar staade fin tid, blirver 

Deraf Det klareste og velsmageligste Øll, som kand købes.  

Klimaet i kystområdene førte til at de ofte maltet en blanding av bygg og havre, eller bare 

havre. Havreøl var imidlertid sett på som dårligere enn øl basert på bygg. De som dyrket 

havre hadde derfor også en byggåker slik at de kunne produsere bedre malt (Nordland, 

1969).  

Selv i gode distrikter for brygging, med stabile avlinger av bygg, laget en noen ganger malt 

av bare havre. Produksjonen av malt fra havre tok imidlertid lengre tid enn for bygg, og 

det ble sagt om personer som var «litt trege i oppfattelsen» at vedkommende hadde en 

reaksjonsevne som havremalt. Øl laget på havre hadde dårligere smak, farge og styrke enn 

byggøl.  Noen mente det var litt bitrere enn byggøl (Nordland, 1969). 

5.2.2 Blandkorn som grunnlag for øl 

Mange steder i landet skilte en på 1700- og 1800-tallet mellom henholdsvis bygg og havre, 

og blandkorn. Dette kommer blant annet fram i den historiske statistikken fra Fåberg, der 

blandkorn i f.eks. 1845 var den dominerende «kornsorten». På starten av 1900-tallet er 

imidlertid det meste kategorisert som enten bygg eller havre, og lite som blandkorn. 
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Andelen havre i blandkornet var større dess fuktigere klimaet var, altså var havreandelen 

trolig større på Vestlandet enn på Østlandet (Bråtå & Lerfald, 2012; Haslund, 1942; 

Nordland, 1969).  

Når en tidligere, som Hammer (1724/1957), skilte mellom bygg, havre og blandkorn som 

basis for øl, så var det trolig også knyttet til en faktisk forskjell. Altså hadde en på ene siden 

de tilfellene der bygg og havre ble blandet fordi det ga et bedre øl. På den andre siden var 

det situasjoner hvor blandkorn dannet utgangspunktet, men hvor en ikke så nøye skilte 

mellom andelene av det ene eller det andre. Dersom en blanding av bygg og havre ble lagt 

til spiring samtidig, så tok det lengre tid før havren spirte enn byggen. Da kunne groen på 

byggen bli lang, og det kunne føre til et noe beskere øl. Dette ser ifølge Nordland (1969) ut 

til å ha vært tilfellet på Vestlandet. På den annen side kunne fjerning av spira etter 

tørkingen bidra til at dette ble et mindre «problem»23.   

5.2.3 Rug i ølet 

Rug både tåler og trenger et kaldere klima enn andre kornsorter og den fantes derfor ofte 

høyere til fjells og lengre mot nord enn andre kornsorter24. På Romeriket er det spor etter 

rugdyrking fra 300 f.Kr. og den har trolig kommet fra Sverige. Rugdyrkingen begynte 

tidligere på Romeriket enn ved Oslofjorden. Rundt Oslofjorden og sørover begynte 

rugdyrkingen først 500 – 600 e.Kr. Fra Romeriket har dyrkingen trolig spredt seg nordover 

(Høeg, 2014) og den ble dyrket relativt høyt til fjells. I Haverdalen i Rondane var det fra 

romersk jernalder (0-400 e.Kr) etablert dyrking av rug (og havre), mens bygg kom senere 

(Risbøl, Stene & Sætren, 2011). Det er relativt små mengder med rug det dreier seg om og 

det er spekulert på om rugen kan ha blitt dyrket for ølbrygging25.  

Når det gjelder senere ølbrygging i Norge er ikke rug nevnt som «maltkorn» av f.eks. 

Hammer (1773). Norske Intelligenssedler fra 1767 (jf. kapittel 5.2.1.) nevner imidlertid at 

rug, som er «brendt» kunne bli hatt på rosten (altså rostekaret).  

Spørrelistene viser at rug var brukt i forbindelse med ølbrygging på midten av 1800-tallet, 

og den ser ut til å ha vært mest brukt der den hadde sin største utbredelse, nemlig i østlige 

og sørøstlige områder. I rugområder, som i Akershus, var det f.eks. ifølge Nordland (1969) 

blandingsforhold med 1 del rug, 1 del bygg og to deler havre. I Telemark anses den 

derimot, ifølge en respondent fra fjellbygdene, som uegnet for ølproduksjon. 

Fra Bøverdalen i Lom skriver Øyjorde (1969:136) at når de skulle lage «riktig godt øl» 

brukte de også litt rug. I Skjåk strødde de ifølge en respondent rugmel på rosten. Haslund 

                                                      
23 En kan også tenke seg at den kastinga som skjedde ved utsortering av veggjeronde førte til mindre 
andel havre i ølet fordi havrekorn er lettere enn byggkorn, og dermed naturlig ble «selektert ut» når en ville 
basere bryggingen på det beste kornet – «veggjeronde».. 
24 https://no.wikipedia.org/wiki/Rug 
25 Helge Irgens Høeg, foredrag på Midtli i Vågå, 14.5.2014. 
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(1942) skriver at når de på Østlandet skulle lage øl basert på et litt finere korn enn 

matkornet, som til gjestebud, brukte de blant annet litt rug (broterug og senere vinterrug). 

Til og med i enkelte av de vestlandske byggområdene ble det sådd litt rug som skulle 

brukes til ølbrygging, bl.a. på Voss og i Indre Sogn samt i det sørvestlandske 

blandkornområdet.   

Rug synes derfor å ha vært brukt en del i noen områder. Det generelle bildet er imidlertid 

at den ble brukt i begrenset grad, og først og fremst som et tillegg for å få et ekstra godt øl.  

Selv om det, blant annet så seint som på starten av 1800-tallet ble dyrket rug i svedjer i 

ulike deler av landet, er det ikke skrevet noe om at svedjerug er brukt i øl. En respondent 

fra Hardanger skriver at rug dyrket i svedjer ikke var egnet til ølbrygging.  

5.2.4 Hvete 

Det eldste kornet i Norden, ved siden av bygg, er emmer eller «tokornshvete», som ble 

dyrket for 6000 år siden i yngre steinalder (4000-1800 f.Kr.). I bronsealderen dyrket de også 

en hvetesort som kaltes einkorn (Bjørnstad, 2010).  

Emmer er kjent fra tidlig ølbrygging i Spania omkring 3000 f.Kr. Hvete var en ingrediens i 

Nordic grog fra 1500 f.Kr. (McGovrn et al., 2013). På Østlandet brukte de på 1700-1800-

tallet litt hvete i ølet når det skulle være et litt finere øl (Haslund, 1942). Gjennomgangen av 

spørrelistene og andre kilder viser imidlertid at hvete var lite brukt i forbindelse med 

ølbrygging. Hvete er det kornslaget som synes minst brukt. Det kan skyldes at hvete var et 

dyrebart korn og at det først og fremst ble brukt som matkorn, eller at det var mindre egnet 

enn annet korn. 

5.3 Pors, humle og urter i ølet 

5.3.1 Pors 

Pors (Myrica gale) finnes i kystnære og lavereliggende områder i Nord- og Vest-Europa. I 

Norge finnes pors først og fremst langs kysten, men også et stykke oppover i øst-norske 

daler, blant annet til Ytre Rendalen og Trysil. Pors har vært dyrket i Norge, særlig der 

humla ikke trivdes. Forekomsten av pors utenfor den naturlige utbredelsen kan skyldes 

tidligere dyrking av den (Høeg, 1974; McGovern et al., 2013; Ryvarden, 1993). 

De eldste indikasjoner på bruken av pors til øl i Norden går tilbake til eldre bronsealder og 

tre danske gravfunn, det eldste datert til 1370 f.Kr. I en beholder med gjæra rester av blant 
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annet honning, kornsorter og frukter, «Nordic grog», er det funnet rester etter pors. Den 

har antagelig vært brukt som smakstilsetting (McGovern et al., 2013)26.  

Dette tyder på at bruken av pors er eldre og mer utbredt enn det Behre (1999) påpekte på 

det tidspunktet. Da var det noen få funn fra før-romersk jernalder som tydet på at pors var 

brukt i til ølbrygging i et mindre område ved Rhinen i dagens Nederland. Fra romersk 

jernalder viser han til funn fra et noe større område, herunder fra Sør-England, men også 

fra Sør-Finland. I middelalderen ble pors brukt som tilsetning til øl i hele artens 

utbredelsesområde. I Europa er det få funn av bruk av pors fra utenfor det området. Det 

tyder på at bruken av den var begrenset til der arten vokste naturlig og at det var liten 

langdistansehandel med pors (Behre, 1999). 

Gruyt, øl som helt eller nesten bare er basert på urter som tilsetning (og ikke humle) er også 

knyttet til pors. I tidlig middelalder i Nederland og Nord-Tyskland var gruyt så viktig at 

handel med den var basert på kongelige privilegier. Bruken av gruyt var skattlagt og det 

var derfor påbudt å bruke gruyt i øl slik at skatteinntektene ble sikret. Hildegard von 

Bringen er kjent for å ha nevnt humle, men hun anbefalte først og fremst pors til øl og 

mislikte humle. Innen porsens utbredelsesområde var den fra 1100-tallet generelt 

foretrukket som tilsetning til øl. Øl med pors hadde en søt smak. Ulempen var at det ikke 

holdt seg så lenge og derfor ikke kunne transporteres over lange avstander. Det ble derfor 

alltid drukket i den regionen der det var produsert (Behre, 1999; Poelmans & Swimmen, 

2011). 

Når det gjaldt den «konkurrerende øltilsetningen, nemlig humle», så var den i tidlig- og 

høymiddelalder (1000-1300) det dominerende tilsettingsstoffet der pors ikke forekom 

naturlig.   

Fra 1300-tallet avtar bruken av pors i hele dens utbredelsesområde i Nordvest-Europa, med 

unntak av England. Tilbakegangen skyldtes økt bruk av humle. Pors ble likevel forsvart så 

lenge som mulig av produsentene. Det ble derfor spredt rykter om at øl fra pors var 

skadelig. Omfattende drikking skulle føre til blindhet og død. Brygging med pors ble 

derfor forbudt og på 1500-tallet ble bryggere i Schleswig-Holstein bøtelagt for å ha brukt 

pors. Fra tidlig på 1700-tallet ble det forbudt å bruke pors i øl i Nord-vest Tyskland og dette 

betød slutten på porsøl (Behre, 1999). 

I Norden er pors nevnt i en islandsk legebok fra det 13de århundret. I senere rettarbøter 

omtales pors som norsk handelsvare og direkte i forbindelse med Porsmungát, altså øl 

laget med pors. Det finnes også en rekke andre, og senere omtaler av pors i middelalderen, 

dels i forbindelse med øl. Pors er nevnt som en av ingrediensene i bjòrr (Grøn, 1926). Ved 

utgravinger på Bryggen i Bergen er det funnet rester av hus fra middelalderen hvor det ble 

brygget porsøl i flere hundre år: Blomsterstøv fra pors og bygg (til malt) og rester etter 

                                                      
26 Se også http://www.garshol.priv.no/blog/316.html (nedlastet 29.12.2015). 

http://www.garshol.priv.no/blog/316.html
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maltet korn ble funnet i lag på lag (Ryvarden, 1991).  Olafsen (1910) skriver at en i 

middelalderen brukte blant annet urter som pors fordi den humla som fantes var dyr og 

lite tilgjengelig, særlig i bygdene. 

Pors ble brukt til ølbrygging langt opp mot 1700- og 1800-tallet, fra Østlandet og langs 

kysten til Møre og Romsdal og i Trøndelag. Den er også brukt til ølbrygging i Østerdalen, 

blant annet i Åmot og Grue, istedenfor humle. Fra Rogaland fortelles det om handel med 

pors (Grøn, 1926; Høeg, 1974). Det påstås at porsøl gir kraftige «tømmermenn» dagen 

derpå (Nordal, Rognlien & Svaar, 1988). Ifølge Bull (1999:57) brukte man på slutten av 

1700-tallet pors i Sunnfjord for å få ølet til å bruse, men det «svekker Hovedet». Strøm 

(1762) beskriver bruken av mange urter i «Fogeriet Søndmør», herunder at mange av 

urtene kokes i øl. Strøm nevner pors, men ikke spesifikt at den brukes i øl.   

I Seljordtraktene hadde man ifølge Wille (1786) pors i ølet og de som drakk det kunne bli 

ruset. Spørrelistene tyder på at pors ble brukt på midten av 1800-tallet i midtre deler av 

Telemark, men det ble også hevdet at den ikke var bra for helsa. På Vestlandet ble det 

brygget porsøl fram til siste krig (Ryvarden, 1991).  

Høeg (1974) refererer en kilde fra Rogaland som sier at pors ble hatt sammen med 

finhakket einer, eller halm, og at brygget ble filtret gjennom dette. Garshol (2015a) 

diskuterer bruken av pors, herunder hvilke deler av planten som er brukt. Han viser til 

kilder som omtaler bruken av både blomster og bær i praktisk brygging, og at brygg med 

pors var godt og hadde en fin smak av frukt. Når det gjelder den mye omtalte hodepinen 

på bakgrunn av pors, stiller han spørsmål ved dette. Ifølge Ryvarden (1991:77) har ikke 

porsøl «noen merkverdige stoffer». Behre (1999) skriver også at en ikke har lykkes i å finne 

giftige ingredienser i pors. Dette gir grunn til å spørre om de påståtte skadelige sidene 

vedrørende pors i øl er sant og basert på faktiske erfaringer, eller om påstanden først og 

fremst er en myte. Er det på dette punktet myter som er blitt hengende ved pga «striden» 

mellom humle og pors i historien? 

5.3.2 Andre urter i øl 

Fram til i hvert fall midten av 1700-tallet ble det generelt brukt mange ulike urter under 

ølbryggingen. Det er gjort en rekke funn i Sverige, Danmark, lenger sørover i Europa og på 

de Britiske øyer så langt tilbake som tidlig bronsealder (1500 f.kr) av fermenterte drikker 

som blant annet inkluderte en rekke urter, såkalt «Nordic Grog».  Funn fra Skottland gjør 

det mulig å trekke bruken av dette så langt tilbake som 4000 f.Kr.. Dette inkluderer 

mjødurt, som gir bitterhet i øl (McGovern et al., 2013; Nelson, 2005). «Nordic grog» har 

mange likhetstrekk med det som i vikingtiden i Norge er beskrevet som lið (Grøn, 1926).  

I Norden, fra 1500 f.Kr. og til de første århundrene etter Kristi fødsel, er det vist at denne 

drikken bestod av honning, lokale bær (f.eks. tranebær og tyttebær) og kornsorter (hvete, 
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rug og/eller bygg). Noen ganger (fra 1100 f.Kr.) ble dette også blandet med importert vin.  

Mye tyder på at ingrediensene ble satt til gjæring som «en batch», og ikke gjæret hver for 

seg og så blandet. På et eller annet stadium i prosessen ble einer, bjørk og kanskje furusaft 

og eventuelt urter, særlig pors og ryllik, blandet inn. Det er også brukt en rekke andre 

urter, og disse kan ha blitt tilsatt som søtnings- eller smaksforsterker etter at gjæringen var 

ferdig, eller når drikken ble servert.  Blant disse er lind, mjødurt, røsslyng, hvitkløver og 

timian (Behre, 1999; McGovern et al., 2013).  

Fra vikingtiden i Norge er det særlig pors som nevnes som smakstilsetter. På 1700-tallet er 

det kjent at en rekke urter er egnet til bruk i ølbrygging (Hammer (1723/1957). Strøm (1762) 

omtaler helsemessige virkninger av urter og at de bør inntas utblandet i øl27.  

På andre halvdel av 1700-tallet skriver Strøm (1762:74) at urten «Arnica foliis ovatis integris» 

kalles ølkonge fordi den «undertiden sættes på øll som humle eller malt». Bukkeblad ble 

brukt istedenfor humle på slutten av 1700-tallet i Sunnfjord (Bull, 1999). Burot ble lagt i 

rostekaret i øvre Telemark fordi ølet da ble «kraftfuldt og velsmagende28». Prikkperikulum 

(Johannesurt) legges på rosten for at «giere Øllet klart og got, naar maltet er meelet». 

Islandslav (Lichen islandicus) «.. skal og være tienelig til humle paa Øl, men naar den foges 

længe i Vand, og ??? giennem et Klæde til en ???, falder den noget i det Modbydelige, og 

oprætter … hos Somme (Wille 1786:106, 115-116). Materialet viser at det er brukt mange 

ulike urter i øl; perikulum, pors, reinfann, bergmynte, karve mv. Enkelte la tyrirøtter i ølet. 

Spørrelistene gir et innblikk i bruken av ulike typer smakstilsetninger fra slutten av 1800-

talet og utover på 1900-tallet. Garshol (2015a) har gjennomgått dette materialet29.  

Hovedtrekket er at einer dominerer; den var nevnt i 125 av de 128 gjennomgåtte listene. De 

neste urtene på lista er perikulum med 13 funn og pors med 10. Så følger en rekke andre 

urter som er lite brukt.  Sammen med en rekke andre kilder fra 1800-tallet tyder dette klart 

på at humle, einer (låg eller ved) var de viktigste tilsetningene i den perioden, og altså or. 

Bruken av andre urter var svært liten. 

Bjørk 

Bjørkeharpiks ble funnet ved analyser av drikke fra et dansk gravfunn fra 1100-500 f.Kr.. 

Harpiksen kan ha vært et element i den blandingsdrikken som ble funnet, men funnet kan 

også skyldes at harpiks ble brukt på andre måter. Bjørkesaft har et sukkerinnhold på 0,5 – 

2,0 % etter vekt30. Den kan imidlertid konsentreres ved koking, hvilket ser ut til å ha vært 

                                                      
27 Det kan knyttes både til at en trodde ølet hadde helsemssige effekter i seg selv, men trolig ikke minst at 
vann ofte hadde en dårlig kvalitet og det derfor var bedre å ha øl som en «basisdrikke». 
28 Burot ble også brukt i noen av de tidlige spanske ølene (antagelig omkring 3000 f.Kr.). Burot, gulrot og 
bygg ble brukt i keltisk øl i Tyskland 400-500 f.Kr., og antas å ha bidratt til et øl som var mørkt og surt. Det 
antas også at det var lett røyket (McGovern et al., 2013; Stika, 2011). 
29 Vi tolker denne som at f.eks. rostved ikke inngår, selv om den kan gi smak på ølet. Det betyr at f.eks. 
bruken av or er kraftig undervurderte i hans oversikt. Einerkvister brukes også svært ofte i rostved. 
30 Analyser av bjørkesaft tappet i Espedalen våren 2015 viser at den safta hadde omkring 2,0 %, hvilket er 
i tråd med det McGovern et al. (2013), nevner samt studier fra Polen og Romania. Prøvene fra Espedalen 
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tilfellet for et dansk funn fra 1100-500 f.Kr., og et svensk funn fra det første århundret etter 

Kristus. Bjørkesaft hadde dermed potensialet i seg til å være en viktig bestanddel, eller et 

viktig tillegg ved fermenteringen av Nordic grog. En lett alkoholholdig russisk drikk basert 

på bjørkesaft er et eksempel på mulig bruk i dag (McGovern et al., 2013). 

Wille (1786: 95-96): skriver at de i øvre Telemark ved tiltagende måne i april tapper et 

«…behagelig vand» fra bjørketrær. Dette kokes, tilsettes humle og gjær og drikkes som øl.  

Spørrelistene viser at bjørk er brukt i rostekaret. Noen sier at den er brukt for at selve 

filtreringen ikke skal påvirke smaken, mens andre sier at den er brukt for å påvirke 

smaken. Bjørkesaft er naturlig nok viktig i det bjørkeølet som Espedalen Fjellbryggeri 

produserer i dag. 

Furu og andre treslag  

Allerede i neolittisk tid i Midtøsten (8000-4000 f.Kr.) visste man at harpiks fra furu og andre 

bartre hadde en konserverende effekt. Det ble blant annet brukt til å konservere vin ved 

transport over lange avstander. Dagens retsinavin er et moderne eksempel på dette. Den 

vinen som ble innført til Norden fra 1100 f.Kr., og som er en del av Nordic grog, hadde 

furuharpiks som konserverende element (McGovern et al., 2013). Fra spørrelistene i 

Gudbrandsdalen går det fram at de ikke brukte furu i rostekaret fordi den satte smak på 

ølet. Gran er brukt i bunnen av rostekaret i blant annet Valdres og Telemark. Eik ble brukt i 

rostekaret i Kinarsvik, mens selje er kjent fra Åsane ved Bergen.  

5.3.3 Humle 

Innføringen av humle – et vendepunkt i ølbryggingens historie 

Humle (Humulus lupulus) er en slyngplante. Hunnblomsten brukes i forbindelse med 

ølbrygging. Humle har vært viltvoksende i Europa i mange tusen år, men ble tatt i bruk 

forholdsvis sent innen ølbrygging. Fra yngre steinalder til ut i middelalderen er det funn 

fra nord for Alpene, men ingen fra sør for Alpene. Det siste indikerer at det var et 

vinområde (Behre, 1999).  

Innføringen av humle er et vendepunkt i ølbryggingens historie fordi humle gir et klarere 

øl. Det blir også mer holdbart fordi humlen hemmer syredannelsen, uten å ødelegge 

ølgjæren. Humle i øl var en innovasjon som til slutt endret hele den globale ølbryggingen 

og industrien. Nelson antyder at innføringen av humle fra starten av 800-tallet gradvis 

endret oppfatningen av hva som var en god smak på øl, fra en søt smak til en bitter smak: 

Helt fra langt tilbake i tid ble øl ofte søtet med honning eller frukter, og f.eks. i Gaul 

(Frankrike) var honningøl ansett som bedre enn annet øl31. På bakgrunn av at man fram til 

                                                      
er analyserte på typer og mengder av utvalgte sukkerarter, mineraler samt proteiner, på tre tidspunkt i 
april/mai 2015 (Thomsen, 2016). 
31 På den annen side førte også tilsetting av frukt til at øl fikk en høyere alkoholprosent. Frukt kunne også 
inneholde gjær, hvilket førte til en bedre gjæring. 
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starten av 800-tallet ikke syntes spesielt glad i bitterhet i øl antyder Nelson at munkene 

begynte å bruke humle fordi den ga bedre holdbarhet. Så selv om ølet ble bitrere var 

fordelen med holdbarhet større enn at smaken på ølet ble endret (Nelson, 2005; Poelmans 

& Swinnen, 2011; Sopp, 1900). 

Romerne skriver flere ganger om tysk og keltisk øl og de nevner at dette var laget av korn. 

Humle nevnes ikke. Fra tidlig middelalder (før 1000) er det en rekke spredte funn av humle 

fra store deler av Sentral- og Vest-Europa, men det er ikke mulig å finne ut hvor humle ble 

brukt første gangen i øl. De første skrevne kildene er imidlertid knyttet til vestre del av 

Sveits og Frankrike. I 768 er det nevnt i skriftlige kilder at kong Pipin, Karl den store sin 

far, ga bort humle eller et område hvor det vokste humle, til klosteret St. Denis i Paris. 

Humle var da tatt i bruk og ble samlet inn, men ikke dyrket. Karl den store (742-814 e.Kr.) 

sin lov og hans forordninger (lex salica), er meget detaljerte, men omtaler ikke dyrking av 

humle (Behre, 1999). 

Den første sikre referansen om bruk av humle i øl er fra 822 i et kloster i Corbie i Frankrike, 

men mye tyder på at bruken av humle i øl da var vel etablert i det klosteret32.  Flere 

skriftlige kilder tyder på at bruken av humle i øl raskt ble populært i årene 820-830 i 

klostrene i Normandie i Nord-Frankrike. Selv om det er her en først får en omfattende 

dokumentasjon av humle i øl, tyder funn på at humle også tidlig ble brukt i øl i andre deler 

av det germanske Europa (som Nord-Tyskland), men uten at man har klart å datere dette 

nærmere (Nelson, 2005). I den påfølgende del av tidlig middelalder (før 1000) tyder mange 

arkeologiske funn og skriftlige kilder på at humle er tatt i bruk i ølbrygging (Behre, 1999).  

I løpet av denne tiden og videre ut igjennom middelalderen blir humle den vanligste 

tilsetningen til øl utenfor det området som er dominert av pors (særlig Nederland og nedre 

del av Rhinen). Det var sterk konkurranse mellom bruken av pors og gruyt på den ene 

siden og humle i de områdene der begge to fantes. Diffusjonen av humle gikk derfor sakte. 

Det hevdes at det skjedde fordi gruyt i øl var skattlagt og derfor ga gode inntekter. Det var 

derfor forbudt å brygge øl uten gruyt i mange områder. Etterhvert fortrengte likevel 

humlebasert øl og humle bruken av pors og gruyt.  Humleøl hadde en stor fordel i forhold 

til gruytbasert øl ved at det kunne fraktes over lange avstander. Allerede på 1200-tallet ble 

det eksportert store mengder øl fra Bremen til Nederland og Flandern.  Hanseatene var 

sentrale i denne handelen og de utviklet sågar et øl som kunne transporteres over lange 

avstander til sjøs og på land (Behre, 1999; Meussdoerffer, 2009; Poelmans & Swinnen, 2011). 

På slutten av 1200-tallet var det en betydelig innførsel av tysk øl, bjórr, i hvert fall til Bergen 

(Grøn, 1926). Den omfattende handelen med humlebasert øl bidro til tilbakegang for det 

porsbaserte ølet, som ikke kunne fraktes over så lange avstander.  

                                                      
32 Dette klosteret ble grunnlagt i 660 e.Kr. og hadde en lang tradisjon for ølbrygging. Flere av munkene 
som grunnla det kom fra et kloster som helt fra slutten av 500-tallet var kjent for ølbrygging (Nelson, 2005). 
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Humle ble tidlig en handelsvare. Det er blant annet funnet en båt fra 900 tallet i Øst-

England med humlelast (Behre, 1999). Frostatingsloven fra 940 fastsatte bøter for de som 

stjal epler og humle fra annen manns eiendom33. Humle var blitt alminnelig handelsvare i 

1260. Mange gamle lover og vedtekter (fra første halvdel av 1300-tallet) har bestemmelser 

når det gjelder salg av humle. Håkon VI Magnusson (regjerte 1355-1380) forbød blant annet 

utlendinger å reise omkring og selge humle til bøndene i mindre partier enn hele sekker 

(Sopp, 1900). 

Humle i Norge fra 1400-tallet 

Olafsen (1910) gir det han kaller en oversikt over «Humledyrkingen i Norge fra Ældre Tid 

til Nutiden». Det er en svært detaljert historisk gjennomgang av humledyrkingen, 

herunder dyrkingen fylke for fylke. Olafsen tar også opp handelen med humle, både innen 

Norge og med utlandet. 

Olafsen skriver at det i middelalderen var lite humle tilgjengelig, særlig i bygdene, og at 

den ofte var kostbar. Derfor brukte de heller andre urter, som pors (Olafsen, 1910). Grøn 

(1926) og Høeg (1974) hevder derimot at det var en omfattende dyrking av humle i 

middelalderen fordi den skulle brukes i øl. Det ser ut til at dyrkingen av humle avtok mer 

og mer etter middelalderen fordi det ble innført tysk øl i store mengder. Humle nevnes 

også stadig oftere som innført vare. Grøn (1941) skriver at hjemmedyrkingen må ha avtatt 

tidlig, bl.a. fordi Norges riksråd i 1490 innførte et påbud om at «hver skattebonde og 

landbo» var pliktig til å plante humle. Pors og einer var blant surrogatene som ble brukt 

istedenfor humle ved ølbrygging. 

Gudbrandsdalen var ett av de områdene der humledyrkingen fortsatte etter at den 

muligens ble mindre vanlig generelt. Fra 1500-tallet er det opplysninger om at fåberginger 

hadde med seg humle for salg på markeder i Romsdalen. På 1600-tallet ga myndighetene 

påbud om dyrking av humle slik at landet skulle bli selvforsynt. I 1665 hadde 40 av 141 

gårder i Fåberg humlehager, enkelte sågar 2 humlehager (Stang, 1996).  

Erkebiskop Aslak Bolts foranstaltninger fra 1432 har en bestemmelse om at enhver 

leilending var pliktig til å rydde en Mæling jord og sette 10 humlestenger per år. Olafsen 

(1910) kommenterer at dette var en måte å øke landskylden på. Det var ikke bare de 

geistlige som oppmuntret til humledyrking, jf. Norges Riksråd sitt pålegg fra 1490 om at 

hver skattebonde årlig skulle legge 6 humlekuler på sin egen eiendom. Olafsen (1910) 

skriver at både verdslige og geistlige myndigheter i middelalderen gjorde det de kunne for 

å oppmuntre til humledyrking, men at det ikke er mulig å avgjøre om de lykkes. Det ble 

imidlertid avlet for lite humle i forhold til forbruket, og det ble derfor innført en del fra 

utlandet.  

                                                      
33 https://no.wikipedia.org/wiki/Humle_(plante) (nedlastet 22.11.2016) 

https://no.wikipedia.org/wiki/Humle_(plante)
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I 1661 kom det påbud om dyrking av humle, men en kunne få unntak der det ikke var 

naturforhold for dyrking. Bakgrunnen er ifølge Olafsen at Danske-Kongen ønsket å øke 

skattegrunnlaget fordi han hadde opparbeidet seg stor gjeld etter krigføring. Dette førte til 

at kongen i 1661 opprettet en Landkommisjon som skulle undersøke landets finansielle 

situasjon, herunder forta en grundig taksering hos innbyggerne, blant annet av 

humlehagene. Bakgrunnen ble ikke offentlig kommunisert fordi det kunne vekke folkets 

frykt for nye skatter. I en meget utførlig instruks ble det bestemt at på hver gård skulle en 

rekke forhold spesifiseres svært nøye, herunder humlehager og at slike hager ble påbudt 

der de ikke fantes (Olafsen, 1910). Olafsen (1910:444) skriver videre:  

Det var strenge Ord; men vi forstaar let, hvorledes det gik. Naturligvis fantes der sjelden eller 

aldri Rydlingsland og Humle vilde ikke vokse, hvor den ikke allerede var plantet. Men 

undertiden nyttede det dog ikke at komme med disse Udflugter, da det var altfor øiensynlight, at 

de var opdigtede. 

Kommisjonen fra 1661 har få rapporter fra Norge om humledyrkingen, med unntak av 

Bergen Stift. Ifølge Olafsen (1910:444) er det likevel grunn til å anta at det var 

humledyrking i de vestlige, sørlige og østlige deler av landet der naturforholdene «ikke var 

alt for ugunstige». Matrikkelen fra 1667 har en grundigere gjennomgang av humlehager, 

og mulighet til å dyrke, men den har også åpenbare mangler. Det synes som at en ikke har 

gått særlig grundig inn på mulig registrering eller dyrking der en antok at det ikke fantes 

humle eller at det var dårlige forhold for humle. Likevel antar Olafsen (1910) at 

matrikkelen i hovedsak gir et temmelig godt bilde av humledyrkingen omkring 1660. Han 

skriver også at mye tyder på at påbudene i 1661 og 1665 hadde virkning fordi materialet 

tyder på en økt humledyrking og anleggelse av humlehager. 

Olafsen (1910) oppsummerer utviklingen innen humledyrkingen til at denne var gammel i 

Norge, men at den ikke fikk noen alminnelig utbredelse utover i landet før etter 1660 som 

følge av påbudene. Han antar at dyrkingen nådde sitt maksimum på slutten av 1700-tallet, 

og at den da var utbredt over store deler av landet fordi humlen trengtes til øl. Det gjelder 

hos både små og store, og selv om det ble innført humle var trolig det meste av konsumet 

basert på innenlandsk humle. Videre at forskjellige surrogater for humle ikke «vant fram».  

Humledyrkingen gikk tilbake på 1800-tallet og blant årsakene er krigen 1808-14, som førte 

til mer fokus på korn og poteter både da og i de påfølgende årene34. Det ble også bedre 

kommunikasjoner, hvilket førte til mer innførsel av særlig tysk humle. Da hjemme-

bryggingen avtok fra slutten av 1800-tallet, opphørte stort sett de siste restene av norsk 

humleproduksjon. Likevel fortsatte den i noen bygder på Vestlandet, som fortsatte med 

egen ølbrygging. Forsøk med dyrking i Mjøsregionen på starten av 1900-tallet ble 

mislykket. Olafsen (1910:475) konkluderer:  

                                                      
34 Fra Oppdal er det kjent at de på starten av 1800-tallet forsøkte å dyrke humle, men fant ut at det lønte 
seg bedre å bruke jorda til å dyrke andre vekster som lin og hamp (Rise, 1947). 
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Humledyrkingen i Vort Land er død en naturlig Død, og den vil aldri opstaa igjen til Liv, med 

mindre den maatte indtræffe Forholde, som vi nu ikke kan forudse.  

5.4 Einer 

McGovern et al. (2013) anser einer som en aktuell tilsetning i Nordic grog på grunn av dens 

spesielle smak og lukt, men det er uklart om de har klart å identifisere den i sine 

undersøkelser. Einer var imidlertid allerede i romersk tid kjent for sine medisinske 

egenskaper. Garshol (2017) har til en viss grad gått inn på den mulige historiske bruken av 

einer til ølbrygging i Europa og hevder at einer trolig har en lang historie i den 

sammenheng. Videre at den trolig har vært brukt over store deler av Europa nord for 

Alpene. I Norge nevner Mandt (1777, etter Garshol, 2017) at einer brukes i øl i Øvre 

Tellemarken, men ellers er ikke einer omtalt i forbindelse ned ølbrygging før den nevnes i 

spørrelistene. 

Spørrelistene viser at nærmest uavhengig av om einer ble brukt senere i selve bryggingen 

så ble utstyret til bryggingen vasket/rengjort med einerlåg. Einer er mye brukt i selve 

bryggeprosessen. Den ene måten er at einerbar og greiner er en del av rosten og således 

fungerer som en del av silen hvor vørter siles fra mesk. Det andre er at einerlåg brukes til å 

blande ut maltet i forbindelse med meskingen eller ved at einerlåg helles over mesken når 

den står i rostekaret. Ved begge delene av prosessen fikk ølet farge og smak av einer. Dette 

var særlig viktig i områder som hadde eget byggkorn, men hvor tilgang og kvalitet kunne 

variere mye. Einer brukes imidlertid også, sammen med or, for å skjule smaken på dårlig øl 

(Nordland, 1969; respondenter). 

Nordland (1969) hevder at en i de beste og sikreste kornområdene, med et overskudd av 

korn, ikke brukte einer i rostekaret. Dette gjelder de beste kornområdene i Akershus, 

Buskerud, Oppland og Hedmark. Hallingdalen og deler av Gudbrandsdalen kan også bli 

inkludert i dette området og de delene av Østerdalen som hadde god tilgang på korn fra 

nærliggende områder. Dette området strekker seg nordover og ned i blant annet Rennebu 

og Singsås. Einer var ifølge han heller ikke brukt i rosten i bl.a. innlandsområder i Vest-

Agder og i Telemark.  

Nordland (1969) skriver at oppbyggingen av rosten skjedde på en veldig innarbeidet og 

tradisjonell måte. Han mener at dette var en gammel måte å utnytte eineren på og at den 

reflekterte en tidlig spredning av dette innover landet og opp i fjelldalene. Videre at bruken 

av einer i rosten særlig fikk gjennomslag i bygder der en vanligvis var selvforsynt med bygg, 

men hvor dette likevel kunne være ustabilt. Likevel var det ifølge Nordland noen områder 

hvor en ikke brukte einerkvister fordi det stred mot den tradisjonelle måten å gjøre det på. 

Han kaller dette relikte områder, og dette er blant annet Hemsedal og Etnedal.  
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Ved koking av einerlåg ble det oftest lagt vekt på å ha med modne bær, men ikke alltid. 

Dersom en hadde einer med mye nåler og mange bær ga det et søtere og mer smakfullt øl. I 

indre deler av Sør-Norge, som Oppland, ser det ikke ut til at en la så stor vekt på å få med 

bærene. Andre la vekt på at en ikke måtte få med for mange nåler fordi det ga for mye 

retsin. I Vestre Slidre i Valdres skar de eineren så høgt opp mot fjellet som mulig fordi den 

eineren hadde den skarpeste smaken (Nordland, 1969).  

Bruken av einerlåg er ifølge Nordland (1969) en nyere metode enn å ha einer i rostekaret, og 

einerlåg ble tatt i bruk i større områder enn einerkvister i rostekaret. Det skjedde ifølge 

Nordland fordi det var lettvint – en skulle uansett koke einerlåg for å vaske bryggeutstyret 

og bruke einerlåg ved annen rengjøring. Videre kunne en ta i bruk dette uten å endre den 

tradisjonelle oppbyggingen av rosten. Innholdet i rostekaret var så møysommelig oppbygd 

at når en hadde funnet en oppbygging som fungerte så ble den ikke endret. Ved å 

introdusere einerlåg hadde de fordelen av einer, men uten å måtte endre det 

grunnleggende ved rosten. Dette stemmer godt med det vi har funnet, nemlig at en over alt 

i større eller mindre grad bruker einerlåg som tilsetting eller væske. Her kan det imidlertid 

være nyanser som vi ikke har klarlagt, og det er områder der en heller bruker vann enn 

einerlåg. 

Likevel var det også noen områder der en verken brukte einer i rostekaret eller einerlåg. 

Dette var de sentrale kornområdene og i noen avsidesliggende bygder. I disse ville en 

ifølge Nordland (1969) primært ha smaken av malten.  

5.5 Or  

Or som tilsetning i øl er nevnt i mange av spørrelistene, og fra hele landet. Or nevnes også i 

en rekke bygdebøker og andre lokale kilder om ølbrygging. Både gråor (alnus incana) og 

svartor (alnus glutinosa) er brukt, avhengig av hvor i landet en er, men svartor synes 

foretrukket. Nordland (1969) har en grundig omtale av or. Or er ikke nevnt i europeiske 

studier av ølbrygging. 

Or nevnes først og fremst som smaks- og fargetilsetter, men flere er også inne på dens 

konserverende egenskaper. Or brukes særlig som pinner i rostekaret, med eller uten bark. 

Enkelte hadde også bark på det skummende ølet når det skal lagres i tønner for at ølet 

skulle holde seg bedre. Fra Valdres er det kjent orelåg eller blandingslåg av or og einer 

(Nordland 1969; respondenter).  

Grøn (1926:127) viser til at Faramungát var et øl som «man skal ha med seg på reise» og 

som dermed var brygget på en spesiell måte. Dette spørsmålet opptok Olav Sopp (1921) 

som undersøkte en rekke ulike urter mht om de gjorde at ølet ikke surnet. Han fant at f.eks. 

ingefær, pors og ryllik påvirket smaken, men ikke holdbarheten. Einerlåg forhindret heller 

ikke at ølet ble svært surt, selv om det hadde en viss virkning på dannelse av syre. Det 
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måtte ifølge Sopp være noe annet som forhindret at ølet surnet. Han fattet derfor interesse 

for or, fordi det er mye brukt i norsk ølbrygging, og han startet forsøk med or. 

Sopp (1921) fant ut at or ga ølet en mørk farge og at ølet ble klart når han brukte uttrekk av 

or i ølet. Videre ble ølet mer holdbart – det kunne holde seg i mange år og smaken ble 

mindre besk med tiden. Alkoholprosenten var 4-5. Forutsetningen var imidlertid at 

vørteren ikke ble kokt, men bare sterkt oppvarmet. Dersom vørteren ble kokt, ble den 

konserverende egenskapen borte. Han mente derfor at rå, ukokt oresaft måtte inneholde et 

antibakterielt stoff. Ved undersøkelser er det imidlertid ikke påvist stoffer med 

antibakterielle egenskaper, men en har funnet at både gråor og svartor inneholder store 

mengder tanniner. De kan ha konserverende effekt (Nordland, 1969).  

Ifølge Nordland (1969) ser det ut til at bruken av or for å sette farge og smak på ølet er 

eldre enn bruken av einer. Bruken av or avtok imidlertid i mange områder ifølge Nordland 

fordi det viste seg at einerkvister i rostekaret var mer effektivt, altså spredte bruken av 

einer seg ifølge han inn i tidligere «or-områder». En ser imidlertid også at det i enkelte 

områder brukes verken or eller einer.  Fra Skåbu fortelles det (Åsmundstad, 1930) at en 

brukte or og humle om hverandre; dersom det var lite med humle så kunne en bruke or. 

Den ga også farge og smak på ølet. 

Sopp (1933) påpeker at juleølet ofte holdt seg lenge, fra jul og til St. Hans og at man også 

ellers laget et holdbart øl. Sopp fant ut at bruk av ekstrakt fra rå oreved førte til at ølet holdt 

seg lenge. Han hadde lagret øl i 12 år uten at det ble surt.  

5.6 Andre typer øl enn maltøl 

Vi har i denne rapporten avgrenset oss til maltøl. Fra eldre tid er det også kjent 

gårdsbrygging basert på andre planter enn korn, og bjørkeøl er allerede nevnt. Vi omtaler 

her einerøl og Hammer (1773) sin beskrivelse av ulike typer øl.   

Einerøl - Briskeøl  

Einer kan brukes til ølbrygging, uten å kombinere det med malt fra korn. Nordland (1969) 

skriver at slikt øl lages i Norge, Sverige og Finland og at det ofte var de fattige som laget 

det fordi de manglet korn eller ikke ville bruke korn til ølproduksjon. Det var også en måte 

å «drøye» maltet på, og det er skriftlige kilder på einerbærøl fra 1700-tallet. Nordset (1995) 

skriver nærmere om dette i Gudbrandsdalen, bl.a. om Sauerwein sitt engasjement for einer 

og einerøl. Einerøl er også kjent fra andre deler av landet, bl.a. Hjelledalen i Stryn og fra 

Valdres. Fra Nesset berettes det at de som ikke hadde råd til å bruke malt til ølbrygginga, 

fordi kornet måtte brukes til mat, laget einerbærøl (Hola, 2000). 
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Annet øl uten malt? 

Christopher Hammer (1773) beskriver forskjellige typer øl, som særlig kan knyttes til ulike 

typer urter, og hvordan de virker på mennesker. Hans beskrivelse av disse er så kortfattet 

at det ikke går klart fram om de nevnte typer øl er basert på malt fra korn og så smakstilsatt 

med krydder. Det er imidlertid grunn til å anta det fordi de ulike urtene i seg selv ikke 

inneholdt nok sukker til at de kunne gjære. Et alternativ er at de brukte sukker, men det 

var ikke så vanlig på slutten av 1700-tallet, selv om overklassen hadde tilgang til det. Det er 

også interessant at «Hop-øl» nevnes som ett av flere øl. Hop er det samme som humle.  

Et fellestrekk ved Hammer (1773) sin beskrivelse av ulike typer øl er at de virker på det 

meste, men med visse forskjeller. Han er spesielt opptatt av hvordan ølene virker på 

kvinnene og innvollsormer. Hammer nevner følgende typer øl; Malurtøl, salvieøl, hop-øl, 

isop-øl, merianøl, hjertensfrydøl («er og for Kvinde-Kjønnet en meget sund Drik»), 

rosmarinøl, holtzrodsøl, pepperrotøl, laurbærøl og enerbærøl. 
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6 HOVEDTREKK I TRADISJONER OG BRUK 

6.1 Samburðarøl - Sammenskuddslag 

Fra samburðarøl til kristne drikkelag 

Vi har flere steder omtalt plikten man i vikingtiden hadde til å lage øl. En rekke forfattere, 

som Grieg (1957) og Visted og Stigum (1971), knytter dette til en lengre historisk utvikling 

og ølets funksjon i forbindelse med fester og ofring. I hovedtrekk skriver mange andre 

forfattere, med et mer lokalt og regionalt perspektiv, det samme om bruken av øl. 

Ifølge Visted og Stigum (1971:117, 135) ser øl ut til å ha vært en hellig offerdrikk hos «de 

jorddyrkende folk». De store offerfestene under «hedenskapet» ble feiret med drikkelag, 

der minnedrikkingen spilte den største rollen. Dette var sammenskuddslag (samburðarøl). 

Hver deltaker hadde med en bestemt mengde øl til dette laget. Et slikt lag, men der jarlen 

holdt ølet, er omtalt i forbindelse med Sigurd Jarl.  

Ifølge Gulatingsloven  (Visted & Stigum, 1971:118): 

…har vi … den ølgjerd som kalles samburdarøl, en mæle øl for bonden og en annen for 

hans kone; minst tre tønder skal foranstalte det med mindre han bor så langt ute på en 

øde øy, eller så høyt til fjells at han ikke kan forlegge ølgjerden til andre folk; da skal 

han brygge likeså mye øl som alle de tre.  

Olav Tryggvason (963-1000) gjorde denne typen før-kristne drikkelag om til en religiøs 

forpliktelse og påbød dem ved lov. Altså ble den gamle plikten om å skaffe til veie en 

bestemt mengde øl (ølgjerd) beholdt i de kristne lovene. Det skulle holdes drikkelag på de 

store kirkefestene ved jul og påske, ved St. Hans og Mikkelsdag. Istedenfor å vie 

drikkingen til et godt år og fred og de gamle gudene, som man gjorde før kristendommen, 

ble drikkingen viet til Kristus og jomfru Maria. I sagaen står det f.eks. om Sigurd Toresson 

at «så lenge hedenskapet varte» hadde han hver vinter ett offer ved «vinternatten», det 

andre ved midtvinter og det tredje ved sommeren. Etter at kristendommen ble innført 

beholdt han den gamle vanen med gjestebudene: Om høsten var det et «vennesveite», om 

vinteren et julegilde og et annet gilde ved påsketider (Visted & Stigum, 1971:118).  
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Når det gjelder våre dager er kanskje juletrefester og julebord fortsettelser av de gamle 

samburðarøl, men i nye former. Det en f.eks. i Fjærland kalte «grenda –veitla» synes å være 

en slik måte å samle folk på: Den andre juledagen om kvelden ble de 2-3 gårdene som hørte 

til i den samme grenda bedt til «veitla» hos den bonden som skulle ha den (Laberg, 

1934:97). Dette har fellestrekk med de gamle «bedarlaga», som er nevnt i Gulatingsloven og 

som var organisert rundt tre gårder. «Bedarlag», som omfattet en 4-5 gårder i nabolaget, 

fantes ifølge Hola (2000) i Nesset i Romsdalen i «gamle dager». De kom da sammen på den 

«gamle juledagen», den 6. januar som var 13. dag jul. Da ble ølbollene sendt rundt og «ølet 

var tå beste slag». «Bedarlag» finner en også i Tydal, men der omfattet de gjerne hele 

grender og en ba f.eks. slike «bedarlag» inn til bryllup (Tøsse, 1991). 

Gildene 

Ifølge sagaen var det Olav Kyrre (1050-1093) som innførte gildene. Gildene var en kirkelig 

institusjon, med røtter ute i Europa. De var imidlertid nært beslektet med samburðarøl 

(sammenskuddslag). Det ser en blant annet av selve navnet, fordi gjalda betyr «å betale». 

Det heter i sagaen at «Olav lot opprette Myklegildet i Nidaros og mange andre gilder i 

kjøpstedene, men før fantes hvirfingsdrykkjur (omgangsdrikkelag)». En gjennomgang av 

reglene for gildene (gildeskråene) viser at en del eldre bestemmelser er direkte overført til 

gildene (Visted & Stigum, 1971:118). 

Gildene fantes i både byene og ute på landsbygda. Det ser en blant annet i form av navn 

som Gilevollen og Gildeskål. Gildene var viet til en helgen, som skulle verne 

gildebrødrene. Onarheimsgildet var f.eks. viet til St. Olav. Gildene hadde egne gildehus. 

Disse tilhørte ikke en enkelt person, men allmuen.  Det antas at det restaurerte Finneloftet 

på Voss var et gilde (det ligger på storgården Finne35) og at dette gildet var viet til St. 

Mikael (Visted & Stigum, 1971). I Trøndelag finner en «Trondheimsskråa» som kan ha vært 

en felles gildeskrå for Trøndelag, men det kan også ha vært egne lover for Oppdalsgildet. 

Gildeskråa i Oppdal var viet til St. Edmund og bygningen var ved hovedkirka ved Vang 

(Rise, 1951). 

Det er bevart tre gildeskråer. Bestemmelsen om ølgjerden har en stor plass i gildeskråene 

(Visted & Stigum, 1971:121):  

Vi skal yde en vett malt om sommeren, baade mand og kone, og voks til øres vegt, og 

et trau som rummer 2 spand. Alt malt skal fremkomme før bryggingen; man bøte 

derfor en halv månedskost; vis der er nogen som synes gildebrødrene ubrukelig og 

formændene ikke vil motta det, skal det framlægges paa gildestevnet, og skal 

gildebrødrene dømme derom.  

Gildene som institusjon ble forbudt på 1500-tallet. Omgangsgildene overlevde fram til i 

hvert fall midten av 1800-tallet ved at en i forbindelse med julen kom sammen og at hver 

                                                      
35 Tilknytningen til øl på Finnegården finner en også i 1350. Da arvingene etter Eirik Bukk på Finne tok 
over gården i 1350 ble tre store bryggekar verdsatt like mye som åtte kyr (Nordland, 1969). 
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deltaker brakte med sitt til den felles festen. Dette inkluderte ølet.  Gildene var imidlertid 

ikke bare religiøse foreninger. Gildebrødrene var også forpliktet til å hjelpe hverandre 

dersom en ulykke rammet noen av dem. En sentral del av gildeskråene var knyttet til 

denne delen av gildene.  Det er også et spørsmål om ikke dugnaden har sin opprinnelse i 

gildeskråene (Visted & Stigum, 1971).  

«Skåling» - drikkehorn og ølboller 

Drikkehornet finnes nord for Alpene og er kjent fra yngre bronsealder, mens begeret (også 

kalt kalken) er yngre. Hornene var laget av horn, og i Tyskland er det funnet horn fra 

urokse. I Norge ble de brukt både i middelalderen og senere, blant annet av kongene. I før-

kristen tid var det vanlig at man drakk et «full». Med kristendommen begynte en å drikke 

et «minne», og en drakk da til minne om Gud, ulike helgener og ellers det en ville minnes.  

Olav Kyrre innførte begere til å drikke av. Bayeuxteppet, som er fra Olav Kyrre sin tid, 

viser at det ble drukket av både drikkehorn og små runde kar (Visted & Stigum, 1971). 

Betydningen av øldrikkingen ser en også i de mange ølbollene og ølkrusene som er laget 

rundt i landet. Det fortelles blant annet om en bonde i Setesdal som hadde ikke mindre enn 

25 ølboller på gården, og de hadde tilhørt gården så langt tilbake i tid som han visste. 

Mange av ølbollene og krusene var rosemalte og hadde inskripsjoner, som gjerne var en 

lovsang til ølet og en oppmuntring til å drikke mest mulig: Skulle en være noe til kar måtte 

en drikke mye og lenge, men uten å ramle under bordet. Mange av ølbollene var laget av 

spesielt velegna treslag. Det var viktig med et treslag som ikke slo sprekker. Ølbollen er 

derfor laget ut av helt tre. De store, runde utvekstene som en kan finne på bjørkestammer 

var mye brukt fordi disse ikke hadde så lett for å slå sprekker. De tålte å falle i gulvet 

(Hovet, 1969). 

Mange steder, og ved spesielle anledninger som bryllup, ble det øst fra de store ølbollene 

som stod midt på bordet og opp i små skåler. Ølbollene kunne romme flere bøtter øl. De 

små skålene kaltes «einskjelskopper» og det skulle drikkes en «einskjels», det vil si at de 

tømte «einskjelskoppen». Skikken med å drikke «einskjels» finner en blant annet i Vest-

Agder. Ved julegjestebudet stod det ei stor skål på bordet og oppe i den flaut det en del 

mindre skåler eller ei utskåret and. Småskålene ble fylt med øl og sendt rundt. Det var også 

vanlig at de «skåla», det vil si at de drakk av den samme skåla som gikk rundt (Visted & 

Stigum, 1971). Visted og Stigum har en lengre gjennomgang av ulike typer ølboller samt en 

nærmere historisk og geografisk gjennomgang av dem med hensyn til utforming, 

innskrifter mv. 

Brygging for prest og øvrighet 

I deler av landet, som på Sørlandet, var det ikke passende at presten brygget sitt eget øl. 

Dette kunne også gjelde andre «øvrighetspersoner». Presten kunne drikke øl, men det 

måtte lages av andre og på andre steder enn i prestegården. Det samme ser en på deler av 

Vestlandet, hvor folk som var kjent som ekstra gode bryggere også brygget øl for presten. 
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Dette gjaldt særlig juleølet, men også øl til andre anledninger, som når biskopen kom på 

besøk (Nordland, 1969). 

6.2 Høytider og spesielle anledninger 

Det ble tidligere brygget øl til høytidene jul, påske og pinse.  Pinseøl er bare nevnt spesifikt 

fra Singsås i Sør-Trøndelag.  Påskeøl ser ut til å ha blitt mindre vanlig over tid, og enkelte 

steder ble det slutt før 1900 (Nordland, 1969). I forbindelse med påske ble det også laget 

brød som skulle være spesielt gode, som langfredagsstump og langfredagsbrød, se kap.  

11.1. Juleølet hadde imidlertid en særstilling og det var knyttet mye tradisjon og «overtro» 

til bryggingen av det ølet. Det var viktig at det var sterkt og hadde riktig farge. Det beste 

ølet, og det sterkeste, ble laget på de første tappingene av vørteren.  

6.2.1 Juleøl 

Jula og vintersolverv var ei viktig tid. «Alt lenge før jol laut dei tenkja på å ha nøgdi med 

mat og drykk, for jolekosten og drikka måtte vara til tjugande-helgi» (Laberg, 1934: 93).  I 

Sogn og Fjordane kunne bøndene på slutten av 1700-tallet bli bekymra dersom det var 

tørke på førjulsvinteren fordi de trengte vann til kvernene til «Jule-Malts Maling». De 

trøstet seg likevel med St. Tomas figuren på primstaven fordi han var avbilda med ei 

vannbøtte (Bull, 1999; Laberg, 1934). 

Før jul hadde man ofte et knapt og dårlig kosthold, men fra julekvelden drakk de øl og 

spiste god og feit mat. De som hadde levd på «skarvekost» en stund tålte ofte ikke at en 

gikk over til annen mat. De ble syke: «Det gjekk både uppetter og nedetter» ble det sagt. De 

kalte det «joleskjekedl». «Når denne ridi var over, var dei gilde. Dei visste då at dei kunde 

njota maten og eta det dei vile» skriver Laberg (1934:93, 97) fra Balestrand.  

Juleøl og brennevin var like viktig som maten. Selv de fattigste, og endog de som var på 

legd, måtte få juleøl. Enten brygget de selve eller så fikk de fra andre. Noen steder bar de 

en stor bøtte med øl til naboene julekvelden. Hver av husmennene fikk et blikkspann med 

øl eller ei valbjørkkanne med øl (Laberg, 1934).  I Aurland hette det seg at «Det som var 

bryggja til jul, skulle gå med til jul» (Ohnstad, 1962:224). 

Bryggingen trengte nøye planlegging. For eksempel måtte en unngå at det ble brygget den 

22. desember fordi den dagen «snudde sola». Man fryktet at bryggekarene ville sprekke 

dersom brygget gjæret i bryggekar den dagen. Eller at ølet ville surne. All brygging måtte 

således være ferdig 21. desember (Laberg, 1934; Nordland, 1969).  

Ved selve solvervet måtte de vente i taushet og ikke arbeide fordi alt da ville bli mislykket. 

Akkurat når sola snur blir alt vann til vin, så til eiter og tilbake til vann igjen. Dette kunne 

knyttes tilbake til vinguden Dionysos og har sammenheng med bryllupet i Kanaan. Dette 
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er i vår kultur ført videre i form av Tomas bryggeren, og den 21. desember kalles 

«Tomasmesse, Tomas brygger eller Tomas fulltønne». I primstaven står det om den 21. 

desember: «Da kommer Tomas i solhvervene med julevatten til godt drikke». «Ti før 

Tomas og solhvervene måtte juløl ikke brygges, og den gemene mand er meget for ferskt øl 

til julen, som man sier gir friskt blod» (Visted & Stigum, 1971: 177ff).  

På midten av 1700-tallet var det fremdeles vanlig å drikke «Marias skål» kl. 24 om natten. 

Julaften måtte de la det stå igjen litt øl i ølkruset, såkalt «drøvøl» eller «draugøl». Dette var 

øl som jolesveinene (de døde som for omkring julekvelden) skulle ha sammen med den 

maten som stod igjen på bordet julekvelden (Visted & Stigum, 1971:177ff). 

Rygnestad (1949: 91-92) beskriver hvordan valldølene i jula gikk fra gård til gård og smakte 

på juleølet. Det var blant annet vanlig å «rida om hus», det vil si at man på slutten av 1700-

tallet drakk og red fra hus til hus i jula. Gjeitvik (1926:95-96) forteller fra Sunnmøre at de 

vanligvis laget to tønner av det beste ølet til jul og et lettere, men likevel godt øl. Det var 

sterkt, så en måtte være forsiktig. Det ble skjenket i treboller som tok fra 1 til 10 liter. Så 

skulle det «gåes med oppskoka: mellom 2 og 5 liter øl ble fylt i en amber som husfaren tok 

med seg til nærmeste nabo. Dette hadde et visst rituelt preg, med faste spørsmål og svar 

om ølet.   

I Slidre bygdene og i Vang i Valdres var det en lignende skikk. På Tomasdagen den 21. 

desember, når ølet ble hatt på tønna, var det vanlig at en tok noe av juleølet i en ølbolle og 

gikk rundt til naboer. Dette ble kalt «Imberturen» (rundturen) og aftenen ble kalt 

Imbereftan (respondent).  

Fram til år 1700 ble julekvelden feiret det vi i dag kaller tolvte dag jul (5. januar). Det året 

gikk Norge og Danmark over fra den julianske til den gregorianske kalenderen, hvilket 

førte til at julekvelden ble flyttet til den 24. desember.  Mange steder ble den gamle 

juledagen likevel feiret, men da med tolvtedagsrusen. Dette gjelder blant annet i Setesdal. 

«Tolvteruset var det sværaste rud her var i joli» heter det der. De startet å drikke den dagen 

og drakk til og med trettende dag jul (Visted & Stigum, 1971). Krossen (1978) skriver at 

trettende dag jul var halvt fridag og halvt arbeidsdag, og at mange da gikk på besøk til 

hverandre. Dette kan ifølge han være en etterlevning fra den tida da juleaften var på 12. 

dag jul. Den faller også sammen med «Hellige tre kongers aften». Gjellebøl (1800:54) 

skriver at setesdølene hele julen gikk rundt og smakte på ølet. Likevel var det særlig to 

dager de var «lystige», nemlig andre juledag og Helligtrekongersaften. Andre juledag red 

unge menn fra gård til gård, hvilket kaltes «ride om Huus», og det kunne da gå hardt for 

seg særlig dersom de ikke fikk noe å drikke hos folk. Da kunne de bryte seg inn. 
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Rygnestad (1949:135-136) skriver følgende om blant annet tolvtedagsrusen: 

Kvar tolvte dag jol hadde valldølene samlagsrud. Det var ordna slik at kvar gut sytte for to 

nottung øl, og kvar gjenta for ein nottung. Dei bar i hop og bryggja. Tolvte kvelden børja dei 

drikka, og heldt på trettande dagen til endes.  

Slike samkomer er eldgamle. I gamal tid vart dei kalla sambardarøl. Seinare vart dei kalla gilde. 

Lovene for dei var dei såkalla skråer. Av ei gildeskrå frå Tysnes frå 1494 ser vi at gilde hadde 

medlemer av båe kjøn med visse ytingar av malt og øl for kvar bror og syster. Dei fart haldne 29. 

juli og Olsok til endes, til æra for St. Olav. PÅ Voss var det liknande gilde til æra for St. 

Michael. Dei var såleis av ein viss religiøs karakter, enda det vart vel så som så med det religiøse 

innslaget i alle fall i Valle. 

Jula varte etter gammel skikk helt til den 13. januar, det som kalles tjuendedagen. Det 

skulle være igjen juleøl til denne dagen, som ble feiret med et stort gilde og mye drikking. 

Folk «dansa jula ut» hele natta (Visted & Stigum, 1971:198). Krossen (1978) gjengir det 

samme fra Årdal, og at juleøl og dram måtte drikkes opp den dagen. Tjuende-dag jul ble 

også feiret på Nesset på første halvdel av 1800-tallet (Hola, 2000).  

6.2.2 Spesielle anledninger 

I det gamle bondesamfunnet ble det brygget øl til ulike anledninger, særlig bryllup, men 

også fødsel og begravelser samt for eksempel dugnader. Ifølge Nordland (1969) var ølet i 

gamle dager i større grad enn nå en del av de høytidelige dagene, men at dette over tid blir 

borte. Han kobler dette til at samfunnet endres mye på slutten av 1800-tallet med 

industrialiseringen og at skikkene i det gamle bondesamfunnet endres. Dette er også 

perioden med framveksten av avholdsbevegelsen.  Selv om flere av de gamle skikkene 

endres, som vi viser nedenfor, så gjaldt det særlig i forbindelse med begravelser. Nordland 

hevder at da gravølet ble borte ble også ett av elementene med høytidelighet knyttet til 

øldrikkingen borte. Øldrikking ble i større grad knyttet til festlige anledninger, hvilket ga 

et større rom for misbruk.  

Nordland hevder videre at denne «disintegrasjonen» av ølbrygging først bare gjaldt noen 

av de sosiale sammenhengene der det ble brygget. Denne disintegrasjonen ble imidlertid 

fatal for ritualene knyttet til drikking: Det kontrollerte konsumet som eksisterte på grunn 

av disse ritualene ble borte, og dermed de innebygde restriksjoner på øldrikkingen 

(Nordland, 1969). 

Det kunne gå med mye malt og øl i festlige lag 

Ved høytider eller spesielle anledninger (som gravøl) kunne det gå med mye øl. Gjestene 

ble ofte møtt med ølbollen ute på tunet. Hovet (1969:43) skriver at en nesten kan si at de 

verdsatte øl mer enn mat fordi det beste kornet ble brukt til å lage malt av: Ingen kunne få 

godt øl av «skrapkorn». Det sies at «i dårlige kornår så ble det dårlig øl – og dårlig humør».  
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Valldølene var blant de som ble kritisert av prestene for drikkeskikkene sine. Det var ikke 

bare det «moralsk nedbrytende» som gjorde at presten Gjellebøl var mot disse skikkene. 

Drikkingen hadde også en økonomisk side.  Gjellebøl satte opp en statistikk over hvor mye 

korn som ble bruk til ølbrygging i Bygland og Valle. Han kom fram til at de brukte 1000 

tønner korn til øl i de to bygdene i året. Av dette ble 400 tønner korn brukt i gravøl. 100 

tønner til henholdsvis festarøl og bryllup, og 400 tønner i julehøgtida. Dette var 1/6 av alt 

korn de brukte i Valle og Bygland og Gjellebøl regnet ut hvor kostbart dette var. Kornet 

kunne ifølge han heller blitt brukt som mat for de mange fattige (Gjellebøl, 1801; Rygnestad 

1949).  

Forlovelse og Bryllup 

I gamle dager var forlovelse en kirkelig handling og det ble da holdt et gilde som de kalte 

«festarøl». Det var faren til brura som holdt gildet og han måtte brygge øl på minst ei tønne 

malt og be til seg de nærmeste (Flatin, 1942). Festarøl eller «belevetle», og «ritualene» og 

øldrikkingen i forbindelse med dette er mer inngående omtalt av Visted og Stigum (1971). 

Det er også omtalt i Sunnfjordsoga (Joleik, 1959a) og i Bondeliv på Sunnmøre (Gjeitvik, 

1926). Ved festarøl drakk de i Setesdal presten sin skål. Det var forventet at presten drakk 

med alle som skålte til han, så han fikk seg en dugelig rus (Rygnestad, 1949). 

Før en kom så langt måtte imidlertid foreldrene til jenta si ja til giftemålet. I Tuddal 

fortelles det at når frieren, eller «domparen», kom til gårds så skulle han ha «mågøl». Det 

var det tynneste og dårligste ølet. «Måg» var det samme som svigersønn.  Dersom 

husbonden godtok svigersønnen så drakk man en «ja skål». Det skulle være en «god 

skjenk, øl eller brennevin av beste slag». Dersom husbonden tok store slurper øl, ble det 

tolket til at han var svært tilfreds med den kommende svigersønnen (Dahl, 1998: 101, 273).   

Det kunne gå med mye øl (og dermed korn) i bryllupene. Dette kan være noe av grunnen 

til at Fredrik den III i 1653 sendte ut et påbud om at bønder ikke skulle «ture» bryllup mer 

enn en dag. Bare adelsfolk kunne feste i flere dager (Ohnstad, 1962)36. Arentz skriver i 1785 

at sunnfjordingen stor sett var måteholden med øl. Unntaket var bryllup, men da ble det 

drukket for mye (Bull, 1999). I Setesdal var det langt utover på 1800-tallet vanlig å holde 

bryllup i åtte dager. De gikk ofte mest øl og brennevin i disse bryllupene og det måtte 

brudefolkene selv koste. Det gikk mindre med mat fordi «maltølet var næringsrikt, og 

heldt matlysta borte». I et vanlig bryllup regnet de med at det gikk en tønne øl og et anker 

brennevin i døgnet. Det ble en del iløpet av åtte dager (Hovet, 1969:102).  

I Sunnfjord på slutten av 1700-tallet var «skålegava» viktig for de som giftet seg. Størrelsen 

på gava var blant annet avhengig av hvor mange gjester som ble bedt. Hvor mange de bad 

var igjen avhengig av hvor mye øl som ble brygga. Det kunne derfor gå med store mengder 

                                                      
36 I bygdebok for Tydal (Tøsse, 1991) fortelles det om «overdreven drikking og mat», men at dette ble 
kritisert av prester og andre embetsfolk fordi det kosta for mye. De likte ifølge Tøsse (1991: 42) ikke at 
småkårsfolk sløste med pengene sine og festet istedenfor å arbeide. De likte heller ikke at småkårsfolk 
prøvde å «etterligne seder og skikker hos storfolk». 
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korn, men mye øl sikret mange gjester og ei bra gave til brudeparet. Når det gjaldt en 

velholden mann sitt bryllup for sin datter var det bare ett spørsmål som gjaldt «hvormange 

Tønder Øl havde du? Og hveromeget fik de i Skaalen?» (Bull, 1999:104). 

Øl spilte også en rolle på andre måter i bryllupene. En av dem var at når bruden kom inn 

på tunet på gården og skulle stige inn i brudehuset så fikk hun en skål med øl som hun 

tømte og kastet på taket. Falt den ned på motsatt side av huset var det et godt varsel, men 

falt den ned på samme side var det ikke bra (Visted & Stigum, 1971). 

Barsøl 

Visted og Stigum (1971) skriver i «Vår gamle bondekultur» at ordet barsøl opprinnelig 

antagelig var knyttet til en gammel hedensk seremoni i forbindelse med vannløsning og 

navngivning. Ved innføringen av kristendommen overføres dette i følge dem til dåpen. I 

forbindelse med «barselgildet», som startet like etter barnedåpen, holdt de en fest som 

varte i to eller tre dager. Da ble det drukket øl. Nordland (1969) skriver også at det ble 

brygget øl til dåpen, men at en tidligere brygget øl til selve fødselen og ikke dåpen. 

Prost Wille skrev i 1786 (etter Einung, 1926) at så snart barnet var født skulle moren drikke 

så mange skjeer med smeltet smør som mulig og deretter øl som var kokt sammen med 

smør og gammelost. Senere var det dansk brennevin som skulle være styrkende.  

Det var knyttet mye tro til det som skjedde med barnet i den første tiden etter fødsel. 

Dersom det første barnet fikk i seg var smør, så kom det til å svette mye. Dersom det fikk i 

seg øl eller melk så ble det drikkfeldig (Flatin, 1942). Einung (1926) gjengir fra Wille 

opplysninger om at det nyfødte barnet ble vasket i varmt øl, fikk melk og etter noen timer 

fikk fet fløtegrøt med smør.   

Gravøl 

Visted og Stigum (1971) skriver at det etter begravelsen ble holdt «gravøl» og «arveøl». 

Dette var gjerne på den syvende dagen etter dødsfallet. Derfor ble det på gammelnorsk kalt 

sjaund (etter sjau37 – syv). Det kunne gå vilt for seg og det ble på Vestlandet knyttet til 

«sjelebadene». Det betød at man badet sammen for å hjelpe den avlidne sin skjel, og da ble 

det fortært mye mat og øl. Øl var ifølge Nordland (1969) en så viktig del av begravelsen at i 

en del tilfeller måtte den avlidne bli liggende på gården til ølet var ferdig.  

Til dette var det også knyttet en seremoni om «å vike høysetet». Når en i «oldtiden» gjorde 

arveøl så skulle den som gjorde det sitte på et trinn foran høgsetet. Det ble så brakt inn et 

beger som ble kalt Bragebegeret. Han skulle da reise seg, gi et løfte og drikke alt ølet i 

begeret. Deretter skulle han ledes til det høgsetet som faren hadde hatt. Ved denne 

                                                      
37 Sjau (om 7) brukes fremdeles i mange bygder, som i Nord-Gudbrandsdalen. 
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høgtidelige handlingen overtok den nye odelsmannen stillingen som ættens overhode og 

styrer av ættegården (Visted & Stigum, 1971). 

Det er skrevet mye om gravølene, og enkelte prester syntes at de utartet fordi mange ble 

for fulle. Fra Hjelmeland fortelles det at presten var til stede ved gravølet og velsignet det. 

Det ble også kalt «sjeleøl» fordi de mente at dette «vile vera til gagn for avlidne si skjel» 

(Skiftun, 1938:44-45). I Setesdalen drakk de «velfarskoppen», hvilket var en minnedrikk for 

den døde hvor det ble drukket øl. Senere ble ølet byttet ut med kaffe (Gjerden, 1987). 

Rygnestad (1949:91) går nærmere inn på en del av dette og forteller at etter maten ved 

gravferder begynte drikkinga:  

Først drakk dei velfarsskåla, song så ein salme, og børja drikke på nytt. Før dei køyrde i veg med 

liket sette dei si stor skål på kista og drakk og drakk. Det minte om svart heidendom. «Man 

merker let, at mange af disse Ceremonier ere Levinger af den gamle Odins Indretninger, efter 

hvilke der skulde holdes Lovtaler over dem, som blive holdt verdige til at komme i Valhalla». 

I Oppdal er fyll i forbindelse med gravferdene blant annet knyttet til ventinga mens de stod 

vakt om liket, men også at det ble mye sterkt øl i selve gravferda (Rise, 1947). I en 

beskrivelse fra Valle på slutten av 1700-tallet skriver presten Rejerus Gjellebøl om dette: 

«En kan tenke sig hvordan det er at forrette den hellige Handling naar han ser sig omgiven 

med en Hoben tumlende og ravende Bønder». Gjellebøl forsøkte derfor å få drikkingen 

bort fra likferdene. I Bykle bidro trolig Haugianerne senere (antagelig mot slutten av 1800-

tallet) til at det ble slutt på øldrikkingen i forbindelse med likferdene (Gjerden, 1974). 

Fra Seljord forteller Flatin (1942) at når de tok av lokket til kista for å hedre den som var 

gått bort ble det sunget tre salmer, og at mellom hver salme ble det drukket litt øl. Etter at 

kista var spikret igjen og satt ut på tunet ble det satt fram en stor bolle med øl på kista. Alle 

gikk da fram for å ta del i den gamle «velferdsskålen»; alle skålte med den avdøde og tok 

avskjed. Etter jordfestelsen forteller Landstad (etter Flatin) at de reise hjem til gården og åt 

og drakk, og «då gjekk det ikkje alltid så sorgsamt til».  Einung (1926) forteller om lignende 

skikker i Tinn ved at det ble satt fram øl i forbindelse med at folk tok avskjed med den 

avdøde. Videre at det var en skål med øl, og ei ause på kista. Nordland (1969:12) skriver 

også om såkalte «farvellskåler» og at det i begravelser ble drukket øl etter et visst mønster 

fra egne «farvellkopper». 

Slåtteøl – sommerøl 

Slåtten var en periode med mye fysisk arbeid og behov for mye drikke. Det ble derfor laget 

et eget øl til slåtten, men det var et svakere øl - som var egnet til tørstedrikke. I Valdres er 

det eksempler på at dette ølet ikke ble humlet. I Skjåk var det ifølge Nordland (1969) vanlig 

at en laget øl for lengre perioder av sommeren enn bare slåtten. Dette er koblet til at de i 

slike nedbørsfattige områder hadde ekstra mye fysisk arbeid gjennom hele sommeren fordi 

det i tillegg til det vanlige slåttearbeidet var mye arbeid med vanningsanleggene. Det er 

derfor interessant at de i Skjåk, i motsetning til de fleste steder, hadde tre typer øl. Det 
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letteste, som knapt hadde alkohol, var såkalt rostedrikke og det var først og fremst en 

tørstedrikk. 

6.2.3 Ulike ritualer ved ølbrygging og bruk av øl 

I forbindelse med maltingen, oppbevaringen av maltet og selve bryggingen var det en 

rekke ritualer som skulle sikre et godt øl. Sentralt i dette var bruken av korset. Det skulle 

sikre mot vonde makter, underjordiske mm. Anders Leiro (1965) går i boka «Skikkar og 

truer ved ølbryggjing» grundig inn på dette og det vises til den boka. Andre som tar opp 

temaet er Lindstrøm (1946), som viser til overtro og skikker i Lærdal. Blant skikkene der 

var at man i bunnen av rostekaret la små orestikker og i midten av dem et glødende stykke 

trekull som de slo korsets tegn over. Laberg (1934) har en tilsvarende gjennomgang av 

skikker fra Balestrand om hva en skulle gjøre og ikke gjøre i forbindelse med 

bryggeprosessen og ulike «åtgjerder» dersom det ble problemer. Temaet er også sentralt i 

spørrelistene.  

Fra Årdal berettes det at de tre første dråpene fra vørteren, den såkalte brandvørter, skulle 

ofres til ilden (Krossen, 1978). Bruken av begrepet «brandvørter» om den første vørteren er 

også kjent fra Slidre og Vang i Valdres, altså områder relativt nær Årdal (Hermundstad, 

1950, 1955). Dette kan være nok et eksempel på at ord, begreper og vaner følger 

handelsveger. Ritualet med å kaste vørter inn i ilden er kjent fra Bøverdalen, hvor gamle 

folk slengte litt av vørteren på glohaugen (Øyjorde, 1969).  

Ofring av øl til underjordiske og husguder 

I mange av fjellbygdene mente man at det bodde tusser eller underjordiske i spesielle 

hauger eller under spesielle tre. Det er skrevet mye om hvor ille det gikk med de som ikke 

tok hensyn til det. For å blidgjøre de underjordiske, og for gården, ble det ofte ofret øl på 

disse haugene eller til disse trærne, bl.a. i Tuddal, Seljord og i Vinje (Berge, 1940; Dahl, 

1998; Flatin, 1942). Offertre er beskrevet fra Setesdal, blant annet Valle (Hovet, 1969; 

Rygnestad, 1949) og i Sogn, bl.a. fra Fimreite, Sogndal og Leikanger (Midttun, 1937). Den 

såkalte «Slindebjerken» i Sogn, som er malt av både Fearnley og J.C. Dal, og som Welhaven 

har skrevet dikt om, var et slikt offertre (Visted & Stigum, 1971). 

Fra Setesdal er det en inngående beskrivelse av hvordan man i overgangen mellom 

hedenskap og kristendom ofret øl til husguder. Det er særlig knyttet til husguden «Fakse 

Broke» som hadde sitt «rike» i Hyllestad i Setesdal. Hovet (1969) beskriver ulike sider av 

dette og ølet hadde sin plass i dyrkingen av denne husguden: Den var hugget ut av tyri og 

hadde form som en mann. Tilbedingen skjedde blant annet ved at man slo øl ned i hull på 

nakken hans. Etter hvert som Fakse morknet ble han mer og mer tørst og de måtte slå på 

mer og mer øl. 
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6.3 Navn i landskapet som viser til ølbrygging 

Maltsteinen i Rauland 

På nordvestsida av Totak i Rauland, Telemark, er det en stor flat stein som kaltes 

«Maltsteinen». Steinen ligger solvendt til og navnet kommer av at steinen i gamle dager ble 

brukt til å tørke malt på. Dette var dels også av praktiske årsaker fordi de ikke hadde 

badstue. Berge (1924) skriver at navnet til steinen opprinnelig skyldtes at det ble ofret 

«grøde» der. Berge (1940) skriver også at i ei ættesoge berettes det om en mann som 

begynte å danse rundt steinen mens han framførte den slåtten som heter «Maltsteinen».  

Berge spør om denne mannen kjente til en eldre tro knyttet til steinen, som ofring av malt 

eller at det var en hellig «danserstein». 

Navn fra Aurland knyttet til ølbrygging 

Ved Aurlandsvangen, nærmere bestemt ved Leirbakkene på sørsida av Aurlandselvi, var 

det fra gammelt av også en stein som ble kalt maltsteinen. Dette var en stor steinhelle som lå 

ute i Aurlandselvi. Den ble kalt maltsteinen fordi det var her de sto da de la kornet til bløyt 

i elva (Ohnstad, 1991). På gården Li litt sør for Aurlandsvangen er det en bekk som ble kalt 

Meltebekken, fordi det var der folk bløytet kornet for å få malt (Ohnstad, 1998). 

Sammenlignet med navnet fra Rauland så ser en at samme ordet - Maltstein - kan vise til 

steines ulike funksjoner i forbindelse med ølbrygging. 

Mange navn knyttet til humledyrking 

Gjennomgangen viser at det er mange navn i landskapet knyttet til dyrking eller forekomst 

av humle. I Aurland finner en f.eks. Humlegjerdet og Humlegarden (Ohnstad, 1962). 
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7 ØST-NORGE OG FJELLBYGDENE 

7.1 Gudbrandsdalen - hovedtrekk 

Gudbrandsdalen – kjent for ølkrus 

Det er få skriftlige kilder om ølbrygging eller utstyr fra Gudbrandsdalen før 1700-tallet. Det 

eldste vi kjenner til er at bryggeutstyr i 1449 ble omtalt som eiendeler på gården Hoff i 

Bredebygden i Sel (Nordland, 1969). De gamle tørrstuene indikerer imidlertid en lang 

tradisjon for ølbrygging. Når en kommer ut på 1700-tallet omtales humle og humlehager i 

mange kilder. 

Noe av det mest kjente fra Gudbrandsdalen er ølskåler, som kalles «varaskåler» eller 

«åbryskåler» og ølkrus. Det finnes også en rekke stavkanner uten tut. De forekommer over 

hele landet, men har spredt seg ut fra et sentrum. Disse stavkannene er delvis kalt 

Lesjakrus, og de er laget i Gudbrandsdalen. De fleste som er bevarte er fra 1700-tallet, men 

ornamentikken tyder på at de er eldre. En annen gruppe ølkrus er laget av Jakup To fra Sel. 

Disse er mer moderne og er laget etter idealene fra barokktiden. Ett av disse ølkrusene, 

laget i 1768, var ett av de første objektene som Anders Sandvik kjøpte til Maihaugen 

(Visted & Stigum, 1971). I Bøverdalen ble øl fra gammelt av kalt «munngodt», og det fantes 

egne kagger for øl og lettøl. Fra Lo i Nord-Fron er det kjent et «olsuktuhron», olsokhornet, 

som trolig refererer til en eldre tradisjon knyttet til brygging til olsok (Hovdhaugen, 1965; 

Nordset, 1995).  

Ødegaard (1918) skriver i boken om Kristians amt (Oppland) at den gamle kunsten med å 

malte og brygge øl holdt seg inn i det 19. århundre. Deretter «forfalt» den litt etter litt, først 

på flatbygdene. Bryggingen holdt seg lengre i Valdres og i Gudbrandsdalen, hvor det 

fortsatt (1918) brygges litt, men ikke så regelmessig og i samme omfang som tidligere.  

Hvordan var maltølet i Gudbrandsdalen i hovedtrekk? 

De ulike kildene fra Gudbrandsdalen viser at vørteren ble kokt, men det ser ikke ut til å ha 

vært en omfattende innkoking. Når de skulle ha et svært godt og sterkt øl, så laget de det, 

særlig til jul og bryllup. Det mørkeste ølet ble ansett som det beste og det sterkeste. En 

respondent fra Fåberg skriver at skulle de få et «riktig godt øl» måtte det brukes 100 potter 

malt til 100 potter øl, men den bryggerkona de hadde brukte bare halvparten så mye malt 
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til 100 potter øl. I alminnelighet brygget de ifølge vedkommende likevel ikke så sterkt øl i 

Fåberg som i andre deler av landet (som i Hardanger og Sogn), men det kunne være godt 

og forfriskende. Fra Sør-Fron skriver de at av en tønne malt fikk de to tønner godt øl.  

Nordland (1969) har på bakgrunn av spørrelistene, og andre kilder, forsøkt å beregne 

styrken på ølet i ulike deler av landet. Fra Gausdal er det beregnet en styrke 1:3, men også 

en observasjon av det aller sterkeste ølet (1:1). Kildene i forrige avsnitt tyder på en styrke 

på 1:2. Til sammenligning er ølet i Telemark oftest karakterisert ved 1:1, altså et sterkt øl.  

Det eksisterte ifølge Nordland (1969) et gammelt sørøst-norsk området som hadde rik 

tilgang på korn og hvor maltet samt bruken av strå i rostekaret ga den ønskede smaken på 

ølet. Dette området strekker seg nordover til omkring Mjøsa og kanskje oppover Gausdal 

og Sør-Gudbrandsdalen. Her brukte de or for å gi ølet farge og smak. Kanskje ble det også 

ekstra holdbart. Ore-pinner i rostekaret er brukt i for eksempel Sør-Fron (Ødegård, 1918; 

Nordland, 1969). 

En del steder ble det brukt einerkvister i rostekaret. Grunnen til at de tok i bruk einer kan ha 

vært at de hadde behov for å «drøye maltet» eller «skjule dårlig smak på øl». Dette kan ha 

vært mest aktuelt der avlingene av bygg varierte mye med hensyn til kvalitet og mengde. 

Det motsatte kan ha vært tilfelle i andre områder; altså at der det var tilgang på bygg av 

god kvalitet så var det mindre behov for en kraftig smakstilsetter som einer. I slike områder 

dekket or behovet for smakstilsetting. Dermed blir einerbruken mer dominerende i de 

nordlige enn i de sørlige strøk i Gudbrandsdalen (Nordland, 1969). Dersom en skal forsøke 

å karakterisere ulike sider av ølet fra Gudbrandsdalen på 1800-tallet, kan det ha vært slik 

(Nordland 1969; respondenter): 

• Det var et mellomsterkt øl, kanskje med forholdstall 1:2 eller 1:3 når det gjelder 

forholdet mellom malt og tilført væske (som da blir ølet).  

• Ved at maltet ofte ble tørket i badstua/tørrstua fikk det en lett røyksmak. 

• Vørteren ble kokt. Kokingen kan blant annet ha bidratt til røyksmak på ølet, men 

trolig en lettere røyksmak. Materialet tyder imidlertid ikke på en omfattende 

innkoking, men heller at en fikk mer ut av mesken ved å helle vørteret tilbake i 

rostekaret og sile gjennom flere ganger.   

• Det var relativt lite humle i det. I Kvikne, Bøverdalen og Fåberg hadde det kanskje 

mindre humlepreg enn i de øvrige delene av dalen. 

• Det har trolig vært en moderat smak av einer, men en viss tendens til mer bruk av 

einer i Ottadalen og Nord-Gudbrandsdalen. 

• Lengst sør kan det ha et være en tendens til at ølbryggerne brukte treslag i 

rostekaret som ga lite ekstra smak på ølet. 
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• Or ser ut til å ha vært mest brukt i de mer sørlige delene av Gudbrandsdalen. I Sør-

Fron brukte bryggerne ferske orestikker og de ga trolig mye smak. I Kvikne brukte 

de iblant or for at den skulle gi smak og farge til ølet. 

• Det har vært få eller ingen andre smakstilsettinger enn malt, humle, einer og or.  

• Bruk av litt rug, i malt eller mesking, kan ha gitt en annen smak, farge mv. på ølet i 

Lom og Skjåk enn i resten av dalen. 

Hva med ølet i ulike deler av dalen på 1800-tallet? 

Når det gjelder Fåberg og Gausdal er det et blandet bilde. Det er bruk av or, og av treslag 

som ikke skal gi smak. Noen brukte einer i rostekaret, mens andre ikke brukte det. Bruken 

av einerlåg varierte også. Det er fristende å se dette som et overgangsområde mellom 

flatbygdene med rike og stabile avlinger av korn og dalstrøkene med andre forhold.  

Beskrivelsen fra Steig i Sør-Fron indikerer et øl der en har bevart mye av det gamle fra det 

som Nordland (1969) beskriver som en tidlig fase, altså et øl med bruk av or. De bruker 

dessuten vann ved meskingen. Dette ligner mye på det en har lenger sørover på 

flatbygdene i de beste kornbygdene, hvor de i liten grad synes å ønske andre smaker enn 

den av maltet, og strået. Det er kjent at Fron fra gammelt av var ei rik kornbygd. Dette kan 

ha bidratt til at ølet i Sør-Fron hadde smaken av maltet og påvirkning av or, og i mindre 

grad en smak av einer. Men altså noe på grunn av bruk av einerlåg i rostekaret. 

Fra Kvikne (som er ei høgtliggende fjellbygd) tyder Åsmundstad (1930) sin beskrivelse på 

at or kan gi den ønskede smak og farge på ølet. Men også at humle og or brukes noe om 

hverandre. 

Forskjellige kilder i Vågå gir ulike data med hensyn til bruk av einer i rostekaret: Noen 

skriver at den brukes, andre ikke. Nordland (1969) skriver at Vågå kan være et «relikt 

område», altså et område der nye impulser – eksemplifisert ved bruk av einer i rostekaret – 

ikke får så lett fotfeste. Nordland er imidlertid usikker og det samme er vi: Det er materiale 

om både bruk og ikke bruk av einer. Spørsmålet kan også være om materialet reflekterer 

ulike tidsperioder, hvor den opprinnelige var at einer-kvister ikke ble brukt i rostekaret. 

Et annet trekk er at i Lom og Skjåk brukes det litt rug. Det er fristende å knytte dette til at 

Lom i gamle dager var en svært rik kornprodusent, særlig av rug. Når det gjelder bruken 

av rug, fremheves det at en i alle bygder helst bruker rughalm i rostekaret. Det skyldes at 

rughalm er lett bøyelig sammenlignet med strå fra andre kornsorter. Fra Ottadalen er det 

også kjent dyrking av Thorebygg. Denne byggsorten var særlig brukt for å skape et spesielt 

godt øl. 

Dersom en skal antyde hvordan ølet i Gudbrandsdalen var lengre bakover i tid, som på 

1400-1500-tallet, kan det ha vært et øl der maltsmaken var framtredende og at ølet smakte 
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mindre av humle enn senere. Eller at en ikke brukte humle. På grunn av tørkemetoden 

hadde det også røyksmak. Ulike urter kan ha vært brukt til konservering, men det er 

ingenting om urter i det senere skriftlige materialet. Pors er mer karakteristisk for kysten 

enn innlandet, selv om utbredelsen strakk seg oppover i f.eks. Østerdalen.  

Einer peker seg derfor ut som en smakstilsetter i ølet på den tiden, men kanskje aller helst 

or. Or har konserverende egenskaper; den gir farge og smak til ølet og den er brukt i rosten 

i mange kommuner. Beskrivelsen fra Kvikne peker i retning av en gammel øltype der or 

var viktig for smak, farge og holdbarhet. Ettersom det var begrenset tilgang på kobber og 

jerngryter før ca. 1500-1600 var ølet trolig et råøl. Vørteren ble altså ikke kokt. Mesken ble 

heller ikke kokt. Den ble bare oppvarmet, kanskje til 60-70 grader ved bruk av kokesteiner. 

Dette er såkalt «steinøl» og den rapporterte bruken av «Gilesteinane» i Bøverdalen er trolig 

en etterlevning av dette: I det tilfellet ble steiner varmet opp i glohaugen før de ble hatt opp 

i «stetta» med mesk for å varme den opp (Øyjorde, 1969). Or beholder muligens sine 

egenskaper bedre når vørter ikke kokes, men varmes opp (Sopp, 1933). Det kan tyde på at 

en i forbindelse med råøl får en større effekt av or.  

Dersom en går i retning av vår tid, framkommer det «overgangsformer», mellom den 

gamle måten å brygge på og moderne måter og hjelpemidler. Et eksempel er dokumentert 

fra Rånågrenda på Lesja, på grensa til Møre. Raanaa (udatert) har beskrevet ølbrygging slik 

det er fortalt i en tidsperiode som må være omkring 1915-1920. De laget da fremdeles øl på 

«gamlemåten» og det ble vanligvis brygget til de store høytidene, jul og påske. Brygginga 

krevde lang tid og ble startet tidlig på høsten.  Likevel viser beskrivelsen ikke den 

«typiske» framgangsmåten for å lage maltøl. Oppskriften viser derimot en overgangsfase 

med elementer av den gamle måten (maltinga av kornet) og nye tilsettinger, som sirup og 

brunsukker. Det lages heller ikke via rostekaret, men direkte i ølkaggen og det er bare «en 

tapping». 

Einerbærøl 

Småkårsfolk hadde ifølge flere kilder sjelden korn som kunne brukes til ølbrygging. De 

brygget derfor ofte øl av einerbær. Knust einerbær ble blandet med vann og satt i «støyp». 

Trolig sto det der et par døgn. Så ble bæra silt fra og einerlågen varmet opp til en passende 

gjæringstemperatur. De tilsatte gjær, «skapgang», og det var da som regel så mye søtstoff i 

lågen fra einerbæra at det gjæra. Georg Sauerwein, som i flere år på slutten av 1800-tallet 

bodde på Dovre, anbefalte i Dagbladet i 1886 einerbærøl fra Landhandler Thomter på 

Dovre. Einerbærølet kunne ifølge han måle seg i smak med alt annet øl. Det hadde en 

rensende virkning på kroppen, motvirket revmatisme og gikt, og var godt (Nordset 1995; 

respondent). 
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7.2 Valdres – Etnedal 

Valdres og Etnedal utgjør i dag Valdresregionen. Tidligere var imidlertid Etnedal i større 

grad en del av Landområdet (Nordre og Søndre Land) og var orientert sørover mot Gjøvik 

og Toten. Valdres har tradisjonelt vært en mer klart avgrenset region. Det er få besvarte 

spørrelister, men en fra Etnedal og en fra Vestre Slidre tyder på forskjeller mellom de 

nærliggende områdene.  

Kort om noen skikker og truer ved ølbrygging i Valdres 

Til alle bryllup i Vestre Slidre brygget de minst et par tønner øl. De fikk tak i «dei beste 

bryggekjerringar» til å brygge. Det var et dårlig tegn for brudefolket dersom ølet «kasta 

seg», det vil si at det ble surt eller dårlig på en annen måte. Dersom ølet «kasta seg» så 

skulle det bli «kastut i huslyden» til brudeparet. Noen ganger fikk de ikke vørteren til å 

renne ut av rostekaret i forbindelse med brygging til bryllup, og det var et enda værre tegn. 

De måtte derfor ha «dugande» bryggere, slik at de slapp å bli utsatt for skam. Dersom ølet 

«kasta seg» i forbindelse med gravøl skulle det «fort bli øydt det som den daude let att etter 

seg» (Hermundstad, 1944:103, 116). 

Det fortelles fra Valdres at når isen på Strandafjorden gikk om våren og drev med vinden 

sør-østover så ble det et dårlig kornår. Men dersom været slo om, slik at isen ble presset 

oppover igjen (sønnavind) ble det et godt kornår. Da ble det høytid; folk tok på seg 

bunaden og tok med seg ølkanner og brennevinskagger og hilste isen tilbake. Deretter 

skvettet de øl og brennevin på isen, for nå ville det bli et godt kornår (Hermundstad, 1950).  

Det fortelles også at de slo ut litt av juleølet til «tøltbonden38», som var den første som 

hadde ryddet en gård.  Dette ølet ble trolig bare slått ut ved veggen, fordi han bodde i 

tølten (grunnen): Dersom du gjorde tøltbonden imot så fikk du en dårlig fot. Dersom du 

gjorde tøltbonden til lags, «so faar du lykke te alleslags» (respondent). 

Styrke, farge og smak på maltølet på slutten av 1800-tallet 

Nordland (1969) karakteriserer ølet fra Vestre Slidre som relativt svakt, med et forholdstall 

på 1:4. Beskrivelser fra Aurdal og Øye i Vang (Hermundstad, 1940; 1950) tyder også på et 

relativt svakt øl, men det ble brygget sterkt øl til blant annet jul og bryllup. Det var en skam 

å ha for svakt øl. De skilte mellom det vanlige ølet og tynnølet, og det siste synes å ha vært 

svært tynt. Det er en oppfatning i spørrelistene at de brygget sterkere øl lenger vestpå, som 

i Hallingdal og Numedal. 

Et godt juleøl var viktig, men det kunne ikke gjemmes ut over 20. dag jul. Ølet syntes å 

være relativt lite holdbart. Når det gjelder fargen og styrken på ølet skriver en respondent 

fra Etnedal (s. 7-8) at: 

                                                      
38 Dette er et uttrykk fra vestre del av Vang i Valdres. 
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Brunt øl har alltid vore halde for gjevast og best. Mange meinte at ljost øl måtte vore veikare. 

Men elles kom fargen på ølet mest frå maltet. Om det var mykje eller lite bruna i turken. 

Fargen burde altså være brun. De fikk et brunere og bedre øl enten ved å koke inn vørteret 

slik som i Vestre Slidre (Hermundstad, 1961) eller ved å tørke maltet hardere slik at det ble 

brunt. Videre kunne de bruke or for å få mer brunfarge og mer smak. Einerlåg kunne også 

gi ølet mer brunfarge (Hermundstad, 1940). 

Beretningene viser at de brukte lite einer i rostekaret og da helst litt foran silingstappen. 

Derimot var det en omfattende bruk av låg basert på einer, hvilket trolig har gitt ølet en 

smak av det. Den omfattende bruken av or, både i lågen og i rostekaret, tyder på at den 

påvirket farge og smak, og at dette var ønskelig. Det er vanskelig å karakterisere smaken av 

or. Det er også å forvente en del smak av humle.   

Når det gjelder de ulike delene av Valdres så er det ikke rapportert bruk av einer og or i 

Etnedal. Mesken ble der silt gjennom en lerretsduk og en halmring i rostekaret. Videre 

brukte de helst vann ved mesking og det påpekes at fargen på ølet kom «mest fra maltet». 

Dette tyder på at her var det først og fremst maltet og behandlingen av det som bestemte 

styrke, smak og farge. Denne typen øl er typiske for det Nordland (1969) kaller det «pure 

malt area»: Et område med så godt tilfang av egenprodusert korn og malt at det hverken 

har vært ønskelig eller nødvendig med smakstilsettinger/korrigeringer i form av or eller 

einer. 

Beskrivelsen fra den sørligste delen av Valdres, altså Aurdal, viser noen av de samme 

trekkene som fra Etnedal. Likevel har en her trolig et visst innslag av einersmak som følge 

av bruk av einerlåg, men mindre enn i de øvrige delene av Valdres fordi det ikke var einer i 

rostekaret i Aurdal. De har brukt or som smaks- og fargetilsetting. Bruken av or kommer 

tydeligere fram lenger nord-vestover i Valdres, men med variasjoner, og ofte sammen med 

einer. De hadde en låg som var basert på både or og einer, hvilket skiller seg ut fra andre 

områder der lågen bare var basert på einer. Ølet i Slidre og Vang kan ha hatt et sterkere 

preg av or og einer enn i de øvrige delene av Valdres. I Slidre og Vang ble det også brukt 

karveris i rostekaret. 

Dersom det er slik at bruken av einer, og særlig einerlåg, er en relativt ny måte å bruke 

einer på slik Nordland (1969) hevder, kan det tenkes at den «nye» tradisjonen med tillaging 

av einerlåg ble inkludert i en eldre tradisjon med bruk av låg fra or. Tradisjonen med bruk 

av or følger ifølge Nordland (1969) de gamle handelsveiene mellom Vestlandet og Valdres, 

hvilket fører til at den også gjenfinnes i Lærdal. 

Et aktuelt spørsmål er hvordan ølet var før 1800-tallet. Utfra at humle neppe var særlig 

vanlig i Valdres før 1660-tallet, og særlig ikke i de høyereliggende fjellbygdene, er det 

grunn til å anta at ølet hadde mindre humlesmak på 1600-tallet enn på 1800-tallet. På tross 

av at en kunne kjøpe humle. En respondent fra Vestre Slidre har tolket de «Gamle Bunde 
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Regler» fra Vang i 1687 (særlig regle nr. 100) til at ølet i Vang da var sterkere enn det var på 

slutten av 1800-talet. Vi har vanskelig for å tolke reglen på samme måte. Både respondenter 

og Nordland (1969) skriver at oppbyggingen av rosten ofte er basert på svært gamle 

tradisjoner.  Den omfattende bruken av or i rostekaret kan tyde på at ølet tidligere var mer 

preget av or. Videre hevder Nordland at bruken av einerlåg som tilsetting eller 

«utvanning» er en relativt ny innovasjon. Det kan også tyde på at ølet smakte enda mindre 

av einer i f.eks. starten av den nye tid, som på 1500 og 1600-tallet. Ettersom det var 

begrensa muligheter til koking før 1600, så har ølet hatt et preg av råøl. 

Briskeøl 

En respondent fra Røn i Slidre skriver at de laget en del briskebærøl. Det var ifølge 

vedkommende «helsebot» i brisk og briskelåg. Ølet var bra for mangt og mye, særlig for 

galdestein og nyresyke. Dessuten var det billig. Brisk og briskebær ble sett på med 

romantikk og respekt.  

Framgangsmåten ved tillaging var stort sett den samme som ved tillaging av maltøl. 

Bærene måtte helst være store og fullmodne og det burde være «krøssbrisk», altså einer 

som voks i kors. Ølet ble best om bæra ble knust i en trå. Den ble så tørka og malt, men 

med forsiktighet. De måtte ikke tørkes så mye at det søte i bæra kom ut. Dersom frøet i 

bæra ble knust så ble ølet beskt. Ettersom det ikke alltid var «briskebær-aar» ble det 

plukket mye når det var gode år. Bæra holdt seg i mange år. Dette ølet gjæret ikke så godt, 

så det måtte til mer gjær og det måtte settes til litt rugmel. Briskebærølet ble også brukt 

som grautvæte og en kunne koke sirup av det. 

7.3 Østerdalen 

Det er få kilder fra fjellbygdene i Østerdalen. Den eneste spørrelista er fra Tynset. Bygg var 

det eneste kornet som vokste der og det var dette de brukte til ølbrygging. De brukte 

«tungkornet». Under spiringen ble det rørt i massen iblant fordi det ikke måtte bli så varmt 

at det ble «grosmak» på kornet. Maltet var ferdig når søtgroen (rota) kom fram og da måtte 

kornet fortest mulig på badstua. Ølet skulle helst ikke ha groesmak, men det kunne være 

vanskelig å unngå det fordi de ikke klarte å fjerne all groen.  

Kornet ble lagt til tørking på skiferhella i badstua. Det var viktig med en høy temperatur. 

Kornet ble lagt i hauger for å bli «søtet» i noen timer. Disse haugene ble så revet ned og 

bygget opp igjen. Ved vanlig tørking av korn ble det ikke benyttet slike hauger. Ved 

tørking av vanlig korn trengtes ikke så høy temperatur og det tok lengre tid enn tørking av 

maltet. 

Maltet ble bløytet en del før det ble hatt i bryggekaret. Det ble så laget en låg kokt på 

humle, karve og litt einer og denne kokende lågen ble helt over maltet i rostekaret. Det var 

en svak einerlåg. Enkelte kokte blandingen av låg og malt. Hvor lenge det skulle stå i 
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rostekaret er uvisst, men det skulle være i flere timer. Det var oftest avtapping og påfyll av 

låg flere ganger – alt ettersom en ønsket mye eller lite øl.  

I bunnen av rostekaret var det en sil spunnet av hestetagl. Under silehåra var det lagt et par 

kjepper slik at den ble holdt opp fra bunnen, men hvilket treslag de brukte er uvisst. Silen 

av hestetagl ble kokt hver gang etter bruk. Vørteren ble ikke kokt, den ble bare varmet opp, 

særlig den siste delen slik at vørteren ble passe varm til gjæringen. Vørteren ble ikke kokt 

«fordi det var snakk om noe ved gjæringa som ikke ble riktig dersom vørteren ble kokt». 

Gjæren ble blandet med en liter eller to av vørteren. Dersom det var for varmt når gjæren 

ble tilsatt fikk ølet en for rask utgjæring og ble beskt. Det skulle ha en lengst mulig 

utgjæring – når gjærhatten hadde «lagt seg» var ølet ferdig.  Dersom maltet hadde god 

kvalitet (mye sukker) så kunne det «legge seg» etter 1,5 døgn. Simplere kvalitet på maltet 

førte til at gjæringen tok lengre tid. Skummet på toppen var verdiløst. De tok vare på 

bunngjæren til senere bruk. 

Humla ble kjøpt i Trondheim, men det var også de som dyrket humle selv, tørket og 

oppbevarte den. Den kjøpte humla var mer fullmoden. Humla ble kokt samme med lågen.  

Tidligere ble det brygget på mindre tønner eller ankre. Den første vørteren ble fylt på ankre 

hvor en tilsatte mer humle og gjær. Det skulle være litt plass på tønna eller ankret til 

gjæringen. Det var et merke på godt øl og sterkt øl når det var i mørkeste laget. Ølet til jul 

skulle være så sterkt som mulig – da måtte tønna stå til utgjæring på kjøkkenet fordi det 

gjerne ble for kaldt i kjelleren.  Til ei tønne øl brukte de vanligvis ½ tønne malt, altså styrke 

1:2. 

7.4 Hallingdal og Hemsedal 

Fogden Wiel skriver i 1743 at den vanligste drikken hos bøndene i Hallingdal er «valle med 

vand i, som kaldes blande». Bøndene har sjelden øl. Bare de rikeste bøndene hadde råd til 

øl som en daglig drikk. Sommerølet ble brygget tynt, og det var heller ikke brukt til daglig. 

Til jul skulle derimot både fattig og rik brygge øl, selv om det bare kunne bli en settung 

malt (Langslet, 1914:141; Svello, 1961).   

Smak, farge og styrke på maltølet på slutten av 1800-tallet 

Bygg var maltkornet i Hallingdal. Det eksisterte to typer øl; det vanlige ølet og et tynnere 

øl, såkalt spissøl. Vanlig øl ble særlig brygget til jul. Da brygget alle, også de som ikke 

hadde god råd. Det var bare på de store gårdene at en hadde øl tilgjengelig for større deler 

av året. I tillegg til juleølet ble det brygget øl til mer spesielle anledninger som begravelser 

og brylluper. Det var et humlet øl. Det tynnere ølet ble brukt til grautvæte, og mye tyder på 

at det ølet ikke var humlet. Det ble også brukt som tørstedrikk om sommeren (Nordland, 

1969; respondenter). 
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Det viktigste var at ølet var godt. Ølet skulle helst være brunt, og enkelte skriver at det var 

bedre dess mørkere det var. Det berettes at dersom ølet ble for lyst ved en brygging, så 

tørka de maltet heller litt hardere neste gang slik at det ble mørkere (respondenter). 

Når det gjelder styrken på ølet antar Nordland (1969) et blandingsforhold mellom malt og 

vann/låg på 1:2. Enkelte respondenter hevder at de hadde et øl på 8 %. Det virker som at 

ølet i Hallingdalen var mer holdbart enn i f.eks.  Gudbrandsdalen og Valdres. 

Sammenlignet med de områdene virker det også som at flere i Hallingdal brukte 

bunngjæren til bryggingen. Enkelte brukte imidlertid både topp- og bunngjær 

(respondenter). Om denne bruken av bunn- kontra toppgjær har betydning for ølet er 

usikkert.  

Gjennomgående ble maltet først blandet med kokende vann og så spedt videre med 

einerlåg. Det ble brukt einerlåg til å fylle etter med på rostekaret. Dette har gitt en 

einersmak. Enkelte respondenter skriver at det ble kokt en ekstra sterk låg fordi man likte 

smaken av einer og at det ga en fin farge (respondenter).  

Når det gjelder rostekaret så var det vanligste at en la orepinner og orekvister nederst, og 

halm oppå det. Noen ganger er denne spesifisert til rug- eller havrehalm. Det er nevnt at de 

også hadde brisk som en del av silingsanordningen. Dette tyder på at de ønsket en effekt 

av or, men også at det ble noe briskesmak via rosten.  Smaken av humle har tydeligvis 

variert; noen likte mye smak av humle mens andre likte lite humlesmak. Etterfylling av 

gang (altså gjær) på tønnene i Gol tyder på at ølet fikk en del kullsyre. Det er ulike syn på 

om groen skulle fjernes eller ikke. I mange tilfeller faller denne av under tørking, men 

dersom det er groe med under bryggingen så kan det gi et litt beskere øl enn uten groen. 

Hemsedal skiller seg ut. Nordland (1969) kaller dette er «relikt» område mht brygging og 

at en del «nyere» trekk som einer i rostekaret og bruk av einerlåg ikke ble tatt i bruk så mye 

der. Dette bekreftes i vår gjennomgang av spørrelistene (Nordland har også brukt disse): 

Enkelte brukte bare vann i mesken, og bare vann når de etterfylte rostekaret. Videre 

dominerte bjørk og halm i rostekaret, men det var også litt «småbrisk».  De kokte ikke 

mesken, men den kunne være nær kokepunktet. Vørteren ble kokt før det ble tilsatt gjær, 

men det var tilsatt humlelåg. De brukte både topp- og bunngjær, men bruken av bunngjær 

fremheves. Alt i alt tyder dette på at ølet i Hemsedal var noe annerledes enn i resten av 

øvre del av Hallingdalen, og med liten eller ingen smak av einer og or. 

7.5 Nore og Uvdal 

Smak, farge og styrke på maltølet i Numedal på slutten av 1800-tallet 

Brunt øl ble regnet for det beste. Ølet skulle være så sterkt at de ble litt «hugugalne», men 

de hadde vanligvis ikke så sterkt øl i Numedal som f.eks. i Tinn eller på Vestlandet. Juleølet 
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skulle imidlertid være sterkt. Om sommeren, når ølet skulle være drikke til slåtten, hadde 

de et tynt eller svakt øl. De hadde likevel også en liten kagge med sterkere øl dersom det 

skulle komme en bra mann som skulle ha traktering. På storgårdene ble det kritisert 

dersom ølet var for svakt (respondent). 

Einer ble brukt til å «sette god smak på ølet». De fleste gamle brukte en stor del briskelåg i 

tillegg til vannet når de brygget. Andre planter er ukjent. De brukte også or fordi særlig 

barken ga en fin farge på ølet (respondent). 

Den som har gitt disse opplysningene forteller at den gamle måten å brygge på holdt seg til 

utpå 1920-tallet. Mot slutten av denne perioden og kanskje fram til 1950-tallet brygget de 

på nye måter. De la da maltet i et tynt putevar. Det samme ble gjort med humla. Ved denne 

metoden kokte de maltposen og humleposen samtidig i en stor kjele, dersom det var plass 

til begge to samtidig. Dersom det ikke var plass til begge kokte de dem hver for seg og 

blandet det sammen etterpå (respondent). 

Deretter la de humleposen og maltposen over et par stenger slik at vørteren rant ned i et 

kar (eller bøtte). De klemte litt på posene slik at vørteren rant godt ut. Deretter stod det til 

det klarna og det ble så øst på øltønna og tilsatt gang når det var passelig temperatur. Ølet 

ble like bra som etter den gamle bryggemetoden og med mye mindre arbeid (respondent). 
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8 FJELLBYGDER I TELEMARK OG SETESDALEN 

8.1 Maltøl, skikker og truer ved ølbrygging i øvre Telemark 

Selv om mye av maltølbrygginga tok slutt etter første verdenskrig fortsatte den f.eks. i 

Fyresdal, men gikk gradvis ut av bruk inntil den opphørte på 1950-tallet. For de som hadde 

deltatt i brygginga var den ifølge respondenter «mest som ein fest, der smågutene hentet 

eier, orrekvister osv». I Seljord var det stort sett slutt på ølbrygginga etter 1940, men det er 

fortalt om 2-3 gårder som fremdeles brygget på 1950-tallet (respondenter).  

Juleølet skulle brygges en god stund før jul fordi det ble best dersom det fikk stå ei stund. 

Vanligvis brygget en 3 uker før jul. Det var aldri heldig å brygge 3 dager før jul. Den natta 

fór Tomas brygger og da ville vørteret sjelden renne av rosten eller så ville det ikke gjære. 

Det var helst før jul at ølbrygginga var utsatt for overnaturlige krefter. Eldre folk beskyttet 

seg mot dette ved at de hadde risset inn kors på sida av ølbøtta. I Seljord ble det satt til 

sides øl, særlig juleøl, slik at flest mulig kunne få smake. Ølet kunne stå fra jul til påske og 

gjerne lengre. I Hjartdal skulle en gjerne ha øl stående, og det var bra for ølet at det ble 

stående «ei tid». Der brygga de ofte tidlig på våren mens de hadde «snøvatn» 

(respondenter). 

I jula i Tuddal fikk folk i mindre lag en «sjærvingsbølle» til å drikke av, mens de i store lag 

drakk av større skåler som ble sendt rundt.  Alle i huset måtte drikke av den første skåla 

som de tappet julekvelden og ønske god jul (Dahl, 1998). Fra Gransherad fortelles det at de 

kl. 24 om julenatta skulle gå baklengs tre ganger i stua med ei skål med øl. Da skulle de få 

se den som de skulle bli gift med. En annen skikk i Gransherad var at de hver 

juledagsmorgen laget en liten deig i en kopp av salt, malt, brennevin og øl. Denne skulle 

hver av melkekyrne få en smak av og den som ga det skulle si til hver av kyrne; «Salt og 

malt, brennevin og øl, juledagsmorgon, kyra mine» (Tjønnås, 1977). 

Smak, farge og styrke på maltølet på slutten av 1800-tallet 

Nordland (1969) beskriver øvre Telemark som en del av «the pure malt areas», altså 

områder der en tradisjonelt ønsket at smaken på ølet først og fremst skulle være påvirket 

av maltet og stråene som ble brukt til siling. Likevel bruker en ifølge han i dette området 

også en del einerlåg, mens det skal vært lite bruk av einer i rosten. Vi er enige i at dette er 

et hovedtrekk slik en leser bakgrunnsmaterialet, men at det kan være noe større bruk av 
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deler av eineren i rostekaret enn hva Nordland tolker det til. Videre er det en relativt 

omfattende bruk av or, hvilket tilsier at en også ønsket andre smaker enn bare malt og strå. 

Tidligere var det også en del bruk av urter.  

Et gjennomgående trekk fra øvre Telemark er at de brygget to typer øl; det vanlige ølet og 

tynnølet eller spissølet. Det siste var mer hverdagsdrikk og til slåtten. Fra Seljord berettes 

det om tre typer øl; godt øl, tynnøl og mågøl (måg er det samme som svigersønn). Dersom 

ølet ble mindre godt kunne det være flere grunner til det, men som oftest skyldtes det for 

dårlig malt. Gjerne at det var malt for fint eller ikke tørka godt nok (respondenter). 

Ølet ble laget av bygg, som var den dominerende kornsorten i øvre Telemark. Det var det 

aller beste kornet, veggjeronde, som ble brukt. Fra Seljord heter det likevel at de en sjelden 

gang også brukte havre, eller andre kornsorter. Rug som var dyrka på brente felt i skogen 

kunne ikke brukes til malt (respondenter). 

Nordland (1969) skriver at ølet i øvre Telemark var et sterkt øl, med forholdstall 1:1 mellom 

malt og væske. Dette bekreftes av vår gjennomgang av spørrelistene. En respondent skriver 

at dette ølet gjerne holdt seg lenge. Ifølge noen et halvt år, mens andre mener det holdt seg 

opptil 2 år, og at det ble bedre med tiden. Det er også en oppfatning (i Seljord) at ølet ble 

sterkere etter hvert som det ble gamlere og at tilsatt pors førte til et sterkere øl 

(respondenter). 

Ølet skulle være «ølbrunt» eller «kaffebrunt». «Brunt i botnen og kvitt i toppen, gjer godt i 

kroppen» er det sagt i Telemark. Brunfargen fikk de ved å svi maltet litt mer under 

tørkinga. Andre skriver at en måtte ha igjen litt av groen fra spiringa fordi det ga mer farge 

på ølet. Både or og einer ble brukt for å sette smak og farge på ølet. Or ble brukt i rosten, 

mens einer først og fremst ser ut til å ha blitt brukt i form av einerlåg og i mindre grad i 

rostekaret. Flere nevner bruken av gran i rostekaret, og det er mulig at denne satte smak. 

Ølet ble gjæret ut via toppgjæren. I Flatdal ser det ut til at de brukte lite einerlåg – de 

blandet ut maltet like mye med vann som med einerlåg (respondenter). 

Humle var brukt, enten kjøpt eller egendyrka. De «gamle» likte mye humle, og det ble sagt 

at den hjemmeavla humla ga en sterkere smak enn den de kjøpte.  Ifølge Wille (1786) 

vokste det humle vilt i øvre Telemark på slutten av 1700-tallet. Enkelte samla denne og 

brukte den i ølet, men ifølge Wille (1786:114) «foragtes (det) af De fleste, da den skal ikke 

giere Øllet ret bittert». Et spørsmål i denne sammenheng er om en overgang til innkjøpt 

humle over tid førte til et mindre bittert øl. 

Ellers tyder spørrelistene på at de i deler av Telemark brukte en del andre tilsetninger enn 

det som var vanlig lenger østpå. Det er særlig pors som peker seg ut; den ga ifølge 

respondentene et sterkere øl, men de mente at pors neppe var særlig bra for helsa. Pors 

synes vanligst i de midtre delene av Telemark, som Fyresdal, Kviteseid, Hjartdal og deler 
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av Seljord. I Tinn og Vinje synes ikke pors vanlig, og det stemmer med Nordland (1969) 

om at pors var vanligere lenger sørover. Noen respondenter nevner tyrirøtter. Karve er 

nevnt fra Fyresdal. Videre nevnes perikulum som en smakstilsetter. 

Willie (1786) tyder på at det på slutten av 1700-tallet var en mer omfattende bruk av urter 

enn det som var vanlig mot slutten av 1800-tallet. Han viser til at dette gjelder øvre 

Telemark, men hans bok dreier seg mye om Seljord prestegjeld. Willie nevner burot, 

perikulum, islandslav (ikke så anvendelig) samt pors. Humle ble brukt, men den gjorde 

ølet vel bittert. Dessuten nevnes reinfann. Wille er også inne på andre typer øl som bjørkeøl 

og en gjæret drikk basert på sissel-rot.  

Dersom en går lenger tilbake i tid, til midten av 1700-tallet, så var bygg trolig også den 

gangen den dominerende kornsorten. På andre halvdel av 1700-tallet ble Thorebygg dyrket 

i blant annet øvre Telemark, trolig basert på svedjer, men det synes ikke vanlig (Lund, 

1785). Det er sannsynlig at dette ble brukt i ølbrygging. 

8.2 Maltøl, skikker og truer ved ølbrygging i Setesdalen 

Materialet om Setesdal er basert på omtale i bygdebøker og noen skrifter fra omkring år 

1800. Mangel på besvarte spørrelister fra Setesdal medfører at vi ikke har så detaljert 

kunnskap om selve ølbryggingen der som i andre fjelldaler. Derimot gir materialet en del 

mer utfyllende opplysninger om omfanget av ølbrygging og bruken av øl i ulike 

anledninger mv. Dette gjelder særlig Gjellebøl sine beretninger fra omkring 1800, som er 

referert tidligere i rapporten.  

På slutten av 1700-tallet drakk setesdølene sjelden brennevin fordi dette måtte kjøpes fra 

byene. Derimot drakk de seg fulle på sterkt øl. Det skjedde særlig i julen og i gjestebud, 

men sjelden ellers i året fordi at de da ikke hadde øl. Når mannfolkene i et gjestebud ble 

fulle så ble det «efter gammel Skik» drukket prestens skål. De ga han så, etter evne, penger. 

Presten burde da først skåle med hver enkelt mann og så «drikke alene». Altså drakk han 

like mye som alle de andre og fikk dermed «et dygtigt Øl-Rus». Gjellebøl gjorde imidlertid 

ikke dette, men forlot selskapet «naar jeg har været ferdig med mine Forretninger» 

(Gjellebøl, 1800:32, 43). 

Gjellebøl (1800:51-52) skriver at i forbindelse med brylluper, som oftest varer mer enn 2-4 

dager, brygges det store mengder øl. Det er ofte 8-10 tønner sterkt øl til et bryllup, samt ½ 

anker fransk og et helt anker dansk brennevin. På denne tiden treffer man ifølge han nesten 

ikke en edru mann og en kan ifølge han tenke seg hvilke laster allmuen utfører når de 

drikker så mye. Det er også en besynderlig skikk at gjestene ikke forlater et gjestebud 

(bryllup) før alle tønner er tomme. Det er stor skam dersom en lar sine gjester gå fra 

bryllupet før den siste dråpen er drukket. Videre «…ja ofte drikke de endog Bærmen af 

Karrene, hvoraf de blive ligesaa mange Dage syge, som de have været i Gjestebudet». 
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Gjellebøl skriver at drukkenskapen ville blitt mindre dersom de hadde drukket av det som 

er brukelig andre steder, nemlig glass eller krus, og dersom de iblant hadde rørt på seg og 

gått litt rundt.  Det er nemlig en skikk at de drikker av små treskåler, som kalles 

«skjelfinger»; og de skal drikke like mye som den de skåler med. Dersom den ene ikke vil 

drikke like mye som den andre så fører det ofte til slagsmål. For å redusere drikkingen har 

Gjellebøl ofte forsøkt å skaffe dem en «Spillemand» så de danset mer, drakk mindre og 

dermed ble raskere edru igjen. Han tror at det kan være mulig å overtale yngre til dette, 

men de fleste gamle menn går raskt til «Drikkebænken» etter et par danser (Gjellebøl, 1800: 

52-53). 

Øvre deler av Setesdalen kunne være utsatt for frost og det berettes at kornet kunne være 

så lite modent at det ikke satte groe i forbindelse med maltingen (Gjellebøl, 1800). I 1812 ble 

både korn og poteter ødelagt av frosten i Bykle og presten Aamot skrev derfor til 

distriktskommisjonen at de trengte 500 tønner korn for å ikke svelte i hjel. I Valle var det 

imidlertid bedre og der fikk presten bøndene til å la være å brygge øl til jul. Det kornet 

kunne så fordeles på de som ikke hadde noe, særlig folk fra Bykle (Gjerden, 1974).  

Smak, farge og styrke på maltølet på slutten av 1800-tallet 

Få data gjør det ekstra usikkert å karakterisere ølet i Setesdalen. De hadde imidlertid to 

typer øl, tykkøl og tynnøl. Det som skiller dem er særlig alkoholstyrken; det første var 

sterkt og det siste nesten alkoholfritt. Utfra kildene synes det som at de brukte bunngjæren 

i forbindelse med bryggingen. De brukte badstua til tørking hvilket ga et visst røykpreg på 

maltet. Ølet hadde en smak av humle. Det hadde trolig også en tydelig farge og smak fra 

or, og noe smak av einer.  
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9 VESTLANDET – HOVEDTREKK OG FJELLBYGDER 

Nordland (1969) beskriver tre hovedtyper av områder på Vestlandet med hensyn til 

ølbrygging. Det ene er de indre kornområdene der bygg er den dominerende kornsorten. 

Så er det områdene lenger ut der havre dominerer, men hvor en dyrker mindre mengder 

med bygg for maltproduksjon. I det ytre kystbeltet dyrkes det bare havre, men der kjøper 

de bygg som skal brukes til malting.  

9.1 Hovedtrekk i korndyrkingen fra 1700-1800-tallet og bakover i tid 

Bygg: Øl-korn i det vestlandske havre-beltet 

Nordland (1969) sin beskrivelse bygger i hvert fall på Haslund (1942). Haslund (1942) sitt 

kapittel: «Bygget som «Ølkorn» i det vestlandske Havre-området» er konsentrert om 

fordelingen av bygg og havre på 1700-tallet, særlig dokumentert i matrikkelen fra 1724. 

Grunnen er at det er før «foregangsmenn» og agronomisk undervisning har påvirket det 

han antar er et «tusen år gammelt mønster». Haslund (1942: 210-211) antar at det er et slikt 

mønster fordi naturforholdene på 1700-tallet, særlig «havklimaet», antas å ha en 

dominerende påvirkning på muligheter for dyrking av bygg og havre: «Havre-området 

rekk so langt inn i landet som havvinden kan blåsa nokolunde uhindra». Havvinden blir 

«hindra» av topografien, særlig utformingen av fjordene. 

Ytterst langs kysten, fra nordgrensa av Møre til Lindesnes, var det et belte der matkornet var 

havre av klimatiske grunner. Dette beltet strekker seg grovt sett 70-110 km i luftlinje fra de 

ytterste øyene og innover, og Haslund (1942) antar at dette må ha vært det samme langt 

tilbake i tid fordi dyrkingsproblemene var de samme 1000 år tidligere. I de indre delene av 

fjordene, geografisk lengre inn enn havre-området, var bygg på grunn av klimatiske forhold det 

dominerende matkornet, selv om en også dyrket andre kornsorter.  

På plasser og mindre bruk i havre-beltet dyrket de bare havre.  I havre-beltet var bygg et 

luksuskorn for ølbrygging og det var helst større gårder og bruk som sådde bygg. Haslund (1942: 

221) skriver videre: «Det var velstandsfolk eller dei representative bøndene som fyrst og 

fremst sådde bygg» til øl. De sådde derfor ofte (Haslund, 1942: 223) «ei skjeppe bygg eller 

to», hvilket ga en avling på ½ - 1 tønne eller mer. Dette viktige ølkornet måtte kona på 

gården passe på fordi det skulle kunne rekke året ut og til alle de anledninger der øl var en 

sentral del.  
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Det er likevel viktig å påpeke at en også brygget øl av havre, og både fra middelalderen og 

senere omtales ofte havremalt. Til gilder og gjestebud måtte det imidlertid være en finere 

mat enn til hverdags og det kan være at en til slike anledninger hadde dyrket bygg (eller 

kanskje blandkorn) som det kunne lages malt av (Haslund, 1942). 

Haslund (1942) skriver at under det gamle naturalsystemet var det en «skikk» å dyrke litt 

finere korn enn matkornet til gjestebud. Dette var et allment trekk for hele landet. På 

Østlandet brukte en å så litt Thorebygg eller himmelbygg, væring, broterug, senere 

vinterrug på åkrene og enkelte steder hvete. Til og med i enkelte av de vestlandske 

byggområdene ble det sådd litt rug som skulle brukes til ølbrygging, bl.a. i Voss og i Indre 

Sogn samt i det sørvestlandske bland-kornområdet. 

Sammenheng mellom Gulatingslovens påbud og naturforholdene på Vestlandet? 

Haslund (1942:223) skriver at det er merkelig hvordan hans forståelse av den vestlandske 

dyrkingen av bygg samsvarer med de «utgamle gildeskikkene» hos bøndene. Han viser til 

Gulatingslovens kapittel 6 som gir påbud om at bøndene i kretser med minst 3 huslyder39  

skal gå sammen til gilde en gang i året, på den kirkelige høst-takkefesten. Men at dette 

påbudet ikke gjaldt for «plassingar og andre småbrukarar», samt at «dei bønder som bur so 

lytleg i øyane eller so langt til fjells at det er vanskeleg for dei å kome saman med andre, 

kan halda ølet for seg sjølve åleine». 

Dette påbudet, som skriver seg fra rett etter innføringen av kristendommen, er ifølge 

Haslund (1942) uten tvil bygget på de vanlige gjestebudsskikkene i bygdene fra før 

kristendommen. Disse skikkene levde videre i århundrene etter at påbudet i 

Gulatingsloven var falt bort (påvist i 1557). Det var disse øl- eller gjestebudsskikkene som 

ifølge Haslund først og fremst var opphavet til dyrking av bygg i det vestlandske 

havreområdet.  

Disse gjestebudsskikkene gir også en rimelig forklaring på det «merkelege tilstand» at det 

ikke ble dyrket bygg på de gårdene som lå høyest oppe i bygdene. De fleste av disse 

gårdene var nemlig små bruk med låg skyld slik at de av den grunn eller gammel skikk 

ikke hadde plikt til å ta imot gjester: De lå utenfor «bedarlaga», på samme måte som de 

små gårdene nede i bygda. Dessuten lå enkelte av disse høytliggende gårdene så avsides til 

at de av den grunn ikke kunne være med i «bedarlaga». Videre var det vanskeligere 

dyrkingsforhold for bygget på disse gårdene. Dermed var det mer enn en grunn til at de 

ikke dyrket bygg, men overlot dette til bønder nede i bygda – som både hadde råd til litt 

luksus og som også ellers hadde bedre arbeids- (dyrkingsforhold) (Haslund, 1942). De 

kjente referatene fra Gulatingsloven om ølbrygging kan dermed etter vårt syn reflektere 

naturforhold, dyrking og organisering slik de var da loven ble skrevet. Altså at 

Gulatingsloven er en tilpasning til natur- og bosettingsforhold. 

                                                      
39 Dette er nok knyttet til organiseringen omkring «bedarlagene», se Haslund (1942), s. 222-223. 
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Byggområdene i indre deler av Vestlandet 

Byggdistriktene langs fjordene og i de indre deler av Vestlandet står i kontrast til områdene 

lenger vestover. I Indre Hardanger, via Voss og Vossastrand nordover til Leikanger i Sogn 

og Fjordane, der det var nok av egenprodusert bygg, brukte de einer i rostekaret. I 

byggområdene i Voss, Vossastrand og i Indre Sogn fra Vik og Balestrand og innover 

fjorden brukte de også or i rostekaret. Dette sammenfaller med bryggemåten i østlige og 

tilgrensende fjellområder som Hol, Ål og i en viss grad Gol i Hallingdal og Slidre i Valdres; 

Bruken av or i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er en østlig impuls som har spredt 

seg mot vest over fjellet. Den samme spredningstendensen ser en når det gjelder det tre-

fotete rostekaret; også det har spredt seg over fjellet fra øst (Nordland, 1969). 

Nordland (1969) skiller mellom de utpregede byggområdene der en dyrket bygg som 

brødkorn og et midtre område, lenger ute, der en dyrket bygg for å ha til øl i sosiale 

sammenhenger (midtre Nordfjord og midtre Sogn): Når en var avhengig av bygg som 

brødkorn så ville bruk av bygg til øl føre til at en må kutte ut bygg til ulike former for mat. 

Derfor brukte de einer for å drøye malten.  

I områdene der en dyrket litt bygg for malting så betød det at dette var overskuddskorn 

som ikke skulle brukes til mat: Det var dyrket for fest og sosiale anledninger. I dette 

området ville bøndene være forsiktige med å redusere inntrykket av styrken eller 

kvaliteten på et øl ved å tilføre det einer. Dersom de mente at de måtte ha litt ekstra i ølet, 

så brukte de or. I de indre strøkene var de tvunget til å gå et skritt videre og ha einer i ølet, 

for å drøye malten (Nordland, 1969). 

Tørkingen av kornet 

Når det gjelder tørkingen av kornet er det et veldig sammensatt utvalg av metoder på 

Vestlandet. De hadde ofte mindre mengder med korn tilgjengelig for brygging og det var 

derfor ofte ikke nødvendig å sette opp egne hus for å tørke korn. I denne delen av landet 

finner en derfor eldhus, sonn (særlig typisk for Møre og Romsdal og Trøndelag) og torn. 

Det siste var en metode der kornet ble tørket på en flat stein over bålet. En kunne også 

tørke mindre mengder i sola. Tørkingen i seg selv kunne gi røyksmak. Der det var 

soltørking kunne en gi malten en ekstra «rostsmak» (Nordland, 1969)  

9.2 Fjellområdene i Ryfylke 

Enkelte historier knyttet til ølbrygging 

På slutten av 1660-tallet var det strid mellom sogneprest Jacob Andersen Hase i Suldal og 

kapellan Jens Veigner. De reiste rettssaker mot hverandre og i en av sakene vitnet to 

personer som hadde vært med kapellanen til Sauda. På hjemveien hadde de med seg en 

tønne med godt øl og en tønne med tynt øl som skulle brukes i «løbningen», antagelig som 

tørstedrikk på turen. Da de kom til Vidvei lånte kapellanen ei bøtte som han tappet halvfull 
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med det gode ølet og lot det gå på rundgang. Deretter tappet han like mye av tynnølet og 

slo det over på tønna med det gode ølet og så slo han vann på tønna med tynnølet til den 

var full. Det gjorde han selv om han hadde nok av både mat og øl på turen til Sauda. Det 

var også andre episoder knyttet til øl, og kapellanen ble i 1680 fradømt sin stilling. Det var 

også forhold som ble påpekt for sognepresten og han fikk sin dom noen uker etterpå, men 

den var relativt mild.  Ifølge dommen måtte sognepresten heretter ta seg bedre i vare og 

«avverge drukkenskap i eget hus, særlig på helligdager» (Hoftun, 1981: 87-88). Bortsett fra 

de faktiske forhold i saken viser den også at man i Suldalsområdet på andre halvdel av 

1600-tallet laget to typer øl, et godt øl og et tynt øl.  

Presten Arentz skriver i 1770 at de sjeldent brygget øl i Suldal, med unntak av til gravferd 

og bryllup. I bryllup og andre gilder var det lite brennevin, men desto mere øl. Det var en 

unødvendig utgift «som ved Forbud bebøvde at indskrænkes». I gravferder, selv etter små 

barn, skulle det trakteres med mat og øl. Det gikk ofte med ei tønne øl, eller to eller tre.  

Alle måtte ha med seg den beste maten hjemmefra – og når det var smittsomme 

sykdommer med mange dødsfall så kunne husene bli tømt i forbindelse med gravferdene 

(Hoftun, 1981:92). Ifølge Skiftun (1938:45) ble det brygget mye øl til jul i Hjelmeland – «ofte 

tønnevis». 

Karakterisering av ølet 

Det er få data om ølet i fjellområdene i Ryfylke. Bygg var utgangspunktet, men det synes 

ikke som de likte røyksmak på ølet. Det må ha hatt noe smak av or og einer.  

9.3 Hardanger  

Hva vet en om drikkeskikker i Hardanger? 

Hardanger er i våre dager kjent som ett av de områdene der ølbryggingen har «holdt 

stand». Det er imidlertid et åpent spørsmål om hva en vet om ølbryggingen der historisk. 

Bleie (2007) tar også opp sider av dette og skriver at i de hundre årene Hardanger 

Historielag sin årbok har kommet ut er det få artikler om drikkekultur, og at det som finnes 

er fragmentarisk. Han skriver at de i lange tider hadde det samme drikkemønsteret i 

Hardanger som ellers i landet, men at det også er eksempler på at hardingen skilte seg ut. 

Det er bl.a. knyttet til at de i motsetning til andre områder startet å lage sider og vin. 

Gildelovene sier en god del om forholdene i middelalderen. Det antas at lovene for 

Olavsgildet i Kinsarvik og Nicolasgildet i Øystese var likelydende med vedtektene for 

Olavgildet på Onarheim. Gildene hadde en religiøs overtone og de drakk «ofte og tett for 

dei heilage». Det kan virke som at ordningen med gildene var med på å minske fyll og 

råskap og å få folk til å nyte ølet på en «verdig måte». Vedtektene for Gildene sier hvordan 

kvaliteten på maltet skal være og hvordan en vil at ølet (bjórr og munngodt) skal nytes: De 

gildebrødrene som har drukket så mye at de ikke klarer å bære mageinnholdet sitt ut av 
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gildet på en sømmelig måte, eller kaster opp så mye at de ikke klarer å skjule det med ei 

hånd, får en bot. Bota må de betale med øl, fordi det svir mest for «ovdrikkarane» (Bleie, 

2007:54). 

Ifølge Bleie (2007) kunne det være strid om kornet skulle gå til grøt eller øl. Ifølge han 

tenkte folk på øl, brød og malt som «heilagdommat». Hvert korn måtte tas vare på. Kornet 

var grunnlag for både øl og brød, og ofte la de det beste kornet til sides for malt. Da kunne 

det omgjøres til «flytende føde»; det var «mat i god drikke».  

Når de brygget omkring jonsok skulle ølet vare til slåtten var over. Dersom husbonden var 

«måteholdsmann» så varte sommerølet lengre: Stort sett var drikkeskikken slik som 

husbonden var. Om dagen var det spissøl, også kalt tynning, som var tørstedrikke, mens 

arbeidsfolkene kunne få et glass med «god-øl» på kvelden. I trange tider måtte oftest ølet 

vike for «matkornet». I perioder med pest og «farsotter» ble det innført mye bygg til 

Bergen, og mye av det fant veien videre til Hardanger. Selv om de dyrket bygg der det var 

mulig så måtte mange ofte kjøpe ¾ av den byggen de skulle ha (Bleie, 2007). 

Det ble brygget i alle samfunnslag, også hos prestene. Det er fortalt at da sokneprest 

Olafsen i 1898 tok imot prins Gustav på Ullensvang prestegård hadde han fått en mann til 

å brygge et svært godt øl. Prinsen sin adjutant kom i den forbindelse bort til soknepresten 

og sa «Herr Kyrkjohede, Ert Øl er inte klart». Da skal det kontant ha kommet fra presten: 

«Herre Greve, Hardangerølet skal heller ikke vere klart» (Bleie, 2007:60). 

Forbudstiden på andre halvdel av 1800-tallet i Hardanger 

I 1857 ble det innført en avgift på malt. Det skulle betales avgift av malt både fra de store 

bryggeriene og av det maltet som folk solgte til andre, og ikke brukte selve. Det var ikke 

lett å kontrollere at handelsmennene betalte maltavgift av det de maltet for salg eller som 

bønder maltet for andre enn seg selv. Det ble derfor ansatt offentlig autoriserte kontrollører 

som reiste rundt omkring. Jens Lillegraven var en slik kontrollør og han førte dagbok fra 

sine befaringer i 1878-1880 i Hardanger (Bleie, 2007). 

Mye av kontrollen gikk ut på å få folk til å fortelle hva de visste om naboen og andre sin 

brygging. Lillegraven sin bok gir også et godt innblikk i skikken med hjemmebrygging i en 

periode da den tok til å dø ut i bygdene i Hardanger: På dette tidspunktet var ølbrygginga 

snart borte i ytre Hardanger. I indre Hardanger fikk imidlertid ikke lekmannsbevegelsen 

særlig innpass og i de aller fleste bygdene der var det derfor fortsatt hjemmebrygging 

omkring 1880. Bleie (2007: 70) skriver i den forbindelse at; «Det var her Jens Lillegraven var 

på si mest intense jakt etter småsyndarer». Kolltveit (1971) gjengir Lillegraven sine notater 

fra Hardanger og Voss40 og gir dermed et mer detaljert innblikk i omfanget av bryggingen. 

                                                      
40 Det er grunn til å anta at folk bevisst fortalte om mindre brygging enn tilfellet fordi de ikke ønsket 

problemer i forbindelse med maltingen. 
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Karakterisering av ølet 

Om en fikk sterkt eller svakt øl var avhengig av framgangsmåten; om det var godt malt, 

god gjær og at en ikke «tok for mykje itte som dei sa». Det var godtøl og det var tynning. 

Det var ikke alltid at dei tok tynning (Kinsarvik). De smakte og diskuterte vørteren. Når 

den hadde fått fin brun farge og fin søt smak var det sjanse for et godt øl (Odda) 

(respondenter).  

Ølet skulle være brunt eller mørkebrunt. Ble det lyst så gjorde folk narr av det og hadde 

moro med bryggeren (Kinsarvik). Dersom en skal tro sokneprest Olafsen i 1898 (Bleie, 

2007) var ølet i Hardanger ikke klart. Ved intervju med ølbryggere i Voss hevdes det at ølet 

i Hardanger gjerne var noe mindre innkokt enn på Voss. Det vil si at det var mindre 

karamellisert i Hardanger enn i Vossområdet, og antagelig noe lysere. 

Ølbryggerne hevder også at ølet i Hardanger gjennomgående var svakere enn i Voss. Ifølge 

respondentene fra spørrelistene skulle imidlertid ølet være så sterkt at en mann kunne 

kjenne litt etter et glass eller to. Var det for svakt ble det kalt «skvip». Det var ikke noe 

spesielt fokus på at juleølet skulle være sterkt. Ølet skulle være godt til alle årstider, med 

unntak av spissølet som var en tørstedrikk.  

I forbindelse med bryggingen ble det brukt einer, or og humle, hvilket påvirket smaken og 

fargen. I og med at ølet kan ha blitt kokt mindre i Hardanger enn på Voss, så kan det ha 

hatt mindre røyksmak i Hardanger enn på Voss. Ifølge respondenter brukte en i Granvin «i 

tidligere tider» reinfann og perikulum. 

9.4 Vossområdet 

Lite ølbrygging på slutten av 1800-tallet? 

Olav Kolltveit refererer i tidsskrift for Hardanger Historielag til kontrollør Lillegraven sine 

nedtegnelser fra 1878. Der opplyses det fra enkelte at det trolig bare var de største 

gårdbrukerne i Vossområdet som brygget til jul41. Til meltinga brukte de vanligvis 3-4 

asker hjemmeavlet bygg eller blandkorn av beste slag. Lillegraven besøkte mange gårder i 

Evanger, Voss og Vossastrand og fikk over alt omtrent det samme svaret: Det ble brygget 

litt til eget bruk, men ellers ikke så mye, men man kunne gjøre hverandre en tjeneste mht 

tørkingen av maltet. Når det gjaldt ølhandlerne på Voss så ble det hevdet at de brukte ulike 

andre tilsetninger enn malt, fordi deres øl var «udrikkelig». Gårdbrukerne laget selv det 

maltet de trengte til ulike anledninger (Kolltveit, 1971:25-26). 

  

                                                      
41 Ettersom oppdraget for Lillegraven var å avdekke ulovlig salg av malt, så er det grunn til å tro at en del 
opplyste at det ble brygget mindre, og fordelt mindre malt, enn det som var virkeligheten. 
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Vossaøl 

Voss er ett av de få områdene der den gamle bryggingen av maltøl har overlevd i form av 

«heimebrygging». Det har blant annet ført til at flere stammer av den gamle kveiken har 

overlevd fram til i dag. Voss Bryggeri har videreført dette i flere av sine øl, hvor de også 

bruker einer, se også Hatland, Smith-Gahrsen & Ekeland (2014) og Bråtå (2017b). 

Ølet som fortsatt brygges på Voss, og det som ble brygget tidligere, varierte fra bygdelag til 

bygdelag og de ulike bryggere imellom. Der som i andre bygder varierte det også med 

anledningen og årstidene, f.eks. om ølet skulle brukes til fest eller som tørstedrikk ved 

slåtten (Gjerdåker, 1980). Arbeidet som Voss Bryggeri gjorde i forbindelse med utviklingen 

av Vossaøl, en imitasjon av det gamle festølet fra starten av 1800-tallet, førte også til en viss 

konsensus om hvordan vossaølet tidligere hadde vært i hovedtrekk. Det arbeidet viser 

også sammenhengen mellom ingrediensene, bryggeprosessen og formålet med bruk av øl i 

ulike sammenhenger. 

Ølet på Voss var på starten av 1800-tallet basert på bygg som ble dyrka der samt bruk av 

blandkorn. Når det gjelder blandkorn så må sorteringsmetoden via bruk av veggjerondi ha 

ført til en seleksjon for de største kornene, som var bygg. Kornet ble tørka på badstua, hvor 

det ble fyrt med oreved. Det ga en viss røyksmak på maltet. Tradisjonelt har de også brukt 

einerlåg og de har brukt egendyrket humle. Kornavlingene på Voss kunne variere med 

hensyn til kvalitet og mengde. En del tilpasset seg dette ved å ta ut så mye vørter som 

mulig, selv om den etterhvert ble tynn, og heller konsentrere den i etterkant via koking. 

Kokinga kunne vare 6-7 timer. Kokinga førte til at vørteren fikk noe mer røyksmak og i en 

del tilfeller en viss karamellisering langs kanten av kokekaret. Det påvirka smaken. 

Kveiken førte til en rask gjæring og en smak som kunne minne om «appelsin» (Bråtå 

2017b). Innkoking av vørter er typisk for en rekke bygder i fjordene på Vestlandet, 

herunder bygder der en ofte baserte seg på eget korn (Garshol 2016b, Nordland, 1969). 

I forbindelse med utviklingen av Vossaølet er det påstått at Voss Bryggeri sin versjon 

hadde for mye kullsyre i forhold til ølet slik det ofte var på Voss tidligere. Til det har en 

respondent påpekt at en tidligere ofte oppbevarte ølet på kagger (10-15 liter) og at fordi det 

relativt ofte ble åpnet nye kagger så hadde ølet i praksis relativt mye kullsyre. Dette ser en 

også andre steder i landet, nemlig at når ølet ble hatt på kagger så var det ikke alltid 

utgjæret. Det førte til at det i praksis ofte ble et øl med relativt mye kullsyre. 

9.5  Fjellnære deler av Sogn 

Fra de fjellnære delene av Sogn har vi funnet en beskrivelse av øl i Årdal (Krossen, 1978) 

samt en besvart spørreliste fra Stardalen i Jølster. De gir en mulighet til å sammenligne en 

fjellnær bygd innerst i Sognefjorden42 og en bygd som ligger lenger ut, på utsiden av 

                                                      
42 Lærdal Bondekvinnelag og Borgund Bondekvinnelag (1991) har en gjennomgang av ølbryggingen i det 
dalføret. Den viser en del fellestrekk med det Krossen (1978) beskriver for Årdal, men også forskjeller mht 
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Jostedalsbreen. Disse reflekterer noen hovedtrekk som vi finner beskrevet hos Nordland 

(1969) om øl og ølbrygging i vestlige og østlige strøk. 

I Årdal brukte en bygg og den beste byggen til ølet, og det var to slag øl; godølet og 

tynnølet. Det var relativt korte spirer og maltet ble tørket i tørkestove. Det ble brukt 

einerlåg ved meskinga. Rosteveden bestod av or og halm, eller en del einer med bær. Ved 

silingen av den beste vørteren, som ga det beste ølet, brukte de vann i rostekaret. Til 

tynnølet brukte de einerlåg. Vørteren ble kokt sammen med humle og de tok gjær fra både 

bunn og topp av gjæringskaret. De lot ikke ølet gjære helt ut i gjæringskaret, men hadde 

det på tønner før det var helt utgjæret (Krossen, 1978). 

Dersom vi skal karakterisere dette ølet så hadde det beste ølet en smak av bygg. Det hadde 

smak av or og einer, men kanskje ikke den mest markerte einersmaken. Smak av humle. 

Det beste ølet var brunt – mørkt og sterkt, og det hadde en viss kullsyre som ga friskhet. 

Det enklere ølet - spisilen, hadde trolig noe mer smak av einer, og kanskje en mindre smak 

av or og var lysere. Tørkinga i tørkestova ga trolig en liten røyksmak på ølet.  

Materialet fra Jølster tyder på en mangefasettert ølbrygging og dermed stor lokal variasjon 

i ølet. Variasjonen finner vi både mht bruken av korn og tørkemetoder: Havre var vanlig, 

men de brukte ikke nødvendigvis den beste havren til ølet. De kunne også bruke vanlig 

bygg som de dyrket selv eller bygg som ble kjøpt fra Bergen. Videre var det småbygg – 

som ga et dårligere korn, og blandkorn. Det var både lausmelting og torvmelting. 

Tørkemetodene var svært varierte. Tørkinga kunne skje i eldhuset på turkehella, som ikke 

måtte være for varm (malt blir mørkere dess hardere det tørkes). Det kunne også tørkes i 

jernskuffer under ovnen, i karm over eller ved ovnen, på loftet, i stua eller på berget. De 

synes å akseptere en lengre groe, men det var en fordel om den ble tatt av kornet før 

meskinga. De brukte einerlåg ved meskinga. Einerlågen ble helt over mesken i rostekaret. 

Rostekaret hadde ei perforert skål i bunnen med halm rundt, men en kunne også bruke 

einerkjepper med einerbær i bunnen, eller andre treslag. Or er ikke eksplisitt nevnt. Noe 

vørter ble kokt sammen med humle, og så blandet med resten av vørteren. Gjær ble tatt fra 

både bunn og topp i gjæringskaret (respondent).  

Dette sammensatte bildet tyder på at smak, styrke og farge på ølet i Jølster varierte en del. 

Det framheves at en fikk godt øl fra havre, men at det ofte ble lite43. Det ølet var sterkt, og 

det var relativt lyst. Ølet kan også ha vært noe beskt, jf. den lange groen og grotida og lett 

uklart dersom en ikke fikk fjernet all groen. Det hadde en smak av einer, men ikke av or. 

Humlesmaken kan ha vært moderat og det var trolig en liten røyksmak. Ølkonge, 

perikulum og ryllik er kjent fra ølbrygging i Jølster, men hvor mye de faktisk ble brukt er 

                                                      
bruken av einerlåg kontra vann. De er mer detaljerte mht oppbevaringen og bruken av gjæren. Ifølge 
deres beskrivelse oppbevares gjæren på bl.a. humlekongler og dette legges ned i vørteren ved gjæringen. 
Kongsvik og Støfringsdal (1999) om Fjordamat viser til beskrivelsen fra Lærdal, men har også annen 
omtale av øl. Blant annet at øl fra havre har en beskere smak og at det er lysere enn øl basert på bygg. 
43 Stemmer godt med Anders Hammer sitt punkt nummer 2. 
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usikkert. Pors vokste ikke der. Det kan ha vært et relativt «dødt» øl ettersom vørteren fikk 

gjære helt ut i gjæringskaret. Det er mulig at dette gjelder både det beste ølet og det enklere 

ølet - spisilen. Ølet kunne holde seg lenge, flere år på flaske.  
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10 TRØNDERSKE FJELLBYGDER 

Innen de trønderske fjellbygdene er Rennebu og Singsås en del av de områdene som hadde 

best tilgang på korn, enten via egen produksjon eller som følge av handel (Nordland, 1969). 

I dette området brukte de ikke einer i rostekaret. I Singsås synes de heller ikke å bruke or i 

rostekaret. Det ser derfor ut til at en innen de sør-trønderske fjellbygdene har litt ulike 

tradisjoner for ølbrygging.   

I Singsås brukte en bare den fineste og mest fullmodne byggen. Den fikk gro uten at det ble 

rørt i maltet. De fjerna både groe og rot, fordi det ellers kunne bli usmak på ølet. Kornet ble 

tørka i badstua fordi det da ikke tørka så raskt. Det var viktig å røre i maltet så det ikke 

brente seg. Tørkehylla som ble brukt senere var mindre egna fordi tørkinga gikk for raskt 

(respondent). 

Den eldste metoden var å røre ut maltet i vann og så koke dette til de hadde «kokt ut all 

kraft fra maltet». Dette ble silt gjennom rostekaret og brygget ble tilsatt et avkok av humle 

før det ble hatt opp i rostekaret for ny siling. Senere ble brygginga forenkla og de «kokte alt 

under ett». Det er uklart om det var før eller etter silinga. Tidligere brukte en ikke einerlåg 

ved utrøring av mesken, men bare vann. Enkelte brukte einerlåg for å drøye maltet, men 

dette var ikke ansett som realt. Det var «kniperi». Likevel ser denne tendensen ut til å øke 

over tid fordi maltet ble dyrere. Alt ble kokt før det ble silt i rostekaret. Rostekaret hadde 

noen vedskier i bunnen (treslag ikke nevnt). Over dem ble det lagt fin halm og øverst 

silehår av kutagl. Vørteren ble kokt sammen med humle (respondent). 

Tidligere dyrka de sin egen humle, men den siste tida kjøpte de humla av handelsmenn. 

Den humla var oftest mer moden. Det er kjent en del pors i området, men den ble ifølge 

respondenten ikke bruk i ølet44. På 1800-tallet brukte de litt potetris i einerlågen for å sette 

brunfarge på ølet. Mesken ble bruk til grisefor (respondent).  

Gjæren ble oppbevart tørt. Den ble oppbløytt i vørter, og ifølge en respondent «senere i 

kaffe». Det er uklart hva som menes med dette. Det kan bety at «oppbløyting» i kaffe er en 

nyere metode. De måtte passe på så det ikke ble for høy temperatur fordi da ble ølet 

mislykka. For lav temperatur gjorde at gjæringa kom dårlig i gang – da ble ølet dovent og 

                                                      
44 Andre skrifter fra Singsås (fra 1947) beretter at humle var dyrt i fjellbygdene og at de kunne bruke pors 
som et surrogat. Pors var imidlertid sterkt berusende og de kunne bli «fyllesjuke» dersom de drakk for 
mye. 
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lite velsmakende, og «det tilsiktede alkohol» uteble.  Det var stor skam for den kona som 

brygga. Vørteren måtte være passe lunka. Gjæringa varte i to døgn. De tok bare 

bunngjæren og bruke den til neste brygging. Ølkaggene ble oppbevart på «trebukker» i 

kjellerne – der holdt det seg i 3-4 måneder. Også i det nærliggende Haltdalen brukte de 

bunngjæren (respondent). 

Ølet skulle være så brunt som mulig. Til vanlig brukte de ¼ tønne malt til en tønne 

tørstedrikk. Når de brygget øl som rusdrikk så brukte de like mye vann og malt – da ble 

ølet svært sterkt. Hvor mye malt de brukte var også påvirka av om en hadde god eller 

dårlig råd. Spissølet ble laget ved at de slo einerlåg og litt vørter over mesken for å ta ut 

den siste resten av maltet. Dette ble ikke tilsatt gjær og det ble derfor ikke sterkt. Dette ble 

brukt som tørstedrikke. Om sommeren gikk det med så mye øl at det hørte til 

sjeldenhetene at det ble surt. Det beste botemidlet var å drikke det så raskt som mulig 

(respondent).  

En karakterisering av ølet kan tyde på at det fra eldre tid mest hadde smak av maltet, svak 

karakter av røyk og at det smakte av humle. Eventuelt av pors. Ølet skulle være brunt. 

Senere kan det ha blitt en sterkere smak av einer som følge av mer bruk av einerlåg, men 

det var også forskjeller utfra hvor god råd en hadde. Det gjaldt også i forhold til styrken på 

ølet; de med god råd kunne ha et sterkere øl enn de med dårligere råd. Når det gjelder 

utblandingen av vørter i kaffe så reiser det spørsmålet om det kan ha gitt ølet en svak smak 

av kaffe! 

I Sokndal brukte de eget bygg eller innkjøpt bygg. Det beste kornet, «stribygg», ble maltet. 

Likevel kunne de også melte av «halvbygg», som var en blanding av bygg og havre. De 

ville helst ikke at ålen skulle komme fordi det «tek bort noko av krafta i margen». Groen 

skulle være med fordi den ga en «søtsmak og godsmak» på ølet. Denne var det viktig å ta 

vare på. Maltet ble tørka på badstua. Når de skulle tørke malt ventet de med å ha inn 

maltet til badstua var helt oppvarma og at det var en svært høy temperatur. Badstua hadde 

ingen pipe. Matkornet tørka på en annen måte, ved lavere temperatur (respondent). 

En respondent skriver at de kvelden før brygginga blanda ut maltet i lunka vann. Deretter 

øste de alt over i rostekaret, først vatnet så maltet. Rostekaret hadde noen vedskier i 

bunnen, gjerne bjørk. Deretter flekte de barken av einerkvister som det var kokt låg av, og 

la disse oppå vedskiene. Over det la de rein halm.  

En annen respondent skriver at de var nøye med å legge rett bunn i rostekaret, og at de la 

over flekte einerkvister som det var kokt låg på. Dersom det var om sommeren kunne de 

løype barken av bjørkeris og bruke disse i rosten. Over kransen av kvister la de så en ring, 

eller rettere sagt et «reir» av halm. Så slo de kokende vann gjennom dette laget for å skylle 

halmen rein. Deretter hadde de det oppbløytte maltet oppi og slo kokende einerlåg 

gjennom maltet.  
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Noen brukte ei tønne malt for å få ei tønne øl, hvilket ble et sterkt øl. Det var imidlertid 

kostbart og det vanlige var at de silte til væska var fargeløs. Vørteren skulle renne sakte. 

Det siste ølet som ble tappet av rosten ble kalt lett-øl. Dette ble hatt på kagge med en gang 

«sammen med noe gjær» (respondent).  

Når de hadde silt av et par bøtter med vørter fra rosten så ble dette kokt opp og slått opp i 

ølstampen. Det var for at ølet skulle holde seg friskt. Om sommeren kunne det hende at 

ølet «slo seg» - dvs surna når det ble stående litt lenge. Humle ble kjøpt hos 

handelsmannen, men det fantes humleplanter fra tidligere tiders dyrking (respondent). 

Ved utgjæringa tok en noe av vørteren og løste opp gjæren i den. Ølet skulle gjære ca. ett 

døgn. De brukte bunngjæren og samme gjæren til både øl og baking.  Ølet var ferdiggjæra 

når skummet på «frau-toppen» falt sammen. Skummet som var på toppen var ikke 

«dugende» gjær.  De oppbevarte ølet i kagger og tønner. Dersom ølet stod lenge der så ble 

det etterhvert lettere og flauere i smaken.  Ølet kunne holde seg 1-2 måneder i kjelleren 

(respondent). 

Ølet i dette området hadde smaken fra bygg, men de kunne også ha øl basert på 

blandkorn. Et brunt og sterkt øl ble ansett som det beste, men det vanligste var en 

mellombrun farge. Det ble også brygget lettere øl, blant annet til sommeren. Einer ble brukt 

til å sette en «frisk smak» på ølet. Ølet skulle ikke ha en smak av brendt malt (respondent). 

Bygg, både egenavla og innkjøpt, var det vanlige ølkornet i Rennebu. Også i denne delen av 

Trøndelag fikk maltet «gro i fred». Det kunne ta opptil 8 dager, avhengig av temperaturen. 

Groe og rot ble ikke fjerna og en mente at groen ga et søtere øl. Gammel malt ga et bedre og 

sterkere øl enn nyere mal. Maltet ble kokt (mesket) i einerlåg og det ble øst einerlåg over 

meltet i rostekaret. I bunnen av rostekaret var det to kjepper av or. Over disse var det høy 

eller halm, helst av rug. Det var mengden einerlåg som bestemte styrken på ølet. Vørter 

skulle renne sakte og god vørter var tykk og søt. Den siste som rant fra rostekaret var 

«lettøl» (respondent). 

Fra gammelt av dyrka de humle selve og de mente at den var best. Humla ble kokt i en 

pose sammen med vørteren. De tok vare på både topp- og bunngjæren og brukte begge to. 

Ølet var ferdiggjæra når gjæren hadde lagt seg på bunnen. Ølet skulle være mørkt. Lyst øl 

var dårlig øl. Særlig juleølet skulle være sterkt. En fikk mørkt øl ved å tørke maltet hardt og 

lyst øl ved å tørke det lett. Dersom maltet var grodd mye så ble det et «sødt og godt øl å 

drikke», men ikke så kraftig (respondent). 

Vi har ingen opptegnelser fra Oppdal, men Garshol (2014) har en beskrivelse av dagens 

brygging i Storlidalen i Oppdal.  
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En oppsummering av funnene fra fjellnære bygder i Sør-Trøndelag tyder på at områdene som 

strekker seg fra Østerdalen over i Singsås er en del av det området hvor en ikke brukte 

einer i rostekaret, slik som Nordland (1969) skriver. Som i Østerdalen kokte de også mesk 

og vørter. Videre brukte de silhår ved silingen, også et trekk fra sørøstlige områder der en 

foretrakk «the pure malt». Or brukes ikke. Einerlåg ble ikke eller lite brukt i eldre tid, men 

denne bruken øker over tid. Spirene skulle fjernes for å unngå usmak. 

I de andre fjellnære områdene lenger vestover er det derimot ønskelig at spirene er med 

fordi det gir et «søtt og godt øl». Einersmaken er trolig klarere i disse områdene og bruken, 

og smaken av or, får en inn i Rennebu. I denne delen av Trøndelag, opp mot fjellene i sør, 

synes noen å koke både mesk og vørter, mens andre ikke koker noen av dem. Det ølet 

Garshol (2014) beskriver fra dagens brygging i Storlidalen i Oppdal er råøl.  
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11 ØL OG MAT 

11.1 Bruk av malt, mesk og vørter 

Spørrelistene, Nordland (1969), samt mange andre skriftlige kilder viser at malt, mesk, 

vørter og ferdig øl har blitt brukt i maten. Strøm (1762) viser en rekke eksempler på at f.eks. 

urter ble utrørt eller kokt i øl før de ble brukt. Fra Røn i Valdres nevnes det at vørter 

tidligere ble gjemt til medisinsk bruk og at den var særlig god mot galdestein. Da det ble 

slutt på den gamle maltølproduksjonen førte det også til at en rekke matprodukter, og 

ulike måter å bruke øl på, ble borte. Vi ser også at i mange områder ble den samme gjæren 

brukt til ølbrygging og brødbaking. 

Ifølge Visted og Stigum (1971) går det store prinsipielle skillet innen «brødskikken» 

mellom det gamle ugjæra eller usyra brødet og det senere gjæra eller syra brødet. 

Framstilling av gjæra brød kunne være basert på surdeig eller ølgjær. Ølgjær regnes som 

en eldre måte å starte gjæring på enn bruk av surdeig. De fleste brukte tørket toppgjær, 

men noen brukte også bermen.  

Maltstomp og langfredagsstomp 

Hammer (1773) og Visted og Stigum (1971) skriver om «gloehoppe».  Det er en ugjæra 

blanding av mel eller knust malt, og vann. Deigen pakkes inn i for eksempel never og 

legges i glørne om kvelden. Den er ferdig morgenen etter. Ifølge Visted og Stigum (1971) er 

dette en type brød som har røtter tilbake til de gamle grekerne og som fantes i ulike 

varianter i forskjellige land. De skriver at dette var dagligbrødet i Norge «i forhistorisk tid 

og langt fram i middelalderen». Da framveksten av flatbrødet kom gikk bruken av denne 

typen brød (oskestump) tilbake, men den opphørte ikke før på slutten av 1800-tallet.  

Det ser ut til å være to varianter av dette; enten la de deigen i never i glørne eller så la de 

deigen på ei varm plate, som så ble tildekket av glør og aske. En respondent fra Røn 

beskriver en variant av den første typen. Ifølge vedkommende fikk «karene» «maltkake» 

eller «glokake» når de kom hjem på langfredag etter å ha hentet bjørkeris. Den kaka var 

bakt av malt og byggmel, pakket i ei fille og lagt i askehaugen kvelden før. Om morgenen 

var den ferdig og var «god i smak, men i grovaste laget». 
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Den andre varianten, maltkaker, kjenner en fra Vestre Slidre og Vang i Valdres. Der tok de 

malt, silte fra de største såene, og blanda det med litt vanlig mel. Dette ble så baket utover 

som «runde, flatvorne klubbar». Det ble deretter fyrt sterkt på peisen før glørne og asken 

ble rakt bort, slik at en hadde bare peishella. Deretter ble maltkakene lagt på hella og det 

ble lagt over grov varm aske og glør. Det tok en time før kakene var steikte (Hermundstad, 

1955). 

Gundersen (1972) skriver kort om maltstomp, mens Nordset (1995) skriver om 

langfredagsstomp. Med utgangspunkt i at begge er basert på bruk av malt fra brygging, og 

steikes på bjørkenever i ovn, synes de som variasjoner over det samme temaet. Gundersen 

skriver at «maltstompen» ble steikt i en «kleberovn» i peisen. 

Fra gammelt av ble langfredagsstompen bakt av malt, vatn, rugmel og uten gjær. Den ble 

lagt på never og stekt i tørrstuguovnen sammen med «kaku» til påske. Det er sagt om 

langfredagsstompen at den var «som rå inni, søt og god, men fryktelig grov». Stompen var 

mat langfredag med sild eller rømme attåt, eller bare med smør (Gundersen, 1972:182). 

I Seljord, omkring 1800, bakte de også ei spesiell kake til langfredagen. De malte en skjeppe 

malt og av det mjølet laget de en deig uten å ha i hverken hvete eller surdeig. De laget en 

eneste stor kake av hele deigen. Midt i kaka laget de et hull, og i dette la de ned en rund 

stein. Så la de kaka forsiktig inn i never og skjærtorsdagkveld grov de den godt ned i 

«eldmørja» på peisen. Der skulle den ligge og stekes gjennom natta. Langfredagsmorgen 

ble den gravd fram igjen fra aska og spist uten noe annet til. Skorpa var full av «stjerner» 

av sukkeret i maltmelet og hullet midt i kaka var fylt med sirup som de dyppet 

brødstykket ned i (Flatin, 1942). 

Fra Vågå har en denne oppskrifta på maltstomp: Maltet ble rørt ut i et trau med kokende 

einerlåg. Deretter sto det et døgn i bløyt før det ble elta med hvetemel og rugmel, sukker og 

sirup til ei passelig tykk røre, som ble øst opp i steikebrett. Når stompen var «sletta fint 

utover», ble det stukket mange hull i deigen. Disse hullene ble fylt med sukkervann, og 

stompen ble så steikt i 2-3 timer. Noen brukte å ha gjær eller surdeig i deigen.  

Fra Setesdal skriver Gjerden (1987:18) at maltet  males til mel og brukes til maltstump, og at 

det ikke brukes hevingsmiddel. Den ble vanligvis stekt i kakkelovnen, men kunne også 

steikes i komfyren. Maltstumpen var «søt og klissen, men smakte godt med mye godt smør 

på». Denne kunne også bli kalt for «blautstomp» (Gjerden, 1987:18, 55). 

Mesken – først og fremst dyrefor 

Respondenter fra hele fjellregionen skriver at mesken (også kalt drav) først og fremst ble 

brukt til fôr for kyr, griser og høner. Den ble regnet som et godt og kraftig dyrefor, men det 

var også viktig at den ikke surna. Fra Røn fortelles det at kyrne fikk mesk blandet med låg 
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av potetgras og at de da melket ekstra godt. Fra Kvikne i Skåbu skriver Åsmundstad (1930) 

at rosthalmen etter bruk ble gitt til kyrne, og at de likte den godt. 

Meskebrød og meskeflatbrød 

Christopher Hammer (1773) har i sin Husholdningskalender systematisert norske 

brødtyper og han har en kategori som kalles mæskebrød.  Dette brødet inneholdt blant annet 

«saaer, barkemel, halmemel av rughalm», og brødet ble mest brukt i «dyre tider og uaar» 

(Visted & Stigum, 1971:43-44). Bruken av mesken/dravet i brød nevnes av mange 

respondenter, og særlig at det ble brukt av de som hadde dårlig råd eller i perioder med 

lite mat. Dravet ble da f.eks. tørket på badstua og malt til et finere mel. Ifølge Åsmundstad 

(1930: 89) var meskebrødet «grovt, men godt når det var ordentlig stekt». Meskebrød er 

også kjent fra Sverige, der en laget brød basert på blanding av mel, mesk og bark 

(Nordland, 1969). En av respondentene hadde «dravbørd» i bryllupet sitt. 

Noen ganger måtte de velge mellom å ta ut det letteste ølet fra tredje gangs filtrering og å 

bruke mesken til brød. I Skjåk var det slik at dersom en bestemte seg for å bruke mesken til 

brød så slo de varm einerlåg over mesken, særlig om sommeren da en ønsket tynt øl som 

tørstedrikke. Fra Skjåk ser en også at vurderingene av hvor grovt maltet skulle males for 

ølbrygging inkluderte vurderinger av hva som var egnet for brødbaking (Nordland, 1969; 

respondent). 

Mel fra mesk etter brygging til påske ble ofte brukt i Langfredagsbrød. Enkelte eldre folk 

fra Vågå husker de brødene som store og mørke, og at de var godt likt fordi de var søte. 

Søtheten tyder på at dette brødet også inneholdt en del mer vørter enn andre brød som var 

basert på mesk (Nordland, 1969).  

Mesk ble brukt i flatbrød. Hjorthøj (1785, etter Notaker, udatert) skriver følgende: «Deres 

brød er egentlig det saakallede Flat-brød, som bages af Byg-Mel, hvorudi blandes noget 

Mask, for at giøre det saftig og skarpt». I nyere tid er mesk i flatbrød kjent fra bl.a. Nesbyen 

mens det i Gausdal lages pringles med mesk. 

Vørter i mat 

Vørter er brukt som ingrediens i vørterbrød og vørterkake, særlig til jul, blant annet i 

Gransherad, Seljord og Rennebu. Vørterlefse ble laget av vørter og fint rug- eller byggmel, 

og den smakte godt med god «sugl» på. Da det ble mulig å få sirup, ble den smurt på den 

varme leiven og bretta i fire til ei lefse.  I Jølster laget de «ost» av vørter som var dårlig, 

såkalt «roste-seg ost». Den var brun og stod i former (Tjønnås, 1977; respondenter).    

Vørteren ble enkelte steder satt til side for senere koking og «mumlast». Man syntes kaker 

bløytet i vørteren var godt og det var særlig den første vørteren; «brannvurte eller 

brannvyrte» som ble brukt.  I Valdres ble det iblant kokte sirup fra den første vørteren. 

Innkokt vørter ble brukt som pålegg, og noen ganger til jul istedenfor sukker (Rauland) 
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(Hermundstad, 1955; respondenter). Fra Lesja forteller Kristian Tordhol ifølge Nordset 

(1995:25) følgende: 

Jule-eftans-morgonen vart vørterlefsa laga. Vørter var det fyrste og kraftigaste av maltet som 

vart kokt til det vart tjukt som sirup. Det vart smurt utover lefsene med dei var varme. Så vart 

dei lagde saman. Vørterlefse skulle det vera til morgonkaffen juledagsmorgonen. Det er noko av 

det beste ein kan få i sin munn. 

11.2 Øl og graut 

Mange steder ble øl benyttet som grautvæte istedenfor melk. Dette gjaldt særlig om 

sommeren når det var lite melk, fordi kyrne var på setra. Det var gjerne tynnøl eller spissøl 

som ble brukt som grautvæte, og beretninger fra enkelte respondenter tyder på at dette ølet 

ikke ble humlet som annet øl. I Tuddal brukte de varmt spissøl på den kalde grøten i jula. I 

Røn i Valdres syntes de at uhumla øl var best på grauten fordi det ikke var så skarpt i 

smaken. Øl til grautvæte ble sukra (Dahl, 1998; respondent; Svello, 1961). Betydningen av 

øl for de bredere lag av befolkningen kommer fram hos Ofigsbø (1921:318), som skriver: 

Fattigstyre i Lom kom paa at dei fattige kunde faa kjøpe seg malt av sugulpenningom so dei 

kunde faa bryggje seg øl te grautveske; for det var smatt med mjølk somartida; men fekk svar att 

fraa amte at det var forbode aa selja malt. Fattigfolket fekk nøye seg med mysublande istaen. 

11.3 Øl og melkeprodukter 

Ølost var melk blandet med øl og oppvarma slik at melka skilte seg. Det kunne smake godt 

med små ostebiter i den varme drikken. Det ble ofte kokt ølost i jula fordi det da ble 

brygget mye og sterkt øl. Det er også kjent at øl ble brukt som middel for å få melk til å 

«skille seg», altså for å få skilt ostemasse (proteinene) og myse (Hovdhaugen, 1965; 

Nordset, 1995; Oterholm, 2006; Skiftun, 1933; Øyjorde, 1969).  

Kombinasjon øl og gammelost i Setesdalen 

Skappel (1903:65) skriver at gammelosten på 1700-tallet hadde et særlig godt renommé og 

at den ble brukt i Danmark: I 1773 ble gammelost servert «ved Kongens Taffel». Skappel 

viser til kilder om at gammelosten ikke har fått sitt navn «paa Grund af Tidens Længde, 

men paa Grund af den særlige Anseelse den nyder». Han skriver videre om produksjon av 

gammelost (Skappel, 1903: 65, vår utheving):  

Om Høsten blev de omvundne med Straa og nedpakket i Tønder i Kjælderen. Naar Osten var 

god, skulde den være af brun Farve og lade sig skjære i tynde Skiver. Den var bekjent ikke alene 

som appetitvækkende, men fant ogsaa Anvendelse som Medicin i forskjellige Sygdomstilfælde. I 

Sætesdalen brugte man at overhelde Gammelosten med Vørter eller humlet Øl. Gammelosten 

maa betegnes som Toppunktet af ældre Tiders norsk Ystning, og det synes, som den i nogen 

større Grad fabrikeredes paa Steder, hvor Kvægbrug og Melkestel stod forlhodldsvis høit. … 
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12 HOVEDTREKK I UTVIKLINGEN AV ØL I FJELLBYGDENE 

Det er en sammenheng mellom landskapet, ingrediensene som inngår i ølet, prosessen og 

bruken av øl i samfunnet. Dette fanges opp i begrepet «stedegenhet» eller av en bred 

forståelse av terroir (Bråtå, 2017b; Hermansen, 2012; Hughes, 1995; Overton & Murray, 

2016). Det betyr også at imitasjon av gamle ølsorter, eller utvikling av nye basert på gamle 

ingredienser og øltyper, bør ta utgangspunkt i stedegenheten og dens mange fasetter 

(Bråtå, 2017b). Materialet som er presentert her viser at det er store variasjoner i 

fjellbygdene, hvilket gir grunnlag for mange varianter og et bredt utvalg av øl, og 

interessante historier knyttet til ølet og bruken av det.  

Øl – historisk et sentralt element i kulturen i norske fjellbygder 

Øl har vært en del av norsk og europeisk kultur i mange tusen år. Det samme gjelder 

drikker der korn eller malt har inngått som en av flere ingredienser, såkalt «Nordic grog» 

(McGovern et al., 2013). De gamle skikkene om bruken av øl, hvor naturgrunnlaget la et 

fundament, ble via Gulatingsloven tatt inn i lovsformat. I vikingtiden og middelalderen 

eksisterte det ulike typer øl, det var alkoholholdige blandingsdrikker og det var mjød.  

I de påfølgende århundrene trer de enkelte drikkene klarere fram som egne kategorier. 

Dette gjelder også i de sørnorske fjellbygdene. Litteraturen viser at ølet var sentralt i 

kulturen i disse delene av landet: Ølet fulgte den enkelte fra fødsel til etter død, i hverdag 

og fest. Ølet og øldrikkingen var knyttet opp til en rekke ritualer. Ettersom det var en 

begrenset mengde med korn tilgjengelig, som kunne brukes til mat eller til øl, kan den 

rituelle bruken av øl kanskje også ses på som en regulering av bruken av korn. Likevel var 

det forskjell på fattig og rik; noen hadde bedre tilgang på korn enn andre, og dermed mer 

og bedre øl. 

Over tid ser en at mange av ritualene og skikkene «overlevde» lengre i enkelte av 

fjellområdene enn i resten av landet. Det gjelder blant annet i Setesdalen, hvor en del gamle 

skikker overlevde til utpå 1800-tallet. Likevel er tendensen i fjellområdene den samme som 

i andre deler av landet: Over tid går øl fra å være et element i mange av livets faser til å bli 

en festdrikk. Gradvis blir øl borte fra ulike situasjoner hvor det tidligere var et sentralt 

element (Nordland, 1969), blant annet fordi prester reagerte mot drikking og fyll i 

gravferder. Endringen i drikkeskikkende mot slutten av 1800-tallet har trolig sammenheng 

med overgangen fra bondesamfunn til industrisamfunn, og at det etter hvert blir tilgang på 

tilstrekkelig med korn av god kvalitet via internasjonal handel og et bedre 
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kommunikasjonsnett. Da den gamle bryggingen av gårdsøl etter hvert stort sett døde ut, 

førte det også til at bruken av øl og ingredienser fra ølproduksjon i mat blir borte. Det 

gjelder maltet, mesken og vørteren samt bruken av øl i for eksempel grøt. 

Bygg – det viktigste ølkornet 

Bygg var det viktigste ølkornet i fjellbygdene, som i ølbrygging mer generelt. Det gir 

fjellbygdene et godt utgangspunkt, selv om en del av dem ligger marginalt klimatisk og 

dermed har en usikkerhet mht mengde og kvalitet på kornet. Den gang byggen var 

landsorter var det trolig stor variasjon på den byggen som ble dyrket i fjellbygdene. Salget 

av de kirkelige tiendebuene på 1700-tallet, fordi danskekongen trengte penger til 

krigføring, førte til et brudd i denne tilgangen til stedegent korn. Dette ble en særlig 

utfordring for fjellbygdene, fordi de var avhengige av et korn som var tilpasset klimaet. 

Danskekongens krigføring førte altså til en endring i norsk malt, på samme måte som at 

krigføring var en del av bakgrunnen for den økte vektleggingen av dyrking av humle – for 

å øke skattegrunnlaget (Nordland, 1969; Olafsen, 1910; Sveipe, 1936). 

Selv om det ble dyrket bygg i århundrene fram til midten av 1800-tallet var blandkorn et 

dominerende «kornslag» i mange fjellbygder (Bråtå & Lerfald, 2012). Blandkorn er blitt 

brukt til ølbrygging. Andelen havre i blandkornet økte dess lenger vestover en kom 

(Nordland, 1969). Sorteringsmetodene av kornet må imidlertid ha påvirket forholdet 

mellom bygg og havre i maltet fordi de største kornene som ble sortert ut, veggjerondi, 

trolig var bygg. Dermed ville trolig andelen bygg i blandkornsmalt øke. Fordelen med 

store korn er kjent også i dag. En rekke respondenter i det historiske materialet har 

framhevet at en ønsket det største kornet til ølbrygging fordi det ga det beste ølet. Det var 

oftest bygg. 

På den annen side har det trolig også fulgt med noe havre, og dels er det blitt blandet inn 

havre i maltet, særlig i de fjellbygdene som ligger lengst mot vest. En blanding av bygg og 

havre, slik som i vest, førte til et malt med ulik spiring og dermed kunne det bli lange groer 

på byggen – hvilket kunne påvirke ølet. Mye av groen falt likevel av under tørking og ved 

maling av maltet. Det er ulike oppfatninger av hvordan lange groer påvirket smaken; noen 

likte det mens andre ikke likte det. Atter andre mente at det ikke gjorde noen forskjell. 

Hammer (1774) skriver at blandkorn gir et godt øl, særlig når maltet blir lagret. Han 

kommer dessuten inn på et annet element, som dagens bryggere ved NIBIO har erfart, 

nemlig at korn som får ligge en tid gir et bedre øl. Mange av respondentene skriver det 

samme– det blir bedre øl av bygg som er lagret til utpå våren i motsetning til det som tas i 

bruk umiddelbart på høsten. 

Fra flere fjellbygder, og fra litteraturen, fortelles det at når de skulle lage et ekstra godt øl så 

brukte de et «homolkorn». Det var gjerne en annen type korn enn det de vanligvis dyrket 

og brukte i øl. På Vestlandet kunne det være rug, noe de også tilsatte i de øvre bygdene i 

Ottadalen når de skulle ha et godt øl. I dag dyrkes det ikke rug der, men på midten av 
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1800-tallet var blant annet Lom en bygd med omfattende rugdyrking – som de altså brukte 

i ølet. Et annet trekk er bruken av Thorebygg i fjellbygdene. Thorebygg er et nakenbygg 

som særlig ble dyrket i svedjer. Dette synes som et særmerket bygg for Norge, og det ga et 

«ottima birra» (Mitterpacher, 1784).  

Hvorfor en dyrket dette og i svedjer er uklart. På den ene siden gir svedjer en rik jord som 

dermed er velegnet for et kornslag som trolig har krevd mye næring, og dermed var 

velegnet for ølbrygging. Bygg dyrket i svedjer har også enzymer som er varmebestandig 

(Bjørnstad, 2010). En tredje mulighet er at svedjer er en form for «tilleggsjord» i områder 

hvor det er begrenset med vanlig landbruksland. Thorebygg er også dyrket på vanlig 

åkerland, men det framheves at det måtte være næringsrik jord. Det styrker teorien om at 

rik jord var viktig for dyrkingen av et korn som trolig hadde «mye energi».  

Vikingtiden – store endringer i ølbryggingen? 

Mye tyder på at vikingtiden førte til store endringer i ølbryggingen i Norge og at det også 

påvirka fjellbygdene. Dette var en av de rikeste periodene i norsk historie. Det var et godt 

klima, befolkningen og dyrkingsarealene økte og vi hadde en omfattende kontakt og 

handel med andre land (Johnson, 1948; Mikkelsen, 1994; Øye, 2002). Men vet lite om 

hvordan maltet faktisk ble tørket før dette, men Nordland (1969) antar at tørkingen skjedde 

i tørkekarmer i oppholdsrom.  Det hevdes at kjonene, som særlig finnes i Sørøst Norge, 

kommer iløpet av vikingtiden som følge av inspirasjon fra England (Nordland, 1969). Slike 

T-forma bygninger er kjent derfra allerede på 300-tallet (Nelson, 2005). Kjonene er bygget 

på en måte som gir en sterk røyksmak på ølet. Egne bygninger kommer altså i de mest 

stabile kornområdene, og i en periode da jordbruksarealet øker (Øye, 2002). Ifølge 

Nordland (1969) er egne bygninger for tørking av korn og malt noe en først og fremst 

finner i områder med mye korn.  

I det andre store kornområdet i landet, Trøndelag (Øye, 2002), etableres etterhvert sonnene, 

som hevdes å ha røtter i Irland (Nordland, 1969). Dette er også egne hus for malting og 

tørking, og i disse får maltet en markert røyksmak. I de sentrale sør-norske fjelldalene skjer 

tørkingen av maltet, og kornet, i eldhuset, badstua eller tørrstua, som er mindre bygninger 

som gjerne kombineres med annen aktivitet. Disse er gjerne konstruert slik at det ikke blir 

en direkte kontakt mellom kornet og røyken, hvilket fører til mindre røyksmak. Ifølge 

Nordland (1969) er badstuene en nyere type tørkingsmetode, som sprer seg innover i 

landet fra øst og sør. Disse påvirket ifølge han etter hvert oppbyggingen av kjonene ved at 

det ble et tett gulv mellom der det ble fyra og maltet, slik at det ble mindre røyksmak. Det 

ser en også i konstruksjoner av badstuer hvor røyken ledes ut av rommet for å unngå 

røyksmak. Det var i tråd med det som synes å være en mer «moderne smak» nemlig at en 

ønsket mindre røyksmak på maltet (Nordland, 1969). Spørrelistene viser at en i mange 

sammenhenger ønsker varmen fra fyringa, men prøver å unngå røyksmaken, selv om 

enkelte også liker den. I Valdres mente man at røyk var fordelaktig fordi det bidro til å 

bevare maltet, men de ønsket ikke røyksmak på ølet.  De var derfor forsiktige med fyringen 
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og det var viktig at maltet ikke ble brunt – det måtte bare tørke akkurat nok til at det kunne 

males. 

På bakgrunn av dette kan det hevdes at ølet før vikingtiden i en del områder var lite 

røykpreget, men at en i en del områder etter den tid får et øl med mer røyksmak, før det 

igjen blir en tendens til mindre røyksmak. Dette kan illustrere at stedegenhet, eller terroir, 

endres over tid. Videre at tørkemetodene gir grunnlag for visse hovedvariasjoner i landet 

mht øl og påvirkning av røyk, men med en rekke lokale forskjeller. 

Situasjonen på Sør- og Vestlandet synes mer sammensatt enn på Østlandet og i Trøndelag. 

På Vestlandet var det – også opp mot vår tid, en rekke ulike tørkemetoder: det var 

soltørking, tørking i karmer, kjoner, eldhus, sonn, bruk av tussa mv. Felles er at det ofte ble 

tørka mindre mengder med korn, fordi det var mindre korndyrking der. Vestlandet var 

preget av et kjøtt- og melkelandbruk i motsetning til de rike kornområdene i Trøndelag og 

Sørøst-Norge, med fjellbygdene i en mellomposisjon. Vestlandet har dessuten, siden i hvert 

fall Hansatiden, hatt en god tilgang til korn av god kvalitet eller malt via handel med 

utlandet. Samtidig brukte de i varierende grad havre som malt. Tilsammen gir dette 

grunnlag for store variasjoner i ølet. 

Einer, or, humle og urter som smakstilsetninger i øl 

Arkeologiske utgravinger fra både Norden og resten av Europa viser at det er brukt ulike 

typer tilsetninger i øl. Einer har vært brukt til mange ulike formål oppigjennom historien, 

f.eks. til desinfisering, som medisin, og som tilsetning til sterke alkoholholdige drikker. 

Spørrelistene og litteratur fra 1800-tallet viser at einer er mye brukt som tilsetning til øl, og 

at dette særlig gjelder fjellbygdene. Nordland (1969) hevder at einer først og fremst er brukt 

i de bygdene der de dyrket sin egen bygg, og hvor denne kunne variere mht mengde og 

kvalitet. Einer skulle da kompensere for slike svakheter ved at den ga ølet ekstra farge og 

smak, samt økt holdbarhet.  Fra noen spørrelister har vi skriftlige bekreftelser av dette. 

Nordland (1969) hevder at de historisk først brukte einer i rostekaret, og at einerlåg kom på 

et senere stadium. Videre at fordi det er lett å lage einerlåg, og fordi den uansett ble brukt 

til andre formål, som desinfisering, så tas den i bruk mange steder.  

Nordland (1969) hevder at bruken av einer i øl er et relativt nytt fenomen. Senere 

arkeologiske utgravinger, samt andre studier, tyder imidlertid på at man har brukt einer i 

forbindelse med ølbrygging i Europa i flere tusen år (Behre, 1999; Garshol, 2017; McGovern 

et al., 2013). Selv om det er stor usikkerhet, tyder altså mye på at einer har en lang historie 

som smakstilsetter til øl, og at den har hatt særlig betydning for ølet i fjellbygdene.  

Or er en annen smakstilsetter til øl i fjellbygdene, og andre steder. I fjellbygdene er det 

gråor. Or satte smak på ølet og ga det en mer rødbrun, og dermed attraktiv farge. Mange 

respondenter mener også at den fører til et mer holdbart øl, hvilket Olav Sopp (1933) sine 

eksperimenter også tyder på. Sopp (1933) spør også om or var en viktig ingrediens i 
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farmannsøl, et øl som fantes i middelalderen og som holdt seg godt på reiser. Or brukes i 

form av vedskier, gjerne ferske, i rostekaret. Den er også brukt ved at de strødde oreflis 

eller orebark i tønner slik at ølet skulle holde seg lengre. Låg av or og einer er kjent fra 

vestre deler av Valdres. Or bidrar til en lettere besk smak på ølet. I Kvikne i Skåbu ble or og 

humle brukt om hverandre ved at når en hadde dårlig med humle så ble or brukt som 

smakstilsetter. Det er ikke dokumentert bruk av or i andre europeiske land, men det kan 

være at den norske bruken er en etterlevning av en tidligere bred og eldre europeisk 

anvendelse (Bråtå, 2017a). 

Humle er en smakstilsetter som brukes over alt. Mange i fjellbygdene dyrket sin egen 

humle, men handel med humle har også en lang historie. Det utviklet seg sågar egne 

handelsmønstre knyttet til humle. For eksempel ble det dyrket mye humle i Hardanger. 

Den ble ført over fjellet til Kongsberg for salg på Kongsbergmartn, hvor f.eks. folk fra 

Numedal handlet humla til ølbrygging. På samme måte solgte folk fra Mjøsdistriktet, hvor 

det var en omfattende humleproduksjon, humle på Mørekysten. Over tid var det også en 

omfattende import av humle. Dyrking av humle økte også verdien av eiendommer. 

Verdslige og kirkelige myndigheter oppfordret derfor bøndene til å dyrke mer humle, slik 

at det kunne hentes mer fra skattlegging av eiendommene. Innføringen av matrikkelen i 

1661, og den senere skattlegging på bakgrunn av dette, ble gjennomført for å finansiere 

danskekongens gjeld i forbindelse med krigføring (Olafsen, 1910).  

Munkenes innføring av humle i øl på 800-tallet i Mellom-Europa er et skille innen 

ølbryggingen. Det endret trolig smaken på øl, fra et søtlig til et mer beskt produkt. 

Fordelene var likevel større enn ulempene, bl.a. fordi humle førte til et klarere og mer 

holdbart øl (Nelson, 2005). Dette påvirket også ølet i fjellbygdene, men marginene for 

dyrking er mindre der selv om noen humlekloner har tilpasset seg et kaldt klima. 

Alternativet kunne være å kjøpe humle, men det var for dyrt for mange. I europeisk 

sammenheng var det et spenningsforhold mellom bruken av ulike urter i form av gruyt, 

særlig pors, på den ene siden og humle. Humlen blir imidlertid over tid den dominerende 

av disse smakstilsetningene (Nelson, 2005).  

Det var bruk av urter, som pors, i ølbrygging i norske fjellbygder. For eksempel er det kjent 

en relativt omfattende bruk av urter fra midtre deler av Telemark på 1700- og 1800-tallet. 

Generelt ser likevel bruken av urter ut til å ha vært mest vanlig før humla blir dominerende 

utover på 1700-tallet. Hammer (1723) har en grundig beskrivelse av urter i ølbrygging. Det 

er likevel grunn til å stille spørsmål ved han som kilde i forhold til fjellområdene fordi 

Hammer trolig er mest påvirket av eldre mellom-europeiske skrifter om øl. Kanskje var or, 

einer og senere humle i de fleste tilfeller tilstrekkelige som tilsetningsmidler?  

Bryggeprosessen 

Framstilling av gårdsøl er basert på en del grunnleggende ingredienser og bruk av et 

bryggeutstyr, som ofte er relativt likt i ulike deler av landet, selv om det er regionale 



Fjelløl ØF-rapport 03/2018 

 

108 

 

forskjeller i utstyret (Nordland, 1969). Det sentrale er likevel hvordan ingrediensene ble 

kombinert, hvilket blant annet var avhengig av formålet med ølet: Til jul og til bryllup 

skulle det være et sterkt øl, mens slåtteølet skulle være svakere fordi det først og fremst var 

en tørstedrikk. Enkelte steder ble slåtteølet ikke humlet. Vi ser også at oppbevaringen av 

ølet, f.eks. om det ble lagret på tønner eller kagger påvirket det. Øl som ble lagret på 

kagger kunne ha mer kullsyre enn øl lagret på tønner fordi en «stadig åpnet nye kagger» 

(Bråtå, 2017b). Vi ser også at enkelte steder ble ølet hatt på tønner eller kagger før det var 

utgjæret, mens det andre steder ble helt utgjæret i gjæringskaret. Spørrelistene og det 

øvrige materialet, som i noen grad er presentert detaljert her, viser at det er mange 

elementer som påvirker ølet mht styrke, smak, farge, tekstur, karbonifisering mv. 

Koketiden på vørter er f.eks. en viktig faktor.  

Nordland (1969) og Garshol (2016b) har sett nærmere på i hvilken grad mesken og vørteren 

kokes eller ikke (dels med utgangspunkt i det samme materialet – nemlig spørrelistene). 

Når dette plottes på kart, som både Garshol (2016b) og Nordland (1969) har gjort, trer det 

fram geografiske mønstre, også i forhold til fjellområdene. Det er ikke enkelt å forklare hva 

som ligger bak dette mønsteret. Det kan f.eks. reflektere eldre typer av prosesser, som er 

borte i de fleste områdene. Ett eksempel er bruken av steiner i bryggingen i Bøverdalen, 

som er den siste dokumenterte resten av en svært gammel metode for ølproduksjon i 

Norge. Altså er det over tid en endring i prosessene, på samme måte som med 

ingrediensene. Hvorfor bryggere har gjort som de gjorde er uklart, men studier av 

bryggingen i Voss viser at grunnen til at de kokte vørteren lenge var at mengde og kvalitet 

på den varierte på grunn av ustabile kornavlinger. Derimot hadde de lett tilgang på ved, 

særlig or. Det ga et godt grunnlag for å konsentrere vørteren via koking. Det ga også ølet et 

visst røykpreg og en del ganger en lettere karamellsmak (Bråtå, 2017b). Dermed er vi over 

på at ulike prosesser påvirker ølet. Det ser en også i for eksempel regionale forskjeller i 

gjæringstemperatur. Det hevdes også at råøl gir et mer variert og smaksrikt øl enn øl basert 

på kokt mesk, og kokt vørter (Garshol 2015b).   

Hovedtendensen er at på østsiden av Langfjellene kokes mesk og vørter. Dette kan ha 

sammenheng med en videre utbredelse av denne metoden lenger sør-østover på 

flatbygdene. Vi finner ikke dette på vestsiden av Langfjellene. Hovedtrekket på den siden, 

særlig i indre deler av Hordaland og langs Sognefjorden er at vørteren kokes, men ikke 

mesken. Dette er fjordfjellbygder hvor en tradisjonelt dyrket eget bygg til ølbrygging, men 

hvor mengde og kvalitet har variert. Det kan ha ført til at en tok ut så mye vørter som 

mulig og heller kokte den inn, som illustrert fra Voss. Det har påvirket ølet. Koking av 

vørter, men ikke av mesk, finner en også i utkanten av Langfjellene i sør, i øvre Buskerud 

og noe omkring Mjøsa/Randsfjorden. Her kan det være andre mekanismer som gjelder, 

f.eks. om respondentene hadde dårlig råd og dermed bare hadde tilgang på mindre 

mengder korn eller av dårligere kvalitet. Når det gjelder koking av mesk så ble det ifølge 

en respondent fra Vågå bl.a. gjort for å «få ut dygdi». 
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Innen fjellområdene er råøl, altså at en hverken koker mesk eller vørter stort sett bare 

registrert på nordsiden av Langfjellene i Sør-Trøndelag og på sørsiden i Telemark. Selv om 

mesk og vørter ikke kokes så varmes de ofte opp. Det er også et tilfelle på Tynset. Råøl er 

også vanlig langs Sørlandskysten og ikke minst på Nord-Vestlandet, hvor det er 

dominerende. Garshol (2016b) nevner innflytelse fra Danmark som en mulig grunn til 

utbredelsen av råøl i sør. Nordland (1969) antar at mønsteret reflekterer et eldre mønster 

mht bruken av ild og varme væsker, dels knyttet til en del «overnaturlige forestillinger». 

Råøl i denne formen finnes også andre steder ytterst ved kysten. En forklaring kan være at 

dette er områder hvor en hadde så god tilgang på korn eller malt av god kvalitet via handel 

at det ikke var nødvendig å koke mesk eller vørter for å få ut mer av maltet.  

Relikte områder og prosesser  

Materialet viser også at en enkelte steder, særlig i fjellbygdene finner spor etter ølbrygging 

som skiller seg ut fra hovedtrekkene. Nordland (1969) mener at det finnes «relikte 

områder», altså områder der den eldre ølbryggingen overlevde. Der var det viktig å få fram 

smaken av maltet, og ølet var i liten grad eller ikke påvirket av or og einer. Etnedal er et 

slikt område. Det samme er Hemsedal. For Etnedal kan dette kanskje knyttes til en 

tradisjonell nærhet til Hadeland og rikere jordbruksbygder. En ser også trekk av dette i 

Sør-Fron, som er en rik jordbruksbygd. 

Fra Bøverdalen i Lom berettes det om bruken av «Gilesteinar». Dette er et eksempel på 

brygging med steiner, hvilket er en svært gammel metode og den som ble brukt før koking 

i kobber eller jerngryter. Den er historisk nært knyttet til råøl, hvilket er øl hvor mesk eller 

vørter kan være oppvarmet, men ikke kokt. Råøl er dokumentert på 1800-tallet flere steder 

i fjellområdene, og som metode brukes det også i dag, for eksempel i Hornindal. Det skal gi 

et svært smaksrikt og særpreget øl.  

 

  



Fjelløl ØF-rapport 03/2018 

 

110 

 

 

 



 

 

111 

 

13 AKTUELLE VARIANTER AV MALTKORN OG HUMLE  

13.1 Varde og Domen er de mest aktuelle maltkornene 

Helt fram til rundt 1900 var alle kornsorter her i landet det som kalles landsorter (Strand, 

1979). De sjølbestøvende kornartene hvete, bygg og havre, besto av et stort antall linjer med 

noe ulike egenskaper. Dyrking over lang tid på ett sted førte til at sorten tilpasset seg 

forholdene den ble dyrket under. Gjennom dette utvalget dannet det seg tidlige byggsorter 

i fjellbygdene og nordpå. Seinere sorter, som var avhengige av gode fuktighetsforhold, 

fantes på Sør- og Vestlandet. Andre sorter gjorde det forholdsvis best i leirjordsbygdene på 

Østlandet. På den måten ble sortene gjennom flere hundre år formet av naturen og 

dyrkingsteknikken. Landsortene hadde ikke spesielle navn, men de ble ofte oppkalt etter 

de gårdene som de kom fra. Det er få slike sorter som er bevart. En av dem er Dønnes fra 

Dønna i Nordland. 

Maskin, som ble godkjent som sort i 1918, er et eksempel på en reinlinjesort. Det vil si en 

sort der en over tid tar vare på de peneste og mest velutviklede aks i åkeren og 

oppformerer på bakgrunn av disse. Maskin har som nevnt dannet grunnlag for en del 

moderne maltbygg (Bjørnstad, 2010). Et annet eksempel er Jotunbygg som ble sendt ut fra 

Statens forsøksgård på Løken i Valdres i 1930. Den er utviklet fra landsorten Oppdalsbygg 

fra Oppdal i Sør-Trøndelag. Dette er således en sort som er særlig tilpasset fjellbygdene. 

Opp i gjennom årene har det i norsk kornforedling ikke vært lagt spesiell vekt på 

maltingsegenskaper. Det er derfor mer tilfeldig om både de eldre kornsortene og de nyere 

norske kornsortene er egnet til malting. Nyere sortsundersøkelser (Åssveen, Thomsen, 

Stubhaug, Bergjord & Eltun, 2015) viser da også at norske sorter er underlegne utenlandske 

spesialsorter til malting. Derimot viser eldre sorter med Maskin som foreldresort 

interessante kvalitetsegenskaper til malt. Særlig gjelder dette to-radssorten Domen, men 

også Varde. Domen og Varde har gitt høyest ekstraktutbytte og har kortest forsukringstid av 

de eldre sortene.  

Generelt gir de moderne maltbyggsortene høyere ekstraktutbytte enn de gamle sortene, og 

Quench utpeker seg som sorten med de beste maltingsegenskapene. En høy andel store 

korn er positivt med tanke på maltutbyttet for sortene. Det er ønskelig at en andel på minst 

90 % av kornene skal være større enn 2,5 mm. Kornstørrelsesanalyser viser at to-
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radssortene generelt har en gunstigere størrelsesfordeling enn seks-radssortene. Marthe og 

Quench er de beste to-radssortene, mens Arve har en større andel store korn enn de øvrige 

seks-radssortene.  

Hvis en ønsker et helnorsk malt med mer tradisjonelt opphav er Varde og Domen aktuelle 

sorter (Åssveen & Eltun, 2016). Varde er en forholdsvis tidlig seks-radssort som kan dyrkes i 

dal- og fjellbygdene, mens Domen er relativt sein og passer best på flatbygdene. Intervjuer 

på Voss viser at de først brukte Maskin i ølbryggingen, men at de senere gikk over til 

Varde. Den ble ansett som et bedre bygg til ølbrygging enn Maskin. De prøvde også 

Domen, men det var vanskelig å få det modent. Både Varde og Domen er stråsvake 

sammenlignet med mer moderne sorter og må ikke gjødsles for sterkt.  

13.2 Humle – varianter med bitterhet og aromastoffer 

Vekstkrav til humle 

Humla vokser meget rask på våren og om sommeren. Den kan vokse 9-10 m på en sesong 

og 20 cm om dagen. Om høsten ved lav lysmengde går humla i hvile. Før den kan 

påbegynne veksten på våren må planten ha en kuldeperiode med temperaturer under 4°C, 

men noe varierende mellom de forskjellige humleklonene. Humla er en kortdagsplante. 

Kritisk daglengde er i underkant av 15 ½ til 16 ½ timer og lys utover dette vil hindre 

blomstring, dog litt avhengig av klon.  Med kortere daglengde vil antall blomster avta og 

blomstringstidspunkt vil komme tidligere enn ved optimal lysmengde og planten vil gå i 

hvile. Ved lengre daglengde vil planten fortsette den vegetative veksten og kanskje ikke 

rekke å blomstre. Blomstringen skjer ofte rundt Sankt Hans fordi skuddene må ha en viss 

størrelse eller alder før de kan blomstre. Temperaturen kan også påvirke samspillet mellom 

krav til daglengde og blomstring. Under lavere temperaturer kan humlen blomstre selv 

ved lengere daglengde, mens blomstring kan bli hemmet ved en kombinasjon av høy 

temperatur og lange dager (Thomas & Schwabe, 1985). Det siste gjør også at humle kan 

blomstre og sette modne kongler i Norge tiltross for meget lange dager på sommeren.  

Humla finnes over hele landet der det er et godt nok klima. Humla har tilpasset seg ulike 

forhold og den finnes f.eks. så langt nord som Svanhovd. For å få modne humlekonger som 

kan brukes i et stedegent øl, og som ligner mest på det som var hjemmeavlet humle, er det 

en fordel med bruk av kloner som er tilpasset de aktuelle klimasoner. På den annen side 

har det gjennom mange hundre år også vært en omfattende handel med humle. 

Sammenligninger av humle i den norske samlingen med planter med danske samlinger 

viser imidlertid at det er lite sannsynlig at plantene i samlingen i Norge kommer fra 

Danmark (Solberg, Brantestam, Kylin, Bjørn & Thomsen, 2014). 

For å undersøke variasjonen i norsk humle ble det i 2000 samlet inn stiklinger fra hele 

landet og det ble etablert en klonsamling ved NIBIO. Disse ble dyrket fram og det ble 
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foretatt analyser.  Tabell 1 viser klonene fra fjellbygder, og steder relativt nær fjellet i Sør-

Norge. Det er også analysert en rekke andre kloner, som kan være aktuelle for norske 

fjellbygder. Det vises til Dragland (2004) for en mer fullstendig oversikt.  

Tabell 1. Humlekloner fra fjellnære områder i Sør-Norge, bitterhet og aroma.  

Sted Alpha, vekt % Eterisk ml/100g 

Bellingmo, Alvdal 4,9 0,80 

Vekkom, Ringebu 5,9 0,60 

Forr, Sør-Fron 4,5 1,05 

Bødal, Vestre Gausdal 5,0 0,75 

Svene, Numedal 7,2 0,65 

Viknes, Ulvik 2,5 0,30 

Hjeltnes Gartnerskole, Ulvik (1) 2,8 0,25 

Hjeltnes Garnterskole, Ulvik (2) 4,3 0,45 

Ramstaddal, Sykkylven 6,7 0,95 

Kilde: Thomsen (2017). 

 

I forbindelse med humle er det særlig relevant å vurdere innholdet av alfasyrer, som gir 

bitterhet og innholdet av eteriske oljer som er interessant i forhold til «aromatiske» humler. 

Tabellen viser at de klonene som scorer høyest på bitterhet kommer fra Numedal og 

Sykkylven, Vestre Gausdal og Vekkom i Ringebu. De mest aromatiske er fra Sør-Fron, 

Alvdal og Sykkylven. De klonene som scorer høyest på begge faktorene er fra Skjolden og 

Vestre Gausdal. Det vises til Børtnes (1997), Dragland (2004) og Thomsen (2014) for en 

detaljert gjennomgang av analysene av humle og dyrkingsveiledning. 
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Fjelløl 

 

Bruken av øl i fjellbygdene har mange fellestrekk med resten av landet. Mange av de eldre 

drikkeskikkene holdt seg likevel lengre der enn ellers. Bygg var det viktige ølkornet, men 

andre kornslag er brukt i tillegg for å gi et bedre øl. Sentrale ingredienser var einer, or og 

humle, mens bruken av urter synes mindre. Hovedtrekket etter Langfjellene er at mesk og 

vørter kokes på østsiden. I de vestnorske fjellbygdene er hovedtrekket at vørteren kokes, 

men ikke mesken. Råøl er registrert nord og sør av Langfjellene. I noen bygder, som 

Etnedal og Hemsedal, kan ølbryggingen være preget av en eldre tids bruk. Dersom en skal 

ha et «helnorskt» malt er Varde en seks-radsbygg som kan dyrkes i dal- og fjellbygder. 

Humle fra Numedal, Sykkylven, Vestre Gausdal og Vekkom i Ringebu har mest bitterhet. De 

mest aromatiske er fra Sør-Fron, Alvdal og Sykkylven. De humlene som scorer høyest på 

begge faktorene er fra Skjolden og Vestre Gausdal. 
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