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URTENS NEDSVALING

N3ar den bumlede Url ener endt Kogning pumpes til Nedsvalings
lokalerne, er den fuldkommen steril; men den blh'er. enerhaanden som
Afkolingen skrider frem. et særdeles godt Næringssubstrat for Mikroorga
nismer af forskellig Art, der paa dette Stadium, inden Gæren tilsættes,
er uden Konkurrence. og saaledes har Lejlighed til at formere sig o\'er
ordenUig stærkt; (Ol' de almindeligst forekommende Bakteriers Vedkom·
mende under Frembringelse af urene Lugt- og SmagstofTer (Sellerilugt)
Gfr. Side 64).

Det er derfor af slor Vigtighed. at de ved NedS\'aJingen anvendte
Ledninger og Apparater er konstruerede saaledes. at de med Sikkerhed
kan holdes rene, og at Tiden. der hengaar fra Urten har naael de for
Mikroorganismernes Vækst gunstige Temperaturer og indtil Gæren til·
sæltes, indskrænkes til del mindst mulige.

Nedsvalingen tager ikke alene Sigte paa at afkøle Urten til en for
Gæren passende Temperatur, men tillige paa al give den Lejlighed til
fra Lunen at optage m. der saalænge Urten er varm, forbinder sig
kemisk med visse Urtbestanddele, Inedens den ved de lavere Tempera·
turer simpelthen opløses i større eller mindre Mængde.

Begge disse Iltningsprocesser er af stor Belydning. Den kemisk
optagne Ilt hjælper med til at udfælde den saakaldte l'rub, og den
mekanisk opløste er nødvendig for Gærens normale Udvikling.

Til undergæret Øl. om h"i1ket der her foreløbig udelukkende er
Tale. nedsvales Urten saa godt som altid i Io Tempi. Den afkøles først
lil 40-60°, enlen paa Svalebakker, hvilket er langt det hyppigste. eller
i lukkede Beholliere med Koleilldretnillg. og derefter yderligere til Gæ
ringstempemtul'en 0_7° ved Hjælp af særlige Apparater.

Urten pumpes fra Humlesien gennem en ret svær, som oftest uiso
leret Kobberledning. der bor være ophængt i løse Bøjler eller hvile pau
Ruller, da den udvider sig stærkt under Postning og Dampning. Denne
Ledning udmunder enten paa SvalebakkerIle eller i den lukkede Beholder.

Syalebakkcrnc opslilles i et J;.okale, der bor ligge nær Bryghuset
for at undgaa lange Posteledninger. En passende Plads vil være i den
øverste Etage af Grerkreldcrbygningen. og jo fjernere fra infektiollskilder
(Korn- og Maltmagasincr. Masktørringsanlæg. støvende Veje, Møddinger.
og Frugthaver) desto bedre.
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En effektiv nengøring bør lel kunne iværksættes. og de fra Urten
slammende Dampe bør kunne fjernes hurtigt og uden al afsætte Fug
tighed pau Vægge eller Lon. Delte opunas ved gode AOobsforhold. VI;d
Valg af passende Materiale til Gulvbelægning (Asfalt pau Beton hør fore
trækkes rr~l1for Fliser eller ubeskyttet Cement) og ved Anvendelse af
holdbare Paasir)'gningsfarver lil Mur- og Træværk.

For at fremme Afkølingen og Dampenes Bortfjernelse er Væggene
med Undtagelse af de nødvendige Bærepiller erstaltet med Jalousier af
Træ. der kan aabnes og lukkes efier Beho,', og i de flesle Tilrælde
afgrænses Lokalet foro,-en af et højt Tag lUed talrige Aflræk (se Fig. I).

Selve Svalebakkerne er store c. 20 cm hoje Bakker, som del for
saa vidt vilde være bedst al fremstille af Kobber. som delle Metul besid.
der særlig stor Modstandsdygtigbed og Varmeledningsevne. Som Følge
af Kobberets boje Pris erstattes det dog næsten altid med Jem. der
anvendes som c. 5-6 mm s\-ære. undertiden gah'unisere<1e Pluder. Ved
Hjælp rlf underlagte T·Jern sammenniltes Pladerne Kant mod Kanl, saa
ledes at· Bakkens indre Flade blh'er jævn, for at Jette nengøringen, og
af SQIIHne Aarsag foretages Opbukningen af Side\'æggene puu en sandan
Maude, at skarpe Vinkler og Hjorner undgnas. For at give Lunen fri
Adgang under Bakkerne og herved fremme Afkølingen, anbringer man
dem et Stykke over Gulvbojde paa Jernfodder eller murede Fundamenter.
De skal have s\·agt Fald til et Hjørne eller til Midten. Paa det laveste
Sted anbringes en Ford)'bning, i hvilken AOobsventilerne for henholds
vis Url. Trub og Skyllevand har deres Plads. Til yderligere Fremme af
Fordampning og Afkøling er del almindeligt, at der Iii hver Bakke horer
et eller to Sæt roterende Vinger, hvis Drivaksler fores op gennem Muf·
fer i Bunden.

Arealet af de enkelte Svalebakker slaar selvfølgelig i et vist For·
hold tir Bryggenes Størrelse; men mere end c. 125 hl Urt paa hvcr Bakke
Cl' ikke hensigtsmæssigt, da der ellers. selv med el !'inge Fald til Aflobs
\'cnlilen, vil blive for slor Forskel paa Urthojden, der af Hensyn til den
tilsiglede Iltningsproces ikke bør overstige 8-12 cm. Med en genllcm
snitlig Urth0jde af tO cm vil hver hl Urt kræve 1 m· Flade.

Naar Urten postes oP. paa dc umiddclbart forud vel rengjortc Bak·
ker, llabnes Jalousierne. samtidig med at Vingerne sælles i Bevægelse.
Urtells høje Temperatur i Forbindelse med den kraftige Ventilation frem·
kaldcr da en stærk Fordampning, der aller har en hurtig Afkoling Lil
Følge. saaJedes at Temperaturen i Urten i Løbet af l-III. Time synker
til 50-60°. Derenel' stundses Vingerne. Jalousierne i Vindsiden lukkes
og Urten hldes i Ro ll.-I Time.

I den koghede Urt. som postes paa Bakkerne, findes opsleuuuet
Storstedelen nf de unde.. Kogninge.n med Humle udfældede Stoffer. og
paa Bukkerne finder en fornyet Udfældning Sted, dels som Følge af
Afkolingen, dels som Følgc af den i den ,'arme Urt stedfindende Iltning.
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KvælstofTrie EkstraktstofTer .
Protein.
Ætheroploselige Bestanddele
Cellulose
Askebestanddele.

Tilsammen udgør disse uopløste Sloffer i Urten den saakaldte Trllb, der
samler sig paa Bunden af Bakkerne som et graaligt Lag. Hvis alt er, som
del skal være, Coregaar Bundfældningen hurtigt og fuldstændigt. og Urten
"iser da en blank sort Overflade. Men undertiden bliver en Del af de
udskilte Stoffer nævende i Vædsken og gh-er den et rødligt leret Udse·
ende, hvilket peger he," paa utilstrækkelig lagret eller daarlig opløst
Malt, men ogsaa kan skyldes Fejl i Bryghusarbejdel.

Med den pau Bakkerne stedfindende Fordampning af Vand maa
naturligvis følge en Forøgelse af Ekslraklprocenten, som kan andrage
fra 0,5-1,5 % Balling. Dit ener Urtens oprindelige Styrke, Lufttempera·
luren og de øvrige Forhold, under hvilke Afkolingen finder Sted.

Den klare Urt lader lIHln gennem dens særlige Ventil og en fortinnet
Kobberledning løbe ned over Svaleapparalerne, og tilbage pau Bakkerne
bliver Truben som en graalig, vællingagtig Masse, hvis Sammensætning,
Konsistens og Mængde kan variere indenfor ret vide Grænser og særlig
bestemmes af den anyendte Malts Kvælstofindhold, Arbejdsmetoden i
Bryghuset, samt Urtens Ekstraktindhold. Som Eksempel paa Trubens
Sammensætning anføres følgende Analyse af Trub·Tørstof:

g

De 36 '/. hælstofTrie EkstraktstofTer skriver sig fru den Urt (3_6°/.
af det samlede Kvantum), der holdes tilbage mellem Trubens uopløse·
lige Bestanddele, og som det af okonomiske Grunde er nødvendigt al
indvinde i den videst mulige Udstrækning. I dette Øjemed skydes Tru·
ben af Bakkerne og ledes gennem en særlig Ledning udenom S,'aleappa
rflterne til en mindre Bakke, hvor den afkøles stærkt ved Hjælp af en
Koleslange, samtidig med at den eventuelt lunes ved Indblæsning af
steril Luft gennem en Rørkrans. Derefter HlIreres Urten fra gennem
Siposer af Bomuld, der ophænges paa et Stativ i et koldt Lokale. J::I
betydelig større UdbyIle kan dog opnaas ,'ed Anvendelse af Filterpresse.

Den indvundne Siposcurt er mere blank end den· normale Url og
har en noget lysere Farve. Dens større oploste Illmængde bevirker, at
den gærer meget kraftigt, og da den desuden altid indeholder forholds·
vis talrige. udviklingsdygtige Kim. er det formaalstjenligt. saafremt For·
holden€.' tillader del, al gære Siposeurlen. i separate Kar, rra hvilke der
aldrig tages Gær til Paasætning.

~fter byer Benyttelse maa Siposer resp. Filterstykker renses meBet
omhyggeligt. Siposerne tommes for Trubresten. skylJes med koldt Vand
og koges ca. '/, Time. h,·orefter de atter skylles. indtil Vandet løber
klart rra. Skal der hengaa længere Tid mellem hver Benyltelse. torres
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de paa et luftigt Sted. men da der selv under de gunstigste Forhold vil
kunne ud,·jkJe sig en Del Kim paa det vaade Slof, hor Poserne altid
skylles og udkoges P~Utny. før de atter tages i Brug.

I
It
I

l

_._-, ...
Fig. 1. Gær- og Lagerklelderbygnlnll.

Trubfillrets Hammer og Sier renses med varmt Vand og en sliv
Børste. og de som Fillermaleriale anvendte Bomuldsstykker ud,'askes og
steriliseres i en til delle Brug særlig konstrueret Vaskemaskine.

Umiddelbart ener TOIllJlingen rengøres S,-aJebnkkerne eventuelt under
Benyttelse af Kalkmælk eller andre Desinfektionsmidler. Hvis der ben·



Flg. 2. Overrisling:s.apparal.
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gaar længere Tid mellem de enkelte Bryg, bor de allid .. fskylles igen
lige føl' Brugen.

Svalebakker og iovrigt alle Apparater og Ledninger, der kommer i
Reføring med Url eller 01, overtrækker sig eOerhaanden med el Lag
s3akaldel ØI,t~ll, der kan "ære af noget forskellig Farve og Sammen.
sætning, men i del væsentlige er en Blanding af Kalksalte og en ringe
Mængde organiske Urlbestanddele. Saalænge delte Lag fremtræder med
en glat og baard O,'crflade, medfører del ingen Ulemper. men beskytter
h'ærlimod Urten og Øllet mod eventuelle skadelige Paavirkninger fra del
underliggende Materiale. Efterbaanden som Laget vokser. bliver det
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imidlertid ujævnt og man derfor fjernes fra Tid til anden ved Afskrab.
ning eller med kemiske Midler, hvis Art fastsælIes under Hensyntagen
til del underliggende Materiale.

Nye Bakker og saadanne. der i længere Tid har været ude af Drift,
bliver hyppigt Sæde for Hmdda""elser, der ved at indgaa blækagtige For.
bindelser med Urtens GarvestoITer kan give Anledning Lil Misfarvning og
Jernsmag. Delle forhindrer lllaD ved at overstryge Bakkerne Illed Jern
glasur eller lade et humlet Valid bryg gaa forud for den egcntlige Urt.

SnllcallParllter. For al fuldføre den anden og sidste Del af Ned·
svalingcn lader man som nævnt den klare Urt fra Bakkerne løbe ued .,
til særligc S,'uleapparatcr, der enten kan være lukkwl! eller aabni!. Af de
lukkede S)'stemer gives der talrige Variationer; men fælles for dem alle
er, at Urten lober inden i Kobberror. som udvendig omskylles af el
KuldelUedium bestaaCl1de af afkølet Fersk- eller Saltvand. Køleapparater
efter dette Princip er behæftede med flere Mangler. Dels er det vanske-

((>===._-
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ligt al rense de lukkede Ror og at kontrollere deres Renhed, og dels
kræver de en særlig Anordning til Indblæsning af Lun, for at Urten
kan faa Lejlighed iii al opløse den for Gærens Trivsel ønskelige 11t
mængde.

Hyppigere anvendt er de aablle Svaleapparnler, eller som de a!luin
de ligt benævnes O~rri!Jlin9Sapp(/rater.der er byggede ener det modsatte
Princip, idet Urten her nyder uden pau el System af Kobbcl'rør, gennem
hvilke den afkølende Vædske passerer.

Pau Fig. 2 er vist et saad3nt Apparat beslaaende af 5 X 5 parallele
Kobberror. Foroven findes en perforeret Rende. der fordeler Urten. san·
ledes at den flyder i en ensartet, rolig Strøm over hele KoJeOaden for
lilsidst at bli\'c opfanget i en Bakke med Afløb til Samlebeholder eller
Gærkar. Kølingen sker efter del almindelige Modstromningsprillcip, hvil
ket i delle Tilfælde betyder, at Kolevædsken ledes ind forneden. Som
Regel koles der med 8røndvand i de øverste og med nedsvalet Fersk·
eller SIlItvund i de nederste Afdelinger. Urtens Tilløb og Kolevædskens
Hastighed reguleres, indtil et i S:'lIulebakkens Aflobsrør indstukket TerTllO
meter "iser den ønskede Varmegrad.

Bereanlne at en Overrlsllnask81en Størrelse.

Der skal afkøles 60 hl Urt i Timen forst mcd Urolld,'and fra 80° tit 19- Oj(

dernæst med afkølet Ferskvand fra 19- til 6°.
Til Raadighed staar 100 hl Brond,':md i Timen, TenII). ti- og 90 hl afkølet

Fersk"alld, Temp. JO.
Kølerens Kobberror har (j(l 111111 udvendig oK :lt'I mm ind\'endig Diameter,

Som en simpel Hegning viser, faar Kolevandet (100 hil Timen) i disse en Hnslig
heIl af lidlover 1 1lI lir. Sek. I Almindclighed arbejder man med IInstighcdcll
1,0 - 1,25 m pr. Sek,

Den Varmemængde, som gaor u:ennem I m" Ko!eflode i Timcn for hver Grad
Urten er \'armere eod Vandet, er desto storre, jo IHlstigere Vandet bevæger sig
i Rørene. Den kao sælles til 1000 kg" \-ed oveooæ\'ote VandhasUghed, samt naar
der over h\'er Meter Apt)araUængde nyder mellem 12 og 18 hl Urt i Timen. En
mindre Urtmængde end 12 ht vilde ikke med Sikkerhed kunne brede sig over
hele Kolelladen, og en større :\Iæn)(de end 18 hl vilde gh-e et for tykt Urtlag
med Tilbnjelighed iii Stænkniog.

Hegner man i det foreliggende Tilfætde med 14 hl Urt pr. III i Timen, bli
ver Apjlllrnlels Længde (j(l: 14 = 4,:1 Ill.

DCll snmlede Vnrmem:cngdc, salli Urten nfj:liver ved al Ilfkoles fra SO- til Hlo
er (lt X 6000 -= 366000 kU", men hernf bruges til FOI'dnmpning 4-tO %, alt efle.·
Urtens Bcgyndelsestelllllerlltur. I det foreliggendc Tilfælde kan regnes Illed 8 -/0,
Tilbage bliver da 3GGOOO X 0,92 = 3JiOOO kg", som skal overfores gennem Køle
naden og oplages af 100 hl Vand, hvis Temperatur allsaa stifl;er med 33,7 tiI"4,io.

Tellll.eraturforskellen mellem Urt og Vand er da til at beg)'nde med

80 7 4.1,7 = 35,30 og lilsidst 19 7 11 -= 8° eller i Gennemsnit 35.3
2
"t 8 = 21,65-.

Der udkrævcs allsna en KoleRade paa 1~~~,6;j = 15,6 m". IIvert enkelt

Rør i AIIIlArllte1 har - idet man regner med Middeldiameteren 50 IIIIll - en

Kølellnde paa 0,059 Xz: X 4,3 = 0,8 m". Allsaa udkncves l:': = 19,5, d, \'. S. 20 Hor,
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For IHkolinøcn med Isvllnd stiller Forholdene sig SOIll følger:
Fra 19° Ul 6° afgiver Urten 13 X 6000 = 78000 kg-, Da fordampningen ved

disse TemlternlUrcr er uden Uetydning, skal hele denne Varmemængde OIJlages

af 90 hl Vand, hvis TemlKlrnlur sliger== 8,7· allsaa til 9,7·,

Temperaturforskellen varierer fra 19 -:- 9,7 <= 9,3° iii 6 -:- l _ 5·, l Gennem·
. 9,3+5 715.MlIl-:! .... , . 7_

Den nod\'('ndige Kolenade er altsaaa 1000><715 = 10,9 m", og Antallet af
10,9 ,

Ror 0,8 - 13,6, d. l'. S. ,.. Rør.

Det samlede Apparat ika I da have 20 + 14 = ~ Ror og bliver omtrent
2'. m højt.

Til Renligheden i det Lokale. hvori OvcrrisJingsapparnlerne har
deres Plads. maa man stille særlig slrænge Fordringer som Følge af
den store Overflade. Urten frembyder. samtidig med al den ved Ned·
gang i Temperaturen mister sin hidtidige Emc til at dræbe eller nrekke
mulig tilførte Kim.

Lokalet nUla derfor være let at holde rent. Væggene beklædes med
Fliser eller pudses glatte og oyerstryges med Emaillelak, der ogsaa an
vendes til alt Træværk. Den bedste Guh'belægning er Asfalt, der som
tidligere nævnt bør foretrækkes for Fliser, bvis SalUmenfojningsmate
dale let oploses i Tidens Lob ved Urtens Paa"irkning. Under selve
Nedsvalingen maa Døre og Vinduer være lukkede, og Gulvet holdes
fugtigt for al hindre Indtorring af de med Fodtojet indslæble Kim. En
udmærke I Foranstaltning er det at forsyne Lokalet med kimfri og nagt
opvarmet Luft (ca. 25°), der blæses ind et Stykke o"er Gulvhojde og
forlader Lokalet gennem Aftræksaabninger i Loftet, medtagende det fra
Urten stammende Overskud af Fugtigbed, der ellers vilde slan sig ned
som Vandl)erler paa Vægge og Loft. Den kimfri Luft produceres ved
Hjælp nf sædige Filtre, af bvilke det M611erske Luftfilter (Fig. S) er det
mest kendte.

Det bestaar uf 2 Kamre forbundne ved en Kanal, pan hvilken er
indskudt en motordreven Ekshuustor. Udenluftell suges ind i forslc
Kumlllcr A, hvor grovere Urenheder frafiltreres, blæscs videre gennem
del nndct Kammer 8, som indebolder et System af kimtætte FiHsække
saml en Damplyre, og lIaar endelig gennem en Knnal lil Svalerummel
i kimfri og tilpas opvarmet Tilstand. Naar Filtrct staar ubenyttet og
afkøles f. Eks. ved den ugentlige Afbrydelse i Brygningen, er en Stcri
liscring Ilødvendig, forinden det atter tages i Brug. Dcnne iværksælles
ved, nt mtln lukker Spjældcnc Klog K3 , aabner Spjældet K, og derefter i
nogle Timer yed Hjælp af Ekshaustoren lader opvarmet Luft (90_100°)
cirkulere gennem sidste Kammer B.

Lukkede Snlebeholdere. For omtrent et halvt Aarhundrede siden
blev det, særlig gennem Pasteurs og Emil ehr. Hansens Arbejder, klar
lagt, at Ho\'edmællgden af de saakaldte 0Jsygdom1l1e skyldes lndblan-
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Fil. 3. Muli"n LuftlIlter.
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ding af fremmede Organismer i Kulturgærell. Og ener al sidstnævllte
Forskers Relldyrkningssystem havde vundet Indgang i Praksis, gik
Bestræbelserne ganske naturligt ud pan at holde den i DriOen indsatle.
rene Gær fri for Infektion længst mulig. Et Led i disse Bestræbelser
var Svalebakkernes Ombylning med lukkede Beholdere, i hvilke Urten
ikke kommer i Beroring med kimholdig Lun.

Paa daværende Tidspunkt blev Faren \'ed Lufiinfektioner i bøj
Grtld overvurderet. Senere Undersøgelser har vist, at der. naar ikke gan

ske særlig ugunstige Forhold gor
sig gældende, ikke er nogen Ri
siko forbunden med Anvendelse
af aahne Svalehakker. saafremt
Afkølingen pan disse ikke nuar
længere ned end 50-60°. Ved
disse Temperaturer vil nemlig
de fra Luften tilforte Kim enten
dræbes eller i alt Fald svækkes
i en saadan Grad. at de ikke
uaar at komme Iii Ud"ikling for
Gærpaasætningell.

B y Det sk,yldes derfor ikke s..'Ia

~[=?(~~)f3r~,.,~~ meget Frygt for Luninfektioner
~ :'I'I"lii"C.iilj·I:I"jl·' ':A som visse med Brugen forbundne

;.~ ~!~i~ . t:Ir.~fft.:lF~.J.r:-:lr:r. Fordele. at der stndig llnde luk·
:','::::: !m:~: f~ ~r/ ':'1'·~~~~~~~'ftl' kede Beboldere i Drift.

~ ','.'_,'_,',p"_Ul_',_'__ ',_I',' \,"l'''''/'' l. '" "" Paa Svalebakkerne varierer
saavel Tiden, der hengaar, in
den Urten uaar den ønskede
Temperatur. som Størrelsen af
den stedfindende Koncentration

indenfor ret vide Grænser. alt efter Luftens Temperatur og Vindstyrken.
l den lukkede Beholder kan Nedsvalingell derimod altid, uafhængig af
de atmosfæriske Forhold, tilendebrin,.;:es indenfor en ganske bestemt
Tid, fordi det som Kolcmedium anvendte Brøndvand praktisk lalt hM
samme Temperatur Aaret rundt, ligesom Urtens Svind ved Fordampning
er betydningslos og i 'll1e Tilfælde konstant. En andcn For'dcl er den
delvise Genvinding uf den koghede Urts Varme. der overføres til Køle·
vandet og derved gør delle anvendeligt i Varmtvandsanlægel.

Af Mangler kan anføres. al Luftningen af den varme Urt
Anledning til Vanskeligheder og derfor altid maa tilpasses ved
Forsøg i hvert enkelt Tilfælde. Trubens Afsætning er heller
god som pau Svalebakkerne.

Den første lukkede Nedsvalingsbeholder. det ble" konstrueret af
Brygger V~It~1I i MarseilIe, er i Tidens Løb forbedret en Del. Pau Fig. 4
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Fig. 4. Vellen·AI1Ilarat.
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ses en Skitse af et moderne Apparat. der heslaar af en lukket. cylindrisk
Jernheholder forsynet med Mandehul, indvendig Kobberkolespiral. Vund.
slandsglas, Termometer (T) samt de nødvendige TiI- og Afgangslednin.
ger. Urten afkøles i Løbet af c.,. )1/. Time til 50° ved Hjælp af Brønd.
vand og luftes samtidig med filtreret. kimfri Luft. der indledes gennem
en Rørkrtms hvilende paa Bunden. Naar den ønskede Temperatur er
na3et, lukkes for Kølevandet. og Luftningen gennem Urten standses.
men i Stedet for sættes der Luft ind over Urtens Overnade, medens den
slaar i Ro i ca.
I t Time.

Som Folge af
det hoje Uttlag
kan Truben ikke
sætte sig fuldstæn
dig i dette for·
holdsvis korte
Tidsrum, og for
at bøde paa denne
Ulempe kan man
lade Anobet ske
gennem el knæ
bøjet Ror (se Fig.
4), der bærer en
nedad,'endt Si,
som stadig holdes
i Overnaden ,'ed
Hjælp ar en Kob·
bersvommer.

l)aasætlllngskar (se Fig, t) er Samlebeboldere ror den nedsvalede
Urt, rremstillede ar SUl1l1ne Malerialer som Gærkarrene og ortest rum.
mende et helt Dryg. De anbringes i Reglen saa bøjt, at Urten kan løbe
rra dem ned i de egentlige Gærkar, I Paasætningskarrene tilsættes Gæren,
som man Inder virke i 12-24 Timer, det vil i Reglen sige til begyn
dende Skumdannelse, inden Urten lukkes ned i Gærkarrene. Den væsenl·
ligsle Fordel ved denne Arbejrlsmaade er, at man opnaa.' en kraftigere
Gæring som Følge ar den ved Nedlobet stedfindende Bevægelse og Luft·
ning samt cn renere Gæring, rordi en Del Trubbeslanddele og dode
Gærceller bliver tilb3ge i Pll:lsætningskarrel som Oundrald.

15



URTENS GÆRING

Gerl.llgsteorler. Den alkoholiske Gæring har allerede fra et meget
tidligt Tidspunkt af Menneskehedens Historie været kendt og benyttet
til Fremstilling af Vin og olligoende Drikke. men dens egentlige Væsen
forblev gennem lange Tider en Gaade. Vi maa helt op til det )7. og 18.
Aarhundrede. for Forskningen pas dette Omraade gh'er nævneværdige
Resultater, og som særlig bemærkelses"ærdigt fra denne Tidsperiode skal
det nævnes, at LnuwcnllOck 1680 i sit ret primitive Mikroskop iagttog
Gær som smaa runde Kugler, og at det 1789 lykkedes for Looouiu at
paavise Sukkermolekulels Spaltning i Alkohol ol( Kulsyre. en Opdagelse.
der nORet senere fuldstændiggjordes ,-ed. al Gay-Luuac randt Vægt ror
holdene, ener hvilke denne Sonderdeling finder Sted.

Omkring 1836 fastslog Oere Forskere omtrent samtidig, at Gær bestaar
af encellede Svampe, som fik Navnet Saccharomyces (Sukkers vamp). Fra
samme Kreds uf Biologer udgik den Hypotese, at Gæringen skulde være
uløselig knyttet til Livs"irhombeden, medens den ældre Anskuelse, som
na,'nlig hævdedes af den berømte Kemiker Liebig, gik ud paa, at de
herhen horende Processer var af rent kemisk Nutur.

Gennem talrige overbevisende Forsøg lykkedes det tilsidst Pasteur
at paavise Livsvirksomheden som Grundlaget for enhver Gæring og der·
ved at bringe den vitalistiske Teori til Sejr; men paa den anden Side
hllr senere Undersøgelser ,-ist, at de for Gæringen karakteristiske kemi·
ske Omdannelser ikke er direkte afhængige af den levende Celles Til·
stedeværelse, men ogsaa kan fremkaldes ved Hjælp af et eellefrit Udtræk
af den pangreldende Organisme. Dette forklares ved, at saadanne Udtræk
indeholder visse i de levende Celler dannede EII::ymer, og at det cr disse,
rier bevirker de kemiske Omsætninger.

Tanken, al opfaLle Gæringen som en enzymatisk Proces, blevalle·
rede 1858 fremsat af i\1. TrGllbe, uden at han dog førte noget Bevis for
Higtigbeden af sin Teori. og denne var i Virkeligheden saa godt som
glemt. da B. Bucllller i Aaret J896 udførte sine berømte Forsøg med Gær·
cettelGfl. Denne blev fremstillet ved. at vel udvasket Ølgær reves sammen
med lint K,"artssand og Infusoriejord. Hen'ed sønderrives Celle,'æggene
af Sandet, og den udflydende Saft danner med Infusoriejorden en pIa·
slisk Masse. der i en Lærredspose underkastes et meget højt Tryk. Den
derved udvundne, I)'segule og saa godt som cellefri Pressesan indeholder
praktisk talt alle Gærens Enzymer og blandt andre ogsaa det før BIIC'"
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2

Kul·
+2 COs

2 Molekuler
sy...

+ 88 Vægtdele
+48,9

Ilerl Forsøg ukendte. egentlige Gæringsenzym ZlInwu, der spalter for·
gærbart Sukker Iii Alkohol og Kulsyre. .

Ho\'edbelingelserne for at Gæren kan frembringe en normal Gæring.
nemlig en gunstig, sukkerholdig Næringsbund, en ,-is Mængde fri Ilt
samt en passende Temperatur. er i udpræget Grad til Stede i den \'el
forberedte, bumlede Url. Den frie Ilt er ikke nogen ahsolut Linbetin
gelse for Gæren, men den fremmer i hoj Grnd Celleformeringen. som
derfor hovedsagelig finder Sted under Gæringens første Del. indtil den
mekanisk opløste Ilt er opbrug!. Den egentlige Gærings\·jrks0!'1hed er
derimod ikke betinget af fri lils Tilslede,'ærelse. men fortsættes. nnar
denne er forsvundet, med roroget Kraft af de nyskable og zymaserige
Celler. Først fluar Gæren har omdannet eller forbrugt en i de forskellige
Tilfælde varierende Mængde af Urtens Ekstraktstoffer, hører dens Virk·
somhed efterhaanden op.

De Faktorer, SOIll betinger Tidspunktet for Gæringens Afbrydelse,
saasom Urtens Koncentration og Sammensætning, den anvendte Gærrace
og Gæringstemperaturen, vil blive omtalt under den praktiske Gæring og
f:lar ingen nævneværdig Indflydelse paa de Hovedlinier. efter hvilke
Gæringsprocessen forløber.

Den humlede Urt indeholder vekslende Mængdcr af visse bestemte
Stoffer. og vi vil nu - saa vidt gørligt - følge de Forandringer. som
de vigtigste af disse Forbindelser lider under Gæringen. idel vi for
Anskuelighedens Skyld gaar ud fra en rt med nedenfor anførte Eks
traktsammensætning, der dog h"erken er almengyldig eller udtømmende.
Saaledes er der r. Eks. ikke taget Hensyn til de fra Humlen optagne,
specifikke Stoffer. der kvantitath,t spiller en meget ringe Rolle men dog.
som det senere skal ses. bar stor Betydning for Gæringsbilledel.

Omtrentlig Sammellsalning af humlel Urt, Ekstrakt.

Invertsukker 7,0 Dele
Horsukker 3,0
Maltose 60.5
Dekstrin og nærstaaende Forb. . 22,5
Kvælstofholdige Stoffer. . . . 5,0
Askebestanddcle.. , , , 2,0

100.0

Dcl vigtigste Gæringscnzym er som nævnt ZYIIIUltll. der spalter
MOllolaccharider til paa det nærmeste lige Dele Alkobol 0R Kulsyre efter
følgcndc Ligning:

C8H1I0, """ 2 CsH:.OH
I Molekule Mono- 2 Molekuler Ætyl-
saccharid alkohol
180 Vægtdele ,.,. 92 Vægtdele
100 CII 51,1
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liwerISlIkker er en Blanding af Druuukker (Dckstrose, Glucose) og
Frugtsukker (Fruktose, Lævuiose), d~r begge er Monosnccbarider og kan
forgæres direkte, hvorimod Rørsukker og Atal/ose. som horer til de S~la·

knldte Disaeeliarider med den almindelige Formel C1IHIlOU ' først man
omdannes lil MOllosaccharider.

Dette besørges af 2 andre Enzymer nemlig lllw.rtast og Malfase, der
spalter henholdsvis Hørsukker og Maltose Lil 2 Molekuler Monosaccharid
under samtidig Optagelse af el Molekule Vand.

Invertauns Virkning:

CuHnOII+H.O = C,HuO,+C,H1,O,
Rørsukker Druesukker Frugtsukker.

Invertsukker

Mall(uens Virkning:

CnHnOIl+H,O = 2<1H 110,
\'andfri Druesukker
Maltose

Betegnelsen Dd:slrin og ncr.rstaaende Forb. dækker over en lang Hække
Kulhydrater, der hovedsagelig opslaa.l' som Mellemprodukter, naar Stivel·
sen under Brygningen spaltes af Diastaseu til Dekstrin og Maltose.

Af disse Mellemprodukter er de Stivelsen nærstaaende Amylooebtri
nu uforgærbare, heller ikke de stærkere omdannede Erytilrodebtrinu og
AcilroodeJ.-driner kan forgæres af de almindelig forekommende Gærarter,
hvorimod enkelte af de saakaldte Jl1atiodeJ.-strinu lader sig forgære ener
forudgaaende hydrolytisk Spaltning af særlige Enzymer, der sammen·
falles under Fællesbetegnelsen Dekslrinaser. og som dc forskellige Gær
arter besidder i noget forskellig Grad.

Urtens kvælstofholdige Stoffer er i det væsentlige en Blanding, af
Proteiner, Albumoser. Peptoner, Amider og Aminosyrer, og da gennem·
sllitlig '/, af Gærens Tørsubstans bestaar af Kvælstofforbindelser, udgar
disse Stoffer et uundværligt Materiale til Opbygning uf de nye CeJler.

F. Eilrticil IHlr ved sine i 1907 offentliggjorte Arbejder panvisl. at
Gæren kan udnytte de i gærende Vædsker indeholdte Amillosyru paa
følgende Muadc: Aminosyrerne, der er organiske Syrer med den kurak

I
teristiske Atomgruppe CH·NHs , spaltes under samtidig Optagelse af et

I
COOH

Molekule Vand og Udskilning af Ammoniak og Kulsyre, saaledes at en
I

Alkohol med den karakteristiske Atomgruppe C lItOH bliver til Rest.
AmmOlli3kcn deltager sammen med kulstofholdige Atomkomplekser fra
Kulbydrateruc i Opbygningen af Gærcellens Proteinsubstans, medens
Kulsyren og den danllet:le Alkohol diffunderer ud i Vædsken.

I



Ravsyre

CHll·COOH
I +NH.+CO,
CHt,COOH

eHa CH.
,/
CH

eH. +CO,+NH.
I

CHIOH

Optisk aktiv Amylalkohol

CH. CsH li
/

CH
I

= CH.OH+CO,+NH,

Optisk inaktiv Amylalkohol

CH,·COOH
I
CH,
I

CH·NHz+O ll
I
COOH
Glulaminsyre

eH. CH.
'J
CH
I
CH. +H,O
I
CH·NH.
I
COOH

lsoleudo

eH. C,H,
/

CH
I
CH·NH.+H,O

COOH
Leucin
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Disse 2 Amy/alkoholer udgør Hovedbestanddelene i den saakaldle
Pust/olie. der opstaar som Biprodukt ved de vigtigste Alkoholgæringer
og foruden de to nævnte indeholder mindre Mængder af andre højere
Alkoholer r. Eks. Bulyl. og Propylalkohol.

Ifølge EhrUcb skal der under 01gæringen dannes c.,. 0,2 % Fusel
olie beregnet pau Urtens Ekstrakt.

Utvivlsomt spiller de af Aminosyrer dannede Alkoholer en ikke
ringe Holle for Øllets Smag og Lugt.

Ravsyre. der dannes under Gæringen i en Mængde af 0,4-0,6 DID af
Urtens Tørsubslans, angives at opstaa paa lignende ~'I:lade af Amino·
syren G/utcHllinsyre under samtidig Iltning:

Som Eksempel anføres Spallningen af 2 meget almindelige Amino
syrer nemlig uudn og lIoleuei,,:

Urlekstraklens askegivelIde Bestanddele, der stammer fra Malt, Humle
og Brygvand, er af stor Betydning for Gærsvamrten, der i Lighed med
de højere Planter fordrer visse mineralske NæringsslofTer. Som absolut
nødvendige anses Kalium, Magnium, Jern, Fosforsyre og SlXJlI/syre, og af
disse er igen Kali og Forfors)'re særlig vigtige, idet Gærens Aske gennem·
ganende indeholder henholdsvis 30 Ofe og 50 °l. af disse 2 Bestanddele.

"

I

j
•
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Men iovrigt "il der i normal Urt altid rindes tilstrækkelig mineralsk
Næring i en for Gæren lettilgængelig Form.

Foruden allerede nævnle Gærings- og Slofskifleprodukler indeholder
Øllet altid Spor af Eddikesyre og ret betydelig Mængde GlyurilJ (1-3 "o
beregnet pua Urlekslrakt). Dannelsesmaadcn for disse Io Sloffer har
været Genstand for en !lække Hypoteser. Sikkert er del, al de dannes
paa Bekostning af Sukkeret, og følgende af Neubero opstillede Ligning
giver en megel sandsynlig Forklaring p:! jeres .9pslaaen:

2 C,HIlO, + H,O = C,H,OH + CH.COOH + 2 C.HaO. +2 COt

Sukker Alkohol Eddikesyre Glycerin Kulsyre

Denne Form for Gæring giver sig kun i ringe Grad lilkende i ri.

mere derimod i Va..>dsker med ringere Brinlionkoncenlration og stærkest
i svagt alkaliske Vædsker (Pli = 8-9).

De i det foregaaende anførte Ligninger for de kemiske Hoved·
processer under Gæringen maa kun tages som Udtryk for Slutresultatet
i h\'ert enkelt Tilfælde, thi i Virkeligheden foregaar de forskellige Spalt.
ninger ikke direkte, men gennem en Række Mellemled, der dog kun til
Dejs er sikkert paaviste. Det vi kalder for Zymase, er i O\'erensstem
melse hermed ikke et enkelt Enz)'m, men derimod et Kompleks af
Enzymer. Jovrigt synes ifølge de nyeste Forskninger Gæringens Enzym
kompleks at være væsentligt det S3mme som det Enzymkompleks, der
- under Iltens Medvirkning - betinger den almindelige Aanding.

En enkelt Forsker (Lindner) bævder endogsaa, at den alkoholiske
Gæring udgør det forsle Trin af enhver Aanding. Mangler Ilten, standscr
Processen her, d. \'. s. med Dannelsen af Alkohol og Kulsyrej i modsat
Fald indtrædcr det vi kalder Aanding, idet Ilt og Alkohol sammcn med
andre simple Forbindel~cr tjener til at opbygge Legemssubstuns, (Fedt,
Protein, Kulhydrater), medens Kulsyren udskilles.

Til Anskueliggorelse af de Forandringer, Urtekstrakten lIndergaur,
anføres en Sammcnligning af dens omtrentlige Sammensætning før og
efter GærinRcn. Hel·til bør dog bemærkes. at klin ca. 1/, af den udvik
lede Kulsyrc findcs i Øllet (anført i Parentcs), medens Hestcn cr und
vCRct under Gæring og Lagring. (Se Tabcllcn Side 21).

SllfJcharolllcterot og dets LlnvclIdclse. Saccharometcret (Fig. 5) er
en FI)'dcvægt bestaacnde llf en slank, luftfyldt Glascylinder a, S0111

opeftcr fortsættcr sig i en mcd Skala forsynet Spindel b. og forneden i
en hæRsolvfyldt Beholder c, hvis Vægt holder det' flydende SacclHlro
meter i opret Stilling, Beholderen c udgor tillige i Forbindclse med el
Hør og Skala, der strækker sig op indeni Cylinderen a, el Termometer,
ved Hjælp af hvilket man kan korrigere Allæsninger. der foretages udenfor
Normaltemperaturen 17,5°.

I)et almindelig benyttede Balling'ske Saccharol11eter indstilles paa
en Horsukkeroplosning. Man lader forst Instrumentet flyde i destilleret

•



Vand ved 17,5° og afsætter Nulpunktet ved Vædskens Over·
Onde. Derp:HI. bestemmer man Beliggenheden af Delestregen
20 ved i Stedet for Vand at anvende en 20 °/._holdig Oplos
ning af Rørsukker og deler san Skalaen mellem disse lo
Punkter i 20 lige store Dele. der hver for sig s\'arer iii l 0/,
Balling. Ved Hjælp af yderligere Delestreger kan man i Reg
Ien aflæse 0,05 %.

Anvendt i Urt angiver Ballings Saccharometer med til·
strækkelig Nøjagtighed for praktiske Formaa!, hvormange
Gram Ekstrakt der Hndes i 100 Gram af Urten. men fuldt
nojagtigt er detle ikke, fordi Urtekstrakl ikke har akkural
Sllnllne Vægtfyldc SOlll Horsukker. Del bor erindres. ni 113M
man med Ballings Saccharomeler finder, at en Urt indehol·
der f. Eks, 13.2 % Ekstrakt, betyder detle i Virkeli,::hcden
kun, ::lI den har salllIne Vægtfylde som en 13,2 % holdig
Rorsu kkcropløsn ing.

Dc vigtigstc Hegler for Saecharometerels Brug er følgende:
Den paagældelldc Urt eller Ølprøve skal saa vid I muligt

være klar og lIlaa ikke indeholde Lufl- eller Kulsyreblærer.
Det veiaflorrc<ie Saccharometer fores et Par Gange hurtigt op
og ned i Vredsken for at mulig vedhængende Lufthlrerer kan
blive fjernede, ll\'orcflcr man forsigtigt lader det synke ned i
Lige\'æglstillingcl1, uden at den ikke neddykkede Del af Spin
delen befugtes. Endvidere er det af Vigtighed, at det \'ed
Undersogeisen al\\"endte Cylinderglas staar lodret, saaledes at
Saccharomeleret kan flyde frit.

10 .," Url

O
O

1.00
2,09

O.S:>
0,14
S,IS
2.98

(~ll. 0.37)
0,25
0,04

'PO'
0,02

a

Q.

10,00

FIl(. 5. Sac
ch.romet~r.

O
O

10,00
20,90

'.00
1,40

31,SO

29,80

t:ner Gæringen

100 G"'1n
Ekllrllkl·
'.nlor

0.7
O.,
6,05
2.2S
0.00
0,20

7.00

'.00
60,50
22,50

'.00
2.00
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Før Gæringen

100 Gram -1--
Eblrllkl' 10 'jo t'rl

'øntor

.
2,50
0,40

'PO'
... I_~·.':--1-_:":'.."._ 0.2

1.lt 100,00 I 10,00 I 100,00

Ekstra kt bestanddele

Gly«rin.
Ra,..yre.
Eddikesyre
Fuselolie.

In\'uuukker. ,
Rønukker.
MaltOle
Dek.trln og nltrlt••ende Forb.
KvæblOrholdlge Stoffer
AskebesUnddele.
Vlullnd
I\ubyre. ,



Vlcgtcn af Vandel.

Flg. 6. An_nlng af Saccharometet'.
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Rundt om Saccharometerets Spindel vil Urtens eller Øllets Over.
flade'ikke være plan, men trække sig et Stykke op ad Glasset, som vist
i Fig. 6. Man kan derfor tænke sig to ~1aader at aflæse paa: tn/tll ener
Linien a, hvis Skæringspunkt med Skalaen kan iagttages ved, at øjet
holdes et Stykke lavere end Overfladen, saa at man ser skraat opad
igennem Vædsken tller fra oven ener Linien b. Man maa paa Forhaand
vide, til hvilken af disse Aflæsningsmaader Skalaen er indretlet. l Reg.
len anvendes Aflæsning fra oven, b,'orved man bl. a. opuaar den Fordel

al blive uafhængig af Vædskens Gen·
nemsigtighed.

Saccharometerets Angh'elser er
kun korrekte ,red Normaltemperatu·
ren 17,5°. Arbejder man ved højere
Tempe':3.tur, har Vædsken som Folge
af den stedfundne Udvidelse lavere
Vægtfylde, hvorfor Saccharometeret
synker for dybt og altsaa viser for
la,'t. Om"endt vil det ved Tempera.

A turer under 17,[)0 vise for højt. J Prak-._._"" ,

sis er det for besværligt altid at bringe
Vædsken, der skal undersøges, paa
Normaltemperatur, og man nøjes der-
for med al arbejde ved en nærlig
gende Temperatur. og aflæser saa paa
Korreklionstermometerel, hvor meget
man skal lægge til eller trække fra
den fundne Værdi.

Naar del drejer sig om at beo
stemme en Urts Ekslraktindhold med
særlig stor Nøjagtighed, som f. Eks.

ved Ekstraktbestemmelser i Byg, Malt eller Raafrugt eller ,red grund
læggende Bestemmelser af Udbyttet i Bryghus eller Gærkælder, ben)'tter
man den nøjagtigere Fremgllllgsmaade at bestemme Urtens Vægtfylde ved
Hjælp uf Pykllomeler og derener udlede del tilsvarende Ekslraktindhold
ved Hjælp af eksisterende Tubeiler (l. Bind, Side 219). Den pyknome
triske Bestelllmelse kan imidlertid som Folge af de nødvendige, fine
Vejninger kun udføres paa el Luboratorium.

El Pykllometer bestaar afen c. 50 cm' rummende, med Sideror forsynet Glas
flaske., i Il\'is Ilnls der som Prop er indslebct ct i '1.- inddelt, nnlrnrerkcnde Ter
mometer. For Bnlgen bestemmes en Gang for alle Vægten af Apparatet, tomt og
fyldt med Vand ved 17,5-. En Urts Vægtfylde raas ved, at dens Vægt i Pykno
meteret ved 17,5- dh'ideres med Væglen af del S3mme Rumfang Vand.

Ekscmllcl: Vægten af P)'knometer fyldt med Vand. . = 91,839 gr
loml . . . "'" 36.107 •

- 5/$,7:12 Ar
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Eksempel:

Oprindelig Urlekstrakl.. p - 10,64 Ofo B.

Tilsyneladende Ekstrakt. m'" 2,94 . •

Virkelig Ekstrakt.. n;&" 4,44 . -

'r', I d d F ' d p-7'-m 00 10,64+2,94 00 2 'I
I syne a en e orgærmgsgra =-p-'] = 10,64 -) =7,4 o

V'kl' F ' d _p-7'-n 00 10,64-7'-4,44 100 '83"
Ir e Ig . orgærmgsgr:l - ·1 = . - :l II

P 10,64 ' ,

l Tahellen lIndes Vægtfylden 1,0538 at S\'llrC til J3,W el. HIllIiog.

Da det ikke nllid lykkes at trærre Temperaturen 17,5- udrr-gncs for hvert

Instrument en Korrektionsskala, som angiver hvormange Milligram, der kaI

tillægges eller fradrages Urtvægten for hver 1/,.-, Temperaturen er henholdsvis

højere eller hl\'ere end Normallcmpcrnlurcn.

Siden 1918 er man i Tyskland gaoel over til at bestemme Urtens Vægtfylde

\'ed 20- med Vandets Vægtfylde ved 4- som Udgangsllunkl. Tillige lages der Hen

syn til Opdriften, idel Vejningen tænkes henfort til det lufilomme Rum, og end·

videre er de ballingske Sukkertnbellcr blevet erstllltet med dc sllukaldle Plafo.

labt:lIu. $accharometre indslillet ener delle System viser 0,07-0,1 ", hojere end

Ballings Instrument og en Maltanalyse ca. 1", mere Ekstrakt end \'ed den lid·

ligere anvendte Metode, et forhold der bor tages i Betraglning ved Indkøb af

Malt rra de pallgældende Lande.

Fore"ærtngsgruden. Under Gæringen formindskes Urtens Vægtfylde

derved, al Ekstrnkt eOerhaanden forbruges. Skete der ikke andet, vilde

Sacebarometeret stadig kunne vise den gærende Urts saude, eOerhaandell

aftagende Ekstraktindhold. Men i SLedet for den forbrugte Ekstrakt

dannes i Vædsken Alkohol, som har lavere Væglfylde end Vand, og

som derfor yderligere nedsætter Vægtfylden. I gærende Urt eller i Øl

"il Saccharometeret derfor ikke ,-ise den lJirktlig tilstedeværende Eb

Irakl, men en IilsYlleladcllde Ekdrakt, som altid er mindre end den

virkelige.
Den lJirblige Ekslrakl kan man finde ved at inddampe en bestemt

Vægt mængde Øl LilomLrent Halvdelen ved svng Varme og derener til·

sælle destilleret Vand indtil den oprindelige Vægt atler er naa'el. Ved

denne Operation er Alkoholen bortskaffet og den virkelige Ekstrnkt kan

derpaa bestemmes paa sædvanlig Mande.

Ved Forgærillgsgraden forstaar lUan den procentvise Mængde af

bortgæret Ekstrakt, og i Analogi med o\'enstaaende taler Illan OlU til

syneladende og lJirkelig Forgæringsgrad, af h,-ilke den førstnævnte altid

er den største.

=- 97,999 gr
= 36,107 •

== 61,892 Kr

med Urt .Vægten ar Pyknomeler fyldl
tomt.

Vægten af Urten., , .

Urtens V:cgtrylde = ~ = 1,0538.
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Alkoholmængden kan med tilnærmet Nøjagtighed udledes af fol
gende Ligning:

Alkoholprocenlen A = (p+m) X0,42. Eller i ovennævnte Tilfælde
A - (10,64 -;- 2,94) x 0,42 = 3,23 Væglprocent Alkohol.

F'orgæringsgradcn (tilsyneladende og virkelig) kan bestemmes pau
el hvilket som helst Stadium af Gæringen. Særlig vigtige er Gærkældu
Forgær;"gsgrad~n, bestemt ved Hovedgæringens Slutning. Logcrkælder-For.
gærillgsgradtfl. bestemt ved Øllets Tapning og E:nde{orgærulgsgradtfl. den
hojeste. man kau opnaa. oaar de )'dre Forhold er de gunstigst mulige
(2-3 Dages Henstand med kraftig Gær ved ca. 25° under jævnlig
Omrystning).

Glfrkælderens Indretning. En Luntemperatur af ca. 5° kan regnes
for passende i et Under-gæringslokale. og til Vedligeholdelse af en saa
lav Varmegrad er kunstig Køling paakrævet den længste Tid af Aaret.

Kulden tilvejebragtes tidligere udelukkende "ed Hjælp af Naturis,
hvis Bjergning og Indbringelse i Bryggeriet var forbundne med slore
Omkostninger, der yderligere blev stærkt forogede i Aaringer. hvor
Isdannelsen herbjemme svigtede, og Forsyningen derfor maaHe hentes
fra nordligere Lande.

Brugen af Naturis '-ar desuden ledsaget af talrige andre Ulemper.
Kjeld rene, der nødvendigvis maaHe lægges under Jorden, \'ar vanskelige
at holde tørre og fri for Skinl1ueldannelse, og selv med meget store
Jsbeboldninger var det næsten ugørligt at gennemføre Sommerbr)'guin.
gen med godt Resultat. Øllngeret maaHe derfor i det væsentlige oparbej
des i den kolde Anrstid, og selv med denne Indskrænkning kunde det
i varme Somre hænde, at Lagerkældrenes Temperatur steg langt over
det tilladelige. Endvidere var i disse Tider snavel Gærrendyrkning som
Øllets Filtrering og Pasteurisering ukendte. og Hesullatet blev da ogsaa,
at seht de mest velledede Br)'ggerier undertiden fik store Kalamiteter
at kæmpe med.

I Aarel 1879 indrørles Kuldemaskinen i dansk llryggeridriO, og
lllltildnRs findes der vel næppe her i Landet el bio I nogcnlunde slorl
Undergæringsbryggeri, som ikke bcsidder et Køleanlæg.

Paa Lokrdileler, hvor der el' særlig let Adgallg Iii Isforsy"ing, ses
det gamle Nalurissyslcm dog endnu af og til i Brug, enten alene eJler
kombineret mcd et mindre Anlæg til kunstig Køling, og som Følge al'
Isoleringsteknikkens Fremskridl kan saadanne Lokaler nu OgS~Hl hygges
over Jorden. Fig. 7 viser et Snit af en saadan Gær- og Lagerkældcr
bygning. der tillige indeholder Lokaler Iii Øllets Neds\'aling.

I fuldt moderne Bryggerier anvcndes udelukkende kunstig Køling,
der giver het)'dclig større Sikkerhed paa alle Punkter, og som tilmed i
de fleste Tilfælde er billigere i Drift. Fig. I viser et moderne Anlæg
i Længdesnit.

For at indskrænke Kuldeforhruget er en god fJoltring af de afkølede

•



Lokaler nødvendig. og den vil i alle Tilfælde være en særdeles god
Kapilalanbringelse. Tidligere var det meget almindeligt at opmure Vægge
og Loft med hule Rum, idel man søgle at udnytte Luftens daarlige
Varmeledningsevne. Erfaringen bar imidlertid vist. at denne Metode ikke
er særlig effektiv. fordi Luften ikke forbliver slillestaacllde i Mellem
rummene, men h'ærtimod kommer i livlig Bevægelse som Følge af de

25

forholdsvis store Temperaturforskelle i Yder· og Indermur. En Udligning
af Temperaturen med paafølgende Kuldetab vil derfor ikke kUllne und·
gaas, og Systemet \'irker saaledes stik imod Hensigten. Bedre er del al
uclfylde Hulrummene med ue/førret Tøruelmul eller endnu bedre Illed
Hisskallt!.r eller Korksmul. Men det bedste Isoleringsmateriale lil delle
Brug er dog Korkpladu fremstillet af Korksmul med Asfalt som Binde
middel. En 50 cm l)'k Mur med 2 Lag 6 cm Korkplade indvendig og
fornoden Afpudsning isolerer betydelig bedre end de tidligere BIl\:endle
melertykke Mure. Gulvet maa selvfølgelig ogsaa isoleres og i Særdeles
hed, dersom det ligger over uafkølede Lokaler tiler direkte paa )ord-
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o\'erfladen. StaaT Grund\'andet højt, er en særlig omhYRgelig Isolering

nødvendig. Som Grundlag kan da lægges 21 cm Slaggebelon (I Del

Cement, 2 Dele Grus og 6 Deje Slagger), derefter 3 cm Korkplade i

Mortel efterfulgt af 6 cm Beton (t-3) og til Slut 4 cm Asfalt med for

nødent Fald Lil Afløbene. De i VæSKen anbragte Korkplader skal stOla i

Forbindelse med Pladerne i Loft og Gulv. saaledes al hele Rummet er

omgivet af en Korkkappe (Fig. 1).

OennelUgau~k.oefflcleDten,det "il sige det Autal Varmeenheder

(kgj, der pr. Time passerer gennem l m' Væg af l Meters Tykkelse,

Ilanr Forskellen mellem den ind- og udvendige Temperatur er 1°, varie

rer meget betydelig for de forskellige Bygnings- og Isoleringsmaterinler.

Nogle af de i denne Sammenhæng vigtigste G. K. anføres:

Mursten

Beton
Granit og Sandsten

Træ
Asfalt
Fugtige Sl:lgger
Torre
Tort Sand.
Fugtigt Torvesmul

Tort
Korkplade med Asfa1t

0.6 kgO

1.3
1.0
0.1
0.4
0.3
0.13 
0.3 
0.4 
0.12 
0,05 •

t7t
K= ' o.s.\'.

~+~+~
g g, g,

K., Antal Kalorier. som passerer l m~ Væg pr. Time.

t = ud\'endi~e (højeste) Temperatur.

t10: indvendige (Ia\'este)

v. VI' v, = Vægtykkelse i Meter.

g, gl' 9 , = Gennemgangskoerficienten.

Besparelsen ved en Korkpladeisolalion fremgaar af nedenstaaende

Eksempel. Følgende Formel anvendes for en Væg. bestaaende af nere

forskellige Materialer:

a. Uden Isolering. Et Gulv i en Lagerkælder bestaar af 0.15 III

Beton + 0,02 lU Asfalt. Kælderluftens og Jordens Temperatur. er hen·

holds\'is 0° og 10°. Der vil da pr. Time og ml gan følgende Antal Kalo

rier fra Jorden ind i Kælderen:

10+-0 606k'
0.15+0.02- • g.

1.30 0,40



,
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b. Med Isolering. Samme Gulvbelægning som ovenfor med el Indlæg
af 0,12 m Korkplade. Antallet af Kalorier. der passerer, hliver i delle
TiJrælde:

10 -;- O ~ 3,9 kg•.
0,15 + 0,02 + 0,12
1,30 0.40 0,05

I sidstnævnte Eksempel bliyer den aarlige Besparelse pr. I()() m'
(J Aar'" 24 X 365 =- 8760 Timer):

(60,6 ~ 3,9) x loox 8760 ~ 49.669.200 kg·.

Koster 1000 kg' Kr. 0.03. beregnet encr en Brændselspris af Kr. 30,
pr. I, bliver Besparelsen pr. 100 m'

49669,2 X 0,03 = Kr. 1490,08.

Er EkstraudgiOerne til Korkindlæget ca. 2800 Kr. pr. 100 ml udgor
den aarlige Besparelse saaledes

14002~~ 100 = 53 'I. af Anskaffelsessummen.

Af Qvenslaaende fremgaar Isoleringens økonomiske Fordele. men
agsaa i zymoteknisk Henseende spiller den en Rolle ved at modvirke
Nedslag af Fugtighed paa Væggene i tilstødende varmere LokaJer eller
llaa selve GærkælderCIlS Vægge og Lon, Ilaar Temperaturen udenfor
synker ned under c.'l. 5°.

Gærkælderen bygges saa rummelig, at der kan blive bekvem Adgang
til Karrene, hvorved IngUagelsen af del gærende 01 le Iles, og Renlig.
heden bedre lader sig kontraHere. Højden er som Regel 4-5 nl, Illen
retter sig iøvrigt noget efter den anvendte Kartype. Væggene beklædes
helt eller delvis med hvide Fliser eller overstryges Illed Emaillelak.
Hvidtning, der falder noget billigere ud, anvendes ogsaa en Del, men
for at undgua Skimmeldannelse maa man stadig forny Kalklaget. Del
kan anbefales at lilsælIe Kalkmælken en mindre r..fængde Monlanin (el
Fluorpræparat), der er desinficerende og tillige har en vis tørrende Virk·
ning. Den bedste Gulvbelægning er Asfalt med rigeligl raid lil Afløbene,
der altid bor være forsynede med Vandiaase.

Ledninger eller Luflkanaler fores aldrig over Gærkarrene. og delle
gælder i Særdeleshed Kulderør, fordi disse under en eventuel Afdrypning
vil kunne tilføre det gærende 01 talrige sk3delige Kim.

/JirtJ,:Ie. Sollys er skadeligt for saa,'ei Gærsvampen som de fleste
andre Mikroorganismer, hvorimod spredt Dagslys er uden hemmende
Indflydelse pau Gæringens normale Forlob. Vinduerne anbringes derfor
saaledes, at umiddelbar Solbestraaling er udelukket. Saa"el Vinduer s~)Jn

Dore og Ventilationslemme bor være dobbelt,. af Hens~'n til !sole·
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ringen, ligesom Adgangen til Kælderen som Begel sker gennem eu For·
kælder (se Fig. 7).

LuflafkullllgclI. Som nævnt holdes Lunen i Gærkælderen omkring
5°, og denne Afkøling er paakrævcl, da Gærkarrencs udvendige Sider
eJlers til Stadighed vilde drive af Em som Følge af det gærende Øls
forholds\'is lave Temperatur (6_10°). Kølingen iværksættes i Alminde·
lighed ,'cd Hjælp af Kolebatterier, der ophænges under Lonel md/em
Karrækkerne, og gennem hvilke kan ledes afkølet Salh'and, men som
ogsaa kan ,'ære indrettet til direkte Ammoniakrordampning. Sidshlæ\lnte
Metode er den mest okonomiske og meget effektiv, men som Polge af
Faren ,-cd C"cntuel1e Hørsprængninger giver man aOe Salh'andskolin·
gen Fortrinnet.

l mindre Bryggerier, som ikke arbejder i fortsat Orm. bruges det
undertiden at give Sah,'andsledningerne i Gærkælderen særlig slore
Dimensioner, saaledes at der i Batterierne kan opmagasineres tilstrække
lig Kulde iii i nogen Tid at gore Kælderens Afkøling uafhængig af
Maskinens Gung.

Endelig kun Afkolingen foregaa ved kold LI/fl. der fremstilles ved
at en Ekslmustor suger Lunen fra Kælderrummet gelmem et Kolekam
mer og atter blæser den ind i Kælderen gennem et Kanalsystem. I Kole
kammeret er opstillet en Række Rorlyrer. der indvendig gennemstrøm
mes af afkølet Saltvand og udvendig o"errisles med sanllue Kolemedium
ved Hjælp af en kontinuerlig arbejdende Pumpe. Ved at passere denne
saakaldte /)(lade Køler befries LuCIen for Støv og Kim, den slærke Afkøling
bevirker al Fuglighedsgraden nedsættes. og den inlime Beroring med
Snlloplosningen har en Nedgang i Kulsyremængden iii Folge.

Man kan ogsaa foretage LuCIens Hensning og Afkøling hver for sig.
I delte Tilfælde bliver LuCIen paa sin Vej til Kælderen førsl renset i
eL Regnbad og derener afkølet og torret ved nt )lassere el System af
Køleror.

Koldlllftsystcmet har mange og store Fordele, og naM det ikke
bruges i storre Udstrækning, end Tilfældet er, lilan Grunden søges dels
i den forholdsvis dyre Drift og dels i Konstruktiollsvanskeligheder sær
lig med Hensyn til den ligelige Luftfordeling, lHUlr Kældrelle ligger i
forskellig Hojde eller spredt i Ilere Bygninger.

Na~lr Tempei'lltllren i det Fri synker under ca. 5°, kan Afkolingen
af KælderluOen sp~lI'es, idel man giver Udenluften Adgang Iii Lokalerne
i passende Omfang.

011c15 Køling I Karrenc-. Ved Gærcellens Virksomhed udvikles
Varme, og skal Hovedgæringen kunne tilendebringes med tilfredsstillende
Resultat. er det nødvendigt at regulere den gærende Urts Temperatur.
som ikke bor overstige 10_11°. Den i dette Øjemed paakrrevede Afkø
Iiug kan iværksættes paa forskellig Vis. Hvor Kælderkølingen fore~a3r

ved Loftsbalterier mellem Karrene. kan man ved al variere Gennem-

,
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\'enUlatloIlCIl. Øl absorberer meget let fremmede LuglstofTer. der
selv i smaa Mængder kan foraarsage daarlig Lugt og Smag. men naar
de almindelige nenlighedsregler overholdes. vil det i et yelindretlet
Gæringslokale ikke \'olde Vansketighed at holde Luften frisk. For at
spare paa Kulden kan man derfor indskrænke Ventilationen til at bort·
skaffe de store Mængder af Kulsyre. der udvikles under Gæringen. Kul·
syren, der er ca. halvanden Gang saa tllng som Luften, samler sig for
Il'insvis yed Gulvet og forsvinder til Dels gennem Afløbene, men naur
Gæringen er paa sil højeste, maa man træffe særlige Forall'staltninger for
overhovedet at kunne opholde sig i Kælderen i længere Tid ad Gangen,

Det simpleste er a! slippe Ku!s)'ren ud i det Fri gennem Ventila·
tionslemme nær Gulvfladen og samtidig give UdenlunelI Adgang en kor
tere Tid vcd Aabning af enkelte Døre ellcr Vinduer. Ved underjordiskc
Gærkældere ellcr hvis det gærende Øls Rumran~ er særlig stort i For
hold til Luftrummet, er denne Ventilationsmaade utilstrækkelig. og Kul
syren maa i saadanne Tilfælde fjernes \'ed Hjælp ar en Ekshaustor.
Ogsaa paa delte Punkt har Koldlunsystemet en Fordel. fordi det til~ader

en separat Udblæsning af Kulsyren fra h\'er enkelt Kælderafdeling.

gangsbastigheden af den paagældende f\ole"ædske ogsaa nogenlunde
beherske Temperaturen i Urten; men denne Metode forudsætter for al
'-ære rationel, al Urten i de forskellige Kar i samme Afdeling trænger i
lige høj Grad til Arkoling. Dette er imidlertid ikke Tilfældet, hl-is rlen
i disse Kar befinder sig pau forskellige Gæring stadier, og desuden kan
Karrenes Plads, Forskel i Neds\"alingstemperulur og den anvendte Gær
give Anledning Lil ret store Variationer i Gæringsforlohet og dermed i
Kuldebehoyet.

Det bensigtsmæssigste er absolut al forsyne hver enkelt Gærings
beholder med Koleforanslaltlling. Hvor Koldluflsyslemel er i Brug, kan
Øllets Temperatur nedsættes \"cd Paablæsning af kold Luft fra en over
K3rgangen liggende Luftkanal. forsynet med stilbare Spjæld udfor hvert
Kar. Almindeligst er del at forsyne Karrene Ined fortinnede KQbberkølere,
der kan have nere Former (Rørkolere, Tas":~kølere o. s. v.), og gennem
hvilke ledes afkølet Fersk- eller Saltvand. Af Hensyn til mulige Utæt
heder foretrækkes i delle Øjemed Ferskvand, der afkøles i en sæl'lig
Fordamper og sættes i Cirkulation ved Hjælp af en Pumpe (se Fig. t).
Til· og Afgangen for Køle\'andet bør forbindes med Hovedledningen
paa en smldan Maade. al Dryp fra eventuelt utælle Samlinger falder
udenfor Karret

Har Ferskvandet en Temperatur af tO. kan man regne. at der pr.
Minut udkræ\'es ca. I Liter pr. 35 hl K:1Tindhold. Staar 1000 bl Urt i
Gæring. vil Forbruget pr. Time derfor andrnge:



Paa hvilken Mande Luftningen end sker, maa den n0dvendi~'is i
aJle Tilfælde. hvor Udenlufteos Temperatur er højere end Kælderens,
være ledsaget af et Kuldetab og fortsættes derfor ikke længere end højst
nødvendigt. Men Ventilalionen kan tillige. naar Udenlunen er særlig ,'arm
og fuglip; og ikke afkøles. forinden den naar de kolde Lokaler. give
Anledning til Emdal1nelser pan Vægge. Loft og Karrenes Sider. Hvis
Fugligbedsnedslagel paa Hvælvingerne bliver saa kraftigt, al Drypning i
Karrene kan befrygtes. maa der træffes Foranstaltninger til Borlljernelse
af Vanddraaberne f. Eks. ved Aftørring med Svampe c. L

GærLnl;sbcholdcrc mon opfylde Io Hovedrordringer: de ma3 være
fuldstændig indifferente overfor den gærende Urt og maa lel kunne bol
des rene, sanledes at de ikke selv ener længere Tids Brug bliver Arne
sted for fremmede Organismer. Karrene Rumfang slaar naturligvis i
et vist Forhold til Bryggenes Størrelse; men jo storre Beholdere. der i
det enkelte Tilfælde \'ælges. desto bedre bliver Udnyttelsen af Kælder
rummel Store Kar. hvis Højde dog ikke af Hensyn til Gærens Bund·
fældning bor overstige ca.2m. giver tillige mere ensartet Gæring, mindre
Arbejde og Svind. formindskel Infektiol1sfare og lavere Anskaffelsespris
pr. hl Gærrum.

De forskellige Materialer, der anvendes. opfylder langtfra i lige høj
Grad de nævnte Fordringer.

Trækar var indtil Midten af forrige Aarhundrede omtrent det eneste
brugte og benyttes endnu i stor Udstrækning. Af Træarter, som afgiver
Gærkarmaterinle, kan nævnes Eg, Lærk. Cypr~$ og Fyr. Det amerikauske
Pilch-pi,,~, der paa Forbaand skulde synes særlig velegnet som Følge af
sit store Indhold af Harpiks. er tværtimod ikke heldigt. da det bar Til
bøjelighed til at madne paa de indelukkede Flader.

Kun det mest udsøgte og vellagrede Kernelræ bør au vendes, og
eventuelle Knaster. der særlig forekommer i Fyrretræ. maa omhyggeligt
udskæres og erstattes med vel tilpassede Træskiver.

Det ubeskylLede Træ kan afgive Smag til Øllet og indsuger i sine
Porer Urt og Gær. der vanskeligt lader sig fjerne eller sterilisere. Det er
derfor nødvendigt at forsyne Træet med et Beskyttelseslag, som ikke
paavirkes af Øllet og ej heller meddeler dette Lugt eller Smag. Mest
anvendt hertH er Sheilak, l>araffin og forskellige Sorter Beg.

Hvilket af disse Stoffer man end anvender, man Træel være godt
gennemlørrel. da det paagældende Lag i modsat Fald let skaller af eIJer
danner Blærer. De I nogen Tid lufttørrede Kar opvarmes derfor umiddel
bart for Paastrygningen, og denne 0p"armning foretages meget bekvemt
ved HjælJ) .lIf en Varmlurbma$kin~. Karret dækkes med el Laag og veo
des. den varme Luft indblæses gennem en Aabning i LaaRet og gaar ud
ad den opadvendte Bund\'entil, medtagende Fugtigheden. Slaar en saadan
Maskine ikke til Raadigbcd. kan den erstalles af smaa tmnsportaple
Kobbæl.:l.:mer. Umiddelbart ener Ophedningen foregaar Paaslrygningen.

n
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Lakerede Kar stryges 3 Gange med Shellak, og lil rM"Sle- Paæilr}'g.
Iling fortyndes Lakken med stærk Vmaand. da den ellers for hurtig bliver
tyk som Folge af Varmen og derfor vanskeligt trænger ind i Træet. Før
hver ny Paustrygning mna del foregaaende Lag ,'ære fuldkommen tørt.

Para(fintrillg kan. naar Talen er om nye Kar. udfores ,'cd. at de
enkelte Stayer og Bundstykker d)'ppes i smeltet Paraffin (Temp. ca. 170°),
m~n denne Behandling ledsages ofte af en vis Deformering af Træet,
hvorved den senere Samling af Karrene bes\·ærliggøres. Det simpleste er
ligefrem at kaste den smeltede Paraffin mod Karrets Vægge, hvorved den
trænger et Stykke ind i Træet og lukker alle Porer. Overskuddet af
stivnet Parartln fjernes derefter enten Illed ell Siklinge eller ved )'der
(igere Op"armning og opsamles til fornyet Brug. En tredie Metode er
at indsprøjte Parartlnen ved Hjælp af et lignende Apparat, som anvendes
til Fadebegning (S. 91), og endelig kan Paastrygningen foretages med
en bred Pensel og Overfladen senere jævnes med en Blæselampe. Ho,-ed
sagen er, at Paraffinen trænger godt ind i Træet og ikke sidder paa
Overfladen som et tykt Lag, i hvilket I\engøringsredskaberne let vilde
frembringe farlige Infektionsgruber.

B~gsorltr, fabrikerede specielt til Gærkar, gaar i Handelen under
mange forskellige Betegnelser (Mammut, Sluamil, Zobellac o. s. v.). Hoved
bestanddelen i de fleste er Paraffin og deres P:13str)'gning sker derfor,
naar anden Brugsmaade ikke udtrykkelig er angivet, ener de o,·en·
nævnte Principer.

Før Brugen bør de forskellige Paastrygningsmasser underk:lstes en
Prøve. Paraffin skal være af den størst muli$(e Hanrdbed med el Smelte
punkt, der ikke bor ligge væsentlig under 58--60°. Ved Opvarmning
med cone. Svovlsyre paa Vandbad i 1 Time maa den højst antage en
gullig, men derimod ikke en brltlllig eller brunligsort Farve. Ved nogle
Dages Henstand i 5 °l. Alkohol maa Paramnen ikke afgive petroleums
agtig eller anden fremmed Lugt eller Smag til Vædsken. Sidstnævnte
Prøve, der ogsaa kan anvendes pan Begsorterne, er ikke altid tilstrækkelig
fin. En anden og meget skarp Prøve udfores som folger: Nogle rene og
tørre Flasker overtrækkes indvendig med ca. 5 gr af det paagældende
Materiale, henstaar i 24 Timer f-yldte med koldt Vand, udskylles nogle
Gange og fyldes tilligemed et Antal ubehandlede Kontrolflasker med
liltreret, helst lyst øl. Samtlige Pral'er henstilles pan et ikke for vannl
Sted og sammenlignes derener med f. Eks. en Uges Mellemrum. Enh,'er
selv nok saa ringe fremmed Smag eller Lugt vil paa denne Mande give
sig lil Kende.

Paa Karrenes ind\'endige Side afsætter den gærende Url lidt efter
lidt el Lag ØlSlen, der ikke skader, saalænge- det kun fremtræder som
en jævn Hinde; men eOerhaanden som Tykkelsen bliver større, faar det
ofte Tilbøjelighed lil Afskalning og Grubedannelse, og seh'om den yderste
Omhu ud"ises ved Karrenes Rengøring, kan det i Tidens Løb ikke und-

I
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gaas, at Træet pau sine Sleder flosser eller endog afgiver større eller
mindre Splinter. Disse Forhold forøger i høj Grad Jnfektiollsfaren. og
gor del til en tvingende Nødvendighed at forny det ind\'cndige O\'crlræk
encr kortere eller længere Tids Forløb. Ved normal Drift kan lakerede
Trækar bruges ca. l Anr, medens Paraffin· og BegIrIgel regnes at have
omtrent den dobbelte Varighed.

Af praktiske Grunde kan denne Fornyelse ikke foretages pan Sted~1.
Karrene ma3 derfor tages ud ar Kælderen, og Behandlingen gaar siden
ud paa at bioIte Træet. hvilket kan ske ved Skrabning med Siklinge
efterfulgl af Slibning med Sandpapir. Denne Metode er den mindst
skadelige for Træet, men er Ølstenslaget særlig t,ykl, "il det i mange
Tilfælde "ære hensigtsmæssigt først at fjerne Hovedmængden ved Behand·
Iing med en varm Opløsning af Soda eller Natronhydrat. Begge disse
Stoffer og na"nlig det sidstnævnte har en destruerende Ind nydelse pau
Træet og maa derfor ikke virke længere end hojst no<l\-endigl. Selv en
ringe Mængde Alkali i Træet kan bevirke. at det nye Beskyttelseslag
faar Tilbojelighed til Afskalning. og ethvert Spor af de nævnte Stoffer
maa derfor fj~rnes "ed grundig Udskylning med Vand eventuelt efter
forudgaaende Neutralisering ved Hjælp af meget fortyndel Saltsyre.

De ind· og udnndig rengjorte Kar henstilles til Torring. mulig
defekte Slaver erstattes med nye. og efter Behandling med Siklinge og
Sandpapir er de færdige til Viderebehandling.

Medens Karrene er ude, rengeres og males.Kælderrummet, ligesom
Lejligheden benyttes til et Hovedeftersyn af Ledninger, Aflob, Svale·
apparater og alt ovrigt Tilbebør.

Trækur kan enlen være runde eller firkantede med afrundede Hjør
ner. De bygges sjældent større end ca. 50 hl for ikke at blive altfar
uhandlelige og gh'er derfor kun en forholdsvis daarlig Udnyttelse af
Kælderpladsen. For smaa og mellemstore Virksomheder gør de imidlertid
udmærkel Fyldest. naar de vedligeholdes pan relte Mande og er tilmed
forholdsvis billige al anskaffe. Deres hyppige Udtagelse og Behaqdling
er imidlertid ikke alene et højst tidsrøvende og koslbart Arbejde, men
den hermed forbundne Afbrydelse af Drirten kan undertiden komme
meget ubelejligt.

I noget større Bryggerier er man derfor erterhaanden gauel over til
andre Grerkarmaterialcr. der dels besidder slørre Holdbarhed, dels til
hHler at bygge Beholdere af praktisk l:llt ubegrænset Størrelse.

Glas. der jo er fuldstændig upaavirkeligt af saavel Øllet som de
neste Desinfektionsmidler. har været provet, men har i Praksis langlfra
opfyldt de nærede Forventninger. Selv med indlagt Traadvæv har det
stor Tilbøjelighed til at springe. uden at der er Mulighed for at repa
rere de opstaaede Revner paa betryggende ~laade. Hertil kommer, at
Glasplader i de til dette Brug nødvendige Dimensioner er forholds"is
dyre. af Iwilke Grunde dette Materiale næppe anvendes mere. .
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SJ.:i(trkar. na\'nlig saadanne af 'pcm,J.: S"..i(er. er ret almindelige og
samles af ca. 5 1

/. cm tykke Plader. De kan fremstilles med ret stort
!\umfang. og som Følge af de..es firkantede Form og Muligbeden for at
snmmenbygge dem i Hækker giver de en forboldsvis god Pladsudnyttelse.
Dog har de ogsaa deres svage Punkter. særlig Vanskeligheden ved at
finde et holdbart Sammellfojningsmateriale og deres Tilbøjelighed til at
skalle af. Skiferkar kan derfor undertiden trods al anvendt Omhu blive
Sæde for haardnukkede Bakterieinfeklioner. Med passende Mellemrum
maa Ølstenen fjernes ved, at Ka ....ene indsmøres med stærk Saltsyre og
senere slibes rene med Pimpsten.

S/aa/kar anyendes i vid Udstrækning. men da selv minimale Mæng
der af Jernforbindelser kan være ødelæggende for Øllet. er et paalideligt
Beskyttelseslag her nødvendigt. De Erfaringer. der er gjort med de sæd
vanlige Sloffer SOIll Jernlak. Pnraffin o. lign. er imidlertid til Dels mindre
gunstige. Betingelsen for al Paastrygningen skal lykkes er, at MetaI
naden er fuldstændig ren og tor. Seh' smaa Mængder af Rust. Fedtstof
eller Fugtighed hindrer Befæstelsen og vil for eller senere be\'irke, at
Jernet delvis bio Iles.

Langt at forelrække er SInnikar, paa hvis indvcndige Sidc er paa·
brændt en Emaille, der har Glassets gode Egenskaber. lUen ikke dels
Mangter. Saadanne Kar, der selv uden Sammenføjninger kan fremstilles
i ret store Størrelser (100-150 hl). er lette at holde rene, fuldstændig
indifferente o\'erfor den gærende Urt og af slor Holdbarhed, saafremt
Emaillen har den relte Sammensætning og er paabrrendt med den for
n"dne Akkuralesse.

.Iernbetonkar har i de senere Aar vundet stor Fremgang. De kan
bygges i snart sagt alle Former og Størrelser og tillader derfor den
yderste Udnyttelse af Kælderrummet. Be/on angribes stærkt af Øl og
maa derfor besk:yltes. hvilket først kan finde Sted, naar Karrene er fuld
slændig torre. Til Isoleringen anvendes Materialer, l1\'is Sammensætning
lildels er de paagældende Firmaers Hemmelighed, men som hovedsagelig
beslaar af Paranin med Iblanding af forskellige Voksarler og visse bitu
minøse Stoffer og derfor ikke er modstandsdygtige o"erfor Betonens
alkaliske Udskilninger. der besidder en ret kraftig Forsæbningse\'ne.
Følgelig er det nødvendigt at indskyde el isolerende Lag mellem Betonen
og Massen, og det er særlig Maaden, pau hviJken denne Isolering udfores.
der adskiller de forskellige Systemer. Borsari & Co., ZolJiJ.:en, Ziiricll, anven
der de saakaldte Ebonp/ader iii ind"endig Beklædning af Karrene. Disse
Plader, der er ca. J,5 cm tykke og bestaar af en ret haard. sort Masse.
fastgøres ved Hjælp af en særlig Cementblanding til Beholdernes Vægge.
og Befæstelsen lettes ,'ed, at Pladerne paa Bagsiden er fors:ynede med
el groft Snndlag. Fugerne mellem Pladerne udfyldes med Ebonmasse og
gaas efler med Blæselampen.

Paul Ziirn. Cauel (Syslem Doornkaat-Ziirn) betægger Betonen med
I bo« l OI'J'Uerldrln. S
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et isolerende Lag (Asfaltpap, Traadvæv. Blikplader), der dels fastholder
det ca. 2 cm l:ykke Lag af Paaslrygningsmasse. dejs udelukker den fra
Berøring med Cementen.

Ilostock et- Buerlocher. K10$Iuneuburg ved \Vien pudser de ind"endige
Flader med en særlig Cementblanding. b"is Hovedbeslanddel er Glas
pulver, og som er uigennemtrængelig for Betonens Udnedninger. Der
eOer udtørres Karrene og der paasmores el forholdsvis t)'ndl (ca. 2 mm)
Lag af en gran eller sari, stærkt paraffinholdig Masse.

Jernbelonkar er forholdsvis tunge og fordrer en god Understøttelse
for ikke at siaa Revner, som vanskelig vilde lade sig udbedre. Men
forudsat at Konstruktionen er rigLiK og Støbning og Imprægnering rore.
lagel med den fornødne Fagkundskab, maa suadanue Beholdere regnes
for særdeles gode. De er lette at holde renc, og smaa Beskadigclser i
Paaslrygningslaget rcpareres Ict ved Hjælp af Cll Blæselampe. Ølslellclt
kan man fjernc ved fra Tid til anden at indsmøre Karrene mcd for.
tyndet Saltsyre.

.4iumitlium man for Tiden regnes blandt de bedste Gærkarmaterinler,
men delle Metals forholdsvis høje Pris er en væsenllig Hindring for en
mere almindelig Anvendelse.

Aluminiumkar med de Væglykkeiser, der kan være Tale om at
anvende, naar ikke AnskalTelsessummen skal slige til det urimelige, er
kun i Besiddelse af forholdsvis ringe Stivhed og maa derfor, med Und.
tagelse af mindre Kar af cylindrisk Form, indmures eller paa anden
Maade understollcs. Aluminium kan f. Eks. danne Foring i Beton- eller
Jernkar. I Aluminium til Gærkar maa Indholdet af det rene Metal ikke
være \'æsentlig mindre end 99,6 'I,; i denne Renhedsgrad er det fuld
stændig indifferent overfor Urt og Øl og lader sig heller ikke paavirke
af fortyndet Svovlsyre eller selv stærk Salpetersyre. Derimod taaler det
ikke Saltsyre og angribes i boj Grad af Alkalier, saasOI1l Soda, Potaske,
Natron-, Kali- og Kalkhydral. Den blanke Metaloverllade angribes noget
af Luflen. men dækkes straks af en fin Hinde af iltet Metal, der for·
hindrer enhver yderligere Pa:l\'irkning.

I Berøring med andre Metaller tæres det let som Følge af gah'ani
ske Virkninger.

Disse Forhold bor tages i nøje Bclrngtning saavel ved Karrenes
Opstilling som ved Brugen. Ved de nysnævnte Bygllingsmaader lilan
Aluminiumet saaledes altid isoleres fra Underlaget (Murværk. Beton
eller Jern) "ed lndskydelse af el Lag Asfalt eller lignende Stoffer, lige·
som der maa drages Omsorg for, at Karkolerne ikke hviler paa Handen
af Karrel, medmindre man ved en Gummibandage har forhindret den
direkte Berøring.

En særlig ondartet Virkning paa Aluminium bar Kvægs"lv, som
under Dannelsen af et blodt Amalgam har Udseende af ligefrem at æde
sig ind deri. .
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Baade Kucrgtolvlermomdre og Soda (resp.•ValrolliJydral o. $. v.) bør
dufar /lære udeillkkelle fra l..okaler med Aluminium1Jelloldere. Ølslen fjer
nes bedst fra disse Beholdere med Salpetersyre, hvis Styrke kan variere
fra 10-20°/. alt eftcr 01slcncns Beskaffenhed.

Gæringsbeholderne opstilles med Fald til 2 Udlebsaabninger. Gen
nem den ene sker Til· og Fraledning af ri og 01, medens den anden
benyttes. naar Karrene ren go res, og Gæren udtages. Førstnævnte udmunder
hensigtsmæssigt nogle Centimeter over Bunden, saaledes at Bundgærcll
ikke rives med paa Lagerfadene.

Del samlede Gærkarrumfang afpasses eftcr Maksimalbrygningen og
afhænger desuden af Hovedgæringens Varighed.

Er Karrene f. Eks. 20 hl store - det vil sige. bar de et Rumfang
af ca. 25 hl, idet der maa regnes omtrent 20 Ofo til Stigrum, - og bryg
ges der daglig 2 Pilsnerbryg og l Lagerølsbryg i't 80 bl, med en Gæringstid
af henholdsvis 9 og tO Døgn, da vil der kræves (2x4x9)+(1 x4x 10)=
112 Gærkar.

Af Hensyn til Bengorillg af Karrene og mulige Forsinkelser i Gærin
grn maa Antallet i Praksis være 1I0get storre og vil i det nævnte Til·
fælde passende kunne sælles til 130 Kar.

Itcllgorlng at Kar og Ledninger. Før den nedsvalede Urt, enten
fra en Samlebcholdcr eller direkte fra Svalenpparalel, ledes ned i Kar·
rene, maa s33vel disse som alle tilhørende Ledninger være omhyggelig
rengjorte. Som Ledningsmateriale foretrækkes forlinnede Kobberledningu,
der let og sikkert lader ig sterilisere ,·ed Gennemledning af spændt
Damp. Dampningen bør forst finde Sted, eOer al eventuelle Urtrester
er fjernede ved kraOig Udskylning med Vand, og den fortsættes, indtil
saavel Ledning som de paa samme indskudte Haner eller Ventiler er
godt ophedede i hele deres Udstrækning. Den brugle Damp maa ikke
gaa ud i Lokalet, da Følgen heraf vilde blive Emdannelse paa Vægge,
Lon og Karsidel', men føres enten gennem en særlig Ledning ud i det
Fri eller fortsættes i en mindre Beholder med Tilløb af koldt Vand.

GUDwllslsnger. som ikke belt kan undværes i ØUedningsnetlel. er
et meget kostbart Materiale, fornemmelig fordi de i Modsætning til
Kobberledninger kun har en ret bcgrænset Levetid. Holdbarheden e.. i
hoj Grad nfhængig af den nllvendte Kaulsjuks Kvalitet, Mlwden pan
hvilken Vulkaniseringen og den ovrige Fabrikation Cl' foretaget og
Behandlingen under Brugcn. Opbevaring af Slanger og Gummivarer
overhovedet bør ske paa et mørkt. koldt og ikke for lort Sted. da stærkt
Lys særlig i Forbindelse med tør Varme be"irker en EOervulkanisering
af Kautsjuken. som derved bliver stiv og faar Tilbøjelighed til al slan
Hevner, SOIll sæ ..lig paa Slangens indvendige Side kan blive Sæde for
farlige Infektione ... Nogen absolut ))aalidelig Prøve paa en Gummi\'ares
K,'aJilet kendes ikke. og den bedste Garanti for, at Varighcden ikke
skal blive altfor kort, faar man derfor ved kun at købe hos aner·

"
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kendte Fabrikker og behandle Slangerne med dcn største Omhu i den

daglige Brug.
Dampning paaskynder Dannelsen af Sprækker og Hidser (se Fig. 8.

der viser Indersiden af en ved overdreven Dampning ødelagt Slanf(c.
som var Sæde for en rig Flora af Mikroorganismer) og forkorter dCr\'cd
Slangernes Levetid. Dcn skaansomsle Desinfektionsmaade er eftcr Afbe
nyttelsen at henlægge Slangerne i hele deres Længde i passende Trætrug,

Flg. 8. IndeT'lliden af odelagl Gummislange.

der indeholder en ki1l1dræhende V;cdske (r. Eks. 1/. % Fluol'nmmoniulI1
opløsning), idel de udskylles godl med Vand saavcl for Henlæggelsen
som tllniddclbal'l for Brugen.

De ovenfor beskrevne Renscmaader maa imidlcrlid fOl' i Længden
at forbli\'c effektive forbindes med en mekanisk iJehomJliIlY· Man kan
j'. Eks. en Gnng ugentlig underk:lsle Slanger og evcntuelle løsc Kobbcr
ledninger en Børstning saavel ud- som ind,·cndig lIIed cn svag Soda
oplosning (ca. 3 'Io krystal!. Soda). Den indvendige Børstning kan lilan
enten udrøre vcd at trække en paa en Line indskudt, pølseformet Svine
haarsborste gennem Slangen (resp. Kobberrøret) eller ved Hjælp af ~II

særlig SlungeTetlScnuukille. En saadan bestaar af et Lad. paa h,'i1ket
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Slangen anbringes, og i hvis Forlængelse lindes en Skinnevej for en
lille Illotordre"en Vogn, der fører en ralerende Borsle, fastgjort til en
lang Metnlwire, frem og tilbage gennem Slangen. Denne behnndles sam
tidig udvendig med en Haandbørste. Rensningen efterfølges som sæd
"lllllig af en kraftig Udskylning til Fjernelse af de løsrevne Bestanddele
og ethvert Spor af Soda. Faste Kobberledninger, der ved lang Tids Brug
har fMet et særlig t)'kt 01stenslag, renses "ed Fyldning med stærk
Natronlud (I Del af den alm. ca. 33 ", Sæbesyderlud + 4 Dele Vand).

Oærkarrcnes Itengørlng' bør Hnde Sted umiddelbart efter Tøm.
ningen og indledes med en grundig Afsprojtning. som har til Formaal
at fjerne Urt- og Gærrester samt blødgøre den foroyen i Karret siddende,
indtørrede Skum rand. Denne lader sig nemlig ikke fjerne i lør Tilstand
uden Am'endelse af krabende Redskaber, der let "ilde kunne beskadige
Karvæggen. Efter nogen Tids Opblødning paabegYl1des den egentlige
Hensning, der sker ved Hjælp af koldt Vand, en finlavet Piasa\'akost,
en slil'haaret HeslebaarsbørSle til SkuOlranden og en Røroorste til de
Io Udlobs:13bninger. Ener ombyggelig Afsk)'lning indsmores Karret ind·
\'endig og paa Randen med en Desinfeklionsvædske (ang. Desinfektions
midler se S. 76). der maa virke i nogen Tid, inden den atter afskylles.
Benyttes Karret derefter ikke S31111ne DaR, man Desinfektionen gentages
umiddelbart for Brugen. Rengoringsredska!>erne kan 0l>bevares i en
Desi nfe ktions ,'ædske.

For ikke al beskadige Karbund og nande bør de til Ind- og Udstig
ning benyttede Stiger "ære forsynede med Gummibelægning paa de Ste.
der, der kommer i Berøring med Karret, og af sanlJne Grund fors)'nes
Karvaskepersonalet med Gummifodtøj. For at formindske Infektions.
mulighederne ved Karvasken og iovrigl all Gærkælderarbejde er det
end"idcre en udmærket Foranstaltning at forsyne det samlede J\'111ndskab
i Gfcrkælderen med hvidt Overtrreksloj og særligt Træfodløj, der ikke
maa benyttes andetsteds.

Øllet under Hovedgæringen.

Tempcmlurcn i den nedsvalede Urt ligger før Gærpullsætningen som
• Regel mellem 6° og go og afpasses i de enkelte Tilfælde saalcdes, at

Gæringen ikke kOlllmer for langsomt i Gang og kan være tilendebragt
i Løbet af 8-12 DaKe. Under Gæringen man Varmcgrllden ikke slige
højere end lil 10° allerhøjst J )0, da Øllet i modsat Fald let lider Skade
baade paa Smag og Skumholdighed. ligesom væsentlig højere Tempera
turer begunstiger Udviklingen af Bakterier. Omvendt kan meget kold
Gærføring medrøre en Svækkelse af Kullurgæren, hvorved Gæringen
sinkes, Klaringen vanskf'liggøres. og Vildgærarternes Vækst fremmes.

PaasælllingsgærellS Mængde s\'inger mellem 0,3-0,75 kg pr. hl Urt.
og som Regel vil 0.5 kg være passende. For lille Gærmængde forhaler
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Gæringen og forhøjer Infektionsfarcn, og for megen Gær kan give Anled
ning til, at Øllet faar Garsmag. Na~u en Udvanding af Gæren har rundet
Sted. bør den normale Mængde forhøjes noget. og det samme Rælder,
b"is Paasætningslempernturen sætles ned eller Ekslraktprocenlcll er sær
lig høj. Mørke. ekslraktrige Ølsorter tanter tillige en noget varmere Gær
roring end de lyse og lelte Pilsnertyper. Endvidere kan Karrenes Slor
relse og deres Materiales storre eller mindre Isoleringsevne betinge Forskel
i Gærmængdcll, der iovrigt altid bor tilpasses saaledes. al Gæringsbilledet

bli'·er normall
Saasnarl Karrene er delvis fyldte med Url, paabegyndes Tilsætnin

gen af Gæren, der dog forst underkastes en Luflnin9. som har til For
maal at tilføre den en vis lIlOlængde. Tilstedeværelse af Ilt er nemlig
en HO"edbetingelse for, at Celleformeringen kan komme burtiRt i Gang.
Lunningen, der tillige be"irker en Frigorelse af de enkelte Celler og
derved sikrer deres ligelige Fordeling i Vædsken, kan udfores pau flere
~t3ader. Det simplesle er at blande Gæren med Urt i en passende Behol·
der, og derefter gennem en ikke for ringe Faldhojde hælde lndholdel
over i en tilsvarende Beholder. Delte gentages adskilliRe Gauge, h,·or·
ener den slærkt skummende Blanding hældes i Karret og rores om hyg.
geligt op med Urten. Meget anbefalelsesværdigt er el lille Blandings
apparat bestaaende af et Kar med Laag og Urllapningshane og forsynet
med en vandrel Aksel med flere skaalformcde Blade. Med el Haandsving
sællcs Skaalene i Bevægelse. og idel Beholderen kun fyldes saameRet.
al Bladene skiftevis bevæger sig under og o"er Vredskeoverfladen. opnaas
en særdeles effektiv Blanding og Luftning. Er der Tale om meget store
Gærmængder, kan Behandlingen ske i en Monltjllil ved Indblæsning af
filtreret Luft. der i saa Tilfælde ogsaa anvendes lil al trykke Blandingen
videre til S~l.Inle· eller Gæringsbebolder.

Dersom den nødvendige Gærmængde ikke slaM lil Hoadighed. eller
hvis den som Følge af længere Tids Ol)be,'aring eller Forsendelse ikke
besidder den sædvanlige Gæringsenergi. kun del være nødvendigl at
:lnvende særlige Fremgangsmaader. Man kan da forsl i cl mindre Kur
forelage en Op{rillkning i Url pall ca. 180 og derefter, naar Gæringen cr
godt i Gang, sætte hele Blandingen over i Gærkarrel. En llnden Melode,
den saflkflldle Opkrøllli"(J, beslaor i kun at fylde Karrene halvt med Urt
af sædvanlig Temperatur og med den normale Gærmængde pr. hl. Senere,
naar Celleformeringen har taget Fart. fyldes Karrene op. og Forbruget
af PmlSrctningsgær reduceres saaledes til Halvdelen.

Det norllll\le GæringsbUlede. De Urten tilsatle, friske og livskraftige
Gærceller begynder straks. stimulerede af den opløste Ilt. at formere sig
og udføre de forskellige varmeud\'iklende Processer, hvoraf Gæringen
bestaar. De første synlige Gærillgstegn kan dog i Praksis først k~nsta

te res ener 12-20 Timers Forløb. Urten kan da ikke længere opløse
den udviklede Kulsyre. som derfor stiger til Vejrs og danner en hvid
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Flg. 9. Guflsk Fremstilling af Undergæring.
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Skumslribe Inngs Karrets Band og et ganske lyndl, noget ujævnt fordelt
Skullldække, der ses I)'deligere, l1aar man lader en svag LuOslrom træffe
Overfladen. Sflmlidig stiger til Overfladen vekslende Mængder af lette,
graabrune Udskilllillgu. der har en intensivt bitler Smng og i del væsent·
lige besblnr af J-lumlelwrpikse.r og Proteiller. Urten siges al vedlage eller
»komme an((, og aJlerede paa delle Stadium kan en s\'ag Temperalur.
stigning noteres.

Den opløste Ilt opbruges forholdsvis hurtigt, men som allerede tid.
Iigere nævnt hindrer dette ikke Gærens Livsvirksombed, der tværtimod
fortsælIes med foroget Kran af
de ved Knopskydning opstaaede,
unge Celler. Kulsyreudviklingen
blh'er enerhaandcn kranigere, og
tilsidst er hele Overfladen dæk·
ket af et fnst, hvidt Skum, der
hist og her plettes af de nys·
nævnte Udskilninger. Noget se·
oere br)'des Overfladen, idet
Skumdækket hæver sig langs
Randen og skyder bort fra Kar·
rets Sider, en Bevægclse der efier
haltndcn fortsætter sig ind imod
Midten. I Sledet for det glatte
Skumdække opstaar nu ret hur
tigt en Il)' Skumformation af et
gulligt.glinsende, kroIlet og tak·
ket Udseende, de saakaldle fouc

Krølle.r, der snart udfylder hele
Overfladcn som et tæl Dække.

Ener cndnu l li 2 Dages Forløb cr Gæringen paa sit hojeste, Tempe.
raturen stiger san højt. at Køling mna iværksættes. Skummct hæver sig
lige til Knrrnnden, bliver brunfarvet ved Iltning af de udskilte Humle.
hnrpikscr, fnar et mere lost og tørt Udseende og kaldcs nu de høje
Krøller, der betegner Højden - og som Regel ogsaa Midtpunktet - af
Gæringen.

Den sidste Halvdel kendetegnes af Tilbagegang paa alle Punkter.
Gæren begynder aL sætte sig, Kulsyreudviklingen mindskes, Tcmperaturen
faldcr, og snu vel Alkohollilyæksten som den dnglige Formindskelse af
Ekstraktindholdet bliver mindre. De bøje Krøller falder lidt efLer lidt
samlllcn og giver tilsidst Pinds for et forholdsvis tyndt. men dog ret
kompakt Dække, der indblandet i Skummet indeholder nogle for største
Delen døde Gærcellcr samt diverse udskilte StotTer og indtorrede, mOrke·
brune Hester af tidligere Skumformationer.

Naur den for vedkommende Ølsort sædvanlige Gæringstid er for·
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lobet, og den daglige Tilbagegang i Ekstrakt kun udgør 0.1-0.2 %.

vil Øllet under normale Forhold sina med en sort spejlende OverJlade
under Dækket. hvilket er ct af Kendetegnene pau, al det er modent til
Fadning. Samlidil( skal en i el lille Glas udtagen Prøve vise el smukt
Brud. d. v. s. den i Øllet s\'ævcnde Gær man ikke være jævnt fordelt; men
man skal i det nogenlunde klare Øl kunne se større eller mindre uregel
mæssigt formede Hobe af Gær, der hurtigt begynder at smile sig. saa·
ledes at Vædsken ener omtrent el Døgns Henstand "cd Kælderlemperalur
slaM blank over el fasL BundraId af Gær.

Fig. 9 ,-iser en grafisk Fremstilling af en vilkaarlig valgt Under.
gærings Forløb.

enormalc Gæringer. Afvigelsen fra det normale Gæringsbillede
forekommer ret ofte, men ledsages langt.rra aU id af skadelige Følger.

Idet den normale Gæring stadig holdes i Erindring, nævnes i det
følgende nogle af de hyppigst optrædende abnorme Tilstande.

Gæringen kan indtræde for langsomt, et Fænomen som ikke sjæl
denl viser sig ved, al slorre Partier af Urtens O,-erOade længere end
sædvanlig forhlil'er ubedækkede i det førsle Afsnit af Krolledannelsen.
Delle Forhold skyldes som oftest for kold Gærforing, men kan ogsaa
stamme fra, at Gæren am'endes i svækkel Tilstand eller i for ringe
Mængde. De næ,'nle Aarsnger kan bevirke en Forsinkelse af Gæringen.
der iø,'rigl i de fleste Tilfælde bliver normal paa de senere Stadier.

Den langsomme Vedtagen kan ogsaa sk)'ldes en for lille procentvis
Mængde af forgærbare StotTer i Urtekslrakten, og Gæringen vil da vise
Tegn paa Svækkelse under hele Forløbet. Krøllerne sina r lavlog frem
træder med fremmed Udseende, Øllet klarer daarligl, og til Trods for
at Gæren saaledes o!>holder sig længe i den gærende Vædske. vil For
gæringsgraden ved F:Hiningen være abnormt lav.

De nydannede Gærceller er rel ømfindtlige overfor Kuldepaavirk
ninger, og hvis den gærende Vædske udsættes for en kraftig Afkøling.
efter at Celleformeringen er godl i Gang, kan dette have en næsten fuld
slnmdig Standsning af Gæringen Iii Følge. En SIwdan Afkøling kan fore
komme, llllar stærk Frost pludselig indtræder i Perioder, hvor Uden
luften anvendes lil Afkøling af Gæringslokalet. Er et saadanl Uheld
indtruffet. beslaar Afhjælpningen i en Opvarmning af Urten enten direkle
"ed Anbringelse af Varmtvandssvommere i Karret eller ved Forhøjelse af
Kælderlelllperaturen, 1'. Eks. ved al man lader en Del af de tilstedeværende
Urtledninger gennemstrømme af Damp. Endelig kun Urten fordeles over
det dobbelle Antal Kar. der fyldes op med Urt af højere Temperatur.

Den saakaldte 81ærtgæriTfy viser sig ,·ed. at Dækkel henimod Gærin
gens Slutning er oversaaet med talrige større eller mindre Blærer. hvis
Hinder er af forholdS\'is seig Beskaffenhed. Delle langtfra sjældne, men
i de llesle Tilfælde uskadelige Fænomen angh'es al kunne sk)'ldes mange
forskellige Aarsagcr, f. Eks, ufuldstændig forsukret og derfor sli"clseholdig

•
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Url, for ringe Humlemængde. O,-ermaal af TrubbeslanddeJe, for slor
Gærtilsætning eller Am'endelse af en særlig lavt forgærende Gærrnce.
Ofte skyldes Blæredannelsen. at Urten er særlig rig paa ikke tilstrække·
ligt omdannede Æggehvidesloffer (det saakaldle G/ufin) eller indeholder
store Mængder af brankede Stoffer. Den normale Porterurt viser saaledes
næsten regelmæssigt Blæregæringsfænomener. Endelig kan fremmede
Mikroorganismer, særlig Bakterier, være Aarsagen, men de lUaa da være
iii Stede i meget store Mængder.

Saakaldel kogende Gæring, der karakteriseres "ed en uafhrudt Opsti.
gen af Kulsyre i Klaringsperioden, ledsages one af svagt eller manglende
Slutdække. Denne Abnormitet staar hyppigt i Forbindelse med for varm
Gærføring, men kan ogsua skyldes Anvendelsen af meget kortvokset
Malt og utilstrækkelig eller o\'ergemt Humle.

Begyndende ilY Krølledannebe. der viser sig som ophøjede hvide
Skumpurtier fornemmelig langs Karrunden, ener at de høje Krøller er
faldet tilbage. ses hyppigt i nye eller istandsatte Kar. i h\·ilke der i det
hele tagt't ofte kan konstateres forbigaaende Afvigelser fra det normale
Gæringsbillede.

Kontrol Ilf GærlngclI. Den pan de forskellige Gæringsst::tdier for
hver enkelt 01sort kar::tkteristiske Lugt og Smag bør studeres. Hvis den
afviger fra det normale. maa Opmærksomheden i første Række hell\'endes
paa de anvendte Haastoffer, men ogsaa p::ta Muligheden IIf fremmede
Mikroorganismers Tilstedeværelse. Til en velordnet Drin hører derfor
en gennemført biologisk Kontrol, hvad enten denne foretages paa selve
Bryggeriet eller praktiseres \'ed Indsendelse al Øl- og Gærprøver til et
gæringdysiologisk Laboratorium.

Gæringen følges naje og kontrolleres frll Dag lil Dag. Morgen, Mid
d::tg og Aften noteres Temperaturen, og nnar Urten er ganet i Krølle.
bestemmes den lilsyneladende Ekstrakt mindst en Gang i Døgnet \'ed
Hjælp af Saccharometeret.

Den sidste lige før Fadningen mnalte Ekstr::tktmængde gh-er i For
bindelse med Procentstyrken før Gærpaasætningen Øllets tilsyneladende
Forgæringsgrad (se Side 23), der normalt udgør 58-65 '/, for lyse og
54-60 % for mørke, undergærede Ølsorter.

100 Dele forgærbart Sukker giver ca. 60 Dele Kulsyre og 60 Dele
Alkohol. Kulsyreindholdel i det færdige Øl er 0,35-0,40 'I,. Naar Øllet
gaar fra Gærkælderen indeholder det ca. 0,15-0,25 'I. Kulsyre, og de
manglende 0,10-0,25 % lIlaa folgelig dannes under Energærillgen i Lager
kælderen. hvilket atter. rent teoretisk. forudsætter, at der er 0,2-0,5 "o
forgærbar Ekstrakt tilbage i det fadefærdige øl. I Praksis maa der være
betydelig mere, da en Del af Kulsyren und"iger "ed Fadning og Lag
ring. og man regner derfor. nt der skal "ære 0,7-1 % forgærb:u' Eks
tr:lkt i Bebold iii Efiergæringen. 'Om delte ogsaa er Tilfældet undenøges
"ed Hjælp af Urtens IiIlyn~/ad~lIck Ende{orgærillysgrad (Side 24). Ligger
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denne omkring tO % højere end den tilsyneladende Forgæringsgrad al
det klare Gærkælderol, er Hovedbelingelsen for en tilstrækkelig Kulsyre
udvikling pau Lagerfadene lil Stede.

Viser Forskellen sig af en eller anden Grund at være 'tæsentlig
mindre. kan det relte Forhold i mange Tilrælde tilvejebringes vcd at
Øllet fades grøllt, del "il sige 1-2 Dage for den normale Gæringslids
Udløb. paa bvilket Tidspunkt der endnu vil være tilstrækkelig Ekstrakt
tilbage iii Gennemførelse af Energæringen. Denne Metode har dog for
skellige Ulemper. Dels er den ledsaget af en ret betydelig Formindskelse
i Gærudb)'ttel, og dels er del ikke altid let at overholde det rette Tids
punkt for Fadningen. Mere sikkert er det at lade Øllet gære ud som
sædvanlig og derefter foretage en Opkrø/ning paa Lagerfadet, det vil sige
tilsætte ca. IO 'I. gærende Urt i kranige Krøller umiddelbart for Fadene
fyldes eller først 3-4 Uger for Tapningen. Denne Fremgangsmaade giver
erfaringsmæssig et særdeles kulsyrerigt og skumholdigt 01 og finder derfor
ikke sjældent Anvendelse, ogsaa i normal Drift..

Forgerlngsgrftilen er i høj Grad medbestemmende for 01lets hele
Karakter, og det er derfor af stor Betydning at kunne regulere den,
saaledes at den holdes nogenlunde konstant for hver enkelt 0lsor1. I
det folgende omtales Faktorer, der bar eller kunne tænkes at have Ind
flydelse paa ForgæringsgradeD, saaledes som den viser sig \'ed Hoved·
gæringens Slutning.

I. Jo mere v~'opløsl og svag' a{1orrd Maltet er, desto rigere bliver Urten
paa forgærbare Stoffer, og desto højere \'i1 under ellers lige Vilkaar
Forgæringen falde ud. Delle Forhold giver sig tydeligt Udtryk i de
under Punkt 9 anførte Gæringsforsog, ved hvilke den I)'se Pilsner
urt med samme Gær og under samme Betingelser gærer bet)'delig
længere end den tilsvarende Porterurt, til hvis Fremstilling var
anvendt særlig højt aftørret Mali og meget Farvemllll.

2. Gennem Bryghusarbejdet kan Urtens Indhold af Sukker reguleres
O'g derigennem Forgærin~sgraden. Skal man forarbejde et diastase·
falligt Malt, der er lilbøjeligt til at give en dekstrinrig, lavt for
gærende Urt, kan man bøde herpaa ved at forlænge l\'læskens Hen
stand ved' den for Forsukringen gunsLigste Tempcratur 630

• Og har
Mallet omvendt Tilbøjelighed til at give en højere forgærcnde Urt
end ønsket, kan mall nedsætte Forgærillgsgradell ved at forsukre
l\Iæsken ved højere Temperatur f. Eks. ved 680 (jfr. Ild. I, Side 155).

3. Den anvendte Hllmlemænyde eller Humlekvalifel over ingen nævne·
væl'dig Indflydelse pa3 Gærens Arbejde, men er af overordentlig
8etydning for Selve Gæringsbilledet, idet de fra Humlen optagne
Stoffer er nødvendige for Krølledannelsen, der næsten fuldsLrendig
udebliver i uhumiet Urt.

4. Brinlionl.-onc~lIfralion~n stiger gradvis under Gæringen som Følge af
Syredannelsen; men efler de bidtil vundne Erfaringer har Gæren en
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fremtrædende Evne til Regulering pan dette Punkt, s:laledcs at selv
ret slore Forskelle i den oprindeliRc Urts Brinlionkoncenlrnlion kan
udlignes under Hovedgæringcn uden i kendelig Grad at have Ind·
nydelse paa, hvor fuldstændigt Urtens Sukker bliver forgæret.

Derimod er Urtens Sukkerindhold til en vis Grad afhængigt af
den Brintionkoncenlration, som bar hersket under Mæskningen i
Bryghuset (jrr. Bd. I, Side 157).

5. Urt af {orsl.:dlio Koncentrafion. men stammende fra samme Malt·
blanding "il indenfor Grænserne 10-18 'I. Balling ikke afvige fra
hvcrdndre med Hensyn til Urtens procentvise Forgæring.

6. Mangelfuld 111Iling af Urten under Nedsvalingsprocessen virker hæm
mende paa Gæringen. hvorimod gentagne Omroringer af den gærende
Urt under den første Del af HOYedgæringen virker stimulerende paa
Gærcellerne, saaledes at Forgæringen foroges i nogen Grad.

7. Forskel i Gærings(emperafuren bar selvfolgelig slor Indflydelse paa
Gæringstiden, men giver indenfor de Grænser, der ber er Tale om,
kun sma~ Udslag med Hensyn til Forgæringsgraden. Af større Betyd
ning i denne Henseende er det. om Maksimaltemperaturen faar Lo\'
Iii at virke i kortere eller længere Tid. inden Afkølingen begynder.

8. Formindskelse eller Forøgelse af den sædvanlige Mtl!ng(/~ PuusælJling$
gær henholdsvis forlænger og afkorter Gæringstiden, uden at Ende·
resultatet forrykkes i nogen væsentlig Grad. Dog vil en abnormt
ringe Mængde Paasætningsgær kunne nedsætte Forgæringsgraden
kendeligt, ligesom Anvendelsen af en ved slærk Udvaskning eller
paa anden Mande svækket Gær vil bevirke en forbiganende Ned
gang i Forgæringsgraden. I modsat Retning virker regelmæssig
Opfriskning eller Opkrolning i Karrene.

9. De i Bryggeridrificn anvendte Gærracu deles sædvanligvis i Grup
per, enersOm de i Praksis forgærer mere eller mindre stærkt. Man
taler saaledcs om lavt, middelstærkt og bojt forf(ærellde Gær. Det
nedenfor meddeHe Gæringsforsøg kan hidrage til Klarlæggelse af de
herhen hørende Forhold.

Til Forsøget blev anvendt to ,'idt forskellige Gærracer, nemlig
ell lavt forgærende Overgær og en ret stærkt forgærende Undergær,
der i Praksis gennemsnitlig viste 20 % og 65 % tilsyneludende
Forgæring ved Hovedgæringens Slutning i henholdsvis 15 Ofo Porte....
og 10,75 % Pilsnerurt.

Med Henkulturer af disse to Gærsorter blev der paa Laboratoriet
anstillet SAmtidige Endeforgæringsforsøg i saavel Porter- som Pilsner
urt lIled omstaaende Resultat. (Se Tabellen Side 44).

Sammenlignes Endeforgæringen for henholdsvis Porter- og Pils
nerurtcn, viser det sig, al begge Gærracer i forstnævnte har gil·et en
lavere Forgæring. hvilket falder fuldstændigt i Traad med det under
Punkt I omtalte Forhold. Drager vi endvidere en Parallel mellem
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Overgær Undr:rg~

Gterlopsted ae Urtens
Olleu SIommeu.urtniog Olleu Sammeo,..,tolnll

oc Forg..rinpgrad Oll FO"l..riDPfl;rad
Art

II
'Io llI.yn... 'Io U1.yn ...

" tlloyn... ........ " lll,}'n.,. l.-dend..
Alkobol "Ilende '--- Alkohol "Mnde t'OI'J~

}-:Jr.Il..kl ri...-d t-:bt..kl ri.........

GlUka.-.lder:
HI el. Porururl. l," 12,00 20,00

GM:rk..lder:
10,75 'J. f>Ilsoerurt '.00 3.19 65.00

Laboratorium:
l ~ 'I. Porterurt . : .. 4,20 5,44 64,00 4.30 5,20 6;',00

laboratorIum:
10,16 'f. Pil.nerurl ..... ~,U 2,77 H,OO 3,44 2,77 74,00

Hcsultaterne fra Praksis og Labonllol'iel, ses del, al medens For·
skellen mellem de Io Gærrncers Forgæring i Gærkældcren er 45 u/o,
svinder den paa Laboratoriet ind til el Minimum og er i samme Url
paa det nærmeste lig Nul. Delle hænger sammen med del Faktum,
al alle de i Bryggerierne am'endte Gærsorter besidder E,-ne til at
forgære Invertsukker, Rørsukker og Maltose. h"ilke jo som tid·
ligere (Side 17) "ist udgør den største Del af Urtens forgærbare
Bestanddele,

Den paagældende O,'ergrers lave Forgæring i Drinen skyldes
derfor i og for sig ikke manglende G~ringuv"e. men derimod dens
"~ks/maade under de specielle Forhold. som lier bydes den. i For·
bindelse med dens forholdsvis ringe G~ritlg#t1t!rgi. Naar Overgæren
i Praksis sættes til Url, der har en Temperatur af r. Eks. 9°, kom·
nter Gæringen hurtigt i Gang, men Gæren samler sig snart dcrerter
paa Overfladen. snaledes at Øllet i Løbet af 4-6 Dage er klart og
modent til Fndning med den i Forsogsoversigten anførte lave For·
gæringsgrad (20 %).

Ser vi nu nærmere paa de talrige Undergæringsrncer. SOlll

linder Anvendelse i Bryggerierne. dn viser det sig, at deres storre
eller mindre Forgærillg!leune i Praksis i de allerfleste Tilrælde beror
paa ganske lignende Forhold.

De højtforgærende Typer (over 60 % tilsyneladende Forgæring)
klarer som Begel langsomt og sætter sig gennemgaaende daarligt.
hvorved de enkelte Gærceller faar Lejlighed Iil at omdanne en for
holds"is stor Ekstraktmængde. medens de s,,'ulkaldte lavt forgærende
Racer (ca. 48-50 ./. Forg.) ret hurtigt klumper sig sammen og
danner et fast Lag paa Bunden af Karret. enerladende en større
uforgæret Ekstraktrest i det fadefærdige øl.

•
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IO. Saafremt Urlel1 viser abnormt lav Forgæringsgrad, hvad enten dette
skyldes daarlig opløst Mali eller Fejl ved Kullelørringen, og det
ikke ved Forandring i Mæskemetoden eller pau anden a.faade er
lykkedes at ophæve Ulempen, er Tilsætning a.f Maltmel et sikkert
virkende Middel til at foroge Gærens Virksomhed. Allerede en Til·
sætning af 5 gram "ed lor Varme steriliseret Maltmel pr. hl Urt
eller en tilsvarende Mænf,tde med koldt Vand tilberedt Malludtræk
gh'er erfaringsmæssigt en betydelig Stigning i Forgæringen. Hvilke
Faktorer, der fremkalder delle Resultat, er ikke helt sikkert; men
Virkningen forklares i h"crt THrælde delvis ved den tilsatte Mali·
diastases Indvirkning paa de sværtforgærbure Kulhydrater, der herved
omdannes til Forbindelser, som lettere angribes af Gæren.
Ollets Fadnlng. Tidspunktet for Hovcdgæringens Afbrydelse fast·

sælles ,"ed Hjælp af tidligere nævnte Kendetegn. Umiddelbart før TiIled
Ilingen til Lagerfadene begynder, afskummes det brune Slutdække. for
at dets forskellige Bestanddeje ikke skal blandes lIled Bundgæren. Ved
denne Foranstaltning opmwr lilan tillige for en Del at fjerne eventuelt
tilstedeværende III{1el.fkcllde Organismer (særlig visse Torula og Myko
dermallrter), der fortrinsvis søger deres Plads P:UI Urtens OverOade.

Ligger Gærkælderen i tilstrækkelig Højde over Lagerkælderen, kan
Øllet simpelthen ledes ned i Fadene, mc<lens man i modsat Fald m:HI
betjene sig af en Pumpe. der enten hæver Øllet Oll til særlige, bøjt.
liggende Fadebeho/dr.re eller sætter det direkte ind iLagerbebolderne.
I sidstnævnte Tilfælde maa Pumpen være fors)'net med Trykregulerinf(
(S;d, 100).

En af Betingelserne for, at Efiergæringen kan faa det ønskede,
Jcgehnæssige Forløb lUed fortsat, jævn Kulsyreud"ikling under hele
Lagringsperioden, er, at Øllets Temperatur ,·ed Fadningen ikke er for
høj. Delle gælder i Særdeleshed, hvis Lagerkælderkolingen er utilstrække·
lig. eller Talen er om hojtforgærende Øl med lang Lagringstid. En Fad
ningstemper~tur af omkring 5° "il i de fleste Tilfælde være passende,
men nallS som Regel ikke ved Karkølingen indenfor den normale
Gærinf(stid. Det kun da være nodvendigt at indskyde et Svaleapparut
ptHl Fadeledningen. og paa Fig. l er antydet et snadant. der selvfølgelig
af Hensyn til Kulsyrens Bevarelse maa være lukket.

:rllllsætlllngsgmrell. Øllet efterlader Størstedelen af den udviklede
Gær i Karrene. hvor den danner et mere eller mindre faslliggende Lag.
Det samlede Udbytte afhænger navnlig uf Urtens Ekstraktindhold, For·
gæringsgraden og Øllets slørre eller mindre Klarhed ved Fadningcll, men
stnar ikke i noget direkte Forhold til den oprindelig Ildsaaede Mængde.
Ved normal Gærudsæd kan der regnes med en Høst af 3-4 Gange det
tilsalle Kvantum.

/Jum/gæren er ikke ensartet. I det underste Lag, til hvilket Grunden
lægges ved Gæringens Begyndelse, findes forholdS"is mange Trubbestand-
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dele og en Dcl døde Celler. stammende fra Paasætningsgæren. Det
midterste Lag, den saakaJdle Ke.rnegær, indeholder Ho,redmængden af
de nydannede. kraftige Celler. Mindre veludviklede Individer og even
tuelle Vildgærceller bliver svævende længere Tid i Vædsken og træffes
derfor fortrinsvis i deL overste Lag, sammen med nogle udskilte Har·
pikser og ÆR8ch\'ideslolTer. Ved Udskrabning af Gæren bør de tre Lag
adskilles, og kun det midterste anvendes til Paasælningsgær.

Umiddelbart efter Udtagningen er Gæren i Besiddelse af sin slørste
Gæringsenergi og "il uden videre kunne genanvendes i frisk Urt med
godt Resullat. Af praktiske Grunde anvendes den dog som Hegel forst
efter en forudgaaende Opbevaring. under h\'i1ken den gennemgaar for
skellige Behandlinger, der har til Formaal at forøge Holdbarheden og
bortskaffe fremmede Bestanddele. Storstedelen af Humleharpiksen og
andre gro,'ere Indblandinger fjerner man ved at lade Gæren passere en
fin Sigle under samtidig Tilsælning af Vand. Derener foretages en eller
Opslemninger. f. Ek . i et Kar forsynet med Udlobs....abninger i forskellig
Højde. Naar Gæren har sat sig, aflappes Slemme,'andet, der indeholder
de lettere Forureninger, sIlasom Trub. ÆggehvidestofTer. Vildgærceller,
Bakterier og døde Celler. Den s.... aledes rensede Gær kan holdes frisk i
4-5 Dage, naar den opbe\"ares koldt og stadig henstaar under Vand,
om daglig fornyes.

Den rigelige Udvanding ledsages af et ikke ringe Svind og med forer
altid en større eller mindre S,'ækkelse af Gæren, som derfor maa ti)·
sættes i en noget større Vægt mængde end frisk udtaget Gær.

Vandindholdet i den almindelige, grødagtige Gær er ca. 90 -/0 og
kan ved Presning bringes ned til 75-80 -/0. hvorved Holdbarheden
udstrækkes til en M.... aned. forudsat at Opbevaringen sker paa et meget.
koldt Sted. Til yderligere Konservering torres 0R gr.... nuleres Gæren ved
lav Temperatur (30-40°). De\ herved erholdte Præparat. der inde
holder ca. 20 Ofo Vand. kan hensia a el Aar og længere uden at miste
Gæringsevnen.

En Liter udvundet Gær vejer nogenlunde konstanl l kg og giver
cn. 0.5 kg Pressegæ... Vægten af en Liter frisk Bundgær svinger dcrimod
indenfor l'cl vide Grænser all efter Luftindhold og I<onsislens. For en
nøjagtig Dosering af Paasælningsgæren er Vejning derfor at forctrække
i lilIe Tilfælde.

GærQlJtrskuddet, der altid vil være ret stort, bor ikke bortkastes, da
dct repræsenterer slOl'e Næringsværdier sæl'!ig i Form af Protciner, der
udgor ca .•/. ar Torsubstansen. Den i enhver Henseende bedsle Udnyt.
telse opnaas ved Salg af Paasætningsgær tit andre Bl·yggerier. Herlil bor
klin benyttes den mest udsogle Kernegær. O"er mindre Afstande kan
den forsendes i udvasket Tilstand paa nybegc<le Fustager. Skal Trans·
porten udstrækkes o\'er et længere Tidsrum. presses Gæren og forsendes
i tilloddc<le Blikbeholdere. der nedpakkes mellem Savsmul 'og Is. .



Gær kan anvendes som Kraftfoder til forskellige Husdyr, efter at
den først er dræbt enten ved Kogning eller ved Tørring i særlige Appa
rater ved hoj Temperatur, og bl:mdel med Fosfater er den et kraftigt
Godningsmiddel. Som Lægemiddel har Gær været anvendt i lange Tider,
og dens specifike Virkning overfor visse Stofskiftesygdomme staar maa·
ske i Forbindelse med dens store Indhold af Vitaminer. Endelig skal
det nævnes, at inddampet Gærsaft, fremstillet ,'ed Ekstraktion af afbitret
Gær, er et godt og billigt Surrogat for Kodekstrakt, som det nærmer sig
i Sammensætning og Næringsværdi.

Derimod har i bvert Tilfælde Undergær kun underordnet Bet)'dnillg
til Bageribrug. som Følge af dens forboldsvis ringe Hæ,·ee,'ne.

Paasa/ningsgærens FornyelM bør foregaa regelmæssigt og i en sau·
dan Udstrækning. at den normalt ikke bruges udo,'er 7-10 Generationer.
Hvor der findes Rendyrkningsapparater, volder Sagen ingen Vanskelighed,
idet Fornyelsen da foregaar ved Hjælp af de HenkuHurer, der med
bestemte Mellemrum udtappes fra Propageringscylindrene. Mindre Virk
somheder, der ikke bar Apparater til Rendyrkning, kan enlen skafTe sig
Paasælningsgær fra anerkendte Bf)'ggerier eller arrangere sig med et
Laboratorium angaaende regelmæssig Le,·ering af rendyrket Gær.

t forste Tilfælde købes som Regel den for et Bryg nødvendige
Mængde~ medens den fra Laboratoriet modtagne Portion kan propageres
Jl:t'a følgende ~taade. l et ,·el rengjort og desinficeret, mindre Kar ned
svales ca. ll. hl Urt paa 12°. Kolbens Indhold rystes omhyggeligt og for·
deles godt i Urten, der som Følge af den hoje Temperatur forholdsvis
hurtigt gaar i Gæring, hvorener den opblandes med yderligere II. hl
Urt paa 12°. Senere, nuar Stadiet de hoje Krøller er naaet, sættes Kar·
rets Indhold eCler grundig Omroring o"er i et større Kar med ca. 8 bl
Url pau 9°. Gæringen Lilendebringes, Størstedelen af Øllet fades, medens
Resten udrøres med Bundgæren og bruges som Paasætning lil ca. 15 hl
Urt af normal Temperatur.

Svind lIuder Nedsnllngcn. Pua sin Vej fra Urtkedel til Gærkur
lider Urten et Svind. som dels er tilsyneladende. dels uirkeligt.

Det tilsyneladende Svind hidrører fra, at Urten under Nedsvalingcn
dels trækker sig sammen, dels mister Vand ved Fordampning. Begge
Dele formindsker Hektolitcrtlll1et, men puuvirkcr ikke den samlede

Ekstraktmængde.
Det virkelige Svind, der er ensbetydende med et Tab af Ekstrakt,

fremkommer navnlig ved, at nogen Urt bliver tilbage i Humlen og Tru·
ben, og desuden ogsall som Følge af Vedhængningen ved Beholdere og
Ledninger, samt eventuelt som Følge af mindre omh)'ggeligt Arbejde. Gær
kælderudbyttet, der bestemmes umiddelbart før Gærlilsætningen, medens
Urten er s:uulel i nøjagtigt udmaa1te Gærkar eller Samlebeholdere, maa
derfor alLid staa tilbage for Bryghusudbyttet ; men ForskeJ1en er desto
mindre, jo omhyggeligere der er arbejdet under Nedsvalingen.

•
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Eksempel:
Anvendt Malt

Humle
Laboratorieudbytte .
Br)'shusudbylle (l. Del S. 218)

9403 kg
80 .
75 °l.

72,68

- 16,88 kg
=- )6,04 .

- 32,92 kg

•

Gærkælderudb)'t1el bestemmes paa følgende ~laade:

Url maalt i Grerkar (eller SamlehehoJder). = 496,44 hl å 12,43 °l. B.
Truburlen udgør .22.99 bl a 12.13 % B., der

ener Omregning er = 22.44 . . 12.43 'I. B.

lait 518.88 hl a 12,43 'I. B.

Da Urtens Temperatur ved ~faalingen var 7°, er det nod,·cndigt. al
nIan omregner til Normaltemperaturen 17,5°, hvilket sker ved at foroge
Urlmængden med II... Del:

5~~88+5J8.88 = 520,03 bl \'ed 17,5°.

Gærkælderudbyttet G udregnes derener ved Hjælp Af den alm.
Udbyltefol"mcl (I. Del S.218):

G = 520,03 X 13.059 X 100 = -22')"
9403 ' • - ".

Forskellen mellem Laboratorieudbyiie og
BryghusudhyUe er 75,0 -:- 72,68 = 2.32 '/0

Forskellen mellem Bryghusudb)'lle og
Gærkælderudb)'tle er 72,68 -:- 72,22 .". 0.46 -/0

Samlet Ekstrakttab . _ 2,78 %

Størstedelen af Tabet i Bryghuset genfindes i Mask og KfH'ellt:

Maskcn (10052 kg) indeholdt 0.85 % opløst
og 0,96 % uoplost Ekstrakt ia1t = 181.94 kg

K:lvcnlen (850 kg) indeholdt 1.82 % Eks-
trnkt iaH. _ 16.47

PaaviseJigt Svind i Bryghusel. .. = 197,41 kg

197,41 kg Ekstrakt svarer til 2,10 % af Maltets Vægt og som uplla
viseligt Svind i Bryghuset bliver tilbage 2,32-:-2,tO _ 0.22 %.

Af Nedsvalingstabets 0.46 % findes:

I Humlevandct (536 kg) med 3,15 Ofo B.
I Trubresten (I8t kg) med 8,86 % B.

Paaviseligt Svind under Nednaling

32.U2 kg Ekstrakt s"arer til 0,35 '/, af Maltets Vægt og som uPiW
,'iseligl S"ind under Neds,-uling bliver tilbage 0.46+0.35 - 0.11 'Io.
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Det virkelige Nedsvalingslab, der \'ar 0,46 '/" repræsenterer følgendeEkstraktmængde E:

•

Ekstrakt,
E= 0.46 x 9403 = 4325 k, 100 ,g

43,25hvilket svarer til: -37""9 = 3.31 bl Urt af 12,43 % 8.l ,O;)
Heraf findes. som vist. Hovedmængden i Humle· og 'Trubresten,medens det øvrige er tilbageholdt paa Svalebakker. O,·errislillgsapparat.i LedninRcr o. s. v,
Svind under Gæring og Fadnlng. Gæren begynder straks efter Tilsætningen at nedbr)'de Urtekstrakten, der følgelig ikke kan benyttes somGrundlag for senere Svindberegninger, og disse baseres derfor udelukkende paa Rumfangsformiodskelsen. Sammenlignes den nedsvalede UrtsHektoliterantai for en Række Bryg med det tilS\'arende Kvantum 01 iLagerkælderen, vil der altid kunne noleres et Tab. som ikke gerne boroverstige 4-5 % og under særlig gunstige Forhold kan bringes ned iii2-3 °/0. Hovedmængden af det manglende 01 er tilbageholdt af Bund·gæren, en Del misles "ed Afskumning af Sluldækket, en større ellermindre Mængde spildes ved Udskylning af Pumper og Fadeledning, ogendelig er den gærende Urt underkastet en svag Fordampning.Svindet kan reduceres belydeli~t ,-ed Udpresning af Bundgærenumiddelbart efter Udtagningen. Herved kan indvindes '/.-t hl brugbartØl af 2 hl Gærj men denne Fremgangsmaade er kun af Bet)'dning, hvordet drejer sig om forholdsvis store Gærmængder.

Omvendt knn Svindprocenlen stige me~et, naar Karrene f)'ldes saahøjt, at de skummer over i Krøllestadiet, eller som Følge af manglendeAglpaa~ivenhed ved Lagerfadenes Fyldning, der særlig besværliggøres,hvis Øllel skummer i Pumpe og Ledninger, hvad enten dette skyldesLunindblanding eller for hoj Fadninp:stemperatur.



URTENS OG ØLLETS

MIKROORGANISMER

oget af det der stærkest særpræger Bryggeriindustrien er, at den

saa hoj Grad beskæftiger sig med levende Væ~ener og deres Virk

ninger. Allerede under ~t31tningen er det den levende Bygplante, hvis

begyndende Vækst del gælder at lede og begrænse, og senere "cd Bryg

ningen er det, om end ikke direkte Livet, saa dog de af den levende

Plante frembragte Enzymer, der spiller den o\'ervejende Rolle. Men en

endnu maogfoldigere og mere forskelligartet Livsudfoldelse faar Bryggeren

at gøre med fra det Øjeblik, da Urten er blevet tilstrækkelig afkølet til,

at Mikroorganismer kan udvikle sig deri.

Mikroorganismer kalder vi de levende Væsener - Dyr eller Plan

ler - der er saa smaa, at deres enkelte Individer kun ,-ed Mikroskopets

Hjælp kan skelnes fra hverandre. For Urtens og Øllets Vedkommende

er det 3 til Planteriget h0t·ende Grupper af Mikroorganismer, som har

Betydning, nemlig GlU, Skimmelsvampe og Bakleriu.

Gæren er for Brnu~eren en uundværlig Hjælper. idet det er den og

den alene, der kan omdanne Urten til øl. Men det er ikke al Gær, der

iværksætter Omdannelsen paa tilfredsstillende Mande. Ved Siden af den

saakaldte Kllllur!lær, ved hvis Hjælp et holdbart og velsmagende Øl kan

fremstilles, findes der andre, saakaldte »vilde« Gærarter. der fremkalder

Fejl bos ØlJel Saadan Gær optra.>der allsaa som Fjende af Bryggeren,

og det samme gælder næsten alle Skimmelsvampe og Bakterier. Disse

Fjender kan Bryggeren ikke lukke fuldsl-endig ude fra sin Orifi; ligesom

Landmanden Aar efter Aar maa kæmpe mod Ukrudtet paa sin Mark,

man Bryggeren stadig kæmpe mod de skadelige Mikroorganismer, der

har Tilbøjelighed til at forurene eJler - som del her i Heglen kaldes 

inficere Kulturgreren og Øllet. Kampen er saa meget desto vanskeligere,

som Mikroorganismerne ved deres Lidenhed oftest unddrager sig den

direkte Iagttagelse og "ed deres overordentlige Formeringshastighed bJiyer

i Stand til at frembringe fordærvelige Virkninger paa meget kort Tid.

Den praktiske Brygger vil derfor i Heglen stan sig ved ikke at føre

Kampen paa egen Hannd, men i Samarbejde med et Laboratorium, der

har dette Omraade som Speciale. Det er det følgende Afsnits Opgave at

giye en kort Fremstilling af Mikroorganismernes vigtigste Egenskaber,

Udviklingsbelingelser og indbyrdes Konkurrenceforhold, i den Udstræk-



51

ning, Bryggeren maa kende dem for det nævnte Samarbejdes Sk)'ld~

Angaoende fyldigere Beskrh'else og analytiske Metoder maa bcm'ises til
Haandboger som Alfred Jørgenun: Die iUikroorganismen der Gcirung!l
indlufrie eller A. Kl6cker: Die Gcirllngsorganismen.

Gær.

BrySl'teriindustrien anvender to Slags Gær: Overgær og Undergær.
Den forste "irker normalt ved betydelig højere Temperatur end den
sidste, og "ed GærinRcns Slutning samler O,-ergæren sig - som Navnet
ant)'der - paa Vædskens Overllade. medens Undergæl'en afsætter sig
pau Karrets Bund.

Rorer man en Bryggerigær ud i Vand til en mælket Vædske og
betragter en Drnabe berar gennem et Mikroskop. der helst maa forstørre
400 Gange eller derover. ser man en Mængde adskille. afrundede Celler,
som hver for sig udgor en hel Gærplante. De er i Reglen kuglerunde,
ellipsoide 'ClIer ægformede, men kan ogsua være mere eller mindre lang
strakte. I Storrelse er de ret forskellige; men Diametren holder sig onest

indenfor Grænserne 6-10~ (lil' - l Mikron = tdoo mm). De er omgivne

af en Celle\'æg og indcholder en tykflydende. proteinrig Masse, den S<'la
kaldte Protoplasma.

løvrigt veksler GærcelIernes Udseende en Del med deres Alder og
Udviklingstri n.

Naar der er sat Gær lil Urten i Gærkarret, finder forst en meget
livlig Celle formering Sled. Formeringen sker "ed Knopskydning, idet
der paa de oprindelige Celler - som Regel i Nærheden af en af Længde
aksens Ender - opstaar en lille Udposning, der enerhaanden vokser
ud til Modercellens Størrelse og skilles derfra ved «:11 Væg. Den saa
tedes dannede Isle Generation af Døtreceller kan paa lignende Maade
frembringe en 2den Generation, denne en 3die o. s. fr. Hos Overgær
forbliver flere Generationers Celler ofte i indbyrdes Forbindelse (Fig. 10.
hojre Side). medens Dolrecellerne lettere river sig løs hos Undergæren
(Fig. IO. venstre Side), De nydannede Celler viser sig fyldte af en ens
artet og lidet lysbrydende Protoplasma og indeholdcr ofte saftfyldte Hul
rum, de saakaldte Vakuoler.

Under den paafolgcnde Gæring bliver Gærcellernes Protoplasma
mere lysbrydende. og de fleste Vakuoler forsvinder. Cellerne opsamler
paa delte Stadium one GllJoogen, der fan'es brunt. Daar man tilsætter
Jodopløsning.

Ener Gæringen gaar Gæren O\'er i Hvilestadiel, i hvilket Proto
plasmaen efterhaanden antager et mere kornet Udseende, ligesom Vakuo
ler atter dannes og Gtycogenet forsvinder. Fig. II viser en Undergær i
dette Stadium. Mellem de oftest enkeltvis forekolllmende Gærceller ses

'"
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nogle Krystaller af oxalsur Kalk, samt Parlikler af Humleharpiks og
Protein. De sidstnævnte kan undertiden i Form og Slørrelse ligne Bak·
ferier, og for at udelukke Forveksling fordeler man vcd den mikrosko
piske Undersøgelse ikke Gæren i Vand, men i en Co.'l. 0,1 Ofo IIo/dig Natron·
opløsnino. i hvilken de nævnte Partikler er opløselige. Man bor ikke
aD\'ende en \'æsenllig stærkere Natronopløsning, fordi denne tillige vilde
paavirke Gærcellernes Udseende og bringe Vakuolerne Iii at forsvinde.

Hvis man til det mikroskopiske Præparat af en Gær sætter en svag
Opløsning M et Anilinfarveslof, vil dette blive oplaget af de muligvis

Fig. IO. Under- og Ovcrg...r.

Hlstedevrercnde dm/e Celler. men ikke af de Ic\'cndc. Anvender lllall

f. Eks. en Eosin·Opløsning, vil de døde Celler efter kort Tids Forlob
have opsuget :lIt FarvestolTet og vise sig stærkt røde imellem de ufarvede,
levende Celler. Der bør i en normal Driftsgær ikke forekomme mere end
nogle ganske ffla Procent døde Celler.

Det skyldes Pa.~/ellrs Arbejder, at Mikroskopet blev lngel i Brug lil
Kontrol af Bryggerigærells Renhed. Pasteur paaviste, at forskellige Bak·
terier kunde fremkalde S)'gdolnme hos Øllet, og det gjaldt da om ved
Mikroskopets Hjælp at udsoge en Gær, der var fri for saadanne Organis
mer. Til at rense Gæren for Bakterier anga,' han en særlig Metode:
Dyrkning under Tilsætning af Vinsyre. Denne Metode fandt imidlertid
aldrig nogen Udbredelse, og Grunden ligger nu klart for Dagen: Pastellrs
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rene Gær var vcl befriet for de skadelige llaklericr; Olen den kunde
aLligc\'cl indeholCle Sygdomskim af rarliJ(ste ArI.

Det blev Emil ellr. flanjell. som ved sine Arbejder pau Carlsberg
Laboratoriet bragte fuld Klarhed i Gærsporgsl1lonlet

Han paavisle, at den almindelige Bryggerigær kan indeholde mange
forskellige Arier af Gl.er, og at nogle af disse ikke er mindre farlige for
Øllet end Bakterierne. Hansen skelner mellem Kllllurgcrr og uild Gær.
Den forstnæ"nte er gennem utallige Generationer hle,'ct dyrket i Brygge
rier og Brænderier, medens .den vilde Gær har sine Voksesteder ude i

Naturen, navnlig pau sode. saftige Frugter og kun tilfældigvis - f. Eks.
af Vinden - fores ind i Bryggerierne og blandes med Kullurgæren.
Blandt de vilde Gærarier fandt Hansen nogle, der kan fremkalde lige
fremme Sygdomme i Øl. StHlSOm daa.rlig Smag eller Uklarhed. For al
afgore om en Gær horer til den ene eller den :mden llf de nævnte Grupper
- hvortil den simple mikroskopiske Undersøgelse ikke er tilstrækkelig
betjente Hansen sig navnlig ar Gærens Evne til Sporedafl"else.

Naar unge, kraftige Celler ar Gær (Saccharomyces) i rugtig Tilsland
udsættes ror rigelig Lunadgang og rorbolds"is hoj Temperatur (r. Eks.
25j danner en storre eller mindre Del ar dem Sporer, ved al deres
Protoplasma trækker sig sammen i Hohe, der lu'er ror sig omgiver sig
med en Cellevæg. Der findes da indeni den oprindelige Celle et Anlal



seJvstændige Celler, som efteraL Modercellens Væg er bristet, hver for
sig kan spire i en passende Næringsvædske for derefter at forplante sig
videre ved Knopskydning puu almindelig Muade. I Or)'ggeriindustriens
Praksis forennder Gæren kun i enkelte ndtaReJseslilfælde de for Spore·
dannelsen nødvendige Betingelser; men i Laboratorierne fremkalder man
disse ved at udbrede en ringe Mængde Gær paa OverOaden af en fuglig
Gipsblok, som i en Glasskaal med løsUiggende Laug henstilles ved kon
stant Temperatur. Der bengaar da for de forskellige Gærarler ulige lang
Tid, inden de forste tydelige Sporeanlæg kommer tilsyne, og korlest Tid
for de "ilde Gærariers Vedkommende. Desuden er der Forskel paa de
unge Sporers Udseende: De vilde Gærarters Sporer (Fig. 12) er forholds
vis smaa, i Reglen stærkt l)'sbrydendc og uden tydelig Spore"æg, medens

FI,. 12.
Vild Gær med Sporer.

Fl,. IS.
I\ulturgær med Sporer.

Kulturgæren har forholdsvis store Sporer (Fig. 13), uden stærkere Lys
brydning end de almindelige Gærcellers, men oftest med en fra Celle·
indholdet skarpt adskilt Væg.

Hansen udarbejdede en Metode til Rem(yrktlillg a{ Gær, - d. v. s.
til Fremstilling af Gærkulturer, i hvilke samtlige Cellcr nedstammer fra
en enkell Celle - og in<1rorte i 1883 {laa Gamle Carlsberg deu første
nenkultlIr i praktisk Oryggeridrift. Selvom nendyrkningssyslemel Iii at
begynde med mødte nogen Modstand, er det IlU almindelig anvendlog
dets epokegørende Betydning forlængst anerkendt baade for Overgærin
gens og Undergæringens VedkOlllmende. Kuil den engelske Bryggeri
industri danner endnu en Undtagelse.

Ved nendyrkningssystemet opunar man for del første al have som
UdgangsJlunk! en Gær. der er {ri {or alle S!/Odolllskim, baade Bakterier
og vild Gær; men man bar desuden deu Fordel al kunne IIdlJælge del!
Gærari, som pll.UU bedst {or For/lOldelle, og man slipper {or de Variationer
af Gæren og dermed af Ølle Is Kvalitet, som tidligere var en Fol~e af,
at den anvendte Gær vor en Blanding af forskellige Arter, hvis Blandings
forhold veksledc, eftersom de øjeblikkelige Vækstbetingelser begunstig~de

den eue eller den anden af Beslauddelcne.
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De forskellige Arter af Kulturgær giver nemlig i Praksis lydeligt
rorskelli~e Resultater i Henseende til Skumdækket i Gærkarrel, Brud og
Klaring, Forgæring, den avlede Gærs Beskaffenhed og del færdige Øls
Smag, Lugt, Holdbarhed og Evne lil at bolde pan Skummel.

Under de gunstigst mulige Forhold. snaledes som man sørger for,
at de forefindes "cd Bestemmelse af Endeforgæringsgraden (se Side 24),
viser al Kullurgær praktisk taU samme Evne til al forgære, og nan r de
forskellige Grerracer ikke forgærer den samme Url lige stærkt i Brygge
riernes Gærkar, er delte en Folge af deres mere eller mindre udprægede
Evne til at give »Brud«, d. \I. s. til al klumpe sig sammen i Hobe.

En Gær, der har denne Egenskab i udpræget Grad, en »8rudgær«,
sætter sig hurtigt til Bunds (Undergær) eller samler sig paa O\'ernadell
(Overgær) og unddrager den-ed Urlen sin videre Paavirkning, saa al
Gæringen ophører. Mods.-etningen hertil er Stø"gæren, ln'is Celler ror
trins,-is holder sig isolerede, og derror rorbliver S\"ævende i længere Tid
i Vædsken, Inor de rnar Lejlighed til at rorgære mere ar det Lilstede-
,'ærende Sukker. .

De omtalte Egenskaber kan variere alt ener den Behandling, som
bliver Gæren til Del; men under almindelige Bryggerirorhold vil den
enkelte Gærnrt vise ovenejende Tilbøjelighed i den ene eller den anden
'letning. Som Yderpunkter har man da paa den ene Side Iwjlforocucndc
SlølJ9cJ!r, SOIl1 giver et meget holdbart 01 med en noget skarpere og
mindre ryldig Smag. og paa den anden Side lavl{orgcucllde 8mdgær.
som giver ct 01. der er rorholdsvis mindre holdbart, mcn som lil Gen.
gæld har en blødere og ryldigere Smag. Imellem disse Yderpunkler dan
ner en lang Række ar MellemrorOler den naturlige Overgang.

Undcr Gæringen dannes Smags- og Lug/sloffer, som i mange Tilrtelde
er karakteristiske ror vedkommende Gær. Del er allerede nævnt. at visse
"ilde Gærarter rrembringer en ubehagelig Smag og Lugt i Øllet, og ilian
kendcr Kulturgærurter, som rrembringer saa stærk og ejcndommelig
Aroma (r. Eks. ar Annis), at deres Anvcndelighed til Bryggeribrug stærkt
begrænscs. I Almindelighed er Kulturgærens Egenaroma mindre udpræget;
men Hlan vil dog oftcst findc nogen Forskel i den Gæl'ingsaroma, som
rorskelligc GærarIer rrcmbringer i samme Url. Det gældcr da, ol(saa hvad
Aromacn angaar, al udvælge dClt Grerart. som stcmmer bedst mcd de
slillcde Fordringcr og mcd Forholdene i det hele (Ilgcl.

Selvc Frcmstillingen af Hcnkulturer til Brug i Bryggerict cr ct Laboru
torie:lrbejde, hvis Enkeltheder man ikke her skal komme nærmere ind
paa. Dels lcdende Princip er, at en enkelt Gærcelle isoleres i et pas·
sende Næringsmediulll og fra Tid til anden iagtlages nnder Mikroskopet.
medens dcn "okser ud til en ror det blotte 0je synlig Koloni. Paa denne
Maade kan man skafTe sig ruld Sikkerbed ror. at Kolonien virkelig opstaar
ar .den enkelte Gærcelle med Udelukkelse ar alle andre Organismer.
Denne Henkultur rorpiaIltes derpaa ved at ovcrrøres i stadig slørrc
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Mængder steril Urt. Sædvanligvis afgives til Bryggerierne Pansrolningsgær
for ca. l hl Urt, opslemmet i sterilt Vand i en Glaskolbe.

I Praksis skal denne RengæT forplantes videre paa lignende Maade
som i .Laboratoriet, idet man eventuelt betjener sig af Opkrølning for
at naa hurtigere lU Maalet; men seh' om man am-ender den yderste
Omhu, gaar nalurliS\'is den absolutte Renhed tabt allerede ved den for·
sle Gæring i almindelig Bryggeriurt og aahne Gærkar. RCLlgæren vil

8

A
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Flg. 14. Prollageringsapparat.

eOerhnunden blive mere eller mindre forurenet. alt encr de lokale For
hold, san at den med passende Mellemrum man fornyes.

Man kan undgaa denne Ulempe og opnaa den fulde Fordel af Ren
dyrkningen ved al anvende et Propageringsupparal. Nanr Renkulturen en
Gang er indført i delle, kan den forplantes deri i Atlrevis uden at blive
forurenet og kan Iwer 8.-10. Dag afgive en ny Portion absolut ren
Gær til Anvendelse i Driften.

Del af Hansen og Kuhle konstruerede Propageringsl1pparal er vist
i Fig. 14. Del bestaar af to Cylindre af fortinnet Kobber, en Gærings
cylinder C og en noget højere og ligeledes højere stillet Urtcylinder D.
De er indbyrdes forbundel ved Røret k, som udmunder i Bunden af
Gæringscylindercn, men el Stykke o,'er Bunden af Urlcylinderen for At

e"entuelt Bundfald kan forblive i denne. GæringscyJinderen har el Røre·
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apparat b. hvis ene Arm bærer en mod Bunden glidende Gummiplade.
endvidere el Vnndstandsrøf r. der foroven bærer Luftfiltre! g, en Udtup
ningsventil J med nedadbøjet indvendig Rorsluls. Fra Dækslet udgaar
det med Hane forsynede dobbelt bøjede Afgangsror t: for Lunen, og paa
Siden findes et lille med Gummislange og Glasprop lukket Rør j til Ind
førelse af Renkulturen.

Urtcylinderen har et dobbelt bojet Lunafgangsrør n. en Bundballe r
Ojt Q'"erløbshane q samt et Tilrorselsror for rt '. som maa tænkes at
udR3U (ra Sligrøret fra lIumlesien til Svalebakkerne. Et Lurtfilter m er
anbragt over Dækslet og kan passende fortsættes i en tvedelt Luftledning.
hvis ene Gren - som vist punkteret paa Fig. - fortsættes ned i C)'lin"
deren. medens den anden Gren kun gennemborer Dækslet. Hver af disse
Grene er forsynet med en Hane, hvorved man opnaar at kunne lede
Trykluften til Cylinderen. en len under samtidig Gennemluftning af Urten.
eller saaledes at Urten lades fuldstændig i Ro.

Paa Figuren ses begge C)'lindre omgivne af Kapper, bvorigennem
Vand kan ledes til Regulering af Temperaturen. Hvis Apparatet opstilles
i en Afdeling af Gærkælderen, kan Gæringscylinderen i Stedet beklædes
med isolerende Trælister.

Naar Apparatet skal sættes i Gang, steriliseres det forst ved Gennem·
ledning af Damp. Man kan passende Jade denne træde ind gennem en
paa ForbindeJsesrorel mellem Cylindrene anbragt Stuts, medens Fortæt
ningsvandet bortledes dels gennem en Hane paa Forbindelsesrørets laveste
Punkt, dels gennem Urtcylinderens Bundhane. Dampen fordeler sig til
begge Cylindrene, og man lader den i en halv Tillle stromme ud gennem
de forskellige Haner, den ene ener den anden, sidst gennem de dobbelt
bøjede Rør. Filtrene, som er pakkede med fast sammenpresset Bomuld.
er imidlertid blevet steriliserede ved 2 Timers Opvarmning i Varme·
kasse til 150°. De bringes nu pau Plads, idet man holder deres Haner
lukkede. saaledes at Bomulden ikke bliver befugtet. og forbindes derpaa
med Trykledningen. I Stedet for Damp tiJledes saa Tryklun, og det er
en Seh'følge, at Omskinningen maa ske pan en saadnn ~faade. at der
stadig er Overtryk i Cylindrene.

Gæringscylinderen afkøles nu under stadig Gennemledning af Lun.
som træder ud gennem det dobbelt bojede Ror. For tydeligt at se, om
Luften virkelig bevæger sig ud gennem Røret, og for tillige al danne sig
en Mening om Luftstrømmens Styrke, sænker man Mundingen ned under
Vand i Beholderen d.

Urtcylinderen behøver man ikke at afkole efter Steriliseringen. Her
tilledes straks den koghede Url san direkte som muligt fra HumJesien
gennem Hanen 8. der lukkes. naar Urten Oyder ud af Overløhshanen q.
Man leder nu Lun gennem den varme Urt i en Timestid og s\'aler derpa8
af ved at lede Vand gennem Kappen, medens Lunningen stadig fort
sættes, S331edes at nogen Lun træder ud af det dobbelt bøjede Hør og
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bobler op gennem Vandel i Beholderen o. Naar Urten er svalet ned til
ca. 11°, begynder Lunen at føre Skum ud gennem Røret n. Man generes
mindre beraf, hvis man fylder varmt Vand i Beholderen o.

Naar Urlen er anwlet til den ønskede Temperatur, lukker man
Hanen n, aaboer Hanerne paa Ledningen k, og Jader saa megen Urt
flyde i Gæringscylinderen, at den Daar omlrent op til Stutsen j. Gennem
denne indføres sau Renkulturen under Anvendelse af en Gas- eller Spirlus
flamme til Rensning af Rørene og Udelukkelse af Lunkim. man rorer
godlom og fylder saa Urt paa, indtil del 0\'erste Mærke pau Vandstands
giasset er nnael C)"linderen indeholder da ca. 170 I Vædske.

~lan kan lune under den paafølgende Gæring ved at holde Hanen e
lukket. men nabne h. Ønsker man derimod ikke at lade Luft pftssere
gennem deri gærende Urt, lukkes Hanen h. og e aabnes. 1 begge THrælde
undviger Luften sammen med Gæringskulsyren gennem det dobbelt
bøjede Rør c, og Lufthanen indstilles saaledes, at der af og liJ stiger
nogle Bobler op gennem Vandet i Beholderen d.

Ved almindelig Gæringstemperatur er Gæringen endt ener en halv
Snes Dage, og man kan da udtage en Portion Rengær. Forst tilberedes
steril Urt i Urtcylinderen paa samme Maade som o\'enfor beskrevet, og
derpaa lukkes Hanen c, der gives lidt mere Lun. og Ventilen I aabnes,
saa at Øllet strømmer ud. Naar Skum begynder at lobe med ud, lukkes
Ventilen I atler. og man fylder Urt paa Gæringscylinderen indtil det næst
nederste Mærke paa Vandstandsglasset, hvorunder naturlig\'is Hanen II

maa være lukket og Hanen c aaben. Nu røres Bundgæren godt op, og
man tapper Blandingen af Gær og Urt ud i en r('n 8aljl', indlil det
nederste Mærke pM Vundstandsglasset er naaet. Endnu en Gang f)'lder
man op med Urt til næstnederste Mærke, rører op og lapper ud til
nederste ~1ærke. 1\lan har da iaH udtaget ca. 50 I Vædske, som inde
bolder Paasælningsgær for 8 hl Urt, og i Cylinderen er der tilstrækkelig
Gær tilbage for den Urt, som man nu fylder paa fra Urtcylinderen,
indtil' deL øverste Mærke er naael.

Den regelmæssige Drift, som hermed er indledet, kan fortsættes i
Aarevis, uden al HenkulLuren fornyes, Infektioner skulde aldrig kunne
indtræffe, hvis Apparatet betjenes rigtigt: men man vil dog i Heglen
linde del heldigt en Gang imellem at skille Gæringscylinderen ad for at
faa fjernet den indtørrede Ring af Gær og Udskilninger, som erterhaandcll
danner sig ved Vædskeranden.

ApparateL bor altid betjenes af en enkelt Mand, og man bør søge
at d)'rke Gæren deri under saa "idt muligt de Sllmme Forhold, som den
senere kommer til at virke under i Driften. Den bør i Apparatet kunne
bibeholde sine Egenskaber fra Generation til Generation, og skulde den
vise Tegn iii Forandring. maa man mOO\'irke denne \'ed en passende
Regulering af Vækstbetingelserne, f. Eks. af Luftningen gennem .den
gærende Vædske paa Gæringens første Stadier.

•
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Flygtige Variafioner i den rendyrkede Gærs Egenskaber kan opstaH

af Grunde. som man ikke er Herre over, f. Eks. som Følge af vekslende
Sammensætning af Maltet. Under normale Bryggeriforhold vil disse
Variationer imidlertid ikke være større, end al de kan udlignes ved
passende Regulering af andre Faktorer, og de vil i hvert Fald ikke
være blh'cnde; men Gæren vil under visse bestemte Dyrkningsforbold
stadig vende tilbage lil de samme Egenskaber.

Som Hansen har paavist, kan man ogsaa fremkalde konstante Varie.
Ider af Gær, der r. Eks. "iser lavere Forgæring eller bar mistet Evnen
til at danne Sporer; men disse Varieteler dannes af Stamformen \'ed at
dyrkes under ydre Uelingelser, som ahiger meget stærkt fra dem, der
kan forekomme i Bryggeridriften, og de vil derfor ikke opstaa i Praksis.

Vigtigere er Cellernes ;lldiv;du~ll~ Forsl..~Il;gh~d~r. Fremstiller man
nye Renkulturer med en Række enkelte Celler af en Rengærkultur som
Udgangspunkter. kan man bos nogle af dem finde Egenskaber, som er
lidt afvigende fra Hovedmængdens. Cellerne i en Gærkultur behøver
altsaa ikke at være ganske ens. og undertiden kan der af ukendte Grunde
opstaa Celler, der adskiller sig mere end sædvanlig fra Gennemsnittet.
Delte har Betydning, fordi det aaboer Mulighed for. at man ved en
gentagen Rendyrkning af Gæren kan forædle den eller tilpasse den bedre
til bestemte Forhold.

I visse Tilfælde viser enkelte Celler saa afvigende Egenskaber, at
man synes at staa Ol"erfor Dannelsen af nye Arter (Mutation). Hansen
fandt saaledes vcd at fremstille flere Tusinde Reukulturer af rendyrket
Undergær enkelte, som viste konstante Overgæringsfænomener. lOver.
ensstemmeise hermed bar man i Praksis iagttaget Tilfælde, hvor ren
dyrket Undergær begyndte at opføre sig som O\'ergær. Overfor en saadan
Forvandling, hvis Aarsag er ubekendt, har. man intet nndet at gore end
at skifie Gær; men den forekommer o\'erordentlig sjældent, og i Alminde.
lighed kan ilian regne med, at den rendyrkede Gær har san konstante
Egenskaber, som det kan forenes med dens Evne til - ligesom alle
:ll1dre levende Væsener - at tilpasse sig ener de ydre Forhold.

I det foregancl1de hnr man udelukkende tænkt paa den egentlige
Gær, Sacclwromyces, hvorved forslaas kllopsl.:ydende, enkel/cellede Svam~

med B/me Ul SporedUllllelse. Saccharom)'ceterne falder som anført i to
Hovedgrupper: Overgær og U/I({ergær, og i hver af disse Grupper findes
talrige Arter, som vi dels benytter i Industrien og kalder KII/fllrgwr, dels
betegner som vild Gær, fordi de normalt horer til i den frie Natur. Visse
Arter af vild Gær kun fremkalde Sygdomme i øl. Kullurgærens lalrige
Arter kan baade for Overgærens og Undergærens Vedkommende deles i
Grupper efter deres Forgæringsgrad og de 0vrige Egenskaber, som de
viser i Praksis. (Jfr. Side 55).

Foruden den egentlige Gær kender man forskellige g(l!rlion~nde OrgC!.
n;lmer. knopsk)'dende enkeltcelledc Svampe /ld~1l .•por~(lann~lId~ Evne.
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Poa en enkelt Undtagelse nær finder de ingen teknisk Anvendelse, og
fra cl Bryggersynspunkl maa man nærmest sidestille dem med den vilde
Gær. Blandt de herhen hørende er de vigtigste Mycodl'.TmO, TQTllla og
8relfolfomycts.

Mycodtrma udmærker sig \'ed al ha\'e stærk Trang Lil Ilt og at
vokse pau O"ernadcn af Url og øj. hyor den encrhaandcn danner en
matgraa. rynket Hinde. Den fremkalder ikke Gæring og kan næppe faa
nogen Betydning i en \'cloronel Drift. Hvis Lunen imidlertid bar Adgang
til lagrende 01, kan Mycoderma fremkalde Uklarhed deri og ,'ed III·
ning af Alkohol lil Kuls)'re og Vand gore det mindre modstandsdygtigt
mod andre Infektioner.

TQTU/a omfatter en større Række forskellige Arter, af h"ilke nogle
kan fremkalde Gæring, andre ikke. Nogle antager i Kullurer paa fast
Næringssubstrat en I)'serød Farve. Da Torulaarterne ikke kan staa sig
i Konkurrencen med den kraniRere Gær og finder daarJige Udvik
lingsmuligheder i Øl, har de ingen praktisk Betydning for Bryggeri
industrien.

8r~tlanomycu forgærer de almindelige Sukkerarter og producerer
betydelige Mængder af Syre samt den s.-erlige Smag og Aroma, som er
karakteristisk for de engelske lagrede Ølsorter. Ale og Stout. Dens CelIe
form kan variere ret stærkt. og i gamle Kullurer i Urt danner den
o,'enpaa et gærlignende Bundfald en los Pude af lange traadformede
Celler. BreUanomyces forekommer næslen overalt, men kommer ikke
til Ud"ikling i de paa det europæiske Fastland fremstillede Ølsorter.
der lagres ved lav Temperatur. Derimod er den saa heldigl stillet i Kon
kurrencen med andre Organismer i de stærke. forholdsvis varmt lagrede,
engelske Ølsorter. at den aItid udvikler sig rigeligt deri.

Skimmelsvampe.

Skimmelsvampe k::m danne deres for det biolle øje synlige Vcgeta
tioner (Mug) næstcn overalt, hvor der er Fugtighed tilstede. Tørke for
hindrer deres Vækst, men til dc cgentlige Næringsstoffer stiller de kun
ringc Krav. Deres store Udbredelse skyldes dels denne Nøjsomhed, dels
det overordentlig store Antal Sporer. som de danner, og som med Luft
strømningerne føres vid! omkring og cpdnu efter lunge Tiders Forløb
er i Stand til at spire. Ved Spiringcn vokscr dc ud til det saakaldte
Mycelium, ct Væv af forgrenede Traade, Hypher, der ,'ed Tværvægge er
delt i kortere eller længere Celler. Skimmelvegctationer er i Reglen til
at begynde med Il\'ide eller graa, men antager ved Sporedannclsens Ind
Iræden en for vedkommende Art karakteristisk Farve.

De næsten overalt tilstedeværende Sporer af SkimmelS\'umpc finder
paa forskellige Steder i Bryggerierne særdeles gunstige Udviklingsm~lig

heder. Man vil saaledes ane finde Skimmelvegetationer paa halve og



Fig. 1$. Penlcllllum.

beskadigede Korn i Grønmaltelog pan Træfadenes Vægge i Lagcl"kældc
ren. Saadanne Vegetationer er altid uvelkomne Gæster. Gør de ikke
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anden Skade, frembringer de urene Lugl- og SmagssloITer. som navnlig
i Kælderlunen kan være farlige. fordi de let optages af Ølle!.

Mange Skimmelsvampe danner kraftige Enzymer og kan derfor
foraarsage skadelige Omdan·
"eiser af de Sloffer, hvorpaa
de vokser. r. Eks. af Grøn
malt. I denne Forbindelse kan
nævnes en højere Svamp,
HIlssvampen (mcrulius (aery·

mans), som ane anretter slor~
Skade pa3 Bygningsloll1mcr
,-ed at ødelægge dels Struktur
og forv:mdJe det til en let
Sll1ulrende Masse. Dens Vækst
forhindres vcd passende Ven
tilation.

I mange Tilfælde skader
Skimmelsvampene kun pnn Flg. 16. A~Jler·gllhu.
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mere indirekte Mande ved i deres Vegetationer at skabe Mulighed for
andre, direkte skadelige Organismers' Vækst. .

Penicillium borer lil de almindeligst forekommende Skimmelsvampe.
Fra M)'celiet vokser de sporedannende Hypher op i Lunen og udvikler
en Kreds af næsten parallele Grene. (ra hvilke de runde S)}()rer afsnøres.
saaledes al det Hele faar Udseende som en Pensel (Fig. 15).

,

Flg. 17. Mucor.

Pellicillillm g/al/cl/m antager en blaagroll eller graagTøn Farve og
udvikler en gennemtrængende, ubehagelig Lugt, som let gennem Luften

optages af Urt eller 01.
A,pergillll8 danner sine S))Orer paa en noget afvigende Maade. idel

de sporebærende Hypher udvider sig kollerormet foroven. og o\'cr bele
deres halvkugleformede Endetlade udvikler smaa fl:lskeformede Grene.
fra hvilke de kugleformede Sporer afsnøres. (Fig. 16). Den bl:lagrønne
Alpugillu$ 01aut.1I1 forekommer meget hyppigt )lan GrønmalI. Den inde·
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holder et dia statisk Enzym ligesom Aspugillus ory=a~. _hvilken sidste
benyttes Iii Forsukring af Risslh'else ved Fremstillingen af den japan
ske Drik. Sak~.

Macor findes Dne paa Gødning, Frugter og Korn, hvor de danner
eD hvid. f(raa eller brunlig, løs Fill. De ellipsoide Sporer findes inde·
slullet i el Hoved, som dannes for Enden af de sporedanl1ende Hypher.
(Fig. 17). De forskellige Arter af Muenr kan vokse i Urt og fremkalder
deri en mere ellpr mindre stærk Gæring. Mltcor racemO$U$ danner, ned·
sænket i Urt. kuglerunde Celler, som forplanter sig ved Knopskydning
ligesom Gærceller.

Oidium ladis forekommer navnlig i Mælk og danner paa Overfladen
af Tykmælk hvidlige Vegelationspleller. Oidium har ikke noget særligt.
sporednnnende Organ; Illen dens Hypher deler sig langs T,'ærvæggene i
et slort Antal onest ovale Celler. som hver for sig kan vokse ud til en
ny Vegetation. Oidium laetis kan findes i Bryggerierne voksende paa
fugtige Vægge af Kar og Ledninger eller paa hvilende Gær.

ikmalium pulfulans afsnører fra sit Mycelium, Øer til at begynde
med er farveJøst, men senere anlager en brunlig eller grønlig Farve.
gærlignende Celler. SOI11 enten kan formere sig ved Knopskydning eller
atler vokse ud lil et M)'celium. Dematiulll pul1ulans fremkalder ikke
Gæring i Url. men kan gøre den slimet og iraadtrækkende,

Bakterier.

Bakterierne er de mindste blandt Mikroorganismerne, idet deres
Dimensioner som Regel ligger mellem O,t ~ og nogle fan ,.. Det er
encellede Væsener, hvi Celler indeholder Protoplasma og afgrænses af
en Væg. der imidlertid ikke .er dannet af Cellulose, saaledes som hos
de øvrige Mik.roorganismer. men af æggehvideagtige StotTer. Mange
Arter "iser livlige Egenbevægelse og er da udstyrede med Svingtraade,
Cilier, som kan være fordelte over hele Legemel eller samlede i et eller
flere Bundter.

Bakterierne formerer sig ved Deling og desuden for visse Arters
Vedkommende ved Hjælp af Sporer. som dannes indeni de vegetative
Celler.

Ener Celleformen skelner man mellem KlIg/cbakferie (Coccus). Kor/
stou (Baclerium), Langs/au (Bacillus) og Skruebakferie (Spirillum).

Ogsaa Væb/{ormen eller den ~laade, hvorpaa Celledelingen sker.
Ijener SOI11 Skelnemærke. Blandt Kuglebakterierne kaldes f. Eks. de, der
deler sig i en enkelt Retning og derfor kan optræde i Ka.>der, for S/repto
kokker. Hvis Delingen foregaar i to paa hinanden vinkelrette Retninger,
fremkommer Pffiiol.:oJ..ke.r, og h"is Delingen desuden sker i en tredie
Retning. vinkelrel paa de Io førstes Plan, dannes den saakaldte Sarci/lO.
regelmæssige. one af talrige Individer sammensatte Pakker. Endelig
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kaldes de i uregelmæssige Hobe optrædende Kuglebakterier (ar Sta
phylokokktr.

Man bar ind,'endt mod denne Inddelingsmaade, at Formen er noget
forholdsvis u\'æsenUigt. og at del egentlige Slægtskab melJem forskellige
Bakterier derimod i første Linie maa give sig Udtryk i ensartede Virk·
ninger, betingede af et ensartet Indhold af Enzymer. I Stedet for al
stille alle Kuglebakierier sammen i Systemet burde man derfor ifølge
denne Opfattelse sammenfatte alle de Bakterier, (hvad enten de er Kak
kel' eller Stave) som omdanner Kulhydrater til Mælkesyre. og pAU analog
Mande regne med r. Eks. Smøtsyrebakterier og Eddikesyrebakierier som
systematiske Enheder.

Som Falge af den Usikkerhed, der saaledes hersker i Bakteriernes
Systematik, kan man risikere at finde den samme Organisme betegnet
med forskellige Navne. I det følgende er anvendt de Navne, der fra
gammel Tid har vundet Hæ\'d i Bryggerililleraturen.

Direkte Betydning for Bryggeriinduslrien bar kun de Bakterier, der
kan vokse i Urt eller 01, og af saadanne findes kun et forholdsvis ringe
Antal blandt Bakteriernes store Mængde. De Bakterier, der fremkalder
Sygdomme hos Mpnnesker og Dyr (de patbogene Bakterier) kan f. Eks.
slet ikke leve i 01. De vilde hurtigt gaa til Grunde. h"is de tilfældigvis
indførtes deri, og selv upasleuriseret Øl klin derfor under ingen Omstæn
digheder overføre Smitte, medens det er vel bekendt, at andre alminde
lige Drikke som Vand og Mælk i mange Tilrælde har "æret Spredere
af Epidemier.

Overfor de allerfleste Bakterier. som for deres Vækst kræver et svagt
alkalisk Næringsmedium (Pli> 7,07). er Urt og 01 beskyUede ved deres
sure Reaktion. Det er derfor allerede et forholds\'is ringe Antal Bakterier,
der kan vokse i ubunJiet Urt (PH = ca. 5.8); men endnu færre kommer
til Ud\'ikling i den surere, bumlede Urt (Pli '"'" 5,6-5,0), som desuden
er beskyttet af de fra Humlen optagne antisf"pliske Sloffer. og kun ganske
faa Bakterier kao udvikle sig i 01, der ved Gæringen ikke alene bar
faaet dannet mere Syre (Pli "'" 4,7-4,3), men ogsaa andre for Bakterierne
skadelige Sloffer, saasom Alkohol og Kulsyre.

I det følgende gives en korl Beskrivelse af de for Bryggeriindustrien
vigtigste Bakterier:

TermolJaklerier kommer altid til Udvikling i Url, som bcnslaar uden
særlig Beskyttelse. Urten blh'er først uklnr og udvikler senere slimede
Hinder, saml anlager en ejendommelig, selleriagtig Lugt. Orte indtræder
tillige en Udvikling af Brint. Disse Virkninger sk)'ldes forskellige Arter
af Termobakterier. dels bevægelige og dels ube\'ægelige, korle Slan. De
er i den Grad allestedsnærværende, at man ikke i Praksis kan udelukke
dem rra Urten; men de faar i Reglen ikke Tid til at gøre egentlig Skade,
rordi de gaar til Grunde under Gæringen. Del gælder aJtsaa at indlede
denne hurtigst mulig ved Tilsætning ar en kraOig Gær. Sker dette ikke,
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kan Tennohaklerierne udvikle sig saa stærkt. at de hindrer Gæringens
normale Forløb og roraarsager en blivende Smagsforringelse.

Høbacill~" (BocilIus &lIbtilis) er meget udbredt og kommer f. Eks. i
Reglen Iii Udvikling i vandige Afkog af Ho, fordi dens Sporer med
Lethed tnaler Kogelemperaturen. De unge Kulturer bestaar af forholds
vis korle, Ji\'ligt bevægelige Slave, ældre Kulturer derimod af ubevæge
Hge, lange Stave. som ane ligger parallelt samlede i større Bundter og
indeholder talrige. stærkt lysbrydende Sporer. Ogsaa pau Malt fore·
kommer Bacillus sublilis, og den vil derfr..l goa med over i Mæsk og
uhumiet Url. uden at den dog under normal Mæskning ruar Lejlighed
til at udvikle sig saa stærkt, al den kan fna llogen Betydning. I normalt
humlet Urt hindres Høbakteriens V~kst af Humlens antiseptiske SloJfer;
men i Overgæringsbryggerier har man gjort den Erfaring, at den i
svagt humlet Urt, som holdes længere Tid ved Temperaturer mellem
40-60°, kan naa en Udvikling, som senere hindrer Gædngens normale
Forløb.

Smørlyrebokluier. af hvilke flere Arter er kendte. omdanner Kul
hydrater væsentlig til SmOfS)'re, Butylalkobol, Brint og Kulsyre. Det er
for Størstedelen anaerobe, sporedannende, bevægelige Stave. At de er
anaerobe vil sige. at de ikke som de allerfleste andre Organismer bar
Brug for Luftens Ilt til Opretholdelse af Livet; men at Ilten endogsaa
er dem en Gin.

Under nogenlunde gode Driftsforhold kan Smorsyrebakterier "3n
.,kelig komme til at spille nogen Holle for Øllets Kvalitet; men de kan
dog paa forskellige Punkter virke generende.

Hvis f. Eks. Flisegulvet i Bryghuset tillader Urlstænk al trænge ned
mellem og under Fliserne, skahes her udmærkede BeiingeIser for en
SmørsyregærinR, der giver sig til Kende "ed en højst ubehagelig Lugt.

Smorsyregæring indlræder ligeledes vetl fortsat Drift af Pasteurise
ringsapparater med store, lukkede Vandbeboldere. Her vil "ed Flaske
brud blh'e tilført Næring for Smørsyrebakterierne. som desuden fore
finder Zoner med gunstig Temperatur og tilstrækkelig Afspærring af
Ilten. Hvis ikke Smorsyregæringen og den dermed følgende Stank skal
tage Overbaand, maa man derfor enten tomme og rense saadanne
Apparater med karle Mellemrum, eller man man
tilsætte Anliseptika. som f. Eks. Formalin.

E(ldikesyrcbakterier optræder i Almindelighed
som Kæder af korle, paa Midlen noget indsno·
rede, Stu\'e (Fig. 18).

Dyrkes de imidlertid i et gunstigt Nærings
medium SOUl Dobbeltol ,·etl en Temperalur af
400 _401/.° (420 er den højeste Temperatur, ved
hvilken de overhovedet kan vokse i Dobbelløl),
antager de Form af Langstave, der kan blive

1.Irft:bo( l Bryp"r1t1r1ft.
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indtil 500 ~ lange, og som derpaa ved noget lavere Temperatur kan
udvikle ejendommeligt opsvulmede Former (In\'olutionsformer) (Fig. )9).

Eddikesyrebakterierne er stærkt lunclskende (ncrobe), de danner
Hinde paa O"erOaden af de Vredsker,
h,'ori de \'okser, og kan \'ed Hjælp af
Ilten i den atmosfæriske Luft ille Alko
hol til Eddikesyre. Denne Virkning er
krafiigst "ed 34° og ophører helt "ed de
lave Teml)Craturer, hvorved det under·
gærede 01 lagre.

Man kender en Hække forskellige
Arter af Eddikesyrebakterier. Flere af
dem er P1l3vist saa\'el i Undergærings
som Overgæringsbryggerier; men under
velordnede Forhold faar de ikke Lejlig
hed Iii al gøre Skade.

Slimbalderier. Under Navnet 1Jacilllls
lJ;jCOjll$ er beskre,'et lIere Arter af Slav
bakterier, som under "isse Omstændig
heder kan gøre 01 (engelsk og belgisk,

o\'ergæret 01) slimet. saa at det kan trækkes ud i lange Traade. I under
gæret 01 eller i det svagt forgærede. o"ergærede 01, der fremstilles ber
i Landet. synes de ikke at spille nogen' Holle.

Mcrlke&yr~baklr.ritr, Det er et meget stort Antal forskellige Bakterier,
haade Sla\'e og Kokker, som er i Stand til at omdanne Kulti}'drater til
Mælkes)'re; men i Almindelighed forstaar man \'cd Mælkesyrebakterier
kun visse StavbakIerier, hvis Evne til at danne Mælkesyre er særlig
udpræget. Blandt disse har følgende Betydning i Bryggeridrinen:

8acillllj Iklbnicki. Denne besla:u i unge Kulturer af lange og tynde
Sta,'e. one to eller nere sammenhængende og indbyrdes dannende slumpe
Vinkler. ) ældre Kulturer er Stavene kortere. IlacilIus Delbrflcki omdan
ner de almindelige Sukkerarter og Dekstrin til Mælkesyre uden Udvik
ling af Lurtarter eller andre Biprodukter, Den gunstigste TemperatUl'
ligger op imod 50°. og ved denne Temperatur danner den i uforsukrel
Bryggerimæsk 1,6 010 MælkesYI'e. Den anvendes i Bryggeridrifien til
Regulering af Brinlionkoncentrationen ved Mæskningen (jfr, Bind 1.
Side 212) og i Brænderierne til Syrning af Gærmæsken. Den vokser ikke
i Øl eller humlet Url.

1Jacilluj UlIdlleri forekommer orte i Lagerøl og danner her lange
Stave. medens den i Mæsk og uhumiet Urt optræder i Form af korte
Stave, Den \'okser ikke i humlet Urt og kun ,'anskeligt i Gærudtræk. I
FI:lSkeøl kan den ved 20-25° frembringe Uklarhed og S}'rnillg i Løbet
af 2-3 Uger,

Saccharobacillu& Pasloriatlu& kan ligeledes frembringe Uklarbed i 01.
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na\'nlig hvis del er mindre stærkt humlet. I Modsætning til den foregaa.
ende Art vokser den foruden i Mæsk og uhumiet Urt ogsaa i bumlet Url
og Gærudlræk. Den spalier Saccharose. Maltose og Oexlrose under Dan
nelse af Mælkesyre. Alkohol og ringe Mængder af Eddikesyre og Myresyre.

De i Øl optrædende Stuvbakierier, horende til en af de to ovenfor
beskre"ne eller til nærstaaende Arier, synes letlere at kunne ovcrJC\'C
Pasteuriseringen end de andre i 01 forekommende Organismer. Nanr
del ener længere Tids Henstand af pasteuriseret Flaskcol undertiden
viser sig, al Organismer endnu er i Live deri og udvikler sig sau stærkt,
at Øllet bliver uklart, kyl des denne Uklarhed som anest lange Slave.
Man kan overbevise sig herom ogsaa uden mikroskopisk Undersøgelse
ved blot nt bringe Vædsken til at rotere i Flasken. Et Indhold af lange
Stave vil da meddele Øllet et ejendommeligt, silkeglinsende Udseende.

ØIP4!diol.:okku. Til de Bakterier, der danner Mælkesyre,
om end kun i forholdsvis ringe Mængde, hører ogsaa "isse
Kuglebakterier, hvis typiske Vækstform er fire sammenhæn
gende Kokker, ordnede som Hjørnerne i el Kvadrat (Fig. 20),
hvorfor de har faaet Navnet: J>~liococcus. Del er disse, der
fremkalder den almindeligste og farligste Sygdom i under
gæret 01, den saakaldte Sarcillusundom. Delle Navn, der stadig
er det almindelig benyttede, er for saa vidl vildledende, som
Bakterierne, der fremkalder Sygdommen, aldrig optræder i den typiske
Sarcina-Vækslform (jfr. Side 63) men højst i uregelmæssige Hobe, der ved
Tilsætning af Kalilud falder fra hinanden som isolerede Pediokokker.

Ølpediokokkerne vokser kun langsomt i de almindelig benyttede
. Næringsmedier: Urt, Øl og Gærudlræk, hvilket gør en effektiv Kontrol
med deres Forekomst i høj Grad vanskelig. I alkaliske Næringsmedier
kommer de ikke til Ud\'ikling.

Flere Arter er beskrnne. Alle kan de i Øl frembringe en ejendom
melig. bojst ubehagelig, uren Smag og Lugt. Dog har det vist sig, at
enkelte Ølsorter af ukendte Grunde ikke er modtagelige for denne Smag
og Lugt, selvom Ølpediokokkerne udvikler sig rigeligt deri.

Desuden frembringer nogle Pediokokker Uklarhed i Øllet, idel de
holder sig svævende deri (Pediococcus pernicioslIs), medens andre kun
danner et forholdsvis godartet Bundfald (Pediococcus (/WIlIIOSUS).

Sygdommen kommer i Heglen forst til Udbrud, naar Øllet paa
Fustage eller Flaske udsættes for en bøjere Temperatur end Lager
kælderens; men den kan da paa kortere eller længere Tid - undertiden
paa faa Dage - gore Øllet udrikkeligL Kun naar Sygdommen antager
de allersyæreste Former, og lIaar Øllet lagres ved for bøj Temperatur,
kan den typiske SlIlag og Lugt give sig til Kende allerede paa Lager
fadel. Pasteurisering forringer meget Yæsentligt Fnren ved en Infektion
med Pediokokker, eftersom disse med Sikkerhed dræbes ved den Opvarm.
ning, som kræves for at hindre Gærud\·ikling.

'"
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Vort Kendskab til Betingelserne for, at Pediokokinfcklioner fnar et
mere eller mindre ond:nlel Forløb og undertiden kan blusse op med slor
Voldsomhed, er iovrigt endnu ret ufuldkomment (jrr. Side 74). Mangelfuld
Forsukring af Mæsken. lavt Indhold af Humleharpikser i Øllet og for
kranig Eftergæring eller Opkrølning pan Lagerfade! synes dog at begun.
stige Pediokokkernes Ud"ikling.

Heller ikke kender IUan med Sikkerhed Pediokokkernes Vækst
steder i Naturen eller de Veje, ad hvilke de udefra kommer ind i
Bryggerierne. En stor Del af de Forekomslsteder. som angives i Lille
raturen, er fundne under Anvendelse af alkaliske Næringsmedier. saasom
ammoniakalsk Gren-and. og Inaa derfor tages med behørigt Forbehold.
Det er nemlig aldrig lykkedes at bringe de i alkaliske Næringmedier
"oksende Sarcina·Organismer til at "okse i Øl. endsige til at frem
bringe Sygdom deri.'

Det angives. at man ,'ed gradvis Tilvænning kan faa de i (risk
Hesteurin optrædende Pediokokker til at vokse i Øl som almindelige
0lpediokokker. Pediokokker. som direkte kan gore Øl sygt, er isolerede
fra 8ygstøv.

InfektIonskIlder og Infektionssæder.

Mikroorganismerne er saa almindelig udbredte i Naturen. at de for
eller senere vil komme tilstede overnIt, h,'or de ikke holdes ude ved
særlige Kunstgreb. For Bryggeriernes Vedkommende kan de blive ind
forte med LuO eller Vand. med Mennesker eller Dyr. med Raamateria·
ler eller Redskaber af enhver Art, og selvom disse Infektiolls/d/der er
variable og onest kun sparsomt flydende, maa man regne med, at de
vedbliver at tilfore Bryuerierne nye Kim udefra.

Af Kimene vil de fleste gaa til Grunde af Mangel paa passende
Udviklingsmuligheder og derfor være ganske betydningsløse. Men visse
Arter fill<ler gunstige Hetingelser for deres Vækst i Bryggeriernes Urt og
Øl, saa ot hvert tilført Individ paa kort Tid kan blive mangedoblet. og
jo storre deres Antal bliver. desto større bliver ogsaa Sandsynligheden
for at nogle ihlnndt dem kan unddrage sig deu anvendle nengoring og
Desinfektion, formere sig videre og sæ(le sig fllst paa nye Sted Cl'. Paa
denne Mllade opslaar da Iflfeklionssæder indenfor selve Bryggeriet. og
del er fra disse. at Sygdomskim kan blive indførtc i Øllet i tilstrækkelig
Mængde til at frcmbringe deres fordærvelige Virkninger,

Man har forsøgt fuldstændig al udelukke al Infektion ved at fore
tage Nedsvaling og Gæring i steriliserede, lukkede Apparatcr (Nathan's
Hal1sena-Apparat) undcr Anvendelse af absolut ren Gær, og dette vilde
naturligvis i Teorien være det ideelle. Men dels kan lilan ikke være
sikker paa til Stadighed at opnaa den tilstræbte absoluIIe Renhed i
praktisk Bryggeridrift, 11\'01' man bl. a. maa regne med et oOe tal~igt
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Personales Ufuldkommenheder, og dels er den Fordel. som »absolut rene
i denne Forbinderse frembyder fremfor »praklisk talt ren« næppe stor
nok til at berettige en saa fuldstændig Omformning af Arbejdsmetoderne.
som vilde udkræves. Nanr bortses fra spredte Forsøg, benytter man
derfor endnu den gamle Arbejdsmaade. som giver fuldt tilfredsstillende
Resultater, DuaT InfeklionskiJderne indskrænkes saa meget, som det i
Praksis er muligt, og naar navnlig Dannelsen af Inreklionssæder for·
hindres.

En Undersøgelse af Infcklionsmulighederne og deres Betydning
under Nedsvaling, Gæring og Lagring vil give del bedste Overblik over
Forholdene.

Ho\'edskylden for optrædende Infektioner er one blc\'cl tilskrc\'et
Svalebakkunl!. hvor Urten med stor O"ernade udsættes for den urene
Luft. Delle V:lr vel berelligel i gamle Dage, da Urten forhlev paa Svale
bakkerne, indtil den havde antaget Temperaturer, ved hvilke der skete
en overordentlig stærk Formering af de Kim, som uundgaaelig maalle
falde deri fra Luften.

Nu undgaar man imidlertid at lade Urten staa saa længe paa Svale
bakkerne, og Sporgsmaalet bliver, hvormange Kim man da kan vente
opt:lget fra Luften.

Luftens Kimindhold er i hoj Grad afhængigt af de stedlige Forhold
og af Vejr og Vind. Vi ved, at Luften i en Hegnperiode er praktisk talt
ren, eftersom Kimene ligefrem er blevet vadskede med Regnen lled paa
Jorden og fastholdes her af den fugtige Flade. Paa den fugtige Jord
vil mange Mikroorganismer formere sig kranigt, og naar Overnaden der
efter torrer ind, saaledes at Vinden kan hæ"e de udviklede Kim op i
Luften, vil de optræde der i »Skyer«, d. v. s. der vil forekomme rene
eller næsten rene LuOpartier imellem andre, som indebolder Kim i for
holdsvis stort Antal. Disse Kim er for største Delen Skimmelsl)orer og
Bakterier, med en Indblanding af vild Gær paa de Tider af Aaret. da
modne Frugter eller PlantesaOer, som Lindens Sukkersan, har tjent den
som Næring.

Alle Undersøgelser viser, at det er et forholdsvis beskedent Antal
Kim, man kan vente at finde gennemsnitlig i I Liter Lun, og endnu
mere indskrænkes Tallet, hvis man kun regner med saadanne Kim, som
kan vokse i humlet Urt. Antager vi, at Lunen af saadanne Kim inde
holder gennemsnitlig 5 pr. Liter, maa delle siges at være et Maksimum
for alle nogenlunde normale Forhold.

Fra Lunen over Svalebakkerne vil Kimene enerhaanden bundfældes
og optnges af Urten. Vinden kan hidføre Kimskyer, men vil paa den
anden Side ogsaa forhindre Bundrældningen, og man tager næppe meget
fejl, naar man regner, nt Urten i det store og hele vil optage lige saa
mange Kim, SOIl1 den "ilde oplage fra en fuldkommen rolig og ufor
styrret Lunsojle. Lad os antage, at Kimene i den Tid, Urten blh'er
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slaaende paa Bakkerne, kan sælte siR gennem en 20 m høj Luftsojle,
og at Urten slanr IO cm højt. Hver Liter Url vil da: modtage Kimind
holdet af 200 Liter Lun, hvilket vil sige 1000 Kim. og l cm' vil altsaa
gennemsnil1ig modtage I 'Kim.

Nuomslunder larler man desuden Urten løbe fra S"alehakkerne med
aO° eJler derover, og under disse Omstændigheder bliver de fleste fra
Luften optagne Kim enten dræbte eller i bvert Fald tilstrækkelig svæk·
kede til al blive betydningsløse. Naar S,'aJebakkernc bruges paa denne
Maade. rummer de praktisk tall ingen Infektiollsfare.

Derimod kan en fejlagtig Betjening endogsaa gøre saadanne lukkede
Beholdere farlige, som i mange Bryggerier bar aOøst Svalebakkerne.
Hvis der r. Eks. bliver slanende Skyllevand i en saadan Beholders
Afløbssluts, kan det luende, at den indstrømmende, koghede Url ikke
faar opvarmet dette Vand tilstrækkeligt til at dræbe de indeholdte Kim,
som sau faar Lejlighed til at udvikle sig og sprede sig i Urten, efter·
haanden som dennes Tcmperatur synker.

Den sidste Del af Urtens Nedsvaling finder Sled vcd Hjælp Hf sær·
lige Svaleapparuter, SOI11 kun være enlen aabne eller lukkedc.

Medens Urten passcrer et aabent Berislillgsapparat, er der aller
Muligbed for, at den optager Kim fra Luften; men Infektionsmulig
beden udgor her kun en ringe Brøkdel af den, der findes paa Svale
bakkerne. Dels er Tiden ber meget kortere, og dels foregaar Nedsva
lingen i et lukket Hum, som man bør kunne forudsætte omhyggelig
renholdl.

De lukkede Svaleapparater fik navnlig Udbredelse som Led i Bestræ
belserne for at undgaa Luftinfektion, men man har nu indset, dels at
LuOinfektionen ikke har den Bet.ydning. lUaD var tilbøjelig iii at tillægge
den. og dels at de lukkede Apparater i sig sch' ingenlunde er farefri.
De steriliseres for Brugen ved Dampning; men i mange Tilfælde bliver
Sterilisationen ikke cffektiv. l saadanne Apparater, hvis Urtbane ikke
kan renses ved Børstning, (f. Eks. saadanne hvor Urtcn bevæger sig i
en Slliralslange), dannes let i Tidens Løb en poros Skorpe af Urlrester,
som Varmen trænger langsomt igennem, og SOm derfor meget let kan
indeholde levcnde Kim, efter at Apparatets l\lelalvæggc er fuldstændig
gennemvnrmede. En tilsvarende Vanskelighed danner i de Apparater,
hvis Urtbane kan børstes igennem, de for saadanne Apparater nødven
dige Pakninger. Damper man ber saa forsigtigt, at Pakningerne forbliver
uskadte. bliver de i mange Tilfælde ikkc steriliserede. og damper man
kramgt nok til at sikre Steriliteten, bliver Pakningerne let ødelagte og
Apparatet utæl

Dernæst frembyder de lukkede Apparater i Modsætning til de aabne
den Ulempe at forbli\'e fugtige. medens de er ude af Brug, saaledes at
tilstedeværende Bakterier kan formere sig. H\'er enkelt Bakterie. sQm
ener endt Rengøring findes i et lukket Apparat, kan indcn Urten næ.<;le
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Gang passerer Apparatet have Efterkommere. der tæller i Millioner.
medens de aabne Berislingsapparater med deres rene og tørre Flade
kun tilfører Urlen et meget ringe Antal Kim direkte fra Lunen.

Naturligvis kan man ikke sige. al lukkede Apl>aralcr altid giver
Anledning til storre Infektion end de :labne. Men de kræver omhygge
ligere Betjening. er nnskel igere al kontrollere og giver større Udslag
for eventuelle Mangler. I Praksis vil de aablle Apparater derfor, hvad
Illfeklionsmuligheder :mgaar, snarere være al foretrække.

Skal mun bedømme Nedsvalingsforholdene under c.et, IIl'Hl man
undersøge den nedsvalcde Urt i Gærkarrel. Hvormange Kim finder man
her i h\"cr cm"

Sterilitet er der som sagt ikke Tale om, og 100 Kim pr. cmi man
endnu kaldes meget renI. Under Gennemsnitsforhold kan m:m vente al
linde nogle Tusinde Kim pr, cmi, og undlagelses\'is kun man linde langl
større Tal: 100.000 eller deroyer. I sidslnæ\'nte Tilfælde bar Urten paa
sin Vej \'æret i Berøring med ondartede Infektionssæder. Steder, hvor
tilfældigt tilførte Kim har Lejlighed til al formere sig under gunstige
Forhold og derfor naur at optræde i meget store Mængder. Saadanne
Sleder findes naturligvis navnlig. byor RenJ::,øringen er yanskeligere 3t
udrøre og \'anskeligere at kontrollere d. \'. S. i lukkede Ledninger, der·
under Of(saa lukkede SYllleapparaler.

Seh'e Gærkarrets Vægge kan ogsaa være Infeklionssæde. Ikke alene
i gamle Kar, IlYor Træel er beskadiget. eller byor gabende Fuger meJlem
Stayerne afgiver et fortrinligt Voksested for fremmede Kim, men ogsaa
de ganske normale Gærkar\'ægge med en Beklædning af 0lslen. En
saadan Flade kan synes glal for vort øje; men lænker vi os reducerede
til en Gærcelles eller Bakieries Slorrelse, eller Fladen forstnrret i lilsva
rende Forhold, vil den ikke længere synes glat, men tværtimod gennem·
furet af Slugter og Kloner, i hvilke meget talrige Infektionskim kan
finde Skjul. En nrerlllere Undersøgelse af saadun Ølslen' viser, al det
na\'nlig er vild Gær og i mindre Grad Bakterier, SOIll her har Tilbold.

Den nedsvalede Urt i Gærkarrel vil allsaa, for Gæren tilsættes, inde·
holde, lad os sige, fra 25 til 1000 Kim pr, cm', og af disse \·il hojt
regnet 1 være faldet direkte ned fra Lunen. Reslen vil skrive sig fra
mere eller mindre ondartede Infektionssæder i SvaleIlpparat, Ledninger
og Kar med ;lIt, hvad dertil hører.

Der er imidlertid et Infektionssæde endnu og tilmed af særlig farlig
Ari, det er sel\'e Paasælningsgærell. Helt ren er den aldrig. med mindre
den lages direkle fra PropagerinRsappllratet; men lad os anlage, at den
er undersøgl paa Laboratoriet, uden at man bar fundet h\'erken Bak
terier eller vild Gær deri. Hvormange Bakterier og hvor megen "ild Gær
kan den til Trods herfor indeholde'!

For Bakteriernes Vedkommende indskrænker man sig onesl tiJ en
simpel mikroskopisk Undersogeise, fordi de skarpere Metoder, som lil-
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lader P:wvisning af en ringere Indblanding af Bakterier, tager san lang
Tid, at der man tages Bestemmelse om Gærens Anvendelse. inden Resul
hllet foreligger. Et S;ynsfelt i et passende fortyndet Præparat indeholder
ca. 200 Gærceller, og gennemsøger man f. Eks. 25 Synsfelter. a1tsaa
5000 Gærceller uden at finde Bakterier, kaldes Gæren »rcn«. I Virkelig
heden er kun fundet. al Gæren sandsynligvis indeholder mindre end l
Bakterie pr. 5000 Gærceller, og da den normale Mængde Paasælnillgsgær
svarer til ca. 7.500.000 Celler pr. cm', "il dette sige. at der med Pan·
sætningsgæren sandsynlig\'is tilføres Urten mindre end 1500 Bakterier
pr. cm' Urt. Hvormange vides ikke. kun at Antallet ligger et Sled mel·

lem O og 1500.
Gælder det at undersøge Paasætningsgæren for vild Gær. maa Spore·

kulturen anvendes. og Grænsen for det paaviselige ligger her "ed Blan·
dingsforholdet 11.... eller der maa ,'ære mindst I Celle af Vildgær tilstede
for h,'er 200 Celler af Kulturgær. for at den kan paavises. Erklærer
Laboratoriet Gæren fri for vild Gær. betyder delle, at der med Paasæt·
ningsgæren tilsættes Urten mellem O og ca. 37.000 "ilde Gærceller pr. cmi.

Lad os herener sammenstille de forskellige Infektionsmuligheder:

Direkte fra Lunen
Fra Heboldere, Svaleapparatet.

ninger, Karrets Vægge etc.

Med »ren« Paasætningsgær:
Bakterier
Vild Gær

Led-

Kim pr. c:m'

mindre end

25-1000

mindre end 1500
mindre end S7.000

Disse Tal maa nu imidlertid undersøges nærmere. Det. som det ber
kommer an paa. er jo endelig ikke, om vi bar at gore med flere eller
færre Infektionskim, men kun om den Fare. som disse Kim frembyder
for Øllets Kvalitet. og ud fra dette Synspunkt kan m:lD ikke tillægge
Tallene i de forskellige Hubrikker samme Vægt.

Først Lurtkimene. En stor Del af disse er Skimmelsporer, som ikke
kommer til at spille Ilogensomhelst Rolle. og mange andre Luftkim kan
nok vokse i humlet Urt, men gaar iii Grunde OJ': forsvinder under Gærin
gen. Der hører derfor ikke cen. men adskilli~e cm' Urt til at rumme
blol en enkelt virkelig skadelig Lurtkim. og derIiI kommer, at disse Kim
ortesl er svækkede ved Indtørring og Paavirkning af Lyset, saa at de i
alt Fald iii en Begyndelse næppe vil vokse og formere sig.

Betragter man dernæsl de Kim, som fandies i den nedsvalede Urt.
horer de for aller største Delen til Gruppen .Termobakteriertt. og har
udviklet sig paa fugtige Sleder i Ledninger eller Apparater. Selvom de
forekommer i Tusindvis i hver cm', gaar de alle til Grunde under
Gæringen. Faar de imidlertid Lov til at formere sig yderligere ved .. at
Urten henstaar uden GærIiIsætning, vil de frembringe den velkendte,

l
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urene, selleriaglige Lugt. og Gæren bor derfor tilsættes hurtigst muligt.
Bedst eT det naturligvis al bolde ogsaa disse Bakteriers Antal sna lavl
som muligt. Tilbage blondt den nedsvajede Urts Kim bliver allsoa kun
en ringe Brokdel, som er virkelig farlige. De hidrører (bortset fra Lun·
kimene, som gaar igen ber) fra sehe Karrels Vægge og fra eventuelle
særlige Infeklionssæder. som f. Eks. lukkede Svaleapparaters Pakninger.
I Modsætning til Lufikimene man de som Regel forudsættes usvækkede
og umiddelbart formeringsdygtige.

Langt værre er det imidlertid med de fremmede Kim i Paasætnings.
~reren. De er alle farlige, det har de simpelthen vist ved at overleve den
foregaaende Gæring, og de er alle kraftige og i fuld Udvikling.

Det er allsaa i endnu højere Grad, end ovenslaaende Tal udviser,
at Infektionsfaren, naar den er tilstede. kan \'entes samlet i Paasæt·
ningsgreren.

Men hvor stor er da egentlig denne Fare'!
Hvis vild Gær kan paavises, srelles allsan mindst ca. 40.000 vilde

Gærceller til hver cm' Urt. Delte er nu ikke saa umiddelbart farligt,
som det synes. Emil Cbr. Hansen har ved Forsøg pan GI. Carlsberg
paa\'ist, at der horer ca. 5 Gange saa mange til i Paasætningsgæren,
for at de skal fremkalde Sygdom. Og selvom delte Hesu1tat ikke uden
videre kan overføres paa andre Forhold, ser vi i alt Fald, at der ikke
behøver at være nogen overhængende Fare. selvom der kan paavises
vild Gær i Paasætningsgæren. Interessant er det i ethvert Tilfælde, al
den her tilladelige Infektion ganske stiller de faa \,i1de Gærceller i Skygge,
som under almindelige Forhold kan tænkes indførte fra Lunen.

I det Hele taget bar man sikkert Lo\' til at sige, at den vilde Gær
i et normalt drevet Undergærin~sbryggeri ikke er slet sna farlig, som
mange Bryggere er tilbøjelige til at tro. I gamle Dage da man ikke
bryggede paa den varmeste Aarstid, og san bagefter undertiden gik i Gang
igen med Fadebærme til Paasætning, da var det intet Under. at der
kunde ske .Ulykker som Følge af Infektion med vild Gær. Denne ud\'ikler
siR jo netop i Modsætning lil KuUurgæren under Lagringen, og Bærmen
vil derfor komme til at indeholde uforboldsmæssig meget deraf. Under
normal moderne Drift, med omhyggelig Benyttelse af Kærnegær lil Paa·
sætning, har Gæren nærmest en Tilbøjelighed til eOerbaanden at rense
sig for vild Gær, snaledes som man har givet det Udtryk i Betegnelsen
ønaturlig Rendyrkning«.

Faren er nu Iii Dags utvh'1somt større ved en Bakterieinfektion af
Gæren. H\'is den mikroskopiske Undersøgelse viser blot nogle faa Bak·
terier, betyder dette, som vi har set, at der tilføres Urten (lere Tusinde
Bakterier pr. cm', og Gærens Bakterieindhold har Tilbøjelighed til at
vokse fra Generation til Generation. H\'or stor Infektionen skal være
for at frembringe Sygdomsfænomener afhænger i bøj Grad af deJ:!
Bryggeriet anvendte Arbejdsmaade og Urtens Sammensætning.
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De farlige Bakterier, som man kan finde i Paasælningsgæren. til
hører enten "isse Arier af Sla\'baklerier eller 0lpediokokkerne. de 533
kaldte Sarcina. De Sygdomsfænomener, som de kan fremkalde i 01, er
enlen Uklarhed eller uren Smag og Lugt. eller ogsaa begge Dele i For
ening. De farligste og ogsa3 de i Undergæringsbryggerierne almindeligst
forekommende er 01pediokokkerne.

01pediokokkerne forekommer kun i meget ringe Tal i tunen. Delle
fremgaar af Analyserne og ~lell1mer godt med, at Kulturer af Petlio·
kakker dor \'ed at udsættes for skarp Tørring ener at "ære ud"askede
i Vand. Heller ikke de andre Infektionskilder kan antages al indføre
Pediokokker i større Antal i Br)'ggerierne. Nuar Pediokokinfeklion
aUi~e,'el er saa almindelig, kommer det af, at Pediokokke.rne finder
gunstige Betingelser for deres Vækst og Udvikling paa næsten alle Sia·
dier af Ølfremstillingen. De vokser i Sllr Vædske o\'er hele det Omraade
af BrinlionkonCf.'ntration, som Ølfremslillingen omfatter, de er rel indill'e
renie overfor Ilt eller Mangel paa Ilt, de hæmmes forholdsvis lidt af
Humleharpiks og Alkohol og forefinder tilslrækkelige Næringsstoffer
baade i Urt og i øl. Resultalet er, at kommer blol en enkel! Pediokok
ind i Urten, vil den formere sig langsomt, men sikkert, dens Afkom vil
sælle sig fast, h\'or de faar Lov til al danne Infektionssæder, f. Eks.
pau Gærkarrets Vægge. og de "il i hvert Fald enerhaanden tiltage i
Anlal i Gæren.

Det kan i mange Tilfælde se ud. som om en stærk Sarcinainfektion
opstaar belt pludselig; men dette er i Virkeligheden kun tilsyneladende.
Lad os antage. at der paa et vist Tidspunkt findes 1000 Pediokokceller
i den Mængde Gær, som sælles til bver cm' Urt. Bande Gæren og
Pediolwkkerne vil formere sig under Gæringen; men medens Gæren som
bekendt slandser sin Vækst ener fau Dage og hojst kan antages at
IO-doble Celleantallel, er der intet, der hindrer Pediokokkerne i at forl·
sælle Celledelingen indtil Gæringens sidsle Øjeblik. Tænker man sig en
Deling for hver 20 Timer, hvilket næppe kan siges al ,'ære overdrevet,
naar den gærende Urts Sammensætning er gunstig, faar ,'i IO Delinger
i en Gæringsperiode, h,'orved Cellernes Antal lOOO-dobles. Vi har altsaa
før Gæringen 7.500.000 Gærceller med 1000 Pediokokker, - en Infek·
tion, som i Almindelighed slel ikke bliver opdaget ved direkte mikro
skopisk Undersøgelse -, og ener Gæringen 75.000.000 Gærceller og
1.0uO.000 Pediokokker, narende Lil 3 Pediokokker i hvert S)'nsfelt af
el passende mikroskopisk Præparat. Denne stærke Infektion er da til
syneladende opstaaet belt og holdent i Løbet af en enkelt Generation.
I næste Generation "il Infektionen vel nok tiltage, men ener en langt
beskednere Maaleslok. hvilket finder sin Forklaring deri, at de taJriEl:e
Pediokokker hæmmer hvcrandres Vækst, ligcsom del sker i en Plade
kultur. hvori man har udsaaet for mange Pediokok.ker. Tils)'neladende
vil der i en ~aadan Gelatineplade slet ikke komme nogen Udvikling.

•



men Mikroskopets svageste Forslorring vil af lore en Mangfoldighed af
Kolonier, som forbli\'cr san smaa, at de er usynlige for del hlaLte øje.

Af Hensyn til den Pludselighed. hvormed en begyndende Bakterie·
infektion saaledes kan la~e O"erhaand, bor man være vagtsom o\'crfor
de første Spor. som opdages, og straks tage sine Forholdsregler.

Naturligvis kan der ogsaa indføres Infektionskim pan senere Stadier
af 01frcmstillingen end Gæringen; men de er mindre farlige. dels fordi
Øllets Indhold af Alkohol og Kulsyre vunskeliggor deres Udvikling. og
dels fordi Lagringen i Undcl'gæringsbryggericr forcgaar ved sau lav
Temperatur. Det er SMiledes godtgjort ycd Forsøg. udførte pau Gamle
Carlsberg af Emil ehT. Hansen. at den Infektion af Yild Gær, som frem·
kalder tydelif(e Sygdomsfænolllener, hYis den indføres yed Gæringens
Begyndelse, kun sættes til pau Lagerfadet sammen med Øllet uden no'gen
kendelig Virkning. Farlige InfeklioDssæder kaD dog findes i Trrelager.
fades Vægge, saa[remt Beglaget viser beskadigede Sleder, Re"uer eller
Blærer; tbi selvom de Infektionskim, som derfra naar ud i Øllel, ik.ke
kommer iii Udvikling under sehe Lagringen, faar de Lejlighed til at
vokse og gore Skade. naar Øllet udsendes upasteuriseret, og desuden
kan Øllets Smag og Lugt blh'e direkte skadet af de paa selve Tilholds·
stede I dannede Stoffer.

For Praksis kan af det foregaaende udledes folgel\de:
Hvad /"fektiollskildcrne angaar, skal ilian saa vidt muligt lukke for

dem, og delle f(ælder ikke alene Luften, men ogsaa de andre Kilder.
Lokale Forhold kan fore med sif(, at Luninfektionen faar en større Betyd.
ning, end den i Reglen har. Hvis saaledes Svalebakkerne ligger lige ved
en stovet, stærkt trafikeret Vej, eller hvis Frugllræer med modne Frug
ler eller blomstrende Linde med deres Sukkersaft findes i Nærheden,
saa bor man lage Urten ned Yed forholdsvis boj Temperatur for at
værne sig mod Infektioll.

Man bor ikke lade Sto\'el fra Kornmagasiner træde ud i det fri,
men opfange det i Cykloner eller Sto\,fjllre, og ikke mindre \'igtigl er
det nalurlig\'is al hindre, fil Kornstovet fflar Adgang til uabne Vand·
beholdere og med Vandet spreder sig over BrYK8eriet.

Blandl de andre !nfeklionskilder Cl' de vcd Nedsvaling og Gæring
beskæftigede Arbejdere en af de vigtigste. Hvis man kunde bibringe dem
den Vane at vaske Hænderne en Gang imcllem, vilde det sikkert have
gode Folger, og i det hele laget bør de have Forslaaelse af Renlighed og
dens Betydning. Derved kfln i mange Tilfælde undgaas U1)'kker, som
Folkene kOllllllcr til at foranledige - maaske i bedste Mening. At for
syne dem med Lærredstoj til al trække over deres private Klæder vil
være en vel anbragt Udgift. O\'erlrækstojet skal \'ad skes mindst en Gang
om Ugen, og Folkene bor forslaa, at del allige\'el skal beskylles bedst
muligt mod Smuds.

Folkene bor have særlige Sæt Træfodtoj til Brug i Gærkælderen,
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og kan man ikke gennemføre, at de skifter Fodtøj hver Gang de gunt
ud eller ind, sna kan der bodes berpaa. ved at man i en Hamme i
Gulvet ud for Døren anbringer en tyk Maallc, der stadig holdes befugtet
med Fluorammoniumopløsning.

Bryggerigaarden hor holdes saa ren som muligt, og Mas~rester.

Hestegødning el. lign. bor straks fjernes. Helst maa hele Gaarden kunne
skylles reJl med Vand. og delle bor i all Fald kunne ske. hvor Ølrester
fra Trallsportfuslager ellers kunne afgive Næringsbund for S)'gdomskim.
Saadanne Steder hor derfor ikke brolægges, men forsynes med Beton·
gulv, dækket af AsfaJl

Ikke mindre vigtigt eod at dæmme op for Infektionskilderne er det
at hindre In{ektionuæders Opslaaen indenfor Drinen. og hertil er der kun
el eneste Middel: Renlighed. Man maa hellere anvende for meget heraf
end (ar lidt. Skade kan Renlighed aldrig; den kan hojst med(ore nogle
Udgifter, som maaske ikke i alle Tilrælde er strængt nødvendige; men
som man gerne betaler som en Art Forsikringspræmie.

Man bor huske, at Renligheden lettest forsømmes paa de Steder,
som ikke ses, og at del ane er netop ber, den har den største Betyd
ning. som f. Eks. j Ledninger for Urt og øl. Og nnnlig bør man huske,
at den Renlighed. det især kommer an pant beslaar i en krnnig meka.
nisk Paa\,jrkning og en Afskylning. hvilket i Almindelighed vil sige:
Anvendelse af Bors/e 09 Valid. eventuelt under Medvirkning af Rense·
midler som Soda, Natronlud eller Kalk. Dampning eller Anvendelse af
Desinfektionsmidler kan ikke erstatte denne Renlighed. De kan supplere
den. naar den af en eller anden Grund skønnes utilstrækkelig, f. Eks.
paa Steder, hvor Borsten ikke kan naa ben; men de bor ikke anvendes,
før en saa fuldstændig Rengøring som mulig har Cundet Sled.

Rense- og Desinfektionsmidler.

De alkaliske Re.me.midle.r Soda og Natronhydrnt virker vel kim·
dræbende i tilstrækkelig stærke Opløsninger og navnlig ved højere Tem·
peratur (f. Eks. i de mekaniske Flaskebloderc); men i Almindelighed
tjener de kun til at lette den mekaniske Hensning ved at opløse og
blødgøre Smudsdelene.

Kalken. der anvcndes som Kalkmælk, har langl svugere Virkning,
men frcmbyder den Fordel at være synlig. Et med Kalk indsmurt Gulv
C. Eks. tvinges Illun saa at sige til at gøre fuldstændig rent, fordi Kai·
kens hvide Farve røber enhver Udeladelse.

Desinfrktiollsmidlcr finder Anvendelse i Bryggerierne pau Grund af
deres kimdræbende Evne. De mest ben)'ltede er følgende:

Antiformin med de virksomme Best:mddele NaQH (Nalronhydral)
og NaOel (Natriumhypocbloril) forener det først nævn le Stofs stærkt
opløsende Evne med Hypochloritens kimdræbende og er derfor et meget
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sikkert virkende Desinfektionsmiddel. Det anvendes i stor Udstrækning
til Ledninger og Beholdere af Metal, dog ikkr. til Aluminium. Ligeledes
kan det bruges til Oplosning af ØlsteD.

CMorkalk bar stærk kimdræbende Evne og lugter stærkt af Chlor.
Det anvendes mest Iii Rengøring af Gulve og Samlebrønde, ca. 5 0/. Chlor·
kalk kan med godt Hesultat tilsættes Hvidtekalken til Kældervægge og
Hvælvinger for at hindre Skimmeldannelse.

Bi&ul{i/. Fra meget gammel Tid anvendes Svovlsyrling og dels Salte
i Gæringsinduslrierne. En Opløsning af surt svo,'lsyrligt Kalk gaar i
Handelen med el Indhold af ca. 5 '/0 fri Svovlsyrling. Den stærke Lugt
gør det mindre anvendeligt til Indsmoring af Gærkarvægge; mest
anvendes del i LagerCnde. f. Eks. til at bolde Fade friske, naar de ikke
kan fyldes umiddelbart efter Vadskningen.

FlflOrrorbilld~lsu anvendes f. Eks. til Indsmoring af Gærkarvægge
(dog ikl.:t: emaljerede Kar) ener den almindelige Rensning for at de
tilbagebli"ende Kim kan blive dræbt. Man lader i delle Øjemed den
paasmurte Opløsning blive siddende det mindste nogle Timer, inden
den atler skylles af.

Paa lignende Maade dræbes de Kim, der i Gummislangernes fine
Revner kan overleve den almindetige Rensning, ved at Slangerne, naar
de er ude af Brug, lægges i et Trætrug med en 0,5-1,0 'Io Opløsning
af Fluorammonium (HFI, NH4 FI). Naturligvis maa man sørge for, at
Slangerne herved fyldes fuldstændig med Oplosningen.

Formaldt:hyd gaar i Handelen som en ca. 40 °l, vandig Opløsning
under Navn af Formalin. Den har en stærkt kimdræbeIlde Virkning og
kan i passende Fortynding anvendes til at sterilisere f. Eks. Emaljevægge
i Gærkar eller Lngerlanks, der hverken kan male Fluorforbindelser eller
Syrer eller stærke Alkalier. Den har den Ulempe at virke stærkt irrite
rende pua øjne og Næse. Desuden danner den uopløseliRe Forbindelser
med Æggehvidestoffer, hvilket i visse Tilfælde kan tænkes nt beskytte
Kimene Illod dens direkte Paavirkning, saaledes at dens desinficerende
Virkning bliver mindre sikker.

Fornden disse :llmindclig anvendte Rense· og Desinfektionsmidler
dukker der stadig nye op, sorn under velklingende Navne roses for deres
uovertræffelige Egenskaber.

Man bor i Almindelighed ikke indlade sig med dem.
For det første er der ikke nogen virkelig Trang lil nye Desinfek·

tionsmidler. De ovenfor nævnte kan paa meget tilrredsstillende Maade
supplere hverandre og tilsammen udrette all, hvad man har Brng for.
Dernæst bør man aldrig til Behandling af Redskaber, hvormed Urt eller
01 kommer i Berøring, anvende Stoffer, h"is Sammensætning og Virke·
maade mau ikke er fuldt fortrolig med, og endelig dækker det "elklin·
gende Navn meget ofle kun over noget, som under en simplerc Beteg;
nelse kan 'købes for en Brøkdel af den forlangte Pris.



ØLLETS LAGRING

Lagringens Formila!. I Lighed med andre gærede Drikke maa Øl
gennemgau en kortere eller længere Lagringsperiode for at opnna den
storst mulige Velsmag og Holdbarhed.

Under Hovedgæringclt omdannes langt den største Del af den for
gærbare Ekstrakt; men Øllet savner dog, naar dd fades. i \'æsenllig Grad
de Egenskaber, som kendetegner del færdige Produkt, Af det i Gær
kalTcne udviklede meget rigelige Kulsyreh'8ntum formaar den gærende
Urt ikke at binde en tilstrækkelig Mængde i de aabne Kar og "ed de
der herskende forholdsvis hoje Temperaturer. Ved Fadningen vil Kul
syreindholdet derfor som Regel kun andrage 0,15-0.25°/, eller omkring
Hah'dclen flf det for det færdige Øl normale. Endvidere er Smagen
uDloden eller som Bryggeren siger )lgronlt. 0R stærkt paavirket af de i
Vædsken svævende Gærceller og forskelligartede Udskilninger, ar hvilke
Humleharpikserne giver sig til Kende ved deres intensivt bitre Smag.
Tillige er Holdbarheden (se Side 127) paa delle Stadium meget begræn
set s'ærlig som Følge ar den endnu tilstedeværende forgærbare Ekstrakt
rest, der er nødvendig for Kuls,)'reudviklingen pan L3gerradene,

Ved Lagring i et passende Tidsrum under et vist Tryk i lukkede
Beholdere. i Iwilke Temperaturen lidt efter lidt synker imod 'Illpunktet,
indtræder der en langsomt forløbende E"ugæring, h,'orunder Øllet mætles
med Kuls)'I'"e. Sideløbende hermed og iii Dels som Følge af den stærke
Afkøling foroges Mængden af de allerede udskilte Proteiner og Humle
harpikser, der erterhaanden bundfældes sammen med største Delen af
de i Øllet svævende Gærceller, snaledes at Øllet ved Lagringens Slutning
er næstell klart. Endvidcre er det ~andsYllligt, ut de indskrænkede
Ernæringdorhold, under hvilke Gæren befinder sig under Lagringcn,
begunstiger de tidligere (Side 19) nævnte Sidegæringer, \'ed hvilke opstaar
smaa Mængder af visse SmugsslofTer (Fuselolier), der spiller en ikke ringe
Rolle med Hensyn til Øllets Karakter.

Lagringslid~n varierer ret betydeligt, men er under ellel1l ens Betin
gelser i særlig Grad afhængig :lC Øllets Indbrygningsprocent samt de
Fordringer, der sti1les til Holdbarheden. For Ølsorter :lf Pilsnertypen
vil 2-3 ~13aneder være passende, medens det noget krartigere Lagerol
som Regel bor ligge 3-5 Maaneder. Meget s,'ære Ølsorter f, Eks, Porter
og saadanne, ved bvilke Holdbarbeden spiller en afgørende Kolle (Ø" til
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oversøisk Eksport), kan laale at ligge pau Lager i et halvt AilI' og der·
over. 10vri~t er del ikke muligt al opstille almengyldige Regler for
Lagringstidens Længde; men man maa i hvert enkelt Tilfælde udfinde.
Imld der giver det bedste Besullat. En Forlængelse af Lagringstiden
udover del Tidspunkt da Endeforgæringen er naael, kan dog i inlet
Tilfælde anbefales og vil næsten altid være forbundet med en Formind
skelse af Øllets Kulsyreindhold og Skumholdighed, ligesom Smagen kan
paa\·irkes i daarlig Retning ved Dannelsen af abnormt store Mængder
af de nysnævnte Smagsstoffer, der i saa Tilfælde kan give Øllet en ube
hagelig Fust/smag. El Forhold, der ogsna maa higes i Betragtning. er,
at overdruen Lagring begunstiger Udviklingen af tilstede\'ærende frem·
mede OrRanismer.

.Lagerkelderens Indretning. En god Isolering (jfr. Side 26) er her
af saa meget større Bel)'dning, som Temperaturen skal kunne holdes
nede paa næn'ed Ol> Aarel rundt.

Adgangen til de enkelte Kælderafdelinger sker normalt gennem en
fælles Forkceld~r. der fungerer som Transparlaare og Arbejdsplads, og i
hvilken de forskelJiRe HO\'edledninger og nødvendige Redskaber kan
finde Anbringelse. Temperaturen i Forkælderen kan \'ariere ret bel)·de·
ligt og for al forhindre en Forplantning af disse Svingninger til del
lagrende 01, er del hensigtsmæssigt at forsyne hver enkelt Kælder med
en tætsluttende ParI.

Som en Le\'ning fra den Tid, da Afkølingen udelukkende skete "ed
Hjælp af Nalllri& og Isoleringsteknikken endnu lod meget tilbage at
ønske, findes der stadig i de fleste Bryggerier undujordi&ke LaRrings
loknIer med tilhørende IslNholder~. Sidstnævnte kan være 3nbraRle for
Enden, ved Siden af eller over Lagringsrummene, og man taler derfor om
Kældere med henholds\'is Frollti&, Side· eller Oueni&. Brugen af Naluris
er nu ophørt de fleste Sleder, og i mange Tilfælde har man ved O\"er
gangen til kunslig Køling kunnet inddrage Isbeholderne til Lagerrum,
saafremt de med Hensyn til Beliggenhed og Form var egnede i saa
Henseende,

Smaa Bryggerier, der har sikker og billig Adgang til Is, klin dog i
visse Tilfælde endnu se deres Fordel ved at anvende den gnmle
Afkølingsmelode, i Særdeleshed nanr den suppleres med en mindre
Kølemaskine.

ran Fig. 7 er vist en I..agerbygnillg, belt beliggendc over Jorden.
IsIJellO/deren D el' godt isolerel paa alle seks Sider, dels for aL formindske
Kuldelnbet Iii dcn lld\'cndige LufL og dels for at forhindre Fllgtigheds·
nedslag pall LofL og Vægge i de tilstødende LokaJer. Ved lijælp nf et
Kalla/system (A-n-C) ledes den kolde og derfor forholdsvis tunge LufL
frn Bunden nf Isbeholderen til de paagældende Lokaler, bvor den
op\'RrmeS nagt og derfor kan optage en Del mere Fugtighed. Derfra
stiger den op gennem A{lræJ.:sJ.:analen til Toppen af Isbeholderen. Ved
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at passere Islaget. argiver Luften atter noget Vand, inden denne rent
automatiske Cirkulation begynder forfra. og paa denne Mnade er del
muligt al holde Kælderne saa nogenlunde kolde og torre. Med visse
Mellemrum kan man foretage en Udluftning ved at lade den ydre Luft
træde ind i Kredsløbet. Dette sker ved samtidigt al aahne Lemmen, der
er vist t. "~o i Muren. og Spjældet i Aftræksskorslenen. I den varme Tid
er en saadao Udluftning ikke meget effektiv og altid forbundet med et
stort Kuldelab, men saa snart den udvendige Temperatur gaar ned til
2-3" eJler derunder, har man frit Spillerum, idet disse Temperaturer
danner Grænsen for, hvad man overhovedet kan naa ved Hjælp af
Naturiskøling selv i et san moderne Anlæg som det beskrevne.

I de fleste Undergæringsbryggerier anvender man udelukkende kun
stig Køling. der giver betydelig større Køleevne og Sikkerbed og deJuden
medfører den Fordel. at Kælderne langt lettere boldes tørre og skimmelfri.
Som Regel tih'ejebringes Afkølingen ,'ed Hjælp af Rørsystemer. der
ophænges i Lokalernes øverste Halvdel og kan være indrettet til direkte
Ammoniak{ordampning eller Saltvand$Cirkulation, Førstnævnte Metode er
"el nok den mest okonomiske og effekti"ei men da Muligheden for
Utætheder nnskeligt helt undgaas. kan dette System frembyde Fare for
saavel Personale som det lagrende 01. I de fleste Tilfælde foretrækker
man derfor Saltvand til Kuldeo"erføringen, Den største Besparelse opnaar
man ved at anbringe Køleslanger inden i Lagerbeholdernei men af prak
tiske Grunde bar denne Fremgangsmaade endnu ikke vundet videre
Udbredelse. skønt den ogsaa frembyder den tekniske Fordel. at Tempe
raturen i de enkelle Beh.oldere kan fuldstændig beherskes.

I Frostperioder sættes Kølehatterierne ud af Virksomhed og Afkølin·
gen sker ved at man lader den udvendige Luft cirkulere gennem Loka
lerne, For over Jorden liggende Anlæg, aabnes enkelte Døre eller Vinduer.
medens de underjordiske Kældere i dette øjemed er forsynede med
Aabninger, der fra Kælderens højeste og laveste Sled munder ud i Luft·
kanaler med Udgang til det fri. I den varme Aarstid holdes disse
Kanaler afspærrede lIled dobbelte Trælemme med et isolerende Indskud
bestaaellde af Risskaller, torre Slagger e. I.

Vt.'1.ilaUQllen, Den under EHergæringen udviklede Kulsyremængde
er forh11dsvis ringe og forsvinder efterhaalldpn gennem Tilgange og Afløb
uden nogensinde, som i Gærkælderen, at nødvendiggøre en VcntilnLion,
Udenfor den egentlige Vinlersæson indskrænker man derfor nf økono
miske og tekniske Grunde Luftforn)'elsen til ct Minimum. Indførelsen
nf ,'nrm Udenluft er nemlig ikke alene forbundet med et stort Kuldetab.
men giver ogsnn Anledning til stærke Fugtighedsnedslag i Lokalerne.
Selvfølgelig kunde man lænke sig et lukket Ventilntionssystem af lig
nende Art som del. der anvendes i Gærkælderen, men dels maalle et
saadant Anlæg "ære af meget store Dimensioner. og dels "ilde den med
Luftningen forbundne stærke Udtørring af Luften hnve en skadelig 'nd-
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nydelse pan Trælagcrradene. der fordrer en vis Fugtighedsgrad for at
hnare Tætheden.

At undlade Ventilation og samtidig holde KælderluOen ren kræver
imidlertid en minutiøs Renlighed overalt i Kælderne. Fremfor alt maa
Ud,-iklingen af Skimmelsvampe holdes nede "ed hyppig Vnskning og
Overkalkning af Murværkel. End,'idere mM Afløbsforholdene være i
fuldstændig Orden. og Gulvene holdes fri for Øl· og Bærmcresler. Thi
selvom Lagringen roregaar pan lukkede Beholdere, har man tilstræk·
kelig Erfaring for, al uren KælderIurt kan overføres til Øllet.

Kældere. der indrettes til store, stationære Lagerbeholdere, og Inis
Vægge derfor i mange Tilfælde bliver vanskeligt tilgængelige. bor, før

de tages i Brug. behandles med en holdbar Paaslrygningsfane.
LlIgerbeholderlle bør ,'ære af en saadan Beskaffenbed, at de ikke

kan afgive Smag eller Lugt til Øllet og maa kunne mod taa et vist
Tryk. Eg~lr(1! ,'ar oprindelig langt det hyppigste Maierhlie. og Fade af
denne Træsort finder stadig Anvendelse

i vid Udstrækning. Tys'" og ungarnsk _ I
(slovonisk) Egetræ anses for det bed- !'
ste men kan ikke aJtid fremskaffes i ~
tilstrækkelig Mængde og erstattes der- (
for orte med visse Kvaliteter russisk -
eller amerikansk Eg. Derilrlod Cl' den )0'111.21. UdkløvnJlIg lIf Fadslaver.

danske Produktion af denne Træsort
haade i kvantitativ og kvalitativ Henseende for ringe til at spille nogen
Rolle. Egeslammer der skal anvendes til Bødkerarbejde deles ,'ed· radiære
Længdesnit (Fig. 21) langs Man·straalerne. og Delin~en kan enten ske
"ed Kløvning eller Udsavning. Klo'-et Træ byder den største Sikkerbed
med Hensyn til Tætbed. Ved Udsavning opnaar man et større Udbytte;
men man risikerer ved denne Fremgangsmaade at overskære uregel
mæssigt forløbende Karstrengebundter, hvilket kan give Anledning til
Utæthed. Før det raal udskaarne Træ forarbejdes videre. maa det lagres
i flere Aal', i den første Tid under aaben Himmel. saaledes at Hegnen
kan udlude Garvesyren, og senere under Tag for at opna .. den rette
Tørhedsgrad.

Skont c)'lindriske Fade vilde give en bedre Udnyttelse af Kælder
pladsen. anvendes dog altid Tøndeformen. der hal' en langt storre Mod
standsdygtighed overfor Tryk.

Et Fad samles af et vist Antal ,·e.ltilpassede Staver og 2 Blinde. som
atter bestaar af nere Stykker, der sammenholdes ved Hjælp af Trætappe.
Staverne er nær Enderne forsynede med en Udskæring. den saakaJdte
_Lug«, indeni hvilken 8undst)'kkerne passer, og for lit opnaa den nød
vendige Krumning dampes Stll"erne umiddelbart fer Samlingen og hol
des derener paa Plads ved Hjælp af samrnennillede Junbaand. Overalt
hvor de pl,'lnho\'lede Trællflder .Strøgenelt støder !i:llllnlen saa,-el som i,
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Luggerne. indlægges af Hensyn til Tætheden det saakaldle })Skølpr<, SVUIU·

pede Stængler af forskcUige Sivarter. Pau Midten af en særlig udsøgt
Slav udbores Spundshullel, og modsat delle udsaves i en af Bundene et
Mandehul. der benæ"Des .Porten«. Forneden i denne, der fastholdes ved
Hjælp af en Jernbolt og en Trædgel. har Tappehullel sin Plads.

Saavel de egenUige Lagerfade som de smaa Forsendelsesfustager
fremstilles nutildags mest fabriksmæssigl. Ved Indkøb IUaa der forlanges
Garanti for. at den paagældende Beholder kan staa for et vis l indvendigt
Tryk. der i Almindelighed kan sæltes til J Alm. for Fade og 21/.-3 Atm.
for de sman Fustager. der 3m'cndes til Udskænkning af Øllet. Neden
siaaende Tabel angiver de omtrcnUige I)i~sioner for Fade 0R Fustager
af forskellig Storreise. J

iUaa1 pau Lagu{ade og FQr$~ndr.l$~s{usta9~r.

Buod- Ba.odeoQ Bredde
Ind· Stav- Udvendig Slavtykkelse

Ol Tykkelse
hold Diameter tykkelse Antal

I
længde , Bugeo tor oven Illugen

Ila. naond E.o" I 11.1...

I
Uug_

Midten baand baolld halOn"
hl ,.' em mm n, til mm mm mm Dm,

,/,. 3~- 40 S6- 14 28- sø 2~-28 2)-28 • 45X2' ... S4X2
'I. 40- U Sø.- U ss- U 28-30 28-32 • 6OX2"t ... 4!lX2
'I. ~2- ~8 49-- M U-48 ,0->3 SS-36 • 6:iXS .. 4SX2
'I, 66- 73 66- fiS SS- 50 90-lI6 93-38 • 65XS 45X2 50X3

• 107-110 107-115 46- 55 " " • 65XS". 4SX3
1
'. 50X!I/.

16 127-128 128-13' 45- 55 " 50 • 70X4 SOX,l/. fiOX3 1/.

16 145-147 14f>-150 .0- 50 " 50 • nX4 SOXS',. 60XS".

" IS8-16O 160-162 5~ 65 " " • 75X4 S5XS'/. 6OXS'/.

" ISf>-189 196-195 6r- 70 46-48 50 • 6OX' "X, 65X4

" 212-214 ;Uå-217 70- 80 4S-48 " 16 90X5 65X", 75X4

'66 2G~-270 267-280 96-100 .. 60 12 1I0X5 80X5 90X5
150 290-295 SI' c. 100 55-6r. 60 .. 120Xfi 90Xli 100X5

Før Fadene tages i Brug. forsynes de ind,-endig med et Lag /kg
(Side 87), som dels foroger TæUledell, og dels forhindrer Øllet i at
optage smagsfordærvende StotTer fra selve Træet. Beglaget letter desuden
Bengøringen i meget betydelig Grad og hindrer Mikroorganismers Ind
trængen i Træets Porer.

Med forholdsvis korte Mellemrum maa dette beskyttende Lag for·
nyes, IH'i1ket ikke kan ske i selve Kælderen. Den idelige Nedtagning og
Oplægning af Fadene er imidlertid forbundet med et ikke ringe Kuldetab
og fordrer en stor Arbejdsstyrke. hvortil kommer de egentlige Begnings.
udgifter. Og foruden lit "ære dyre i den daglige Drift frembyder Træ
fadene forskellige andre Ulemper. Naar de har naaet en vis AJder. for
drer de hyppige og kostbare Reparationer, ligesom de ikke altid e~ saa
absolut tætte som ønskeligt af Hensyn til Kulsyrens Bevarelse. Paa den
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ud"endige Side blh'cr de lel skimlede. og det kan trods alle trufne For
holdsregler hænde, at Begen afgiver uønskede Smngsstof{er cUer \'ed
pletvis Afspringen blotter Træet. sualedes ut Øllet faar en højst ubehagelig,
mugagtig Træslllug. Endelig tillader Lagerfadene kun en forholdsvis
danrlig Udnyttelse af Kælderpladsen.

Disse rorskeUige Forhold i Forbindelse med Vanskeligheden "ed at
fremskaffe velegnet Bodkertræ. særlig Iii de meget store Fade. samt dels
stadig stigende Pris har bc\,irkel, at man i hvert Tilfælde pan storre
Bryggerier efierlmanden nnskatfer Lagel'beholdere af andre MateriaJer.

I Betragtning kommer særlig Jern, Aluminium og JerJl~/on eiler i
det væsenUige de samme Emner, som omtaJes under Gæringsbeboldere
(Side 33), til hvilken Beskrivelse henvises, hvad de specielle Egen
skaber angaar.

Disse 3 Materialer har tilfæUes, al de muliggør Fremstillingen af
prnktisk talt ubegrænset store, stationære Beholdere, der giver en langt
bedre UdnyUelse af Kælderrummene end Trrefade i de gængse Storreiser,
et formindsket Kuldeforbrug, betydelig mindre Arbejde og Svind ved
Fudning og Udtapning og større Garanti for rentsmagende og kulsyre
rigl øl.

Gennemgaaende kan man regne med en PllIdsforogeJse p:Hl50-100 %

ved Overgang til Tanke af Jern og Aluminium, aH efter de forhaanden
"ærende Fades større eJler mindre Rumindhold og med Jernbeton kan
man naa endnu videre.

I det følgende gi"es en Oversigt over de rorskcUige Materialer sam·
men med deres Fordele og Mangler.

Jern er meget lidt modstandsdygtigt overfor den fugtige Kælderluft,
og i direkte Berøring med ØUet be"irker det en fuldstændig Ødelæggelse
af dette. En effektiv ind· og udvendig Beskyttelse er derfor nødvendig.
Ydersiden behandles som sædvanlig med Monnie. Zink- og Lakfan-e.
medens den indvendige Flade overtrækkes med Stoffer. der maa \'ære
fuldstændig indifferente overfor øl. MUI1 skelner her meUem 2 Grupper.
Til den første horer rorskeUige Spirilllslakker f. Eks. Jernglasur, SkiJpadde.
lak og en Del Mgaglige. som oftest stærkt paraffinholdige Præparater. der
gaar i Handelen under beskyttede Na\'nebelegnelser (Furonil. Mammut·
beg o. s. v.). Man bør altid sikre sig, at saadanne Stoffer ikke afgi,'cr
Smag til ØUet, og de sædvanlige Laboratorieundersøgelser bør derfor
suppleres med en særlig Prøve. der tnger SiglC pna delle Forhold: r. Eks.
den Side 31 beskrevne.

Med Fremskaffelsen af en neutral Paastrygningslllasse er Spørgs.
maalet dog langtfra lost, thi Vanskeligheden "ed denne Kategori af Jern·
beholdere ligger særlig i selve Paastrygni.ngen. Skal denne lykkes, maa
Jernets OvcrOade være fuldstændig befriet for Fugtighed og Rust. hvilket
hyppigt kan være forbundet med store Vanskeligheder. Det bedste Resultat
naar man \'ed at roretage O"erstrygningen i Forbindelse med selve Fabrika-,.
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tionen, ,naJedes at den nærmest former sig som en Slags Ovnlakering.
Skal Processen foregan i Bryggeriets Kældere. vil del altid være at fore
trække at Inde den første Pa:lstrygning ,"ære indbefattet i Prisen. Faren
vcd snadanne Beboldere ligger i. al selv en lilie Beskadigelse af Over
trækket kan bli,'c Udgangspunkt for Rustdannelser, der kan brede sig
ind under Lakken eller Begen, saaledes at storre Flader falder af, el
Forhold, der som n:e"nt kan blive Aar-sag til store Kalamiteter (Jern.
smag og Uklarhed), og som desuden medfører kostbare Heparalions
arbejder, ledsagede af højst ubelejlige Indskrænkninger i Lagrings
pladsen. I del hele og store kan saadanne Beholdere derfor næpl)e
anbefales, saa meget Ollndre som deres Prisbilligbed i mange Tilfælde

bliver illusorisk som Følge af
nævnte Forhold.

Derimod har de til den anden
Gruppe horende emaljerede Slaal
tanke ,'undet en meget slor Ud·
bredelse og har gennem snart
en Menneskealder heslaaet deres
Prøve.

PaahrændingeL1 af Emaljen sker

Fi" 22. Fl.o,epaknlo, ro'l" Sta.ltanke, i særlige Ovne ved meget hoje
Temperaturer og som Regel i 2

Tempi, saaledes al den endelige Belægning bestaar af 2 Lag nemlig en
Grllnd. og en Dækt.malje. Det er af stor Betydning, at Emaljen har
noget nær samme Udvidelseskoen1cient som den paagældende Staalplade,
da man i modsat Fald kan risikere. at den slaar Re,'ner eller springer
af i Flader. I del hele taget er Emaljens Sammensætning og Holdbarhed
afgørende for Værdien af det færdige Fahrikal Saadanne Tanke kan
leveres i eet Stykke i Størrelser indtil ca, 300 hl, hvorimod større Behol
dere maa sammensættes af Ringe, der skrues sammen med tætsiddende
Bolte. De herved opstaaede Sammenføjninger er forsaavidt et svagt Punkt,
SOIll de kan blive farlige Infektionssæder, saafremt de af Hensyn til
Tætheden nødvendige Pakninger ikke anbringes paa rette Maade. Som
Pakningsmatcriale anvendes mcst Kautsjuk i Fol'llindelsc med Tin, saa
ledes at kun sidstnævnte kommer i Berøring mcd Øllet. Pau Fig, 22 el'
vist et Snit igcnnem en saadan Samling. Tinnet, dcr i delle Øjemed
vanskeligt lader sig erslatte, har forøvrigt den Fejl, {It det undertiden
ved Temperaturer under 20° kan gaa over til en puh'erformig Modifi
kation (Tinpest), hvorved Pakningerne bliver utætte. I den senere Tid
skal det dog ,'ære lykkedes at gøre Tinnet fuldtud stabilt ved at legcre

det med smaa Mængder Kobber.
Naar man undtager Ouorholdige Præparater, der ligefrem opløser'

Emaljcn, er denne meget modstandsdygtig o\'erfor kemiske Paavirkninger.
Dog bor man ikke am'ende stærkt syreholdige Midler til Rensningen.
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fordi disse veQ..at trænge ind gennem eventuelle fine Ridser kan angribe
Jernet og derved løsne Emaljen. Ved Hjælp af en svag Sodaoplosning
og en passende mekanisk Behandling holdes 0Jslenslaget med Lethed
nede pau et passende Minimum.

Alumillium har den store Fordel at være fuldstændig indifferent
overfor Øllet, saa al del kan aovendes uden indvendige Beskyttelses
midler. Derimod bor mtlU ikke lade den udvendige Side staa blank.
fordi den fugtige KælderluO i Forbindelse med andre Faktorer (Salt·
vandsdryp Q. s. 'T.) kali fremkalde Korrosion af Metallet.

Medens store Gærkur af delte Materiale fordyres af de nødvendige
UnderstfJllClsesforanstallninger, kan Lagerbeholdere pan Grund af deres
lukkede. cylindriske Form fremstilles med tilstrækkelig Stivhed af sau
tynde Plader (4-8 mm), at Prisen ikke bliver højere end for andre
gode Materialer. Mindre Tanke af Aluminium le\'eres færdige fra Fabrik·
ken, medens de større sammens\'ejses i selve Kælderen af valsede Ringe
og udhamrede Bundstykker. Saafremt Arbejdet er udfort paa rette i\taade,
kan Sammenføjningsstederne næppe skelnes paa den indvendige Side,
der fremtræder med en jævn, solvblank Overflade.

Som tidligere nævnt, maa Aluminium ikke komme i Berøring med
visse Metaller (særlig Kvægsolv og Jern) eller alkaliske SlatTer, ja selv
alm. Vand kan give Anledning lil Tæring, naar det faar Lejlighed til al
indvirke i længere Tid. Del er derfor nød\'endigt at isolere Tankene fra
det bærende Jernunderlag f. Eks. ved el Mellemlag af Jute imprægnerel
"led GOUdl·Oli. Efter HellJ(0ring maa Beholderne, særlig hvis de skal slaa
tomme i længere Tid, torres godt ud. Ølstensdannelsen kun holdes megel
nede ved efter bver Tomning at behandle hele Overfladen med en bred
Spartel af haardt Træ, og først naar Slenlaget har naaet en saadan
Tykkelse og Struktur, al det frembyder Infektionsfare, skrider man lil
den besværlige Salpetersyrebehandling, der i aadanne lukkede Beholdere
allid frembyder en vis Fure for det paagældende Mandskab og derfor
altid bor være forbunden med passende Sikkerhedsforanstaltninger (Gas
masker, Ventilation o. s. v.). Det er det sikreste al ljerne al Armatur.
saalænge Behandlingen staar paa.

En Mangel ved Aluminiumstanke er deres ringe Modstandsd:ygtigbed
overfor udvendigl Tryk, og selvet forholdsvis ringe Vakuum kan bevirke.
at Beholderen bryder summcn. Det er ikke lykkcdes at kOllstruere nogen
absolut tilforladclig Vakllllmssikkerhedsventi/, og man bør derfor altid havc
dctte Forhold i Erindring, Ilaar Udlapningen finder Sled. Pau den anden
Side kan det anføres som en Fordel, al Aluminiumstullke let kan repa·
reres pau Stedet ved Paasvejsning af Lapper samt besidder en betydelig
Metalværdi ved en eventuel Afmontering.

I de seneste Aar er der kommet et nyt Materiale paa Markedet
nemlig det Tlu/frie Slaal (Kruppmetal, V. 2 A S13al). der er. en Legering
af Jern med Krom, Nikkel og andre Metaller. Del forener nogle af Jerns
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og Aluminiums bedste Egenskaber, nemlig slor Styrke med Upaavirke
lighed overfor 01. Den største Hindring for dels Anvendelse til BrYK8cri
brug er dets foreløbig meget høje Pris. h,'ortil kommer visse Vanskelig
heder ved Forarbejdning og Sammensvejsning. som gør al Svejsesommene
bliver ret ujævne.

Endelig skal nævnes Nikke/beholdere, der sikkert fuldlud opfylder
Fordringerne i teknisk Henseende, men som de neste Bryggerier indtil
"idere man se bort Cm af økonomiske Grunde.

Lagerbeholdere af JernbtJoll beklædes indvendig ener ganske samme
Metoder som de tilsvarende Gærkar (Side 33) dog under særlig Hensyn
tagen til, at de skal kunne staa for el vist Tryk. Medens Gærkar af
delte Materiale har vundet stor Udbredelse, kan det samme ikke siges
om Betontankene. Til at beg)'nde med lod der særlig Klager over mang4
lende Tæthed; men paa dette Punkt synes man nu at have overvundet
Vanskeligbederne. Derimod bar der senere været \"elbegrundede Klager
o\'er. at Øllet ener nogen Tids Lagring antog en uheldig Smag. der
stammede fra den paagældende Paastrygningsmasse. Dette Forhold maner
til Forsigtighed; men saadanne Beholdere anvendes med tilsyneladende
godt Resultat i mange udenlandske Br)'ggericr. og de har jo den Fordel
at være forholdsvi billige og at kunne stobes i næsten enh"er Form,
suniedes nt Udnyttelsen af Kælderpladsen bliver den bedst mulige.

Medens ØUets Afkøling i de tidligere nævnte Beholdere saa godt
som altid sker udefra ved Afkøling af Kælderlunen. hader denne Metode
sig kun i de færreste Tilfælde anvende. naar Talen er om Tanke af
Jernbeton. dels som FøJge af Betonens og de forskelJige Beskyttelseslags
Isoleringsevne og dels paa Grund af den særlige Byggcmaade. der hyp
pigt kun lader en Brøkdel af Overfladen fri. Kølingen kan da iværk
sættes vcd Hjælp af overliggende Sa1tvandsbcholdere, der er gennem
trukket af Koleror eller mere almindeligt ved indvendige Kobberkoleslonger.
I sidstnævnte Tilfælde kan VaJg af Kølemediulll give Anledning til Over
,'ejeise. Ferskvand har for ringe Køleevne, og Saltvand, der ganske vist
bruges flere Steder, frembyder en ikke ringe Risiko, hvis der opsta:II'
Utætheder. Man er derfor i mange nye AnlæJol: gauet over liI al bruge en
Blanding af Alkohol og Vand (c. 15 % Alk.). Det er en Selvfolge, ul
Alkoholen ikke maa være denatureret med StolTer, der kan skade ØUet.

De forskeJlige Paastrygningsmasser. der an,'cndes til Jernbetonlanke,
ta:lIer ikke nogen kraftig mekanisk Behandling, og Ølslenen man derfor
fjernes med Forsigtigbed, Man kan hertil anvende passende fortyndet
Sall- eller Svovlsyre eller en Blanding bestaaende af 50 kg læskel Kalk
og 3 kg krystalliseret Soda, altsaa i Virkeligheden Natronhydrat med
O"erskud af Kalk. Del er dog en Betingelse for Benyttelsen af sidst
nævnte Middel, at Beholderens Oyerlræk ikke indeholder storre Mængder
af letforsæbeLige StolTer.

Lagerbeholderne bur ikke ,'ære altfoT hoje. thi i S:la Fald v:llIskelig4
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TIbamme:u ... 14.150 hl
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Mørkt Øl .
Porh'r

......

Beg og Begning.

Da 01 ikkc taaler at komme i direkte Beroring med Træ, Olau
sauvel de store Lagerfade som de mindre Transpol'lfustager forsynes
med ct indvcl1digt, beskyllende Overtræk, hvortil benyttcs forskeUige
Sorter af den saakaldte Bryggerbeg. hvis Sammensætning varierer inden
fOl' temmelig vide Grænser.

De nesle Bryggeriers Beholdninger af Fadeværk er gnllske vist i de
senerc Aurtier svundet betydeligt ind, dels fordi man lidt efter lidt bat
erstattet Trælagerfadene med mere moderne Beholdere. og dels fordi de
smaa Transportfuslager er blevet overflødiggjorte. efterhaanden som man
er gaaet over til flaskeaflappet 01. Men alligevel hører Begningen endnu
til de Arbejder, som Brygmesteren bør skænke sin særlige Opmærk.
somhed. I første Række maa han betænke. at Ilere af de herhen hørEmde

gøres Klaringen, ligesom Øllet i "isse Tilfælde vil kunne antage Gær
smag. Man regner i Almindelighed 2-3 lU som Maksimum; men mange
Bryggerier opnaur ogsan gode Resultater med endnu højere Beholdere.
Ved Nynnlæg bør man dog saavidt muligt bolde sig indenfor nævnte
Grænse. og ved Kældere. der som Følge af deres Form er særlig egnede
til meget høje. slaaende Tanke. bar man da den Udvej at indskyde en
stærk, buet Mellembund i de enkelte Beholdere. h\'orved 01hojden haheres
uden ,'æsentlig Forringelse af Kapaciteten.

lovrigt gælder den almindelige Regel. at de enkelte Beholderes Slør
relse ikke bor overstige den daglig udtappede Mængde af den pangrel·
dende Ølsort.

TiltlrcrkhJig Lagerplad& er Forudsætningen for allid at have vellagn:t
01. Ved Beregningen maa der i første Række tages Hensyn til Salget i
Højsæsonen. Som en Rettesnor kan følgende Eksempel tjene:

Aarsomsætningen er 30.000 bl; men i de 3 Sommermaaneder sælges
der gennemsnitlig 4000 bl pr. Maaned, fordelt paa forskellige Ølsorter.
Under Hensyntagen til Lagringstiden kan der opstilles følgende Bereg
ning for den Ølmængde, der bør være pau Lager d. I. Juni:
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Operationel' under visse Forhold kan frembyde slor Fare for del PU8
gældende Personale. og dernæst at Fejl ved Indkøb af Beg og "ed
Arbejdets Udførelse kan medføre Kalamiteter af slor Hækkc\'idde.

Beglor/er. Grundlaget for de fleste BCRsorler cr den fra forskel1ige
Naaletræer st:lInmende Harpiks, der ved en kombineret wlad og tor,
brudt Destillation adskilles i en Række mere eller mindre flygtige Sloffer
(Terpentinolie. Eddikesyre. Harpiksolier o. s. v.) og del fasle Kolofonium.
Del sidslnæ\'nte udgør Hovedbestanddelen af det o\'ervejellde Anlal Reg
sorter. Kolofonium alene giver imidlertid ikke el tilstrækkelig smidigt
Overtræk, og del sammensmeltes derfor med forskellige Olier. Man kan
hertil IHwende visse Fraktioner af de nysnævnte UarpiJ.:wlitr, forskel1ige
Mirttralolier, Paraffin, Vo/..:sarler og enkelle Planteolier særlig Uorfroolie
(Linolie).

H\'i1ken Komposition man vil foretrække, afhænger i nogen Grad
af Begningsmetoden. En Blanding, der fremstiUes ved at koge fransk
Kolofonium med 10-15 '/. Linolie indtil Skumdannelsen ophører, har
fundet udstrakt Am'endelse. men giver en forholds\'is t)'k Belægning og
kan under visse Omstændigheder meddele Øllet en mere eller mindre
udtalt Begsmag,

Man gaar derfor mere og mere over til at købe Beg fra store Special.
fabrikker. der eOerbaanden har indstillet sig paa at le\'ere en Vare, der
tilfredsstiller alle Fordringer til godt Begningsmateriale. Disse Fordrin
ger er følgende:'

I. Begen maa ikke afgive Lugt eller Smag til Øllet.
2. Askemængden lUlla hojst udgøre 0.2 %. Et større Indhold af uorga·

niske Stoffer tydcr paa, at der er tilsat Fyldstoffer (Tungspat, Okker,
Kromgult o. s. v.), der dels kan beskadige Begapparaterne og dels
være ligefrem giftige.

3. BeRcn man ikke indeholde Vand, der kan bevirke. at Beglaget sprin
ger af ellcr giver Anledning til Blæredannelse. der vanskeliggør nen
holdeisen,

4. Smellepunktel skal ligge mellem 40-50° og for de enkelte Sorter
være nogenlunde konstant.

Om disse Krav i de enkelte Tilfælde er opfyldt 1I1lUl konstl1teres
ved en Laboratorieundersøgelse, der bør gentages for hver ny Levering
og hensigtsmæssigt kan suppleres med en Prøvebegning af nogle Smaa
fustager, som derefter fyldes med lyst øl.

Ved Indkøb af Beg maa man ogsaa tage i Betrugtning, al de for
skellige Sorter kan være mere eller mindre okonomiske i Brugen. Det
nødvendige Kvantum kan for Lagerfadenes Vedkommende variere fra
0.15-0.3 kg pr. hl. for de mindre Forsendelsesfuslagers fru 0.3--Q.7 kg
pr. hl. alt ener Begens Letflydenhed og Elasticitet.

•



FIj. 23. Dq:ekolbe.

8egllLugsmetoder. Beglaget i Lager- og Transportfadcnc lIdsælIes i
den daglige Orm for rel kraftige Paavirkninger. Af saadanne kan nævnes
slore Temperalurfornndringer, 011ets og diverse Rengoringsmidlers Ind
virkning, samt de talrige Manipulationer ved Lagerfadenes Ud· og Ind·
tagning af Kælderne og Transporlfadenes Forsendelse. For eller senere
bliver Beglaget derfor sprodt, gennemtrukket af fine Hidser og (tlnr Til
bøjelighed til at springe af. Eu rel hyppig Fornyelse er derfor paakræ\'et
og burde egentlig altid bestaa i, at del
gamle Beglag blc\' fjernet og erstattet
med el nyt. hvorved Begningen kolU
mel' til al beslaa af to naturligt ndskilte
Operationer nem ligA(begnillg og Begning.

De talrige forskellige Begningsmeto
der, der i Tidens Løb har "æret og til Dels endnu cr i Brug. opfylder

meget ulige Grad dette Krav.
Man skelner i det væsentlige mellem:

I. Haandbegningen i sin mest primitive Form foregnar pau folgcnde
Maade: Baandene paa det vel udtørrede Fad løsnes. sauledes at Ende
bunden kan tages ud. og der indhældes en passende Mængde smeltet
Beg, som antænde~ "ed Hjælp af en glødende Jerndorn. Henred smelter
den gamle Beg og blander sig med den nye. Forbrændingcn reguleres, ved
at man holder Bunden løst mod Fadet. og sammart Afsmeltningen er til
endebragt. slukker man Ilden ved hurtigt at sætte Bunden paa Plads og
stramme Baandene. Straks eOer ~~styrter« man Fadet nogle Gange for at
fordele Begen. hvis overflødige Del opsamles i en Grube. DereOer følger
en Rulning enten med Haanden eller paa mekaniske Rulleapparater.
indtil Beglaget er størknet. Det kan hænde, at Ilden guar ud. før Afsmelt
ningen er tilendebragt. I aa Tilfælde opstaar der eksplosive Blandinger
inde i Fadet, h"orror ny Antænding aJrlrig man finde Sted, før Fadet er
udluOet og afkølet. Nanr Talen er om Smaafustager, bar denne Regel
selnagt mindre Betydning.

En Forbedring (lf Hanndbegningen 0pl1aas ,'ed Anvendelsen af den
saakaldte BegekollH (Fig. 23), der overflodiggør Udtagning af Endebunden.
Den bestaar af en gennemboret Jernkolbe A med et Ror B, der kan
sættes i Forbindelse med en Blæser eller Trykluftsbeholder. Den op"ur
mede Kolbe dyppes i smeltet Beg, som antændes. og føres dererter gennem
Portaabningen ind i Fadet, hvor en passende Mængde smeltet Beg alle
rede befinder sig. Nu aabnes for Blæselunen, og "ed ReRulering af samme.
opnaar man en regelmæssig og sikker Forbrænding. Delle System kan
yderligere forbedres "ed Anbringelse af en særlig AOræksskorsten. (Fig. 24).

89

1. HaandlHgning eller &gning med aabm Hamme.
2. Kombinationer a{ Haand- og Appara/begning.
3. Rent mekanisk Metode.

l
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Fil. 25. Afbegtllpp;ll"lIt.

Fil. 2•. Ikseaoordoing.

deu
2. Kombinationtr af Haalld· og Apparalb~gnillg bestaar hyppigst i. at
gamle Bet( afsmeltes ved Hjælp af særlige A{beoeappara/~r. hvor.

efter den egentlige Begning
fuldføres med Haandkran.
Fig. 25 viser et Snit gen·
nem et Afbegeapparat, der i
mere eller mindre modifice
ret Form finder udstrakt
Anvendelse. A er en o'·er·
hvæh'et Jernkoksgryde ud·
foret med iJdfaste Sten og
foronn forsynet med en tæt·
slultende Indfyringsdør. b an·
gi"er Pladsen for en Række
gennemhullede Blæseror til
Transporlfade, medens man
ved E ser det afbrudte. bety.
deligt storre 81æseror til La·
gerfadene, som ud brændes
gennem Portaabningen. Uno
der Drinen indledes der "ed
B Blæseluft. som gaar videre
op gennem det glødende Koks·

lag og derefter i stærk ophedet Tilstand til de resp. Blæserør. der dog
som Regel ikke bruges samtidig. For at opnaa en fuldstændig Forbræn
ding af eventuelt over Koksene
slaaende Roggas, kan man til·
lige gennem Horet C og de to
Aabninger a indlede Luft for·
oven. De ved rlen gamle Begs
O!lvllrmning udviklede Dampe
suges. som Pilene angiver. ind i
Hogkanalen F. der staar i For
bindelse med en boj Skorsten.

Ved undre Konstruktioner
erstattes Blæseluften med en
Damps/raa/e. der ledes ind i Af
gangsrørel. som derved virker
som Injektor. saaledes al Afbeg
ningen foregaar med en 81anding
af gasblandet Luft og overhedet
Damp. Man kan ogsaa helt undlade Koksovnen og foretage Afsmelt.
ningen med højtspændt Damp alene. Ved begge disse Metoder. meh i
Særdeleshed ved sidstnævnte. formindskes Faren for Overhedning af
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Hegen og Paabrænding af Træet meget betydeligt, hvilket atter har iii
Følge. at :Muligbeden for Opstaaen af Begsmag formindskes, samtidig
lDed al Fudcncs Levetid forlænges. Skønt hel eller delvis Dampafbeg
ning saaledes frembyder "ærdifulde tekniske Fordele, har den i~ke rundet
videre Udbredelse, maaske særlig som Folge af det store Dampforbrug.

Endelig har man konslrueret meget enkle Apparater, beregnede til
ulm. Kogegas. Spiritus eller 8e1lzill. Ved saadanne Apparater lillia man
foruden Brændselsmalerialerncs forholdsvis bøje Pris lage i Betragtning.
at Gassens Sammens.-etning kan variere fel betydeligt. og de lo Vædsker
\'ære mere eller mindre rene, b\'i1ket i visse Tilfælde kun betinge, at der
dannes ildelugtende Sloffer \'ed Forbrændingen.

Umiddelbart ener at Fadene paa den ene eller anden Maade er
afbcgede, ind hældes der gennem Portaabningen (for Fustagernes Ved
kommende gennem Spundshullet) en p"ssende Portion smeltet Beg.
Porten og Spulldset sættes i, Fadet styrtes nogle Gange. man lader den
overflødige Beg nyde ud i en Samlegrube og ruller Fadet som tidligere
nævnt. Undertidcn bruger man at afbrænde Begen i Indhældningsskeen
og atter slukke Ilden med el Laag. forinden Begen hældes ind i Fadet.
Denne Fremgangsmaade bar til Formaal at bortbrænde en Del af de
flygtige Stoffer, der særlig er mistænkt for at give Begsmag.

3. Rent mekaniske Me/oder.
Til denne Gruppe borer en Række Apparater, med hvilke man

afbeger og bcger samtidig ved Indsprøjlning af \'arm Beg. Man uudgaar
saaledes ikke, at den gamle Beg blandes med den friske og for at bode
pHa det uheldige heri JJregellererer(( man med passende Mellemrum Regen
ved ni tilsætte særlige Regsorter med lavt Smeltepunkt (Ilegenerit o. s. v.).

Begen indsprojtes entcn mcd en hurtiggaaende Pumpe eller \'ed
Hjælp af Trykfu{l. Som Repræsentant for førstnævnte Kategori skal her
beskrives TJreurer!l Apparat til Fustagebegning. (Fig. 26). Over Kulfyret
ser man Beggryden A, som er forsynet med et Dæksel. der bærer Pum·
pen B. Fra denne stynges Begen gennem Rorene C til Straalerorene D.
der ved Hjælp af en Snekkeudvek!Jing (G) fra Pumpeakslen sættes i
omdrejende Be\'ægelse, hvilket bevirker en ensartet Fordeling af Begen.
Væglslangen F regulerer Begtilforselen autoIlUltisk. saaledes at den opho
rer saasnarl Fustagen fjel'llcs fra Slraalerørel. .l er ell Aabning til Ind
fyldning af Beg og Regenerit under Driften, og ved Hjælp af nogle Øske.
ner K og en Talje kan Laaget med alt vedhængende Apparatur bæves
op af Gryden. oaar Begningen er forbi. H er Udsugningsror til Beg·
dampene. og paa Grundridset er "ist nogle Sier, der tilbageholder e'·en·
lueIIe sro"ere Urenheder i den overnodige Beg ved dens Tilbageløb
til Gryden.

Fig. 2i viser Arnemu/l/l!l Apparat. der er bygget ener lignende Princip
salli foregaaende. men saaledes ni Pumpen er erstattet med en Behol·
der. der staal' i Forbindelse med Str;Hllerorel og automatisk fyldes' og
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Fig. 26. "het1~1'1I B~geapp.rat.
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tø lilines for Beg ved Hjælp afTryklufi. Lignende App:Il'aler kan ogsaa bru"
ges Lil Lagerfnde; men Begbeholderen Illall da ,'ære betydelig storrc;"Og Ind
sprøjtningerne gentages nere Gange for nt give el tilfredsstillende Resultat.

1"1" 27. Aroemaous BeguppaMlt.

En meget besparende og fuldtud automatisk Maskine. der tillige
opfylder Kravet om adskilt Afbegning og Begning, er vist paa Fig. 28.
Over de Io Slmuleror a og c udtørres Fustagerne med varm Luft, hvor-

•

ø
Fifl. 28. Automatlsk Afbellc- og Begemusklllc.

efter Afsmeltningen roregaar med stærkere ophedel Lun vcd (/ og e. "
stIIlIl' i Forbindelse med Gryden i, som indeholder den friske Beg, der
indsprøjtes med Trykluft. og de nybegede Fustager løber videre over
Rullcbanernc I og m. Regdampene fra Fustager og Gryde suges gennem
Horene f, r og 11 til en Røgkanal, der munder ud i en Skorsten. En
yderligere Forbedring vilde det være at indsk)'de et Koldluftsrør ener
h lil Uortljernelse ar den sidste Rest ar Begdnml}c,
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Skønt Begen som nævnt allerede smelter ved 40-55°, man den
op,'armes langt højere for at faa den TyndOydenhed. som betinger et
tyndt Beglag. Reglen er ber, at jo mere gammel Beg der tilføres. og jo
Oere Gange Begen har været smeltet, desto højere m:m man gaa med
Temperaturen, der i onigt \'arierer en Dej med de forskellige Begsorler.
200-250° vil i Almindelighed passe for Beg, hvis væsentlige Bestanddel
er Kolofonium. Tilsætning af Paraffin og Voksarter gør Begen mere
tyndtflydende, saaledes al man med de n~'ere Begsorter. der bar et slorl
Indhold af disse Sloffer, kan komme belt ned paa 150° som Beg:yndelses
temperatur. h,'OTvcd Furen for Begsmag og Dannelsen af eksplosive
Fordampningsprodukter formindskes i betydelig Grad.

Det bør være en Hovedregel, at maD aldrig skifter Begsort eller
foretager Forandringer i de forhaandenværende Arbejdsmetoder uden
ener forudgaaende meget grundige Forsøg. og man maa her som paa
saa mange andre Felter indenfor 01fremstillingen udvise stor Forsigtig
hed med at indrøre nye Fremgangsmaader, selvom disse al1\'endes
andelsteds med godt Resultat. Det kan eksempelvis anføres, at medens
nogle Bryggerier med Fordel iblander Begen del olieagtige Kondensat,
der samler sig i del knæbøjede Anræksrør fra Begkedlen, saa bar
samme Manipulation andetsteds givet Anledning til en for Øllet fuld
kommen ødelæggende Begoliesmag.

Begebplosiollu bører desværre ikke Iii Sjældenhederne, og seh'om
det mnnske ikke er muligt beJt at undgaa dem, kan man dog ved Iagt
tagelse af visse Regler indskrænke deres Forekomst til et Minimum og
formindske Faremomentet, bvis en Eksplosion alligevel skulde finde
Sled. Erfaringen viser, at det i langt de fleste TilræJde er Bundstykkerne.
som del gaar ud over, og det er derfor af særlig Betydning ved en
iøjnefaldende Phlkat at gore det skiftende Personale opmærksom patl at:

»Det er s/ræligt {orbudt at opholde sig {oran Paclels JJum/«

under Afbcgniugen, hvad en len denne foregaar med varm Lun eller ved
Indsprøjtning lIf Beg.

Regler til Forebyggelse af Eksplosioner ved Fadebegning.

A. FadelJeglJillf] mecl aabell Flamme (HaaIllIIJegllillg).

1. Hegen maa ikke overhedes (Maksimum 250
0

C.).
2. Der maa kun indgydes en ringe Mængde frisk Beg (cu. 3-4 1 pr.

Lngerfnd il 30-40 hI).
3. Begen sbl st,aks antændes.
4. Fadene skal være tørre.
5. Gnar Flammen for tidligt ud. maa ny Antænding ikke finde Sled,

før Fadet er afkølet og udluftet
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6. Naar Afbegningen er tilendebragt, slukkes Flammen, ved at alle
Fadets Aabninger lukkes læt til.

7. Udbrænding af Spundshullerne man først ske, Ilaur del færdigbegede
Fad er godt udluftet.

B. Begning med Varmlu{lsapparalr.r.

I. Ved Igangsætning af Begeovllen man Dækslet først paasæUes. mUlr
Kokslaget gløder, og en Flamme viser sig i Aabningen.

2. Det glødende Brændselsløg i Ovnen maa være mindst 50 cm hojt
og aldrig brænde helt ned under Arbejdet.

3. Ved Afbegning uden Flamme maa Flamme ved Slraalerorel ikke
forekomme.

4. Ved Afbegning med FlanlIne maa Straaleroret stadig være saa varmt,
at Gassen. naar Fadet tages bort. straks antændes igen og brænder
\'idere med Flamme.

5. Naar LuftlilJørslen standses, skal Dækslet eller Fyrdoren aahnes.
6. Straalerøret maa ikke indføres i Fadene. før Koksovnen er i regel-

mæssig Gang.
7. Fadene skal være tørre.
8. Der maa ikke fyldes yann Beg i Fadet før Afbegningen.
9. Fadet maa ikke fjernes fra Straalerorel. før det er fuldstændig

afbeget.
10. Et ufuldstændig afbcget Fad maa ikke igen føres Iii Slraalerørel, før

det er afkølet og udluftet.
ll. Fade, der er tørrede ved Hjælp af Straalerorel. mau forst afbeges.

naar de er afkølede og udluftede.
12. Efter endt Afbegning skal Ilden i Fadet slukkes fuldstændig. hor

for alle Aabninger lukkes tæt til.
13. Udbrænding af Spundshullerne maa først Hnde Sted efter fuldstæn·

dig Udluftning.
14. Det er forbudt at opholde sig foran Fadets 8und U1)(ler Afbegningen.

c. Begning med lmlsprøjltlingsapparater.

l. Brændende eller glødende Genstande m:;w ikke være i Nærheden af
det pan Slraalerøret liggende Fad.

2. Nanr et Fad ligger pnn Straaleroret maa Fyrdøren ikke staa aaben.
3. Apparatets Laag maa under Begningen boldes rent for udsprojtet Beg.
4. 8egdampe fra Gryden og Fadene maa ikke ledes lil Fyret ejler Ild·

kanalen, men Iii en særskilt Skorsten.
5. Fadene mali ikke ud lyses, for de er kolde og udluftede.
6. Udbrænding af Spundshullerne maa først ske, nalU· Fadene er godt

udluftede.
7. Del er forbudt at opholde sig foran Fadets Bund. medens det ligger

paa Slraalerorel.
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Bcgskurel lægges af Hensyn lil Brandfaren san isoleret som muligt
og opfores af brandsikre Materialer i Særdeleshed Bølgeblik. Brændende
Beg sluk.kes bedst med Sand. der derfor altid bor forefindes i rigelig
Mængde.

Arbejder iLagerkælderen.

Ølle.tl Fac/ning Coregaar simplest, ved al del løber direkte fra Gær
kar til LagerCad. hvilket lader sig gøre. naar Gærkælderen ligger over og
ikke altraT langt ljernet fra Lagerkælderen. I de nesle Tilrrelde er det
dog nodvendiRt at indsk:yde en Pumpe (Trykregulalor). der enten lrans
porterer Øllet til en højt og centralt beliggende Fadebeholder eJler direkte
ind paa Fadene.

Fad~lnholdu~n frembyder forskellige Fordele. Ved Indpulllpningcll
bli"er Øllet i nogen Grad iltet. hvilket virker ansporende paa Efter
gæringen, og ved at blande en Række Br)'g i een stor eller fordele dem
over nere mindre Beholdere opnaar man større Ensartethed i Øllets
K,'alitet. Af Skyggesider kan anføres en Forøgelse af Infektionsmulig
hederne og el større Forbrug af Arbejdskraft.

De paakrævede Ledninger bør bestaa af Kobburør i videsl mulig
Udstrækning; men i seh'e Kælderen, hvor en større Be"ægeligbed er
nødvendig. er man tvungen til delvis al benytte GummiJ/angu. For Bru
gen bor hele Ledningsnettet være sterilt. Kobber~rene og e"entueli
Pumpen kan taale at dampes. medens Slangerne opbevares i en pas.
sende Desinfektionsvædske (r. Eks. I % Fluorammoniumoplosning). Nanr
alt er samlet, skylles der ener med en rigelig Mængde koldt Vand. sorn
alter fortrænges af Øllet.

F/Jldn;ngen af de enkelte Fade foregaar. hvor Forholdene tillader
del, bedst i flere Tempi i Løbet af 1-3 Uger. Herved opnaar man en
Iivligere Eftergæring og en bedre Udligning af tilfældige Variationer i de
enkelte Brygs Kvalitet.

Hvis Fadet fyldes heil op, skyder der efter nogle Dages Forløb ell
Skurnhat op af Spundshullet, JI0Uef Iføder«. et sikkert Tegn paa. al
Efterp;æringcn er i Gang. Det anses for et godt Tegn, nan r denne Stød
ning forlsælles i længere Tid og langsomt ollhorer, hvorefter Fadene
endnu engang fyldes op forinden Spundsningen. Øllet befries vce! denne
Udstødning for en Del Humleharpikser og andre Udskilninger. hvilkel
kun kan være gavnligt saavel for Smagen som for Øllets Klaring. Vil
ilian undgall Forurening af Beholderne. kan man lade Udstødningen
foregan gennem Slanger, der ved Forskruninger er sal i Forbindelse
med Spundshullel.

Mange Steder ser man bort fra de Fordele. som den ovennævnte
Fremgangsmaade byder. og undlader at fylde Lagerbeholderne heil op.
hvorved Ølspildel saavel ved Fadning som Efiergæring bH"er praktisk
lall lig Nul. Man maa da ganske ,'ist gi,re Afkald paa al iagttage de



07

Fil. so.
Kv..-pølv_
SIlllIlds
apparat.

l
1

Fil. 211.
Kvttpelv
Spunds·
aplJnrllt.

~ ~

nævnte Tegn paa Energæringens rettidige Indtræden; liten saasnart Fadene
spundses. har man i den stedfindende .Kulsyreudvikling en meget sikker
Maalestok for Gærens Virksomhed.

Spuml!lli1l0m. der har til Formaal at lade Øllet komme under Tryk
af den udviklede Kulsyre, kan iværksættes paa nere Maader. Den ældste
bestaar simpelt hen i at lukke Spundshullet med et temmeliJl: højt konisk
Træspunds eller bedre en Metalskrueprop med Hane. Ved fra Tid til
:lOden at løsne Spundset eller aahne Hanen kan man med nogen øYelse
saa nogenlunde regulere Trykket i Fadet; men Sikkerhed for et tilfreds-

stillende Resultat giver denne Melode ikke. og
man gaar derfor mere og mere over til at
benytte Spumlsapparalu, der tillader at holde
Øllet under et efter Forholdene afpasset. kon-
stant Tr:,.k. Af saadanne Apparater findes for
skellige Former.

Vell/ilappara/emt' bestaar i Ho\'edsagen af
en Kegleventil, der anbringes i SpundshulJet
og kan indstilles til at :labne sig ved det
ønskede TI")'k enten ved Hjælp af en belastet
Vægtstang eller en Fjedcr. Saadanne Apparater
er ret simpelt byggede; men man løber stndig
den Risiko. at Metalkeglen sætter sig fasl. Langt
mere tilforladeligt er det at frembringe Mod·
slanden ved Hjælp af en Vædskesøjle. der
som Regel bestaar af Kyægsolv eller Vand.

Kuægsølooppara/erne beslanr i Princippet af
Io forbundne Glas- eller Celluloid ror med
Kvægsølvfyldning. Fig. 29 viser IJarc.=ewskis
Apparat: Den indsnevrede Del af Boret Iii
yenstre forbindes ved Hjælp af en Gummi
slange med Spundsaabningen. Den udviklede
Kulsyre trykker Kvægsoh'et op i Roret til

hojre og undviger gennem dette. naar Tryk.ket i Fadet har naaet den
Højde. som man har indstillet paa (7.6 cm Kvægsoh' svarer til 0.1 Atmos
fære). Schurs Spundsapparal (Fig. 30) er af en noget anden Konstruk
tion: Kulsyren træder ind \'ed C, tr)'kker Kvægsølvel op i Roret IJ og
undviger gennem Boret A. Begge Apparater er foro\"en fors)'llede med
Anordninger til Tilbllgelcdning 'af tiet K\'ægsolv, der rivcs med af Kul
syrestrommen. Instrumenter af me\'nte eUer lignende Typer, der montc
ret paa en Træpladc kan anbringes pau Fadenes Forside, fungerer i
Almindelighed tilfredsstillendc. Ila;lr de behandles mcd Omhu, og Kvæg
solvet. der efterha anden forurenes af Ilter og Svovlforbindelser. af og
til skiftes. De bør dog aldrig aln'cndes i Kældere med Aluminiumt:lIlk~.

Valldspulldsapparafer er ahsolut de mest driftsikrc. og tilmed koster
I"'n'boøl Brylllfl'rldrift. 7
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de intet i Drift og "kan frcmstiUes for en beskeden Sum. Dc kan beslaa
af en 2-3 Meler hoj Cylinder, dannet af et ca. IO cm "idI, forneden
lukket Jern· eller Kobberror med Anapningshaner. der gør det muligt
at yaricre Tr)'khejdcn (I lU Vandsøjle naTur til 0.1 Atmosfære). Kul
syren gaar fm Fadet gennem en Gummislange og et forneden aabent
Kobbcrror, der Ilaar tiJ Bunden af Cylinderen. Ved at lægge øret iii
denne kan man danne sig cl Skøn over Kulsyreudviklingens Styrke, og
vil man ofre noget mere, er det fOl'll1ualsljcnligl at indskyde en Glas
cylinder ct Stykke under Midten, hvorved man sættes i Stand Iii ;lI
folRe Lufiudviklingen.

Man laler om Enl.:ell· og Kolonnt8pllflfl!lnilJg. Vcd sidstnævnte forbindes
en Række Lagerbcholdcre med samme Spundsapparal, h\'on'cd spares
:\Jateriel og Tilsyn. Men Metoden yder ikke tilstrækkelia: Sikkerhed. fordi
nogle enkelte af de forbund nc Beholdere kan giye del ønskede Spunds
tryk og f:la Apparatet til at arbejde kraftigt. samtidig med at Kulsyre
udviklingen i andre slanr langt tilbage. Og sel,-om Øllet i samtJjge
Beholdere faktisk i lang Tid staar under samme Tryk. saa er dctte ikke
nogen Garanti for, al Mætningsgraden er den samme.

Øllets Evne til at optage og fastholde Kulsyre er navnlig afhængig al
Sp"fUilJlryk ogTemperafur, samt til en vis Grad ogsaa af f IIdbrYOlli/lOlJprocenten.

Mllll regner at en Forøgelse af Spundslrykkel med 0.1 Atm. forøger
Kulsyreindholdet med 0.03 (I/o. og at en Tempcraturstigning paa t" ned
sætter det mcd 0.01 %. Med Hensyn Ul Indbrygningsproccnten er dct
en Kendsgerning. at mcget ckstraktrige Ølsorter som f. Eks. Porter ikke
kan binde saa megen Kulsyre som de lettere. For de to førstnævnte
Faktorers Vedkommende kan nedenanførte Tabel \'ære en Hellesnor:

Spundstryk l
Atmosr...rer

0.30
0.25
0.20
0.10

'/,
Kulsyre

0.39~.•10
0.375-0.395
0.360-0.380
0.330-0.~UO

L8.ferk...ld~reQ'
Temperatur

En Betingelse fol' disse Reglcrs Gyldighed er, al Øllet faar Tid til
at indstiUe sig ved paagældende Tryk og Temperntur. hvilket med Tyde
lighed fremgaar af enerf. Oversigt:

SpuDd,tr)'k I Kulsyre '/,

Atmosrærer \'ed Udbl.,..,;II' t EfkrllMJln Efl.,r Ou.. U•.,n
ll.,nlfk«yDd.,lte t:dblRlnlnll lJdbl"""'lol

0.20 0.335 0.367 0.370
0.25 6.355 0.398
0.30 0.385 0.410 0.•13
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I denne Forbindelse rejser sig ogsaa SpørgsmaaJet om Kulsyrens
FordcJinf{ i Øllet. Paa Forhaand skulde man mene, al Øllet paa Bun
den af en Lagcrhcholder maalte indeholde betydeligt mere end de øvre
Lag som Følge af Trykforskellen. Ved en Tankhojde paa r. Eks. 3 Meter
er Øllet vcd Bunden underkastet et Ekstratryk paa 0.3 Atm., hvilket
teoretisk svarer til en Forøgelse af Kulsyremællgden paa 0.09 'Io. I Praksis
kommer denne Forskel dog ikke til Udtryk. idet Kulsyren ved Diffusion
fordeler sig san godt som ensartet i den samlede 0lmængde. Ekscmpch'is
viste Io Prøver, taget (oroven og vcd Bunde'l fra en c. 2.5 In boj Tank,
henholdsvis 0.372 og 0.379 % CO,. Forskellen 0.007 % ligger indenfor
AnalysefejJencs Grænser og er ganske betydningsløs.

Hvis man anvender Spundsapparater, risikerer man ikke noget "00
at spuudse IidIiRI, maaske allerede nogle Dage efter Fyldning, eller hvis
Fadene fyldes helt op, saasnart SkumhaUen er faldet. Arbejder Illan ener
den mere primitive' Metode med fuldstændig Aflukning af Fadene, stiller
Sagen sig noget anderledes, Spundser man da for tidligt, kan det resul
tere i Fadsprængninger, eller Øllet kan blh'e o~r$pund$tl. det vil sige,
det faar et Overmaul af slet bunden Kulsyre, der bar stor Tilbojelighed
til at undvige "00 Tapning eller Udskænkning og efterlade et mat og
lidet skumholdigt øl. Udskyder man derimod Tidspunktet for længe.
kan Efiergæringen være saa langt fremskredet, at man ikke na~r det
ønskede Kulsyreindhold, dcr derfor man tilvejcbringes ved Opkrølning
eller. hvis Tiden ikke tillader denne Fremgangsmaade, ved kunstig Til·
sætning af Kulsyre.

Hvormegen Kulsyre man skal tilstræbe, afbænger af Øllets Tem
per,lIur ved Tapningen og Tappeapparaternes Konstruktion. Er Øllet
koldt (O-Ij, og anvendes moderne Modtryksapparatcl', kan mun som
Norm søge at naa 0.36-0.40 % for de lyse Ølsorter og 0.35-0.37 %
for Øl af Lngerølstypen, medens PorLer og lignende vanskelig kommer
op pau mcre end 0.32-0.M %.

Har man som modsat Yderlighed ,'arme Kældere og aabne Tappe.
apparater. maa man slaa af paa Fordringerne og bor ikke ved Forøgelse
af Spundstrykket søge at hinge Kulsyreindholdet i Vejrel, tbi dette "il
kun medfore, at Øllet skummer stærkt under Tapningen.

Mod Lagringens Slutning svinder Kulsyreudviklingen i mange Til
fælde til næsten intet som Følge af Gærens Bundfældning og Man~el

paa forgærbar Ekstrakt. Det er da af Vigtighed, at Øllet ikke bliver
underkastet væsentlige Tr.mptraluf$uillf/ningu. Tænker man sig en Bebol
der med 01, dcr er nedkølet til I° og ved Hjælp af et Spundsapparal
boldes under et Tryk paa 0.2 Alm .• og som har nanet den Forgærings
grad, der er mulig i det givne Tilfælde, da vil en Stigning i Temperatur
part I° bevirkc, al der frigores en Kulsyremængde svarende til 0,01 %.
Ho\'edmængden af den frigjorte Kulsyre vil undvige og kan ikke senere
erstattes. Gaar Temperaturen tilbage til )0. vil Øllet komme i Ligevægt

"
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ycd denne Temperatur, men med en mindre Kuls)Trcmrellgde. Gaar Tem·
peralurcn derpaa ntter i Vejret, frigøres igen nogen Kulsyre. og dette kan
fortsættes saaiænge. at Øllet bliYcr mat, saaledes som del one bemær·
kes, naar Lagringen bar varel for længe.

7

o

/3

o

Fllf. 31. Frommes Trykrcguhttor.

Ø/pumper (Tryk regulatorer). De til Øllets Fadning og Tapning
anvendte Pumper man va:re i Besiddelse af særlige Egenskaber. For ni
ulHJgaa Tab af Kulsyre skal de arbejde skumfrll. og for ni forebygge
Opbvirvlen af Bundfaldet i Gær· og Lagerbeholdere man de have en
stød fri Gang og befordre Øllet i cn jævn Strøm. En anden Hovedfor
dring er, al de kan reguleres. saaledes at Tr)'kket paa Afgangssiden ikke
overskrider ell bestemt Højde, selvom Allobet helt eller deh'is lukkes
f. Eks. ved Skiftning fra Fad til Fad under Fadningen eller ved veks·



Fl," 32. Roterende Tr)'kregulator.
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lende Forbrug af Øl ved Fuslagetapningen. Endelig maa de ol forende
Dele "ære lelle at rense og fremstillede af Materialer, der ikke paa"irker
Øllet. (Sronce, Rodgods o. 1.. KobberIegeringer).

Ilegllleroorhedell kan opnaas paa flere Maader. Nedenfor beskrives
nogle af de almindeligste Typer.

Fig. 31 "iser en dobbell"irkende Stempelpumpe efter Frommu S)'stem,
drevet ved Hjælp af Bemtræk. Øllet tilføres gennem Samlebeholderen (2)
med Manometer, der "iser Trykket paa Sugesiden. 3 og 5 er Bronce~

kugler, der virker som henholdsvis Suge· og Trykvelltilel", og 18 og 19
Væglstænger, med hvilke Kuglerne kan lønes ud af deres Lejer, lIalIr
PUlllpen stllndses, og Øllet skal
(onlInes ud. Gennem 6 sker
Afgangen, og 7 er en Lun·
kedel, der har til Formaal at
udligne Trykforskellene i For
bindelse med den egentlige
Reguleringsanordlling. En lille
Lunpumpe (U), der drh'es fra
HovedakseleIl, staar i Forbin·
delse med LuObeholdercn (13),
hvis Tryk kun iJl{lslilles iii den
ønskede Højde ved Hja::lp af
Fjedcnentil (17). Cylinderen 9,
der er fast forbundet med øJ~

pumpens Stempelstang(8), kan
glide lufttæt ind i C)'lindereo
(10); lUen under Gangen holdes
de 2 Cylinderbunde fjernede
fra hinanden ved Hjælp af Tr)'kluften, der ledes ind imellem dem gen~

nem Gummi~ eJler Metnlspiralslanger. Naar Trykket paa 01pumpcns
Stempel overstiger Trykluftens, glider Cylindrene mere eJler mindre ind
i hinanden, alt efter Trykforskellen, og 01stemplels Slaglængde fOrkortes
i tilsvarende Grad og dermed det befordrede ØJkvantulll. Hvis Afgangen
spærres heil, gaar 01pumpen ud af Virksomhed, medens de øvrige bevæ
gelige Dele arbejder roligt videre, idet Cylindrene glider i hinanden.

Frommes Pumpe er forholdSvis dyr i Anskalfelse. tager megen Plads
op, lader sig vanskeligt transportere og har ener sin Storrelse en for~

holdsvis ringe Ydeevne. Til Trods for disse Man~ler foretrækkes den
dog h)'ppigt pan Steder, hvor man ønsker en sikkert virkende, stationær
Trykregulator r. Eks. til Fadning.

Man anvender ogsaa Stempelpumpcr, der drives med Trykluft. De
bestaar i Hovedsagen af to ,'andreUiggende Cylindre med tilhørende
Stempler, anbragte paa en fælles Stempelstang. Den ene Cylinder. fun
gerer som 01pumpe og slaar i Forbindelse med en Vind kedel. I den

,o,
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}O"IIl. 3S. I'lanethjuJsudvek.lhlg.
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linden frembringes Be"ægelsen "ed Hjælp af komprimeret Lun. I~n Tr)'k.
stigning i 0lpulUpen vil forplante sig til Vindkedelen og fru denne gen.
nem en Menhranventil lil et Syslem af Fjedre og Væglstænger, der
bevirker en Formindskelse i Tilgangen afTryklufi, saaledes al Bevægelserne

bli"erlangsommere. NaarTryk
kel aller falder, "irker Meka
nismen i modsal Retning.

Mange Bryggere holder sIa
dig paa de langsomt gaaende
Stempelpumper og mener, al
Øllel i disse faar den skaan·
somste BehalldlinR. De er der·
for langtfra urtgaaet af Marke
det; men deres Ubandelighed
og ovrige Mangler har dog
bevirket, al rotuende Pumper
i forskellig Udforeise vinder
mere og mere Ind pas. Fig. 32
viser en transportabel Tryk.
regulator bcstaaende af Tand·
hjulspumpen (P), Vindkedelen
(lV) og Molor med Igangsætter
(E). Medens Motoren konstant
gor ca. 1000 Omdrejninger pr.
Minut, kan Pumpens Omdrej
ningslal "ariere fra 0-85, alt
efter del Tryk, der hersker
paa Afgangssiden.

Dette opnaas ved Hjælp af
en saakaldl Planethjulsud"eks
Iing, der bar sin Plads i Il.

Fig. 33 viser en snndan i
lodrel og "andrei Snit. Molor·
akslen 1 er fust forbullllet med
Drevet .'1 og Pumpeakselen 2

er fasl forbundet med Armen 5, der paa sin ene Ende bærer Tand
hjulet 4. Delle griber ind saavel i Drevet 9 som i den ind\'endige Tand
krans i den af Baandet 7 og den forskydelige Vægt 8 hremsede Cylinder 6.

Hvis Bremsningen er lilstrækkelig til at forhindre denne C)'lilldel'
fra al rolere, be"æger Hjulet .t med Armen .1) sig rundl i Cylinderen og
sætter Pumpe:lkselen i Rotation. Men hvis Tr)'kket paa Pumpens Afgangs
side sliger, san at Modslanden mod den beskrevne Bevægelse bliver
tilstrækkelig slor, "il Cylinderen 6 oveninde Bremsningen og komme. i
Rolation. h"orved Armen 5 og Pumpeakselen 2 "il rotere tilS\'arende
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langsommere, eller eventuelt gan belt i Staa, saaledcs ni Hjulet'" roterer
(laa Stedet. Dette sidste indtræder, hvis Afgangen fra Pumpen helt lukkes.

Bremsevæglcll 8 skal indstilles saaledes, at Cylinderen 6 lige netop
holdes fast af Bremsebaandel. uanr der er frit Afløb fra Pumpen. men
begynder at rolere, naar Afløbet indskrænkes.

Planelhjulet regulerer fint; men Pumpen har som Følge af sin ringe
Hastighed ingen stor Ydee,'ne.

De moderne, direkte Iii Motoren koblede. hurtiggaaende C~nJrjru9al~

pumper (1500-2000 Omdrejninger pr. Min.) lader sig nnskeligt forbinde
med en fintmærkende automatisk Trykregulering og er derfor ikke Tryk-

FIK. S4. lAntrlfugalpumpe til I:Iryggerlbrug.

regulatorer i egentlig Forstand. Do~ kan det Tryk 50111 en Ccntrifug:ll·
pumpe frembringer aldrig overstige en ganske bestemt af Løbehjulets
I>eriferihastighed afhængig Grænse. og man kan ogsaa uden automatisk
Hegulering drage Omsorg for at holde sig i Afstand fra denne Grænse.

Ved Fadning af Øllet kan man f. Eks. fade gennem 2 Slanger. der
aalmcs og lukkes skiftevis, og ved Fustagefyldning kan Motorens Igang.
sætter anbringes umiddelbart ved Tappebordet. saaledes al Tapperen
herfra kan regulere Pumpens Hastighed encr Behov. Endelig behøver
man i visse Tilfælde slet ikke nogen Regulering, f.IEks. naar Øllet fra
Lægerkælderen pumpes gennem Filteret til særlige Samlebeholdere. frll
hvilke Tapningen senere foregaar. Fig. 34 "iser en Centrifugalpumpe. der
i let transportabel Form kan have en Kapacitet af indtil 500 hl pr. Time.

Ved Benyttelse af alle de nævnte Pumper og i Særdeleshed naar
Talen er om Centrifugalpumper. maa man sorge for en rigelig og uafbrudt
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Øllilførsel under el "ist Tryk; thi i modsat Fald "il Sugningen 1>C"irke,
at der opstaar Skumning og tabes Kulsyre. Ved dtapningen bruger
man derfor undertiden at sætte et s\-agt Luntryk (0.2-0.3 Atm.) paa
Lagerfadcnc under Tømningen, og for at forhindre at der tr:.cnger Luft
ind i Ledningen "ed SkiOning fra Fad Lil Fad, benytter man en saa
kaldet Slu/lgesamler eller F'orskærebllk. Den paa Fig. 35 afbildede Udførel
sesforlII fOl'bindes ved Hjæll} af Slanger med 3 Lagerbeholderc. saaledes
at man kan tappe Øllet fra to af disse, medcns den tredie skiftes. Luf
ten lukkes ud foroven i Lanternerne, og LuOindsugning forhindres ved

Hjælp af Gummikugler, der svommer
o\'en paa Øllet i Lanternerne og auto
matisk lukker af for Luften i Tøm
ningsøjeblikkel. Ved at foroge Lanter
nernes Antal og aD\'ende indstillelige
Anobshaner bli\'er man i Stand til at
foretage Forskæringer i alle mulige For
hold fra Beholdere, som ligger i nogen
lunde sallllllC Højde.

I alle Tilfælde og specielt naar der
ikke sættes Lufttr:yk paa Fadene under
Udtapningen, er det af Vigtighed at
Sugeledllingells Samlinger Cl' tætte, da
der i modsat Fald kan suges Luft ind
i Øllet. Del er derfor en praktisk Kon
trolforanstaltning at anbringe en ekstra
Udlunningshlllterne paa Sugesiden umid·
delbart fur Pumpen.

Ollets Klaring og FUtrerlng. Af Hen
syn til Holdbarheden og Velsmagcn har

"·I«_~. Forskærebuk. Bryggerne allid tilstræbt den størst mu
lige Klarhed i Øllet.

tidligere Tid nøjedes Illall med den naturlige Klaring paa Lager
fadene, idet man dog undertiden understøttede Gærens Arsætning ved
Hjælp af forskellige, delvis Clldllll anvendte Klaremidler. Af saadalllle kan
nævnes Sp(J(llIcr af Hassel· eller Bogetræ. som lægges ind i Fndene ved
Oplægningen eller bedre stoppes ned gennem Spundshullet pun et senere
Stadium. Ved deres store porøse Overllade giver de Gæren gode Afsæt
Jlingsforhold. De kan benylles gentagne Gange. naar de efter Brugen
underkastes en grundig Ilensning; men dc lader sig vanskeligt sterilisere
og frembyder derfor altid en "is Infektionsfare. Træspaaner am"endes
dcrfor nu kun i meget ringe Udstrækning; men sc1\"c Metoden anbefales
i den seneste Tid til Klaring af Øllet i de moderne store Lagertanke, idet
Træet erstattes med Aluminium enten som spaanlignende Stykker ell~r

i Form af særlige Stilladscr af sammenbyggede, tynde AlllIuiniumnager.
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HUlbia, og Karagellmal (l-J gr pr. hl) giyer med Vand kolloide
Opløsninger, der kan tilsættes Øllet nogle Uger før Tapningen. Virk
ningen beror i del væsentlige paa, at disse Stoffer udfældes af Øllet
SOIll voluminøse Forbindelser. der langsomt s)'nker til Bunds og trækker
alle øvrige Udskilninger og Gærceller Illed sig.

Tilsætning af unge Krøllu fra Gærkarret (5-JO %) nORen Tid for
Tapningen kan i visse Tilfælde ogsaa br",e en klarende Virkning. idet
den store Mængde af friske Gærceller efter nogen Tids Arbejde klumper
sig sammen og gaar til Bunds. medtagende and.·e faste Smaalegemer paa
lignende Maade som de ovenfor omtalte Stoffer.

Nuomstunder bar Indførelsen af Ø/filteret gjort det muligt altid at
præstere et absolut blankt Produkt. Det "ed Filterets Igangsætning og
Tømning opslaaede Øltab op"ejes rigeligt "ed, at man nu kan tappe
Fadene langt fuldslændigere ud; men iO\'rigt har Filtreringen ogsaa
enkelte Sk)'ggesider saaledes en ret bet)'delig Forøgelse af Driftsudgif
terne og den Kendsgerning, at Filtermassen foruden Gæren og de øvrige
Uklarheder ogsaa tilbageholder storre eller mindre Mængder af Øllets karak·
ter- og skumgivende Stoffer. Man bor derfor i Almindelighed ikke filtrere
Øllet skarpere. end Hensynet til dets Klarhed netop gor del nødvendigt.

Ø/fiUre forefindes i flere Former. De ældste saakuldte Trom/efiUre,
der endnu bruges af mindre Bryggerier. bestaar i det væsenllige af en
lav, fortinnet Kobbercylinder med aftagelige Bunde og deH i to Afdelin
ger ved Hjælp af en midlstil1et Si. De to Afdelinger fyldes med Filter
masse, der med Haancien fordeles saa ensartet som muligt. Alt efter
Konstruklionen kan lilan gaa to Veje. nemlig enten lede Øllet ind lanRs
i\lidlersien. rra hvilken det gennem Filtermassen fordeles til begge Sider,
eller omvendt lade det uklare Øl træde ind la!'!gs Bundstykkerne og
tage Filtratet ud fra Midten.

Disse Forløbere for de moderne Fillre har kun en ringe Ydee\'ne
i Forhold til Størrelsen, og der danner sig let Kanaler i den ret løst
liggende Masse, der ligeledes indeslutter en forholdsvis stor Vandmængde.
hvilket gi\'er sig Udslag i et større Svind. Et betydelig bedre Hesultat
opnaar man ved al anvende Filtermassen i presset Tilstand, saaledes
som det finder Sted ved de efterfølgende Typer.

nalllmefilferel (Fig. 36) bestaar af et større eller mind.·e, lige Anlal
Rammer, der omslutter den pressede Filtermusse og i Handen er for·
synede med Gummipakninger, samt tils\'arende Sier. der ligesom Ham·
merne har 4 Udskæringer, som ved Filterets Samling danner 4 paa
langs gennem Filten'æggen løbende Kanaler af hvilke de to tilJeder
ufiltreret Øl. og de to andre bortleder det filtrerede. Hammer og Sier
anbringes skiftevis i et sammellskrueligt Slel, og det færdigpakkede Filter
bestaar da af en Række Fillerplader, adskille YCd Sier. Hvert andet af
de af Sierne dannede Mellemrum staar gennem Udsparinger i Vægge.n i
Forbindelse med Kanalerne for ufiJtreret øl. I disse Mellemrum træder
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011et:allsaa ind og presses derpaa lil begge Sider gennem Fillerplademe
ind i de undre med Afgangsknnnlerne forbundne Mellemrulll.

Filterets Endebunde bærer foroven byer sin Lanterne for henholdsvis
ufillrerel og filtreret 01. Disse Lanterner er forsynede med UdluOnings
haner og Manometre. Forskellen mellem Manometrenes Angivelser vok;ser
under Filtreringen, eOerhaanden som Filterpladerne bliver forurenede.
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Skaalfillerel (Fig. 37) kan betragtes som et Hnmmefilter Uled Hanune
og Si bragt i fast Forbindelse med hinanden. Del bcslaar af en !lække

Skaale med Sibunde og PI:)(ls for de lJTessede Filterindlæg. Naar Skaalenc
skrues sammen opsla:u samme Kompleks som ovenfor, dog er der i
den viste Udførel:wsform kun 2 Kanaler iaH til henholds\,is Til· 0,8

Fraløb. Del \'isle Filter er endvidere beregnel til I)obbl'.flfi"r~ritlg. idet

I
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evne.
Filtrene har en me

gel slor Overntlde, der
kommer i Berøring
med Øllet, og maa
derfor fremstilles af
Maleri'ller, der ikke
angribes deraf. JUli,

der er overtrukket
med Lak eller Glas
emalje. kan bruges;
men l11:1n løber stndig
den Hisiko, at Øllet
ved pletvis Afspringcn
af Beskytleiseslaget

hvorved der kan opstau

•

~: ""

Flg_ 38. Sua~nde Filter.

-

kan komme i direkte Beroring med Metallet,
Metalsmag eller Uklarhed og Misfarvning.

Tin og {orUIIIII't Kobber er meget brugb:He, Ulla r man iagllager visse
Forsigtighedsregler. Eu ren Tinovernade afgiver let ct Spor af Metal til
01, de.· herved bliver uklart af udskilte Proteiner. Delle Fænomcn cr
saa meget ubehageligere. som del i mange Tilfælde fOl·St giver si~ lil
Kende nogen Tid efte.· Tapningen, ll:Ulr det paagældende 01 maaske
allerede er havnet hos Forbrugerne, l\lan undgaar bedst denne Ulempe
ved at lægge nye eller nY"~Jl:lrt'rede Hammer og Sier nogle Dagc i F:ltJe·
bærme. h,'ol'ved de overtrækkes med et tyndt, beskyllende Lag af Ølsten,
der foroges under Brugen og ikke lIllIlI helt fjernes Illed stærke. alkaliske
Hengoringsm id ler.

De ikke fan Tilfælde. af daarlig SlIlag og Meta111klarhed. SOIll mun
i Tidens Lob har maallet skrive paa Jern· og Tinlillrenes HeKning. har
bevirket Fremkomsten af mere indifferente Materialer. Af s3adanl1e kan
næ\'nes Ebollil. der slet ikke pa3virker Øllet. men paa den anden Side
kun besidder ringe Styrke, .4tumillium og BrOiler. Sidstnæ\'nte bruges

der PUIl ~lidlen er indskudt en Plade. der deler Fillcrel i to selvstændigt
virkende l-!:Ih'dcle. Sk:mifilleret hur blandt andel den Fordel. al Filler
indlæggene kan presses pall Forskud, saaledes ut en Udskiftning hurtigt
lader sig iværksætte.

Det slaof!lUle Filler (Fig. 38) beslaar af en sammenpresset Stubel af
Filterkager. der skine"is lUed Ind- og Udlobssier er ombrugt i en lukket
stanende Cylinder. (Pau Fig. er af Pladshensyn klin vist 4 Elementer).
Øllet fores ind langs Beholderens Vægge og s:lIules i en Midterk:innl
pau lignende ~faade som ovenfor beskrevet. Delle Filter optaJ.:cr kun

ringe Gulvpluds og har
forholdsvis slor Yde-
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Fig. 39. Flltennuse. 500 Gange fontlIrret.

som negel til de modcflle Skaalliltre, der opf:ylder alle Krav med Hen
syn til Holdh.lrl1ed og Modstandsd)'gtighed o\'erfor 01.

Filterma$.'«!lI fremstilles hoyedsagelig af Affald fra Linnedkonfektioll
og bestutlr næsten udelukkende af Bomuld, lUen kan o~saa indeholde
Celler fra Hør- og Juteplauten. Træmasse, der let kendes under Mikro
skopet I)aa de lange Vandrorsceller med de karakteristiske Ringporer,
man nærmest betegnes som Fyldestof. medens langtu\'et Asbest regel
mæssig tilsættes i smaa Mængder, naar man ønsker en særlig skarp
Filtrering. Fig. 39 er el mikroskopisk BilJcde, der foruden de næ\'nte
viser et Par letkendelige Be· Aabut .....

stnnddele (Straa og Uld), der
man karakleriseres som For·
ureninger.

En god Fillermasse skal
\'ed Udblodning i Vand gh'e
en ~"sartd Groo uden Klum
per og lilan ikke l.lfgive Smag
til Vand eller øJ.

Efter h\'er Afbenyttelse ø-~

bliver Filtermassen under-
kastet en Rensning og Steri
lisering i særliJl:e Vaskeappa-
rat~r, der maa være snaledes
konslruerede, at Massen ikke
faar Tilbøjelighed til Klumpe
dannelse. Mange Apparater særlig saadanne, h\'or Bevægelsen af den
opslemmede Masse frembringes \'cd Hjælp af hurtigt roterende Propeller,
opfylder ikke denne Fordring, og Følgen er, at Massen forholdsvis hur
tigt maa erstattes med ny. En Vaskemaskine, der arbejder meget tilfreds
stillende, saatedes at Massen kan benyttes ianrevis, nnar det med hver
Ilehandling forbundne ril1ge Tab erslalles, er vist paa Fig. 40. Den
bestanr af den cylindriske Kcdet A med Dnmpkappe. Dampen ledes ind
ved H, og Kondensvandet lober ud ved K, der staar i Forbindelse med
en Vandudlnder, Af og [, nngiver Tilfør;elen af vnrmt og koldt' Vnnd.
/I er en Pumpe, der, llUar Vaskningen begynder, og Kcdt'len endnu ikke
er fuld. suger Vædsken fra en Aabning i Bunden og sender den ind i
Beholderen igcn gennem det udvendige Ror F, h\'orved Massen sættes
i langsom roterende Bevægelse, Naar Kedelen er næsten fuld, lukker
lilan nf for Aal>ningell i Bunden med Spjældet C, der betjenes ved Hjælp
af Trækslangen ,J, og ved samme Bevægelse sættes Pumpens Sugeside
i Forbindelse med den midtstillede C)'linder, der omsluttes af en riug.
formet Aflobskanal N. og hvis øverste Del er forsynet med en fintmasket
Broncesi E. Idet Massen nu lober over Sien, befries den for Skyllevan~let

109
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og fures sammen med stadigt tilløbende reni Skyllevand lil Pumpen.
Nanr det ved G udløbende Vand er klart, sættes Spjældet alter i den førsle
Stilling, Vandlillobel standses. og der indledes Damp i Kappen. Tempe
raturen holdes ca. Ilt Time pan 70-80°. Efter Afkøling med koldt Vand
løber Massen ud gennem Røret F. der er forsynet med en Omslillingshane.

H

A

D

Fig. 40. Apparat 111 Valkning af FlItermasse.

For at lIndgaa Opvarmningen, der i FOrbindelse med fejlagtigt
konstruerede Roreapparater bærer Hovedskylden for Klumpedannclsen.
anycnder man enkelte Steder udelukkende !Ko/l/toondslnhandliny under
samtidig Tilsætning af Desinfe.ktionsmidle.r (surt svovJsyrJet Kalk, Anti
farmin o. a.). der tillige bar en blegende Virkning. Hvad sidstnæynte
Punkt angaar. er det uden enhver praktisk Betydning, om Filterm3ssen
er mere eller mindre hvid. og da lllall endvidere risikerer ikke al fau
Kemikalierne fuldstændig ud\'3skede. kan den Ilævnl~ Metode til Trods
fol'" enkelte Fordele næppe anbefales.

Naar undtages Trollllefiiterel, b\'is Pakning som nævnt sker" ved



Fil. 41. Hnndpreue 1\I Fremltilllnl
af Filtrrlllader.

III

Haundkrart, bliver Massen erter Vaskningell behandlet i eD Presse, bvor
den samtidig befries for største Delen af Vandet og formes i passende
Plader, all eftcr det paagældende Filtcrs Konstruktion. Fig. 41 viser en
Haandpressc til Fremstilling af de lose Indlæg til Skaalfilterel. I større
Virksomheder kan det belale sig at forelage Presningen "ed Hjælp af
Luft· eller Vandtryk.

Det færdigpakkedc og sammenskruede Filter prøves paa Tæthed
nemmest "ed at sætte det linder Vandtr~'k direkte fra Ledningsnettet I
BeKyndelsen lader man Vandet havt' frit
Løb gennem saavel Afgangsledning som
Lanternernes TopblInel'. Senere naar Van
del har fortrængt eth\'ert Spor af Lun,
lukkes alle Afgange, saaledes at Tætbeden
kan kontrolleres under det fulde Tryk
og en Efterspænding e"entuelt foretages.
Naar Fillerel tages i Brug, lader man
paa lignende Maade Øllet fortrænge Van
det, hvorved man naturligvis ikke und
gaar et vist Tab i Form nfvandblandel øl.
Ved først at trykke V~Hldet ud med Luft
kan man indskrænke delle Tab en Del;
llIen Fremgangsmaaden er dog ikke an
befalelsesværdig, fordi den let giver An
ledning til Tab af Kulsyre. Filterets TOI11
ning sker ligeledes ved Hjælp af Vand
eller Luft.

For at indskrænke Spildet til del
mindst mulige bør man altid fastlægge
en ganske bestemt Arbejdsordning for
Igangsætning og Tømning af Filteret.
saaledes som det nedenfor belyses ved
ct Eksempel fra Praksis:

Det paagældende Filter indeholdt 60 kg Fillermasse (Iør Vægt) og
den valgte Ølsart var for bedre Anskueligheds Skyld megel ekstraktrig
(1 I % tilsyneladende Ekstr.). Vcd Igangsætningen blev F'raløbcl Ol}·
samlet i Spande pall 30 Liter:

Løbe Xr. ,~nl.lll Uler •• H.
I. 30 l
2.

O "3. I~.

5. I ".
6. 2.6 °l.
7. -1.5 o o



"10tH> Nr.

8.
9.

10.
11.
12.
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An,..l L.1ter

30
' .• Il.

5.9 o li

7.3 Ilfo
8.2/1 0

9.2 IIju

10.5 • o

Heraf er t-5 uden Værdi, 6-9 kan eventuelt bruges til Indblan
ding i sVllgere Ølsorter eJ~r paa anden Maade finde Am'endelse (r. Eks.
til Indblanding j.lndmæskningsvandet i Br)'ghuset). medens 10-12
sammen med. yderligere 100 I sænes m'er i en Forløb!l~hold~r, fra h\'ilken
del "ed Hjælp af en Pumpe eller med Lufttryk sættes ind paa Tilgangs
ledningen og den'ed kan fordeles ligeligt o\'er hele Tapningen. Paa
Grundlag af et snadan! Forsøg, der selvfølgelig ogsaa bor udstrækkes
Iii Filterets Tomning, kan man derener fremstille Beh6ldere. der netop
passer til de forskellige Kategorier af F'rnlob, og den'ed forhindre. at
S"indel bliver afhængij;!:t af det paagældende Personales mere eller
mindre sikre Skon.

Efter Filtreringen ledes Øllet enten direkte til Tappeapparaterne
eller til særlige Samlebeholdere.

Indskydelsen af saadanne Saml~beholdu~ i en Tappeeentral (Ølkam)
mellem Filter og Tappeapparater fremhyder flere Fordele. Øllet hlh'er
mere ensartet. og man sælles i Stand til om fornodent at forbedre det
filtrerede Øls Kulsyreindhold ved Hjælp af en Om postning i Forbindelse
med Karbonisering (se nedenfor). Endelig er det af Hensyn til Tappe.
apparaterne af stor Bet)'dning at have Øllet staaende i en bestemt Højde
og S<'Ialedes være uaflJængig af de undertiden ret slore Svingninger i
Trykket. der uundgaaeligt ledsager Filtreringen som Følge af Filler
massens gradvise Tilstopning med Gærceller og Udskilninger.

Fig. 42 viser i skematisk Fremstilling en saadan Tapp~ctntral (01
kam). der i mere eller mindre udb)'gget Skikkelse anvendes af de fleste
større Bryggerier. Lokalet, der bør være godt isoleret, holdes ved Hjælp
af Kølebalterier pna Lagerkældertemperatur eller lidt derunder.

Det rummer - alt ener Bedriftens Størrelse og Ølsorlerncs Antal 
et storre eller mindre Antal lukkede Samlebeholdere A, SOlll bedst frem
stilles af emaljeret Stnal. I disse Beholdere holdes Øllet under et kon·
stant Klllsy.·etryk af f. Eks. 0.3 Atm.

Naar Øllet fra Filtret tr)'kkes ind gennem Ledningen M. undviger
Kulsyren gennem Ledningen J. Trykket reduceres af Ventilen PI til
0.1 Atm., og med delle Tr)'k træder Kulsyren ind i Gasometeret il og
hæver dettes Klokke. hvorved den automatiske IganRsætter C starter
Elektromotoren J) og Pumpen E. Pumpen trykker da Kulsyren gennem
Ledningen 1J med dens Kontraventil /Il og Filter H til Trykheholdercll
G. hvor den st:Hlr under et Tr)'k af indtil 10 Atm.
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Naar Øllet fra Beholderne A ledes iii Tappeapparalerne, strømmer
Kulsyren til gennem Ledningen lll. idel den paa Vejen fra Tryk.
beholderen passerer en Reduktionsventil, der reducerer Trykket iii 0.3
Alm.• samt et Vaskeapparat J.

Kulsyreforbruget indskrænkes pas denne Maade til, hvad der tabes
gennem eventuelle Utætheder eller ved Rensningen af Ø,Jbeholderne.

Flg. 42. Skem.tl,k Fremstilling ar T.ppettntl'1l1 (9Iklm).

Dette Tab erstattes fra KulsyrcOasken K, som er forbundet med Led
ningen H/.

Karbonisering. Hvis Øllet af en eller anden Grund ikke har det øn
skede Kulsyreindhold. naar del er færdigt. til Tapning. kan man som
en Nødhjælp tilsætte kunstig fremstillet eller nnder Gæringen opsamlet
Kulsyre. hvilket bedst sker paa Vejen fra Lagerfad til Filter. I delle
øjemed er der konstrueret en Række mere eller mindre komplicerede
Apparater. Man kan simpelthen alHlende en GJa&1anlune. i b,'i1ken man
lader ØUet møde en Strøm af Kulsyre; men bet}'delig mere virksom og
sikkerlvirkende er r. Eks. SchneilJles delvis automatisk virkende Karbona·
tor (Fig. 43). Ved A ser man Forbindelsen med Tilgangsledningen. Øllet
gaar ind ved Indsnævringen B og sættes af den samtidig fra Siden ind
trædende Kuls}'re i hurtigt omdrejende 8evægelse i BJandingsrllmmtJ C
(den finlpunkterede Cirkel angil'cr et Dobbeltvindues Plads) og gnn.r
videre til Filteret Kuls)'ren fores gennem en Ledning, der ikke er Hn·

Lerebotll Rr),'llmdrln. 8
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givet paa Fig. fra ell svagt opvarmet Kulsyreflaske til Regulatorell D.
der bar lo Funktioner. For det første kan den indstilles li! at lade en
\'is Kulsyrclllængde passere ved en given 01baslighed, og for del andet
regulerer lien denne Mængde i Forhold til det passerende Vædskevolu-

Flg. 43, Schneiblc! Knrbonator.

men som Følge af Øllets Illed Hastigheden variCJ'cnde Tryk paa den
undersle Membran. Ved hyppige Undersøgelser bør man sikre sig, at
den anvendte Kulsyre ikke indeholder atmosfærisk. Luft eller ildelugtende
Sloffer, hidrørende fra mangelfuld Rensning eller mindre gode Raa
stotrer.

FustagetapnLng. Det simpleste Apparat til Fyldning af Smaalræcrne
beslaar af en Hane med paasat Faaretarm eller meget tynd Gummi
slange. der naar til Fustagens Bund, saaledes at Opryldningen kan rare
gaa nogenlunde skul1lrriL Denne primitive Metode kan dog ,ranskeiigt
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Flg. 44. lS()barometrl!k TUI,peapparal.

praktiseres uden foleligt Tab af 01 og Kulsyre og bruges derfor I1U kun
i megel smaa Virksomheder.

De moderne Tappeapparater arbejder alle med Modtryk, de! "il
sige Øllet flyder forst lil Fustagen. efierat der i denne er etableret det

s'
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Sllmme Luntryk, som herske.. i den Beholder. hvorfra del lappes. Hel'·
ved bliver det muligt al fylde op lige til Runden af Spundshullel uden
Tab af Kulsyre og 01.

El saadant isobnroll1~/risk Tappeapparat er vist i Fig. 44 i Io pan
hinanden vinkelrette. lodrette Snit. Del beslaar af to ulige store Cy
lindre" og 6 med et FyJderør 9 og en Stempelstang 10 til Fastboldelse
af Fustagen. Desuden lo Sæt i Længderetningen forskydelige Ror, /6
og 21, li! al lede Lurt henholdsvis til og rra Fustagen, saml en 01bc·

holder 18.
Arbejdsmanden er rølgende:
Nane Haandtagel l drejes. vil Lunrordelingshanen 2 slippe Lun af

ca. 2 Alm. Tryk gennem Roret ., ind i Toppen af forreste Cylinder .t,
saml gennem Konlravenlilen .5 ind i den bageste, mindre Cylinder 6.
Stemplerne 7 og Il vil da bevæge sig nedad og med disse Fylderøret !J

og Stempelstangen IO med sin Tætllingsmekanisme. Ener at Stemplet 7
bar vumlret el Stykke nedad, drejes eo Tregangshane II \'ed Hjælp af
Tandhjul og Tandsektor, idet en Vægtstang støder an mod indstillelige
Anslag. Luntrykket i Cylinder .4 vil derefter gennem den hule Stempel
stang paa\'irke Membranen 12. Denne Membran vil derved gennem
Trækstangen 13 aabnc Ventilen 14 nedad. Samtidig nabnes en Rin,g
venlit 15, og Hummet i Fustagen sættes gennem Roret 16 og Kontra
\'cllti1en 17 under snnllue Tr)'k som Ølbebolderen 18.

Naar Hanen 19 under 01beholderen aabnes, strømmer Øllet gennem
en Slangeforbindelse og F)'lderoret ned i Fust3gen, medens Luften fru
denne undviger gennem Ringvenlilen 15, KontTaventilen 20 og Horet 21
til Ølbcholderen. Naar Fust3gcn er fyldt, viser Øllet sig i Lanternen 22.

Derpaa drejes Haandtaget I litbage, og Tr)'kluft træder ind under
Stemplet 7, der derener vandrer opad. Tregangshanell 11 drejes auto
matisk tilbage, og Lurten over Membranen 12 undslipper, hvorved Bund·

ventilen 14 lukkes.
Paa Fyldehovedets videre Vandring opener støder en derpaa an·

bl":lgl Knast mod en fjederbelastet Ventilstang 23. En Ventil 24 aabnes
og Trykket'i Fustagen undslipper. Samlidig lørtes en anden Ventil 21i
og den over Stemplet 8 stauende Lun undviger gennem den hule
Stempelstang ud i det Fri. Na3r Fylderoret 9 Ollltl'cnt har nUllet sin
ø\'crste Stilling, vil cn derpaa anbragt Dupsko 27 støde mod Hingven
tUen 15 og trykke den imod Ventilsæde( og lukke for Rorelle 16 o~ 21.
Naar Fylderørel er kommet fri af Spundshullet, svinges hele Apparatet
tilbage, og Fuslagen spundses, inden den rullcs bort ved et Tryk af

Foden paa Pedalen 26.
Foruden s:lallannc meget moderne Apparatel' findes der talrige andre,

Il\'is 8cvægelser helt eller delvis maa foretages mcd Hannden.
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Fig. Hi. Ncuheckers Forhalenlll.sklnc.

Forsendelsesfustagerne og deres Behandling.
Smaalræerne fremstilles næsten udelukkende fabriksmæssigl af Ege

Irre, der i det \'æsentlige maa tilfredsstille de samme Fordringer som
ved Anvendelsen Iii Lagerfade (jfr. Side BI). De alm. Storreiser er 1/"
1/•• 1/. og lilo hl, og Maalene
skal være nojagtiRc indenfor
de af Skattemyndighederne
angh'ne Grænser. lovrigt lUall

Fustagerne kunne taale et
temmelig hejt Tryk (1 1/,_

2 Atm.). Den indvendige
Flade maa \'ære saa glat
som mulig og o\'crtrækkes
næsten altid med el beskyt.
tende Ueglag. Med Hen.syn
til selve Begningen henvises
til Side 88, og her skal kun
gores opmærksom pau, al
Begen lit Fustagerne bor
være særlig smidig af Hen·
5)'11 lil de talrige Stod. deo
udsæltes for sau\'cJ inden
som udenfor Bryggeriet En
p:lraffinholdig Beg "il derfor
i de fleste Tilfælde være al
foretrække.

Den stærke Opvarmning
under Begningen bevirker en
Indtørring af Træet ledsaget
afen mere ellcr mindrc udtalt
Aabning af Stavernes Sam·
men føjninger (Strøgcne). og
det salllme findcr Sled, naar
de lomle Fustuger henslaar
hos Kunderne undcr orte

langtfra hcldige Forhold. Derfor hør saavel nybege.dc som hjcmkomne
Slllaatrroer underknstes en Forhaling. forinden de atter indgaa.· i Driften.
Dcnne Stramning af Baandclle kan foretages med Uaandkrnn ellcr i
mcgct store Virksomhcdcr ved Hjælp af særlige Forhalcmaskiner, af
ln'itke Ncubeckers (Fig. 45), der drives mcd Vandtryk, cr en af dc mesl
kendte. løvrigt foretrækkcr mange Praktikere Uaandrorhnlingen, fordi
man ved denne bedre kan rette sig efter den enkelte Fustages Behov
og derved undgaa den Sprængning af Baandcne. dcr hyppigt ledsager
Mask instra mningen.
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fl,. 46. Apparat Ul TrykJlrøvnlol af Fustager.
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Efter Forhalingen underkastes Fustagerne som yderligere Sikkerhed
en Trykprøl1" med Luft paa 1-11/1 Alm., idet de samtidig neddykkes

i Vand. En meget praktisk Ma
skine til delte Formaal er af
bildet paa Fig. 45. Fustagerne
anbringes paa det ,'ed Kontra-
vægte afbalancerede Jernstel J .
Haandtaget E drejes nedad. hvor
ved aabnes for de to Luftled-
ninger H (ca. ) Atm. Tryk) og
G (2_21/. Atm.) til henholdsvis
Fustagen og LuflcfJlind~rt.llA med
Stempel B. Kugleled C og Stem
pelstang D. Fustagen fores auto
matisk ned under Vandet, og
opstigende Luftblærer røber e,'eo
tueIIe Utætheder. Naar Haand
taget drejes tilbage i Udgangs
stillingen. udfores Operationerne
i omvendt Orden. idet LunO"er
skuddet blæses ud ,'ed K.

De saaledes prøvede Fustager
rengeres derefter ud- og ind
vendig. Ydersiden renses i en
Børsfemad:illt., der kan bestaa af
4 roterende. gummibelagte Skiver.
der virker sammen med et Sy
stem af Piasavaborster og Sprøjte
rør til varmt Vand. Den ind
,'cndige Udsprøjtning med varmt
og koldt Vand sker paa et Dreje
kors med midtstillel Strualerør.
For ikke al beskadige Beglaget
maa del varme Vands Tempera
tur ikke overstige 50-60°. og
for at OJlnaa en tilstrækkelig
kraOig Behandling sætter man
det under 2-3 Atm. DampLryk

i en saakaldet MOlllejlls. Til EfLerskylningen med koldt Vand er Led
Ilingsnellets Tryk tilstrækkeligt. 1 Stordrift bruger man ofte automatisk
,'irkende Maskiner. byggede efter lignende Princip som den paa Fig. 28
afbildede Begemaskine og med følgende Virkemaade: Den forhalede.
lrykprøvede. for Prop og Spunds befriede Fustage lægges paa en skrpat.
stillet Slidske, hvorefter Maskinen besørger Resten. Den hæver Fustagen
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op lil llørstemaskinen, og efter den udvendige Rensning gaar Træet
videre til en meget sindrig Mekanisme. h"is \'igligste Led er en fjed
rende Dorn. der trænger op i Spundshullet og derved sikrer Fustagens
rette Stilling indtil det Øjeblik, da den ved Hjælp af et bevægeligt Pa·
rallelogrnm lones op og fores trimTis videre over en Række roterende
Straaleror med varm I og koldt Vand.

De færdigbehandlede Fustager udlyses derefter, hvon'ed kontrolleres.
om Beglaget er ubeskadiget og rent, og ener at være forsynede med
Prop kan de saa gaa videre til Tappelokalel. .

For ikke al blh'e utætte man Fustagerne ophe\'ures pan el skygge
fuldt Sted og eventuelt holdes fugtige ,'ed Oversprøjtning med Vand.
De lilan fremfor alt ikke henstaa længere Tid uden Behandling efter
Hjemkomsten fm Kunderne; Ihi i saa Fald udvikler der sig hyppigt
fastsiddende Skimmelhelregninger i den eOerhaandcn indtørrede Ølrest,
hvilke næppe lader sig fjerne "cd de gængse Hcnsemcloder.

Af Hensyn iii Kulsyrens Bevarelse hør Fustagerne ved Fyldningen
ikke være væsentlig varmere end del paagældende 01. Det er derfor
ikke rigtigt at lade dem gaa
direkte fra Skyllemaskinen iii
Tappebordet; de bør forst 01)

stables i ca. 1 Døgn i et velaf·
kølet Lokale.

SpundshulJcl er som Regel
udrorel med en indskruet Jern
ring, der igen kan "ære forsynet med Skruegang til et lakeret Jern
spunds. Nok saa almindeligt sker Lukningen med Træspundse, der frem
stilles af en tæt, men dog nogenlunde elastisk Træsort, der tillige man
være indifferent o"erfor øl. Veddet af forskellige, nordamerikanske Fyrre
arter (\Veymuthfyr og andre), der gaar i Handelen under Fællesbeteg
nelsen White.wood, har vist sig særlig egnet til dette Brug.

Bærme og Rutø!. Man tilstræber altid at faa den størst mulige
Mængde klart 01 ud af den enkelte Lagerbeholdcr; men for at undgaa
Tilstopning af Filtrene maa Udtapningen dog afbrydes saa betids, at
Bundfaldet ikke suges med. Trælagerfade hældes som Hegel nogen Tid,
før de løber ud, det vil sige, Bagenden hæves forsigtigt med en Dun
kran, saaledes at Størstedelen af det i Bugen staaende Øl kan løbe kbrl
fra. En god Tømning opnaar man ogsaa med den pan Fig. 47 viste
særlig formede Tappehane. Det bøjede Rør føres ind i Fadet, saaledes
at det berører Bunden, og derefter trækkes det atter et lille Stykke til·
bage og bliver derved fri af Bundfaldet. Til staaende Tanke kan man
benytte en lignende Anordning, medens de store liggende Beholdere kan
tappes næsten rent ud, naar de oplægges med det rigtiRe Fald, og Ud·
tapningsbanen anbringes et lille Stykke over Bunden.

Den tilbageblevne Rest, der benæ"nes Fadl'ixrrml', l>estaar ar et ol·
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blandet Bundfald, hvis væsentlige Bestanddele er Gær, Humleharpikser.
Proteiner og andre Udskilninger s3mt ikke sjældent enkelte organiserede
Dele fra Humlen. Brermemængden varierer indenfor ret vide Grænser
(0.1-0.6 'Io) alt efler Gærens E"ne til at sætte sig fast til Bunds og
Øllets Klarhedsgrad ved Fadniugen.

Den lille nesl af klart 01. der som Regel staat m'er Bundfaldet,
kan man forsigtig lage ud med en Hæ,'crlslange eller en lille Hnand·
pumpe. Delte 01 er fuldind brugbart og kan encr en kranig Opkrolnillg
(15-20 °/0 KrolIer) benyUes til Iblanding i Salgsøllel. Del tilbageblc\'ne
Bundraid. den egenUige Bærme. indeholder endnu ca. 50 -I. 01, der kun
indvindes ved Hjælp af cn lille Filterpresse og behandles som ovenfor.
medens Presseresten udgør et \'ærdifuldl. vitaminrigt Foderstof. Det maa
dog bemærkes. at det saaledes udpressede Øl i mange Tilfælde staar
tilbage for del normale. saa\"el i biologisk Henseende. som h\'ad anRaar
Smagen, der kan være stærkt paavirket af Gæren og de bitre Humle
harpikser. Som Regel vil Udpresningen derfor. alle Forhold tagel i Be
tragtning. ikke kunne betale sig; men man hør dog ikke lade Bærmen
gan til Spilde. men opsamle den til Foderbrug i egen eller fremmed
Bedrift.

OLsvlndet. I Malteriet er det muligt at gøre nøjagtig Rede for de for
skellige Svindkilder og bestemme. hvor megen Maltekstrakt man har
erholdt af Iwerl kg Bygtøl"Stof. og Bryghusarbejdet saml Nedsvalingen
lader sig let kontrollere ved Hjælp af en Udbytteberegning. Anderledes
stiller det sig, naar Talen er om det egentlige Ølloind, fordi man, eRemt
en væsenllig Del af Ekstrakten er omdannet under Gæringen. ikke
længere kan benytte den samlede Ekslmktmængde som et fast Grund·
lag for Sammenligningen. Tabene ved Gæring og Fadning er allerede
tidligere omtalte (j fr. Side 49), og her skal derfor kun omtales det
egentlige Lager/.:ælder$vind. Dette Svind, der kan variere indenfor vide
Grænser (1,5-5 %). fremkommer ved en eventuel Udslødning fra Fadene
linder Eftergæringen, ved Anstikning. Filtrering og Aftapning paa Fustage
eller Flaske. og endelig bliver som nævnt en slørre eller mindre Rest
tilbage i Bærmen. At fore en fuldt nøjaglig talmæssig Kontrol med disse
forskellige Svindkilder man i de fleste Tilfælde betragtes som praktisk
uigennemførligt. EL samlet Svindta! fremkommer, naar man ved Aars·
opgørelsen sammenligner Mængderne af tilført og aftappet Øl ink!.
Folkeøl, Prøver 0.1.; men selv delle Tal kan være behæftet med Fejl,
fordi Rumfanget af Lagerfade. Fustager og Flasker ikke el' absolut kan.
stan le Stltrrelser. Som Følge heraf lDaa der lægges særlig Vægt pan at
anvende Arbejdsmetoder. der bolder Svindet sna lavt som muligt. jævn.
for saaledes det Side 111 anførte Eksempel paa Betjening af 0lfiltrene.
For mindre gangbare Ølsorter, der kUD nitreres i smaa Mængder ad
Gangen, maa man naturligvis regne med et Svind. der ligger meget he·
tydeligt over Gennemsnittet.



l. MaterialernE
2. Kar og Redd:aber
3. Luften
~. Mikroorgallist1lf'r.
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Det færdige Øls Egenskaber og Sammensætning.
For del undergærede Øls Vedkommende skelner man i Almindelig

hed mellem 2 Hovedgrupper nemlig lyslog mørkt 01.
Pi1!lnerøllet. der nu med storre eller mindre Held efterlignes over

hele Verden. er den fornemste Repræsentant for førstnævnte Gruppe.
Det fremstilles i sit Hjemland af el forholdsvis korlgroet. men dog vel·
opløst Malt. Indbrygningsprocenten ligger omkring 12 % B. og Humle·
tilsætningen kan som Følge af det til Randighed staaende meget bløde
Brygvand (3-7 Haardhedsgrader) være ualmindelig høj og stiger indtil
400 g og derover pr. hl. Det færdige Øl har en smuk lysegul, svngt i
del grønlige spillende Farve. er kraftigt forgæret og i Besiddelse af en
egen tOT Maltsmag, der i Forbindelse med den fine Humlearoma og den
store Skumholdighed giver delte Standardprodukt dets specielle Karakter
og Velsmag.

Modsætningen er Mlinchenuøilet. hvortil der anvendes et meget
kraftig groet og hojt aftørret Malt. der i Forbindelse med Farvemalt og
eventuelt med Karamelmalt giver en betydelig lUørkere Urt med mindre
stærkt forgærbar Ekstrakt. Til del egentlige Milllchenerol anvendes Vand
med omkring 15 Haardbedsgrader og en Humletilsætning, der svinger
mellem c. 160-200 g pr. hl. Det indbrygges i Reglen pan 13-15 % B.
Smagen er fyldig og beherskes af den udprægede Maltnroma, medens
Humlesmagen kun er lidet fremtrædende.

Ved Siden af disse to Hovedt)'per fremstilles en lang Række af
mere eller mindre særprægede Ølsorter, som ogsaa i Henseende til Ind
brygningsstyrken adskiller sig stærkt fra hverandre. I sidstnævnte Hen
seende betegnes Yderpunkterne af de lette. alkoholsvnge Sorter paa den
ene og den meget stærkt indbryggede Porler paa den anden Side.

Til Orientering er omstaaende anført en Række Analyser af, hjem
liMe og fremmede Ølsorter.

Det salgsfærdige 01 skal være renl$magemle. klart, holdbart, skum
holdigt 0R iøvrigl i Besiddelse af de for den paagældende 01sort karak·
teristiske Egenskaber. derihlandt den rigtige Forgæringsgrad.

Urw Smag kan have forskellige Aarsager, der i det Store og Hele
kan indordnes under følgende Punkter:

I. Molerialemc. Gronmaltct indeholder som Bege! enkelte mugne
Korn, og lejlighedsvis kan deres Antal stige betydeligt. Ligeledes kan
det hænde. at der findes mugne Klumper i den Majs og Ris. der nn·
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vendes som Raafrugt. Heldigvis har del i Praksis visl sig, al disse
Skimmelvegctalioner i langt de fleste Tilfælde forbliver uden skadelig
Indflydelse paa Øllets Smag.

Maltel kan ogsnn under Kolning eller Forsendelse have optaget
Lugt- eller SmagsstofTer. Hvis Varmerorerne under Kolleflagerne faar
større Utætheder, og i sa~rlig Grad naar der fyres med Torv eller Træ.
antager Maltet en llog&mag, der ikke lader sig fjerne, og det samme
kan ske under IIdsvaade. Ved under Forsendelsen at blh'e indladet med
stærktlugtende Stoffer kan alle de til Øllets Fremstilling benyttede Raa·
stoffer ligeledes tage uoprclleLig Skade.

Saadanne Fejl opdages "el i de fleste Tilfælde ved Undersof!;elsen
af de paagældende Materialer for Brugen eller under Mæskningen, men
kan i modsat Fald give sig Udslag i det færdige øl.

2. Kar og Rf!dskaber kan under ~isse Omstændigheder meddele Øllet
fremmed Smag, der enten kan stamme fra selve Materialet eller fra del
anvend le Beskyttelseslag. I denne Forbindelse skal saaledes peges paa
Jernlmag fra daarligt beskyttede Beholdervægge. JH!lrol~lIm$(l9tig Smag
hidrørende fra Paraffin, Gllmmismag fra daarlige eller forkert behandlede
Slanger, samt Beg- og Træsmag fra Gær· og Lagerbeholdere. Ogsaa Des
infektionsmidler kan odelægge Smagen, naar de anvendes paa urigtig
Maade, saaledes gh·er Salicylsyre, naar det an,·endes i Forbindelse med
slærkt iltende, særlig klorllo/digt'. StolTer. Udvikling af Karbol$yre. der
selv i ganske minimale Mængder gor Øllet udrikkeligt.

End\'idere kan FilIer$lykkerne, der anvendes i Mæskfilter eller Trub
presse, afgive Smag, særlig naar de tages i Brug eftcr en SliJleholdnings·
periode. Ligeledes kan Ølfiltermassen under "isse Omstændigheder af
give .Papirsmag.c eller anden uren Smag stammende fro det Lokale, i
hvilkel den behandles (Muggen Luft eller Loftsdryp).

3. LII{letl skal være 101' og ren i Gær· og Lagerkreider, Ihi skonl
Øllet i Kulsyreudviklingen bar en udmærket Beskyttelse, viser talrige
Eksempler fra Praksis, at del med Begærligbed optager LugtstolTer (ra
Luften. Man maa derfor dr;lge Omsorg for, al Dampe fra stærktlugtcnde
Paastrygningsfarver, Asfalt eller lignende ikke kommer i Berøring Illed
Øllet; men af gnnske særlig Vigtighed er det at forebygge, al Øllel fnar
KældersIlllIg.

I /Im/crjorditlke Kmldere kan det trods aJle Henlighedsfornnslalt
ninger ikke undgnas, at Lagerfadene og andet Træværk bJh'er Sæde for
Skillllllelvegelalioner, der sammen med den Lugt, der stiger op (NI
Grunden, frembringer den ejendommelige KæJderlugl, som, nnar den
optages af Øllet i storre Mængde, meddeler dette en let kendelig mUR
agtig Smag.

Naar Øllet fades, kommer det nødvendigvis i Berøring med den
Luft, der slaar i de paagæJdende Beholdere. Meu hvis Eftergæringen
sætter rellidig ind, og F)'ldningen ikke udstrækkes over et altfor langl
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Tidsrum, vil Smagen i de langt overvejende Antal Tilrælde ikke blive
kendelig paavirkct heraf. Er Lunen imidlertid meget uren og Kulsyre
udviklingen svag. kan Øllet fan en mere eller mindre udlalt KældersInaf(.
og del summe kan ske. Il\'is Lagerkælderluften faar Lejlighed til al
Irænge ind i Gæl"ingslokalernc. hvor Øllel jo frembyder en betydelig
større OverOade.

Man kan faa værdifulde Oplysninger an~aaende Luftens E,'ne iii
at meddele Smag og Lugt ved at henstille "ade Skaale med Vand eller
lyst 01 i de paagældende Rum f. Eks. paa Svalebakkerne. i Rummet
med O\'errislingsapparaterne, i Filtervaskelokalet og pan forskellige Steder
i Gær- og Lagerkælder. Efter 12-24 Timers Henstand og passende
Temperering foretages en Sammenligning mellem Prøverne, og m:lIl vil
da i Reglen finde. at hver enkelt Lokalitet har afgivet sin særlige Lugt
og Smag til det paagældende Prøvemedium.

4-. Fremmede Mikroorganismer. I det foregaaende er allerede nævnt
en Del Eksempler paa uren Smag. der mere eller mindre direkte skyldes
Skimmelsvampe; men foruden disse kan ogsaa andre Organismer p:m
virke Øllet i uheldig Retning.

Allerede paa Mallgulv og Kolle kan der som Folge af manglende
Renlighed eller Fejl "ed KølJebehandlingen ske en saa kraftig Udvikling
af 8ukleriu. at det giver sig Udslag i det færdige øl. I Br)'gbuset kan
Mæskrester. der henstaar i længere Tid ved gunstige Temperaturer i Kar
og Ledninger. inficere hele Bryg i en saadan Grad, at den nedsvalede
Urt bliver uklar (lf Bakierier, og Smagen af del færdige Øl forringet.

Under Nedsvalingen er Urten naturligvis i høj Grad modtagelig for
lnfeklioner, SOlD hyppigt skyldes de saakaldte Termobaklerier, der udvikler
en ejendommelig om Selleri mindende Smag og Lugt.

Naar det færdige Øl fremtræder med de noksom bekendte karak
teristiske Smagsforandringer, der fremkaldes af ui/d Gar eller Sareina.
skyldes det i de neste Tilfælde Infektioner i Gærkælderen; men daarJig
vedligeholdle Træfade eller sprækkede Fadeslanger kan dog ogsaa være
fa ri ige Infektionssæder.

Ollets Klarhed. Under lIomale Forhold klarer Øllet. saaledes at del
efter en ikke for skarp Filtrering fremtræder fuldkollllnen blankt; men
i "isse Tilfælde er Bundfældningen paa Lagerfadene mangelfuld. og
skønt de paagældende Uklarheder næsten altid lader sig fjerne ved
Filterets Hjælp, kan de dog "ære ledsaget af forskellige Ulemper. De
bevirker, at Fillerelementerne burtigt tilstoppes. saaledes at der tilsidst
maa anvendes et uforholdsmæssig hojt Tryk for at hinge Øllet igennem,
og ved denne skaq)C Filtrering berøves Øllet en Del af de Sloffer, der
medvirker til al give det Fylde og Skumholdigbed. Efter forholdsvis
karl Tid man Filteret ompakkes og ,'ed hver Ompakning foroges Svindel.
Endvidere har del vist sig. at visse Former for Uklarhed i det ufiltre-
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rede 01 formidsker Holdbarheden, selvom del iø\'rigt er lykkedes at
erholde et for del blotte øje fuldkommen blankt Fillral.

Uklarhederne pau Lagerbeholderne kan være af vidt forskellig Natur.
StilJt/sellklarllt:d. der skrh-er sig fra en ufuldstændig Forsukring, burde

være udelukket i et velordnet Bryggeri, fordi lilan i Jodprøven har el
saa sikkert og letanvendeliRI KontrolmiddeJ. Indeholder Øllet imidlertid
dog uomdannet Stivelse, er den derved fremkaldte Uklarhed som Regel
i sig selv ikke meget synlig. men saa mefl:ct mere ubehagelig i sine
Virkninger, idet den begunstiger Udviklingen af de med Rette frygtede
Sarcillainfeklioner. Slivelseuklarhed vanskeliggør Filtreringen i hoj Grad
og lader sig desuden aldrig helt fjerne. bvorfor 01, der lider af denne
Fejl, kun er i Besiddelse af meget ringe Holdbarhed.

Skont de Temperaturer. der hersker i Lagerkælderen. ligger meget
langt fra Diastasens Optimalzone, kan man dog forbedre slive1seukiart
Øl ,'ed Tilsætning af et Malllldlrll!k (tO-15 gr. Maltskraa pr. bl).

Gær· og 8aktuieuklarhed taler man om, nuar der mod Lagringens
Slutning endnu svæver større Mængder uf disse Organismer i Øllet.

Den hyppigste Form for saadanne Uklarbeder skyldes Kulturgaren
og kan ha"e flere Aarsager, f. Eks. at Øllet ikke er tilstrækkelig garn·
melt eller Lagerbeholderne meget høje, san ledes at Gæren simpeltben
ikke har faaet Tid til at sætte sig. I andre Tilrælde indeholder Øllet ved
Fadningen en abnormt stor Rest af forgærhar Ekstrakt, hvilket he"irker,
al Formeringen atter tager Fart og Klaringen forhales udo,'er den nor
male Tid.

Dode Gærceller synker meget langsomt til Bunds som Følge af
deres ringe Væglf)'lde, og hvis de findes i større Antal, besværliggør de
Klaringen, hvilket f. Eks. kan forekomme, naar man fader paa Bærme.
som indeholder en stor Procentdel af Celler, der heil eller delvis er
tømte for deres Indhold.

Uklarheder hesl::iaende af Kullurgær kan være Aarsag til Garsma9
og er i de mere udtalte Grader ledsaget af Filtreringsvanskeligbeder og
de dermed forbundne Ulemper, men er derudover som Regel uden
væsentlig Indflydelse paa Kvaliteteu. Langt farligere stiller Sagen sig,
naar uilde Gærarter eller Bakterier tager Overhaand. For det første med
deler forskellige Arler indenfor disse Grupper Øilet hver sin specifikke,
urene Smag, og for det andet passerer de som Folge af deres ringe
Størrelse i slort Antal Filteret, hvorved Øllets lioldbarhed nedsættes
meget stærkt.

Proleilluklarheti optræder i nere Former. Normalt fortsættes den
UlHler Url kogningen paabegyndte Udskilning af PI'oteiller under lioved
og Ertergæringen. De udskilte Partikler bestaar dels ar mere storrnuggede.
ægte Proteiner og dels af Forbindelser ar Proteiner og andre Stoffer.
navnlig Garvesyre. De sidstlHcvnte, der er meget fintfordelte, k:m undec-
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liden forekomme i en suadan ~tængde. at Øllet paa Lagerfndet har et
sløret eller mælket Udseende. og man taler da om Glutinuklurhed. Saa
dani Øl lader sig som Regel, om end med nogen Vanskelighed. filtrere
khnt, men viser sig hyppigt at være kuldeubestulldigl. det vil sige, det
sløres igen. naar det afkøles stærkt, f. Eks. naar man lægger det direkte
paa Is; men Uklarheden forsvinder atter ved Opvarmning.

Aarsagen til denne Fejl maa søges i Maltets Sammensætning eller
Bryghusarbejdel. Korlgroet. euzymfattigt Malt af Byg med hojt K"ælstof
indhold eller væsentlige Afvigelser fra de hævdvundne Mæskemetoder
bærer i de lleste Tilfælde Skylden, og daarligt Brud i UrtkedeJen og
paa Svalebakkerne er hyppigt Forløbere for GIulinuklarheden. Da denne
stiger med faldende Temperntur. k:m det anbefales at afkøle saadant
01 meget stærkt for Filtreringen.

Mt/uluklarheder. Til gruppe"is Adskillelse af Urtens ProteinstofJer
al1\"ender man som bekendt Fældninger med visse Mctalsalic. blandt
:mdet af Jern og Tin. Naar i Praksis Urt eller Øl kommer i direkte
Beroring med næ"nte Metaller, kan man derfor vente lignende Udskil
ninger.

JerII. der optages for Gæring og Lagring. vil som Hegel ikke ,"oide
større Skade, idet det udfældes sammen med de af Gan'esyre og Pro
teiner dannede uoploselige Forbindelser. Langt farligere er den Paavirk·
ning. som Øllet udsættes for i daarligt isolerede Lagerbeholdere af Jern;
thi her kan Berøringen med det blottede Metal medfore ikke alene Uklar
heder. men blivende uten Smag (Jern- eller Blæksmag) samt andre
Ulemper som Misfarming af Skumdækket og mangelfuld Holdbarhed.

Uklarheder foraarsagede af Till kan f. Eks. til Stadighed iagttages,
nuar Fadøl ved Udskænkningen bli,·er staaende længere Tid i de
anvendte Tinledninger. J selve Bryggeriet anvendes fortinnede Kobber
redskaber i udstrakt Grad, og man maa her beskytte Øllet mod Tinnels
skadelige Indflydelse. Det bedste og naturligste Beskyttelsesmiddel er det
Ølstenslag, lier eflerhaanden afsætter sig paa Tinnets Overflade, og de
paagældende Ledninger og Beholdere maa derfor ikke behandles med
for stærke, ølstensopløsende Hensemidler. Nye eller nyforlinnede Dele
kan man forsyne med et beskyttende Overtræk ved al lægge dem i
Ølbærme nogen Tid for B.·ugen eller ved at paaslryge en neutral Lllk.

lIoltlbarhedclI kan udtrykkes talmæssigt ved det Antal Dage, der
hengaar, for en given 01pr0ve viser tydelig Uklarhed, der enten kan
skyldes Mikroorgallismer eller Udskilnillger. Man taler derfor om den
biologiske og den kemiske Holdbarhed.

l. Den biologiske Holdbarhed har særlig Betydning, naar Øllet sælges
i upasteuriseret Tilstand. Filteret tilbageholder ganske vist laugt de fleste
Organismer. men er dog i intet Tilfælde i Stand til at J(øre Øllet sterilt.
Seh' i det blankeste Filtrat kan der findes et meget bet)'deligl Antal
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Kim. Man kan saaledes sælte indtil 5 Millioner Gærceller iii en Flaske
filtreret Øl uden kendelig Forringelse af Klarheden.

Den biologiske Holdbarhed afhænger navnlig af Arten og AntaUet
af de indeholdte Organismer, Øllets Styrke og Forgæringsgrad. samt
Opbevaringstemperaluren. Kulturgæren er lettere at frafiltrere end de
mindre Vildgærceller og Bakterierne. og nnar Uklarheden endelig indfinder
sig, skyldes den som Regel Individer fra sidstnævnte to Grupper. 01, der
j Lagerfadene er Sæde for stærke Infektioner, vil derfor aldrig vise nogen
god biologisk Holdbarhed. El stærkt indbrygget, kranigt humlet og paa
del nærmeste enrleforgærel 01 vil under ellers lige Betingelser være en
betydelig daarligere Næringsbund for Mikroorganismer end el tilsvarende
alkoholsvagt med ringe HumleIiIsretning og forholdsvis stor forgærbar
EksLraktrest. Endelig spiller Temperaturen en ikke uvæsenUig Rolle.
Opbevares de paagældende Proveflasker ved Stuetemperatur. kan man
regne IO Dages Holdbarhed som Minimalfordring for Øl, der konsumeres
hurtigt. Til Eksportøl er Kruet betydelig storre, og Holdbarheden for
saadanne Ølsorter kan under gunstige Forhold stige indtil flere Maaueder.
Sker Undersøgelsen ved Lagerkældertemperatur. maa disse Tal flerdobles.

Tilsætning af visse antisl!!ptiskf! Stoffer, særlig Bf!nzot-, Flus- og Saticyt
syrf! eller deres Salte. forøger den biologiske Holdbarhed; men Brugen
nf saadanne Sloffer, der hyppigt tilbydes Bryggerierne under en eller
anden Fanlasibelegnelse, er forbudt i Følge Levnedsmiddellovell.

Den kemi!lke Hotdbarhed er et Udtryk for det pasteuriserede Øls Evne
til at forblive klart. Ganske vist kan Udskilninger af kemisk Natur ogs3a
forekomme i upasteuriseret, filtreret 01 Cf. Eks. Glutio- og Metaluklarhed);
lUen som Regel vil Organismeud,'iklingen ber være det overvejende.

Den effektive Pasteurisering gør altid Øllet biologisk holdbart; men
før eller senere bliver pasteuriseret 01 dog uklart som Følge af Udskil
ninger. der hovedsagelig bestaar af Proteiner med Indblanding af Garve
og Farvestoffer, Humleharpikser 0.3. Den kemiske Holdbarhed svinger
indenfor meget vide Grænser og kan for hvilende Prøver variere lige fra
faa Uger til Oere Aar. Bevægelse fremskynder Udfældningen, og man bruger
derfor at lægge Prøveflaskerne i Skabe, der holdes i stadig vuggende
Bevægelse. I Vuggeskabsprøverne kan man undertiden allerede ener
1-2 Dages Forløb iagttage Udskilninger, medens der i andre Tilfælde
kan hengaa Maaneder, inden det første Spor til Uklarhed indfinder sig.
Jo mere af de stærkt sammensatte, ægte Proteiner del lykkes al faa
udskilt inden Tapningen, og jo bedre forgæret Øllet er, desto større
kemisk Holdbarhed kan man ogsaa vente. Af stor Betydning i denne Hen
seende er Reguleringen af Urtens Brintionconcentration (jfr. 1. Bd. S. 192).

Til Forbedring af den kemiske Holdbarhed om'ender man under
tiden foruden en meget stærk Afkoling for Filtreringen visse kunstige
Midler, der enten gaar ud paa at udfælde Proteinerne eller paa at ned-
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bryde dem til mindre sammensatte Forbindelser, der forbliver i Opløs
ning. Som Fældningsmiddel kommer særlig Garvesyre (Tannin) i Betragl
ning, og man kan vcd Hjælp af delte Stof opnaa en udpræget Virkning.
dog kun paa Bekostning af Øllets Velsmag og Fylde. Mere tiltalende er
Am'endelsen af visse Enzymer (Papayotin, Pepsin o. a.) der selv i meget
smaa Mængder, (fra 0:1-1 gr pr. bO. tilsalte før Pasteuriseringen. anest
medfører en betydelig Forbedring af Holdbarheden.

Overlkumning er en Fejl, der forekommer i pasteuriseret 01, som
forsendes over lange Strækninger. Ved den stadige Skvulpen, som Øllet
dcncd udsættes for i liggende Flasker. (i staaende eller bell fyldte Flasker
opstaar ingen Tilbøjelighed til Ovcrskumning) bliver Kulsyrens Binding
løsnet paa en saadan ~laade, at en større Del af den frigøres paa een
Gang, naar Flasken aahnes, og at 01 derfor ri\"es med ud gennem
Flaskemundingen. Dette Fænomen s)'nes at kunne fremkaldes i alt
normalt øl, men i meget ulige Grad. En stærk Tilbøjeligbed til saadan
Ovenkumning kan i mange Tilfælde ...ære et meget føleligt Onde, saa
meget mere som man ikke kender dets egentlige Grund, og derfor b,'erken
med Sikkerhed kan afhjælpe eller forebygge del.

Skumninguune og Skumholdighed. Den "ed Øllets Opskænkning fri
gjorte Kulsyre danner sammen med nogle af Øllets lndholdsstoffer et
Skumdække, b"is Højde og Bestandigbed kan variere ret betydeligt all
efter Øllets KuJsyreindhold. kemiske Sammensætning og visse andre
Faktorer som Opskænkningsmaaden og Temperaturen, samt Glassets
Form. Et passende Kuisyreindbold (se Side 99) er den selvfølgelige
Forudsætning for Skumdannelsen; men under ellers lige Forbold
afhænger Øllets Skumm'nguvne og Skumbe$tandiglled af dets kemiske
Sammensætning. Man mener, at Skumningsevnen særlig skyldes protein
aglige Stoffer, medens Skumbeslandigbeden sættes i Forbindelse med
Stoffer fra Kulhydratgruppen (B)'ggummi. Dekstrin o. :t.). Nogen Sikker
hed har man dog ikke paa delle Punkt, og man er i alle Tilfælde meget
langt fra at kunne angive en bestemt kemisk Sammensætning som den
gunstigste i denne Henseende. Rent praktiske Erfaringer viser, at kold
Maltning, Gæring og Lagring i Forbindelse med en ikke for lille Humle
tilsætning og en kraftig Forgæring giver del bedste Hesuitat. Humlen
spiller i del hele taget en stor Rolle for Dannelsen af Ølskummel. Hvis
man nemlig forgærer uhumiet Urt, udehliver Krølledannelsen, og den
færdiggærede Vædske vil selv med normalt Kulsyreindhold vise særdeles
ringe Sktllllningsevne.

Visse Sloffer har selv i smaa Mæn6der udpræget skum fordærvende
Egenskaber, og særlig virksomme i denne Retning er Fedtstoffer eller
{edtsyre.hotdige Forbimtetser f. Eks. Sæbe., En Affedtning af Maltet angives
at have en Forbedring af Skumholdigbeden til Følge; men dette har
naturligvis kun teoretisk Interesse. Derimod er det af praktisk Betyd
ning. at Jlaafrugt (særlig Majspræparaterne) ikke hør l1a"e for stort
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Olieindhold, da el 5aa\lanl kun give sig Udslag i drwrlig Skum
holdighed.

Meget lydeligt fremtræder den skadelige Virkning uf minimale
Mængder Fedt. Ilunr Øl opskænkes i mangelfuldt af'torrede Glas. Selv
el 01, der i sig selv har alle Betingelser for en god Skumdannelse, vil
i saadanne Glas hurtigt tabe Skummel og gøre et mallndLryk.

Forgærlllgsgradell (der tales her kun om den tils)'neladcnde For·
gæringsgrad, fordi denne lettest lader sig bestemme i Praksis. Ved Mul
tiplikation med 0.8 giver den iovrigt nogenlunde nojagtigt den \·jrkelige
Forgæringsgrlld) er Maalestokken for Gæringens Forløb sau\"cl i Gær·
som Lagerkælder.

ellde(orgæringsgradrn, der som nævnt Side 42 er afhængig af en
lang Række Faktorer, ligger normalt for lyst Øl mellem 70-80 'I, og
for Lagerolstyperlle mellem 65-75 'I"~ medens den for Ølsorter med
stort Indhold af Brun· og Farvemalt f. Eks. Porter gaar helt ned til
ca. 60 'I,.

Da en k.raftig Forgæring medfører Fordele paa næsten alle Punkter.
søger man i Praksis at nærme sig eller i "isse Tilfælde elldogsaa at naa
Endeforgæringsgraden. Man regner. at Forskellen mellem Øllels For·
gæringsgrad ,'ed Tapningen og Endeforgæringsgraden mali andrage
3-5 ", for henholdsvis lyse og mørke Ølsorter. medens det for del
egentlige Eksportøls Vedkommende maa anses for en Fordel, :II Ende
forgæringen naas.

Undertiden viger der sig Vanskeligheder med EfLergæringell, skont
Gærkælderforgæringen er normal, og Endeforgærillgen ligeledes ligger
indenfor de onskede Grænser. Dette kan skyldes. at Gæren hM Tilboje
lighed til at sætte sig for hurtig til Bunds. medens Aarsagen i andre
Tilfælde maa søges i særlige Forhold i Urtens kemiske Sammensælning.
der næppe Inder sig paavise ad analytisk Vej og sikkert aH id staar i
Forbindelse med specifikke Egenskaber hos Bygget af den paagældendc
Aargang.

En saadlln Træghed i Eflergæringen kan undertiden optræde med
stor Haardnakkethed og være vanskelig ni afhjælpe. I mange Tilfælde
vil et GærskifLe bringe Bedring særlig i Forbindelse med en ikke for
hurtig Nedkøling af Øllet paa Lagerbeholderne, der tillige bør fyldes
over et længere Tidsrum, hvorved Gæren gentagne Gange faar tilført Ilt
og samtidig bliver befordret rundl i den gærende Vædske.

lIlnnleu giver sig til Kende i det færdige Øl ved en behagelig, alt
ener øltypell mere eller mindre fremtrædende. bi tier Smag, der skyldes
Harpikserne, men som ikke maa gan over til at blive bedsk, saaledes
som det kan være Tilfældet ved Am'endelse af stærkt karbonatholdigt
Vand eller i det hele taget. naar Humlemængden er for stor i Forhole!
til Urtens Brintionconcentration eller den paagældende 0ltype.

Ved Siden af den reni bitre Smag finder man, særlig hos de lyse
1..~boI • Ilrylleridrlft. 9
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Ølsol'ler, en Humle.lIrOlllll. der leder Tanken h~n pllll de æteriske Duft
stoffer i den friskplukkede Humle. Sidstnævnte Egenskab, der specielt
for Pilsnerollct er særlig eftertragtet, søger man undertiden nt fremkalde
ved Kunstgreb. Af saadanne kan nævnes Tilblanding af Kondensations
produkterne fro Urtkedlens Emskorstcll til Urten eller Tilsætning af
Humle i Humlesien. Forstnævnte Metode giver let en parfumeret Smag.
medens sidstnæ,'nte er meget uøkonomisk op; ikke ,'idere "irkningsfuld.
Derimod er Anyendelse af lør 1-Iumle paa Lagerfadet en Fremgangs
maade. der hyppigt har god Virl-Iling. ~lan praktiserer den 'Ted at ind
lægge fin BaUehumle (15-50 gr pr. bl) i Lagerbeholderne for eller sam
tidig med Øllets Fadning.



AFTAPNING PAA FLASKE

Som det ses, er Arbejdslønnen 7 Gange sau slor som Udgifterne lil
Damp, Elektricitet, Yand og komprimeret Lun, lH'i1ket viser, at Vejen
Iii Besparelser gaar gennem den højst mulige Udvikling af nrbej~s

besparende Teknik, og desuden nt det vil kunne belale sig at gan ret
g'

Selvom disse Tal naturlig"is kan variere betydeligt eOcr de lokale
Forhold, giver de et almindeligt Indtryk nf. hvor store økonomiske
Interesser der i nile Tilfælde knytter sig Iii Arbejdet pan Afiapnings
anstalterne. Hvorledes disse Interesser fordeler sig mellem det menneske
lige og det mekaniske Arbejde oplyses yderligere gennem følgende Tal.
hidrørende fra samme Bryggeri.

I Afiapningsanstnlten medgik pr. hl Øl:

• 0.43

Kr. 2.97

Kr. 3.40

ca. 42 'I.
35 'I.
16 '/,
25 'I.
25 '/0

lait

Kr. 0.29
0.05
0.0<
0.04
0.01

af Arbejdsløn
Damp (Øllet pasteuriseres)
Elek tricitet.
Vand.
komprimeret Lurt.

Arbejdsløn.
Damp, 60 kg a Kr. 4.78 pr. Ton
Elektricitet, 0.8 KWT. il Kr. 0.06
Koldt Y~ll1d, 0.26 m' il Kr. 0.15
Varmt Vand. 0.04- m' il Kr. 1.06
Lun, 0.75 ml li Kr. 0.014

Artapllbl~'"SallstaJternes Bet)'dolng. I den sidste Menneskealder har
Flaskeøllet her i Landet bredt sig mere og mere paa Fadøllets Bekost.
ning. og i Øjeblikket sælges over 98 'I. af del undergærede 01 paa Flaske.
Samtidig er de mange smaa Aflappere forsvundne og afloste af Brygge
riernes Af1apningsanslaller, der i vore Dage udgor en meget vigtig Del
af det samlede 8ryggerianlæg. Deres Betydning fremgaar f. Eks. af føl
gende lalmæ sige Opgørelser fra et moderne indrettet Bryggeri:

Pau Aflapningsanstalten anvendes i Forhold til det hele Anlæg

(
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vidt med ni binde Kapital i dette Øjemed. l Virkeligheden er den Udvik·
ling, som Anapningsanslalternes Materiel er undergaaet i den senere Tid.
ogsaa stærkt præget heraf, idet der er lagt sia r Vægt pan Arbejdsord
ningen i Kolonner og pan en gennemført automatisk Transport af Fla
skerne mellem Kolonnernes enkelle Elementer.

Kolouuenrbejdc. En Kolonne indeholder alle de lil Arbejdets Fuld
førelse nødvendige Elementer, afpassede til samme Ydeevne, saaledes at
den danner en Enhed, der kan virke uafhængigt af det øvrige Anlæg.
De Elementer, som det drejer sig om, skal i den her anførte Række
følge udfore følgende Behandlinger af Flaskerne: Udblooning, Rensning.
Skylning, Fyldning med 01, Lukning, Pasteurisering og Etikettering. Alle
disse Elementer boldes samtidig i Gang, og Flaskerne passerer det elle
Element efter det andet paa deres Vej gennem Kolonnen. De enkelle
Elementers, og dermed Kolonnens, Ydeevne er i Reglen 100 Normal
Dasker (Indhold 'I, I) i Minuttet. Dette er dog en Bruttoydelse, som
formindskes ved Standsninger, Brækage og Frasortering, saaledes at den
virkelige Ydeevne i 8 Timer bliver 42-45000 Flasker. For mindre
Virksomheder fremsliller de ledende Maskinfabrikker ogsaa mindre
Maskiner med ringere Ydeevne.

Fordelene "ed Kolonnearbejdet er navnlig Rumbesparelse, lettere
Overskuelighed og Kontrol, bestemt Arbejdstempo, der ikke tillader noget
af Elementerne at blive tilbage for de andre, MandsknbsbespareJse, samt
Muligheden for al opnan yderligere Besparelse af denne Ari ved Indret
ning af automatisk Flasketransport. Disse Fordele ovenejer langt visse
Ulemper ved Kolonnearbejdet, navnlig den hungne Standsning af hele
Kolonnen ,'ed indtræffende Uheld i et enkelt af Elementerne (Maskin 4

brud el. lign.) og den Omstændighed, at den samlede Produktion maa
foroges eller formindskes springvis mcd en hcl Kolonnes Ydelse. Den
sidstnævnte Omstændighed taler for Anvendelsen af een eller llere mindre
Kolonner selv i Bedrifter, der i og for sig er store nok iii at arbejde
med den ovennævnte Normalkolonne.

Aulolllati~b Kolonner. Kolonnearbejdet tillader, men forudsætter ikke
med Nødvendighed, automatisk Flasketransporl. Fig. 48 viser til venstre
i Skel'!latisk Premstilling en ældre Kolonne med 3 mindre Blødehjul g
!t 1000 Flasker i Timen. Herfra nyttes Plaskerne med Haanden til
Borste4 og Skyllemaskinerne /I og videre til Brusebordene K og derfra
til Transportøren L og fra denne af nye Hænder først til Tappe
maskinerne M og derpaa til Proppemaskinerne N. Ydcevnen er 3000
Flasker i Timcn med 13 Personers Bctjening. Til Sammenligning viser
Fig. 48 til hojre en moderne automatisk Kolonne, der med kun 5 Per
soners Betjening yder 6000 Flasker i Timen.

Flaskerne lægges i en kombineret Bløde-, Rense- og Skyllemaskine
A, B og røres derefter ikke med Haanden, forend de er fyldte med Øl
og lukkede. Efterskyllcren B afleverer et efter Ydeevnen afpasset Antal
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•'ig. 48. Skematilk Fremstilling af æld", at lIIod~me Tllppekolopn~.

Flasker (i Figuren 12) ad Gangen i staacnde Stilling )lOla et Transport.
baand, en endeløs Kæde af sammenleddede Metalplader, som forer Fia·
skerne med sig og afleverer dem til et lignende, i ny Retning vandrende
Transporlbaand. Flaskerne stølles herved pall Siderne af Ledeskinner.
Iwis indbyrdes Afstand er saaledes afpasset, at de giver Flaskerne et
passende Spillerum samtidig med al slotte dem. Et ind o\'cr Transport_

banndel gribende Sljernebjul oplager i sine Udskæringer een ener een
de til ferle Flasker og skyder dem ind paa Tappemaskinens (D) TaUerke·
ner, hvor de fyldes under en Omdrejning af Maskinen og derpaa fattes
af et andet Stjernehjul og skydes tilbage paa Trllnsportoren. Pau samme
l\fallde kan de derener til- og fraferes en roterende Proppemaskine eller
Crown-Cork·Paasætler E.

Indenfor Kolonnen sætter Pasteuriseringen indtil videre en Grænse
for de automatiske Transportanordninger, idet Flaskerne maa samles i
Kurve ved Behandlingen i alle hidtil kendte Typer af Pasleuriscrings
apparater.
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Flg. 49. Normu.lnuke.

Den automatiske Flaskeiransport kan kun anvendes, IlUBr lllan bar
med en enkelt Flaskelype af bestemt Størrelse at gøre; Blandinger af
forskellige Flasketyper eller Størrelser maa nu som tidligere flyttes med
Haanden.

Flasker. Her i Landet lettes Arbejdet i AOapningsanslalterne betyde
ligt derved, at alle Bryggerier er enedes om i alt væsentligt kun at

anvende een fælles Normalflaske. ln'is Dimen
sioner fremgaar af Fig. 49. hvor tillige er angi
vet det for Munding, Rumfang og Vægt tillade
lige Spillerum.

Mundingen er forsynet med udvendig Vulst
til Befæstelse af Crown·Cork, og Halsen bar
den cylindriske Form, der tillader Am'endelsen
af Korkprop. Man har saaledes i Almindelighed
frit Valg mellem de lo nævnte Lukker; dog
lindes endnu en Del ældre Flasker uden Vulst.
som kun kan lukkes med Korkprop, og som
derfor maa frasorteres, hvor Crown-Cork an·
,'endes.

Normalflasken fremstilles af mørkegrønt Glas.
der dog ikke bor være mørkere, end al man
med Sikkerhed kan opdage eventuelle Uren·
heder. Den grønne F:lrve beskytter i nogen
Grad mod Lyset, som - ofte ved kun ganske
kortvarig Indvirkning - meddeler Øllet en højsl
ubehagelig, ram Lugt og Smag, De Stmuler,
der herved er "irksomme. tilbageholdes iovrigt
bedst af mørkebrunt Glas. saaledes som det
am'endes af svenske og norske Bryggerier. Det
mørkegrønne Glas yder en kendelig ringere
Beskyttelse, og man bor derfor aldrig udsælle
Fluskeøllel for direkte Sollys.

Naar nye Flasker anvendes. vil man i Reg-
Ien kunne konstatere en noget større Brækage
end normalt. itlel de Flasker, som paa Grund
af Fabrikationsfejl er særlig skrøbelige, natur·

ligvis for største Delen vil gaa i Stykker allerede første Gang, de udsætles
for Stød og Tryk under Passagen gennem Kolonnen. De Fabrikations
fejl. som her navnlig kan være Tale om. er abnorme Spændinger som
Følge af for hurtig Afkøling og uensartet Fordeling af Glasmassen. For
at kunne reklamere i Tide bør man derfor ved Anvcndelscn af nye
Flasker have sin Opmærksomhed særlig skllrpt rellet mod Brækagen.

FlaskekU&JU!r. Flaskeøllet distribueres bel' i Landet i Fyrretræskas~er,

hvori Flaskerne, støllede af et Par Lister i Bunden, nedlægges i Lag
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paa skiflevis 6 og 5 Flasker med modsat retlede Mundinger. Del S1.IIII·

lede Antal Flasker i en Kasse er 5 X 6 + 4 X 5 = 50. Kassen er 48.4 cm
lang, 31.4 cm bred og 37.0 cm hoj. Den ,"ejer lom ca. 5 kg. med tonllue
Flasker 24.7-26.6 kg, med fyldte Flasker 42.2-43.6 kg. Kassen har
lukkede Langsider, medens Enderne dannes af vandrelle Tremmer, af ..
h,'Hke den øverste tjener som Hank. Laag findes ikke; men det
o\'erste Lag Flasker dækkes ofte med gro,'. Karduspapir lilOeskytteise
mod Lyset.

}'Iaskelllkker. Kun to er almindelig anvendte nemlig Korkproppn og
Crown-Cork•. H,'ad enten man anvender den ene eller den anden af
disse. faar Øllet Lejlighed til at komme i Beroring med praktisk lall
samme Areal af Korknade, og Kvaliteten kan ved denne Berøring lide
Skade paa forskellig ?ofaade.

For det første kan Øllet undertiden antage »Korksmag. og »Kork.
lugt., der gor det saa godt som udrikkeligt. Denne Ulempe er saa meget
ah'orligere, som Korken baade i Udseende og Lugt kan s)'nes normal
for Anvendelsen og dog vise sig stærkt behæftet med Fejlen, efterat den
i nogen Tid bar været holdt fugtig af Øllet. Fejlen skyldes formentlig
Skimmeh'egetationer, der paa et eller andet Stadium af Korkens Host
og Tilberedelse har faaet Lejlighed til at udvikle sig, og Brugeren kan
næppe værne sig imod den paa anden Maade end ved at dække sit
Forbrug hos de Leverandører, der bedst forstaar at forskaffe sig
omhyggelig behandlet, fejlfri Kork.

Dernæst kan Korken ved at afgive Garvesyre til Øllet gore det
uklart eller i hvert Fald kendeligt nedsætte dets Holdbarhed. H"is maD
lader Korkstykker svømme paa lyst, for Kulsyren befriet Øl, som hen
staflr roligt i et Glas, vil man i gennemfaldende Lys fra nogle fif Kork·
stykkerne se hvide Striber sænke sig ned gennem Øllet. Disse Striber
dannes ved, at Øllets Proteinstoffer udfældes af Gflrvesyre fra Korken.
Jo mindre Tilbøjelighed Korken har til at foraarsage saadanne Udfæld·
Ilinger, desto bcdre for Øllets Holdbarhed, og man søger at forbedre
Propperne i denne Hetning ved at præparere dcm paa forskellig Muade.
i Heglen ved Paraffinering.

Korkpropperne kan f. Eks. behandles pau følgende Maade: Først
befries de for Støv, Sol ul og lignende lette Urenheder ved ca. 15 Minutters
Ophold i en roterende Tromle, hvorigennem der blæses Lun. EOer sat!
eventuelt at være stemplede med Firmamærke pml begge Endellader i
en Maskine med gasopvarmede Stempler fyldes de i Net og dyppes i
smeltet, smngs- og lugtfri Paraffin (Smeltepunkt 52°_56°), samt befries
for Overskud heraf ved Centrifugering, lil en Beg)'ndelse under Tilled·
ning af Damp. Ved at variere Tiden for TilIedning af Damp til Centri·
fugen kan man prøve sig frem til den relte Paraffineringsgrad, som skal
yde lilstrækkeliR Beskyttelse mod Udludning -af Garves)'re, uden 'at
Propperne bliver vanskelige at trække op eller afgiver Paraffin ,-ed
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PasLeuriscringstcmJlcraturcn. F'ør Brugen udblødes de paraffinerede Prop
per i Vand nI almindelig Temperatur.

Den til NormalOaskcll benyttede Korkprop har Form som en Cylinder
lIled Diameteren 19 mm og Højden 27 mm. Den skal beslaa af ensartet,

.. elastisk Korkmasse, san vidt muligt uden Revner og Huller. og dens
I..ængdeakse skal ligge para.llelt med Aarringcnc i Korken, hvilket giver
den stærkeste Prop.

t Modsætning hertil har de til Crown· Corks ben)'lIcde Korkskiver
Fladen parallel med Aarringene. De stiller endnu slorre Fordringer Lil
Korkmasscns K\'ulitet. fordi LukkeOaden. d. v. s. den Flade, b,'ormed
Korkskiven ligger 3n imod Flaskehalsens 0\"crste Rand, er san meget
mindre end Korkproppens.

KunlH.:ork fremstilles "ed. at Korkmassen sønderdeles i ret smaa
Stykker. renses ved Sigtning. Sortering og Udludning. samt dererter aller
klæbes sammen ved Hjælp af et passende Bindemiddel. Det er navnlig
dette sidstes Natur, der adskiller de forskellige Produkter, som udbydes.
Før man anvender saadan KUDstkork i større Stil - h\'ad enten det
er som Propper eller som Skiver i Crown-Corks - bør man omhyggelig
·prøve den pall et mindre Antal Flasker med pasteuriseret Øl, som
opbevares i længere Tid dels liggende. dels staaende. og undersøges
med passende Mellemrum for Kulsyreindhold. samt Lugt og Smag. Kul·
syreindholdet matt ikke væsentlig formindskes indenfor en rimelig Tid,
og Lugt og Smag skal holde sig lige saa friske som i Pttrnllelnasker
med god Naturkork. l modsat Fald bør Kunstkorken ikke anvendes.

Crown·Corb indkøbes færdige til Brug. men bør dog helst renses
for Stov. De bestaar af en i den bekendte Form oppresset, onest lakeret
Blikkapsel. i hvilken er indlagt forst en præpareret Papirskive og derpnll
en paraffineret Korkskive. Den førstnævnte beskytter Øllet mod Be
roring med Metallet i Tilf1elde af, at Korkskiven i sig selv ikke er
uigennemtrængelig, og de til Imprægneringen benyttede Stoffer (Vox.
Paraffin, Harpix) bevirker desuden ved passende Opvarmning ener Ind
lægningen af Skiverne, at disse sammcnklæbes snavel indbyrdes som
med Metalkapslen.

Crown-Cork-Lukkets normale Dimensioner er følgende:
Største Diameter 32 mm, Højde 6.5 mm, Korkskivens Diameter

27 mm, Korkskivens Højde ca. 3 mm, Papirskivens Diamete.· 25 mm,
Lukkets Vægt Cll. 3 g.

En Sammenligning mellem Korkpropper og Crown-COI·ks vil - i
Særdeleshed hvis Øllet skal pasteuriseres - falde ud li! Crown-Corkens

Fordel.
Den giver et sikrere Lukke, fordi en e\·entuel Indtørring af Kork

massen her er mindre tilbøjelig til at bevirke Utæthed.
Det er leltere og hurtigere at anage en Crown-Cork end al lræ~kc

en Prop op.

•

\
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Korkpropperne maa overbindes eller forsynes med Skydehætter fur
Pasteuriseringen. og de deformeres af Tr)'kket i Flasken. bvis de blod
gøres ved al blive pasteuriserede under Vand. De med Crown-Cork
lukkede Flasker kan derimod uden Skade helt dækkes af Vandet under
Pasteuriseringen, og denne bliver derved sikrere virkende. idet Crown~

Corken lettere gennemvarmes end Proppen. til hvis Underside Varmen
kun langsomt forplanter sig i den staaende Flaske.

Imod Crown-Cork taler. at den kræver en skarpere Sortering af
Flaskerne. fordi Flaskemundingen maa være fuldstændig ubeskadiget og
uden Støberande og Furer.

Desuden bar en Del af Publikum imod Crown·CorkeD, fordi den
ikke efter Aahningen aller kan lukke Flasken saa tæt som Korkproppen
i Tilfælde af, at man ikke vil drikke hele Indholdet pal' een Gang.

Udgifterne ved Lukning af 1000 Flasker stiller sig som følger:

Som det ses. er der praktisk talt ingen Forskel. bvis Øllet sælges
upasteuriseret. medens Crown·Corks viser sig betydelig billigere. bvis
Øllet skal pasteuriseres. og Flaskerne derfor overbindes.

Modtagelse af tom Emballage. Det forste Led af Arbejdet i Aftap
ninRsansta1ten er Modtagelsen af den tomme Emballage - Flasker i
Kasser -. som vender tilbuge fra den lokale eller fjernere Kundekreds.

Naturligvis maa man saavel for den indgaaende Emballage som
for den udgaaende færdige Vare, have· etableret et nøjagtigt Regnskab
og Kontrolsystem, som gør det muligt Iii enb\'er Tid at konstatere
nentuel Manko eller andre Uregelmæssigheder. De indgaaeDde Flasker
optælles. idet man frnsorterer ukurnnte Flasker. skaarede Flasker.
Flasker. hvori der er Propper. samt Flasker. som har indeboldt Fernis.
Olie. Benzin el. lign .• eller som paa anden Maade er særlig stærkt for~

urenede. De to sidstnævnte Slags behandles for sig. de særlig smudsige
Flasker dels fordi den almindelige Rensning ikke vilde være tilstrækkelig,
dels fordi de i mange Tilfælde vilde kunne »smitle« andre Flasker og
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meddele dem deres urene Lugt 0A' Smag. Af Propnaskerne fjernes
Propperne ved Hjælp af en særlig Maskine. der kun være konstrueret.
som vist paa Fig. 50.
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Flg. liO. Maskine til Udtrækning ar Propper.

Flaskerne anbringes med Mundingen nedefter paa et roterende
Flaskebord A. støttede af Gribere B. Bordel fastholdes i Hvilestillingerne
af Styrestangen F, men bevæges trinvis ll. Omdrejning ad Gangen ved
Hjælp af Krumtappen G og Stjernehjulet H. De pnasatle Flasker føres
derved efterhaønden hen i de Io egentlige Arbejdsstillinger. hvor en
Plade C af en Fjeder trykkes mod deres Bund. Medens Flasken sta,ar
i den første af disse Stillinger, føres en Dorn D op gennem dens Hals
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for at støde C\'cllluell fastsiddende PrOPI)cr løs, og nan r Flasken der.
ener standser i den anden Arbejdsstilling, indføres gennem Halsen Io
fjedrende Arme E med ombøjede Ender. som kan omfatte Propperne
og trække dem med sig ud.

FlaskerellslIlllgen omfatter flere 0pcr'd.lioner, som forst skal omtales
hver for sig. idet man dog Olaa have i Erindring, at de i Praksis griber
mere eller mindre ind i hverandre.

l. Tømning og ~mmluel Porskylning. Flaskerne hjembringes liggende
i Kasser og kan i \'is,Jc Tilfælde indeholde Rester af øj eller andre
Vædsker, 50111 "ed at indføres i Bløde,'ædsken "ilde fortynde og for.
urene denne. Nogle Rensemaskiner er derfor saaledes indrettede, at der
gives Flaskerne Lejlighed til at udtømme deres Vædskeindhold. c\'cntuell
med Stølle lIf en forelobig Udskylning. inden de indrøres i B1ode
,·ædsken.

2. UdblfHltljtly. De hjemkomne. brugte Flasker maa ifølge Sagens
Natur være forurenede i meget ulige Grad. Flasker, der hurtigt vender
tilbage fra urerboendc Kunder, er meget lette at rengøre; men andre
Flasker "il ha,'e henligget i lang Tid efter Tomningen og vil indeholde
indtørrede 01rester, i hvilke der kao have udviklet sig forskellige
Mikroorganismer, navnlig Skimmelyegetationer, hvis Mycelium hæfter
meget fast til Flaskevæggen. For at blødgøre og løsne Flaskernes For
ureninger og de gamle Etiketter udbløder man dem i alkaliske Oplos·
ninger. Den kemiske PaaYirkning, som herved iværksættes, finder i del
Store og Hele Sted forud for den mekaniske Rensning; men ofte griber
de i Tid ind oyer hinanden og bliver derved endnu kraftigere virkende.
Udblødningen blh'er leltere fuldstændig, naar en Del af Urenhederne er
fjernede ad mekanisk Vej, og den gentagne mekaniske Paavirkning med
mellemliggende Udblødninger fjerner lettere alle Urenheder end den
enkelte. selvom denne bar samme Varighed som de andre tilsammen.

Bande kemisk og mekanisk Paavirkning er nødvendige for en fuld·
stændig Hel1sning; men de kan til en vis Grad erstatte binanden. En
meget kraftig meknnisk Paavirkning kan fjerne ogsno mindre stærkl
udblødte Urenheder, og hvis paa den anden Side Udblødningen er
fuldstændig, hører der en ringere mekanisk Paavirkning Iii at frem·
bringe den tilstræbte Bensning.

FOl' Udblødningens Vedkommende afhænger Virkningsgrllden af
Tidell. TemperaturelI, lJlødevædskelllJ Koncentration og det opløste Alkalis
NatIIr.

Da Forureningerne har en vis Tykkelse og panvirkes nf Blode
vædskell fra Overfladen af. er det let forstnneligt. at Udblødningsgraden
tiltager med den am'endte Tid, indtil den er blevet san fuldstændig,
som den under de foreliggende Forhold kan blive.

Jo højere Temperaturen er, desto kraftigere vil Udblødningsvædsken
i Almindelighed "irke, og ved ca. 60° indtræder desuden en særlig Virk·
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ning, idet FJaskE;rne steriliseres ved. at alle Mikroorganismer dræbes.
Delte er af slor Betydning ikke alene for Holdbarheden af det 01, som
skal opbc\'lIres i Flasken, men ogsaa af almindelige hygieiniske og
æstetiske Hensyn. Naturligvis maa Flaskerne ikke pludselig udsættes
for den hoje Temperatur, hvilket vilde foraursage slor Brækage, og i de
mekaniske BlodeaPllaraler foretages derfor paa forskeUig Maade cn
Fon'armning.

Indenfor visse Grænser er Blodc\':\.."(lskcn desto virksommere. jo
mere den indeholder af del opløste Alkali, dqg arbejder man ikke i
Praksis med højere Koncentration end nogle faa Procent. Blodevædskens
Styrke bør kontrolleres ved Titrering, da Aræometer (Flydevægt), an·
vendt pau en forurenet og delvis neutraliseret Vædske. giver ganske
mis"isende Resultater. Jo stærkere alkalisk Vædsken er. desto lettere
dræber den Gær og Bakterier. Varme og Koncentration stoller i denne
Henseende hinandens Virkning og kan til en vis Grad erstatte binanden.
J de gammeldags Blødehjul nm atte man holde baade Vædskens Kon·
cenlration og Temperatur ret lave. fordi Flaskerne skulde tages op med
Ha~mden og ikke blev forvarmede. Sterile blev Fluskerne derfor ikke,
medens mun derimod i de mekuniske Blodeappuratcr arbejder med sna
hoj Koncentration og Temperatur, at Steriliteten er sikret.

Af de almindelig anvendte Alkalier har kuustisk Soda (NaOH)
stærkere Virkning end Soda (Nu!CO.), og Opløsninger af kaustisk Soda
frembyder desuden den Fordel fremfor Sodaoplosninger, at de ikke for·
unlediger Tæring uf Jernbeholdernes Vægge.

3. Mekanisk Ilell$tling. Til ul fjerne de opblødte Forureninger fra
Flaskevæggene - saavel indvendig som udvendig - hører cn mekanisk
Paavirkning, som kun frcmbringes paa forskellig Mfwde.

Selve Blødevædsken kan ,'ed at bringes i mere eller mindre stærk
Bevægelse udøve denne Paa"irkning. l "isse Blødeapparater f:yldes og
tommes Flaskerne ved skiftevis at sænkes i opret Stilling i Bløde·
vædsken og fores op i Lunrummet med Mundingen nedener. Na,'olig
under Tomningen. flaar Lunen soger ind gennem Mundingen, samtidig
med at Vædsken lober ud, opstaar der Stod. som kan losrive For
ureninger; men megel kraftig bliver denne Virkning ikke, san at den
maa suppleres med mekanisk Pa:lvirkning af anden Ari.

Langt kraftigere Virkning opnaar man ved at sprøjte Vædsken ind
i de med Bunden opad anbragte Flasker. Virkningsgraden kan reguleres
gennem Udsprojtningernes Antal og Trykket paa Vædsken. Man har "ed
visse Apparater forstærket Indsprøjtningernes Virkning ved at blande
Lun i den indsprøjtede Vædske. hvoned der opstaar ret kraftige .Slag«.

En anden Melode bestaar i at udjage Vædsken af de staaende
Flasker ved gennem et Rør at indblæse Tryklun. Bande derved og ved
al Flasken f)'ldes igen under den ovenstaaende Vædskes Tryk, Opsl~ulr
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en ret kranig Bevægelse. En Hcgulering er her ligeledes mulig gennem
Udblæ!lningernes Anlalog Luntr)'kkets Størrelse.

Den kraftigste og sikreste mekaniske Virkning opuaas uhivlsomt
,'ed Børstning. og der vil under almindelige Forhold være enkelte Flasker.
r. Eks. med fastvoksede SkimmelpietIer, som lilan overho\'edel ikke kan
rense palt anden Mande. Naar man desuagtet i den senere Tid mange
Steder bar indført børsteløse Hensesystemer, er del fordi Børstningen
ogsaa frembyder forskellige Ulemper. Disse er for det første del mere
indviklede Maskineri og Bekostningen ved den idelige Fornyelse af Bør
sierne, sam! de Vanskeligheder og Standsninger. som kan forvoldes af
bøjede Borsteslænger ; men dertil kommer desuden, at Borslerne er til
bøjelige til at fore Infektioner, Lugt- og Smagsstoffer eller lignende
Urenheder fra en enkelt FI:lske oyer paa et storre Antal, samt til at
efterlade Borst«!baar, der ganske "ist kan fjernes ved den paafolgende
Lldskylning, men da ogsaa stiller større Fordringer til dennes Grundighed.

4. Udskylning med Vand Ijener endelig til at fjerne etb"ert Spor af
Blodeyædsken med deri indeholdte StotTer og samtidig til al afkole
FlaskefIle. I Reglen forelages flere adskilte Udsk)'lninger, forst med
V:lOd, der allerede har været benyttet til Udskylning, og derefter med
rent Vand.

FlaskcrC1UCl1Iaskiflcr, Til at underkaste Flaskerne de ovennævnte
Behandlinger staar en hel Hække af Flaskerenscmaskiner til R:Hldigbed,
som alle har bestaaet deres Prøve i Praksis. For med Sikkerhed at
kunne udpege den bedst egnede til at udfore Arbejdet under visse
bestemte Forhold maatle man egentlig ha"e dem arbejdende Side om
Side under disse Forhold i længere Tid; men denne Vej er af nærlig
gende Grunde kun undtagelseS"is farbar. Man maa da indskrænke sig
til en grundig Oven'ejelse af, bvorYidt de ovennæ,'nte Enkellbeband
linger foretages og kombineres paa en Maade, der kan ventes at svare
lil de foreliggende Forbold og navnlig til Flaskernes Forureningsgrad.
Bestemmende for Valget kan ogsaa Vandets Haarhedsgrad blh'e Ufr.
Side 151) eller Pladsforholdene og den samlede Arbejdsordning. Hertil
kommer de økonomiske Hens)'n: Maskinens Krav til Betjening, samt
Forbrug af Kraft, Damp, Vand, kauslisk Soda og Borster, og endelig er
det af Betydning for Rensning og Reparation, at Konstruktionen er saa
simpel som mulig, og Delene let tilgængelige.

I det folgende beskrives nærmere forskellige Typer af Rensemaskiner:
J. B1ed~hjIlM (Fig. 51 og 52) beslaar af el balvcylinderformct Træ·

kar, som forO"en paa begge sine Ender bærer Lejer, hvori et endeløst
Bælte ved Hjælp af en Snækkemekanisme kon bevæges langs Karrets
Yder- og 'Inderside. Dette Bælte er med passende Mellemrum forsynet
med Vinkeljern til at trække Flaskerne fm Indlægningssiden ned i
8løde\'andel, hvori lidt Soda kan være oplosl.
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I Centrum er i el Par Lejet: monieret en Baandjernscylinder, der
tjener lil at tvinge Flaskerne ned i Badet.

Paa Karrets ene Sidevæg er monteret et Ror, der forbinder Karrets
Onr- og Underdel. Til dette Ror ledes Damp og Vand, og ved Hjælp
af en toblndel Skruevinge cirkulerer delte i Pilens Retning. Vandets
Temperatur er ca. 48°, og Ydeevnen af det viste Apparat er 3000 Normal
flasker i Timen med 20 Minutlers Ulødetid. eller 2500 Normalflasker
med 28 Minutters Blødetid.

Naar Apparatet skal fyldes med Flasker, fastgøres en TræOade
mellem den centrale Cylinder og Bæltet. Flaskerne lægges nu berpaa,
Maskinen sættes i Gang. og Trænaden med Flaskerne passerer rundl i
Hjulet, hvoreOer Fladen kan fjernes ved Udtagningssiden.

Den Udblødning. som finder Sted i Blodehjul. er som Følge af Blode
vædskens lave Temperatur og Koncentration mindre virkningsfuld. Hvor
man :lrhejder med Blodehjul, maa dette kombineres med EtiketIeskraber,
kraRigt virkende Børstemaskine og ERerskyller. Automatisk Flaske·
transport er udelukket, saa at der kræves talrig Betjening (jfr. Fig. 48).
Bortset fra ganske smaa Anlæg er Blø<lehjulet derfor ikke længere
tidssvarende.

2. Siegerin Goldma/lll Rensemaskine (Moclel 1918) hestaar af en Bløde
kasse og en Skyllemaskine. Langs Blødekassens Sider vandrer konlinuel··
lig 2 endeløse Kæder, mellem hvilke er fastboltet Flaskekurve med
automatisk Lukkemekanisme. H"er Flaskekurv kan rumme indtil 14
Flasker i en Række. Kæderne føres O\'er Ledetandhjul, snaledes at Flas
kerne tvinges igennem den ene ener den anden af D1ødekossens 5
Afdelinger eller Kamre.

I første Afdeling udtommes Vædskerester af Flaskerne. og der sker
en Forudblodning i Vand. hidrørende fra Overløbet fra Kammer J. Dette
Vand vil aHid indeholde lidt Lud og har en Temperatur af ca.30°.

Fra denne Afdeling vandrer Flaskerne over i l. Ludkammer. hvor
Temperaturen er 45°_50°, og hvor Luden indeholder ca. 2 % kaustisk
Soda (ca. JO Baume). DereRer videre til 2. Ludkammer med Lud paa
55°-6()O af Styrken 2.7 '/0 (4° Baume) og derpaa til 3. Kammer, som
rummer Vand paa 45°-50°, til hvilket ikke sælles andet kaustisk Soda
end del, SOlll Flaskerne forer med sig. Tilsidst passerer Flaskerne 4.
Kammer med Vand paa 35°_40°. Kamrene 3 og .. er forsynede med
hurtigløbende Vinger. som s..'Ctter Vandet i Bevægelse for at fjerne
opblødte Etiketter. Blodetiden er ca. 14 Minutter. De tre Afdelinger i
Blodckassen kan opvarmes med Damp, enten direkte eller indirekte.

Ener endt Opblødning udloses Flaskekurvenes Lukkemekanisme.
og Flaskerne løber ned ad en Dane iii Skyllemaskinen, idet de bremses
af en med fjedrende Plade forsynet Arm. Den nederste Trediedel af den
nævnet Bane er drejelig om et Hængsel og sænkes automatisk efter h~'er

Flaskerækkes Passage for at tillade Skaar og Flasker, der af en eller
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anden (irund ikke har fundet Plads i del·es Flaskebæger, al falde ned
paa Samteflader, hvorfra de let kan fjernes.

Skyllcmaskinen beslaar af Flaskebægre, samlede i Hækker og fast·
spændte )Jaa endeløse Kæder, der \'andrer over Kædehjul. I Flaske
bægrene føres Flaskerne med Mundingen nedener hen over Straale·
mundinger, hyorigennem Vand sprojtes op. Under disse Mundinger er
støbt Kasser af Cement, forsynede med een Siplade i Bunden og cen
i Toppen, samt i Mellemrummet pakkede med Træuld eller Smaasten,
der tjener til Filter for Sprojte\'andet. En Centrifugalpumpe suger fra
Rummet under nederste Si plade og trykker Vandet med 2 Atm. Tryk
ind i Sprojtesystemerne, hmr bver Flaske faar 3 Gange Udsprojlninger.
Til sidst bliver Flaskerne udsprojtede 2 Gange med rent, koldt Lednings·
vand, og ane\'eres saa oprelslaaende til en Transportør.

Den beskrevne Maskine har stor Kapacicitet, Co.'\. 7000 NormaJnasker
i Timen, med kun 3 Personers Betjening; men den egner sig ikke for
stærkere forurenede Flasker, fordi de byerkcn bliver børstede eller faar
nogen Lududsprojtning. Heller ikke Etiketterne bliyer fjernede med
tilstrækkelig Sikkerhed.

S. Si~gerin GoldmalIn R~"umas"ine (MOOd 1926) foretager i sanlIne
Beholder baade Forudblodning, Blødning og Udsprojtning med Lud,
samt Udskylning med Vand. Flaskerne forbliver saaledes under hele
Processen i samme Kurv, hvorved Anledning til Brækage indskrænkes.

Flaskerne lægges paa en Tilførselstransportor og bringes automatisk
ind i Kurvene, der er ophængte mellem to endeløse Kæder, som vandrer
o\'er Ledetandbjul paa en saadao Mande. nt Flaskerne fors t bringes ned
i Forudbloderen ved Temperaluren 40°-45° for at blive befriede for
aUe lose Smudsdele. Dernæst fores de ned i Ludbadet med Tempem.
turen 65°_70°, hvor Smudsdele og Etikelter udblødes. Pan deres videre
Vej faar Flaskerne ved A 3 indvendige Udsprøjtninger under 2 1/1 Alm.
Tryk og en regnagtig Overspuling ved A og 8, saml 4 Gange ind·
vendig og 3 Gange udvendig Spuling ved C. allsammen med den
varme Lud,

Dernæsl følger en inlensiv ind- og udvendig Overspllling ved D af
Flasker samt Kurve og Kæder med varmt Vand for al fjerne Soda rester.
Delle Vand bruges derefter til Spædning og Fornyelse af Vandet i For·
udbloderen. Yderligere bliver Flaskerne ved E sprøjlet 4 Gange ind~

vendig og udvendig med varmt Vand af 45° og tilsidst ved F 3 Gange
indvendig og 2 Gange udvendig med rent, koldt Ledningsvand. De saa·
ledes rensede FInsker afleveres staaende til en Afg:lIlgslransporlor.

Blodetiden er ved 6000 Flasker pr. Time 17.3 Minutter. Der an
vendes 2 Pumper paa ca. 4 HK hver. een til Lud og een til varmt
Vand. Til Bevægelse af selve Maskinen medgaar 2 HK.

Maskinen forelager en meget grundig Rensning, idel Udblødningen
er langvarig og følges af kranige Udsprøjtninger og Afskylninger med

LIIL"I"eI»K I BryUerldrlft. 10
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henholdsvis varm Lud og varmt Vand. Indlægning og Udtagning af
Flasker foregaaf "ed samme Ende af Mask.inen.

Da der ikke findes Anordninger til Centrering af Flaskerne over
Slraalemundingerne, kræver Maskinen stadigt Eftersyn. for at man kan
være sikker paa, al Udslraalingen sker pau rette Mande. Endvidere
Under LudbebandJingen og Vandarskylningcn Sted i samme Bebolder.
hvilket ikke giver Sikkerhed for Fjernelsen af ethvert Spor af Alkali.

4. Fla,keremcmO$kinen AerOllova anvendes saavel med som uden
Bøfsleanordning. I det følgende beskrives den første af disse Udførelses·
former.

Maskinen bestaar af en Blodekasse, et Borsteapparat og en Ener·
skyller.

Langs Blødekassens Sider vandrer over Ledetandbjul endeløse
Kæder. mellem hvilke er spændt et ulige Antal Kurve, h,'er rummende
en Række af indtil 12 Flasker, alt efter Maskinens Kapacitet. Der skal
være et uliRe Antal Kurve. fordi hver Kurv skal I'/J Gang igennem
Maskinen inden Udstødningen. Blødevædsken opvarmes indirekte med
Damp ,-ed et Varmelegeme. Temperaturen er 55°_60° og Koncenlra
tionen 3.35 % (ca. 5° Baum~).

Arbejdsmaaden er følgende: Flaskerne lægges plHl et inddelt Brædt,
og en Tværstang skyder automatisk hele Flaskerækken pau een Gang
ind i Kurvene (Fig. 55, 1). Flaskerne bevæger sig derefter ind over
Luden og forvarn\es af den varme Em. Ved Forvarmningen opnaar
man at kunne holde hele Blodevædsken paa den forholdsvis huje
Temperatur 55°_60°. Hvert 6. Sekund bevæger Kæderne med Flaske
kurvene sig 2 Kurve frem. Ved 2 (Fig. 55) faar Flaskerækken en ud·
vendig mindre Afskylning med varm Lud til Forvarmning af Flaskerne
og foreløbig Udblødning af Etiketterne. Ved 6 overbruses Flaskerne i
Forbifarten krafiigt med Lud af '/J Atm. Tryk. Ved 3 og ... sprøjtes
Flaskerne indvendig med varm Lud af ca. 2 Atm. Tryk og be,'æger sig
videre med Mundingen opad nede i Ludbadel, hvor de hviler paa en
Jernrist for ikke at falde ud af Kurvene. Flaskerne centreres ved 5, et
Ror fores ned gennem Halsen, og Lun af ca. 2 Atm. Tryk blæser Luden
ud, hvorefter Roret trækkes op, og Flaskerne fyldC5 paal1Y. Efler at
Flaskerne derpaa er hævede op af Ludbadet, faar de i Forbifarten en
li11e udvendig Afskylning ved 2 og ved 6 en krallig og rigelig Over·
brusning med ,'arm Lud. Den'ed afskyltes de opblødte Etikeller, som
ad et Skraaplan ledes ned i en perforeret Kasse. der kan udtages og
tommes ved Arbejdstidens Ophor. Flaskerne udskylles derefter ved 7,
8 og 9 med Lud af 2 Atm. Tryk, og stodes endelig ved 10 af Udstods
dorne ud imellem et Par Piasavaskraberc, som skal fjerne endnu vcd
hængende Etiketter og rive op i eventuelle Klisterlag pau Flaskerne,
sauledes at den paafølgcnde Skylning bliver mere effektiv.

Dornene stoder Flaskerne ud i en Vendetromle, der er inddelt i 6...
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Afdelinger, byer med Plads Lil en Flaskerække. For hver Række Flasker,
der udstødes, drejer Tromlen sig II. Omdrejning, og naar Flaskehalsene
vender opad. fnar hver Flaske en Stranle tempereret Vand af 30°_40°,
h\'orvcd den fyldes omtrent '/6. Delte Vand tjener lil at forøge Virk
ningen af den paarølgende, indvendige Børstning.

Tromlen dreje,' sig igen l/e Omdrejning. Flaskerne i den betragtede
Hække ligger nu vandret, og en mekanisk drevet Vogn fører ind i dem
Borster. der drejer sig J000 Gange i Minuttet. Børsterne trækkes alter
tilbage, Tromlen drejer sig ll. Omdrejning. og Flaskerne glider ned i
Enerskylleren. Her sprøjtes de først 6 Gange indvendig med Cirkula
tionsvand og derpaa 2 Gange indvendig og 3 Gange udvendig med rent.
koldt Lednings\'and. Del er dette sidste Vand, der som Cirkulations
vand bruges Iii deu første Udskylning, idet det samles i en Bakke og
gennem Filter og Pumpe fores til Straalerorene.

Ludpumperne har et fælles Tromlefiller, der ligger vandret ned
sænket i Ludbadcl. Del drejes automatisk rundt for ikke at blive
forstoppet.

Maskinen kan ved en ringe Omstilling indrettes til at behandle
enten l/t Flasker eller l/I Flasker.

Dens Kapacitet er 600011 eller 10M/t Flasker i Timen.

Indvendig Blødetid ved Ih FI. 6 Min. 34 Sec.. udv. BlodeLid 7 Min. 36 Sec.
.1/.·530 630

Kranforbrug til Pumpen for indvendig Lududsprojtning. 3 HK.
udvendig Ludafskylning . 21/ ••

Bevægelse og Maskinen. 2

5. I.oew'!l Flaskerememcukine. Princippet i denne Maskine er føl
gende: Paa et endeløst Bælle. der beslaar af to Kæder med fastspændte
Rækker af forholdsvis aabne Flaskekurve, er Flaskerne anbragte med
Mundingen nedad. Under deres Gang gennem Maskinen udsprøjles og
overbruses de forst med varm Lud og derefter med Vand og afleveres
lilsidt rene paa en Transportør.

Arbejdsmanden er følgende: Flaskerne lægges i Kurvene og bevæger
sig mcd disse stødvis frem. De udsprojtes og overbruses ved A (Fig. 56)
med tempereret Vand af 40° og passe.·er derefter hen over Io Lud
systemer B. hvert beslaaende af 12 Rækker Slraalemundinger, med til·
hørende Overbrusning. Luden pumpes til disse S)'stemer af en Pumpe
med I Alm. Tryk. Med de saaledes forctngne 24 Udsprojtninger er Lud
behandlingen til Ende.

Den benyttede Lud og de afskyllede Etiketter samles i en lIad Be·
holder og løber gennem en Aablling i dennes Bund videre ned paa el
modsat Flaskernes Bevægelsesretning \'undrende Bælle. bestaaende af
Si plader. som tilbageholder EtikeUerne, Illen lader Luden flyde til en
Samlebcholdcr. Etikettcrne føres paa Bællet udenfor Maskinen og bliver
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der afsky Ilede med Vand. som dels har været benyttet til Forvarmning
ved A, dels har tjent tU Afbrusning ved C og D.

Paa Flaskernes videre Vej overbruses de først af Cirkulationsvand,
der af en Pumpe trykkes igennem et Filter C og udsprøjles og over
bruses dernæst ved D og E med tempereret Vand og ved F med rent,
koldt LedningS\'and. lait faar Flaskerne 6 UdsprojLninger med Vand.

I Ludbeholderen findes el Dampelemcnt til Opvarmning af Luden
til ca. 60<>. Ludens Styrke er ca. 2 %. (3° Baume).

Det samlede Kranrorbrug til Pumper og Bevægelse er ca. 25 HK.
Flaskernes Vandring gennem Maskinen varer ca. IO Minutter.

Maskinen er dyr i Drift som Følge af det store Kraftforbrug, den
manglende Centrering af Flaskerne gør Udsprøjtningen mindre sikker,
og Slrualemundingerne forsloppes let af Etikctlestumper og Sten. Des
uden kan der afsætte sig en Kalkhinde pllt! Flaskerne. hvor man ikke
har blodt Vand til Raadigbed.

6. Flau.f!.rf'.n$t'.maskinen Phønix Noviuima bestaar i det væsentlige af:
Fire fra hinanden adskille Blodehjul med Akserne i hverandres

Forlængelse. I hvert tlf disse Hndes en Cellering, som tjener til Op
lageise af Flaskerne, og SOIll drejer sig intermitterende.

en Indlægningstransportor til 6 eller IO Flasker i Rækken.
et Transportbord. der bevæger sig et Blodehjuls Bredde frem og

tilbage langs Maskinens Side.
en Afgangstransporlor, samt
Sprøjte- og O,'erbrusningsanordninger, PUlllper og Filtre.
Paa Indlægningstransportøren lægges en Række af 6-10 Flasker,

alt efter Maskinens Kapacitet. Disse fores af Transportbordet til den
første Cellering og skydes ind i en Række af dennes Celler, med hvilke
de ved Ringens periodiske Drejning sænkes n~ i Blødevædsken. Efter
en halv Omdrejning af Celleringen kommer Flaskerne atler op over
Vædsken og tommer sig for denne. hvorefter de i Hjulets øverste Halv
del udsprojtes og overbruses 4 Gange under hojt Tryk. Fjernelsen af
Etiketterne lettes ved. at Flaskerne ligger ret lost i Cellerne. Ved en
særlig Anordning centreres Vædskestraalerne. saa at de kommer rigtig
ind gennem Flaskemundingerne. og da Flaskerne "cd Overgangen fra
en Straalemunding til en anden beskriver en Bue. rettes Straalerne mod
forskellige Punkter af Flaskens Indre. bvilket lelter den fuldstændige
Hensning af smudsige Hjørner.

Efter at have bevæget sig ell Gang rundt i det [orste Blodehjul
bliver Flaskerne stodt ud paa Transportbordet og af dette ført til del
næste 81ødehjul, samt automatisk skubbet ind i en Række af deltes
Celler. Her saavel som senere i 3. og 4. Blodehjul behandles de paa
samme Maade som i det første. De raar altsaa i det bele 4 Gange Ud
blødning med Fyldning og Tomning og bliver udsprojtede og o,'er·
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brusede iall 16 Gange. Vædskeme i Blødebjulene har imidlertid for
skellig Temperatur og Sammensætning.

Man kan f. Eks. anvende i L Hjul en 1.5-2 % Opløsning af
kauslisk Soda pan 30°, i 2. Hjul en t °l. Opløsning af kaustisk Soda
pan 60°, i 3. Hjul Vand paa ca. 35° og i 4. Hjul rent og koldt Vand
pan ca. 10°, Flaskerne afgives af det sidste Hjul rene og af'kølede til Af·
gangstransportoren, hvor de rejses op. san al de kan fores videre iii
Gennemlysning og Tapning.

Maskinen er forsynet med to Centrifugalpumper, en Ludpumpe pua
5 HK., som befordrer Luden fra 2. Blodehjul op til Slraalesyslcmcrne
i l. og 2. Hjul under 3 Atm. Tryk, og en Varmlvandspumpe pan 3 H K.•
som sætter Vandel i 3. Blodebjul fra Beholderen op i Slraales)'stemerne
under 1.5 Atm. Tryk. For at undgaa Forstoppelse af Straalerørene ledes
Vædsken til Pumperne igennem Filtre.

Selve Mnskinens Bevægelse kræver 2 HK.
Klarlllg. Inden der tappes i de rensede Flasker. bur disse under·

kastes et Enersyn -- i Heglen kaldet Klaring -, hvor\'ed alle skaarede
eller ikke tilstrækkelig rensede Flasker frasorteres. Selvom man senere
atter »klarer« de fyldte Flasker, er del af Vigtighed, at Frasorteringen
,'ed den første Klaring bliver saa fuldstændig som muligt. fordi man i
modsat Fald vil tabe haade Øl og Arbejde.

I de aulomatiske Kolonner føres Flaskerne i delle Øjemed under
stærk Belysning forhi en hvid Skærm, saa al eventuelle Forureninger
bliver Jet s)'nlige. En enkelt Person kan her »klare« hele Kolonnens
Produktion; men det er al anbefale at lade Vedkommende skine Plads
af og til med andre af Kolonnens Betjeningsmandskab, da Arhejdet
kræver anspændt Opmærksomhed. som ikke let vedligeholdes gennem
længere Tid. .

'L1ftJming. Der er formentlig blandt Ølkendere Enighed om, nt Øllets
gode Egenskaber kommer bedst til deres Ret. naar det udskænkes paa
behørig Maade fra Fad. Ved Aftapningen paa Flaske kan man ikke
forbedre dels K"alitet; men man bor i elh"erl Tilfælde stræbe ikke at
forringe den.

Hertil kræves for det første, ut Øllet paa sin Vej fra Filtret til
Flasken ikke forurenes ved nt optage eller opløse fremmede Sloffer. En
gennemført Renlighed er derfor nødvendig. Ledningerne af fortinnel
Kobber skylles omhyggelig ud med Vand efter endt Tapning. og hvor
man tapper daglig. dampes de mindst to Gange om Ugen. Naar de ikke
benyttes. bør de staa fyldte med rent Vand. Et ganske tyndt Lag af
Ølsten er ønskeligl. fordi selv meget sman Mængder Metnl, som kunde
opløses ved direkte Berøring med Øllet. i hoj Grad nedsætte!' dettes
Holdbarhed. Navnlig Jern virker meget skadeligt. og det er derfor af
Vigtighed, at den anvendte Trykluft er ren og tør. saa at den ikke kan
medføre Rustpartikler fra Ledningen. En Gnng om Ugen - i Reglen

,
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Flg. 57. Hæv~rt-TQPpeal,p.M1t.

Lordag - bor foretages Hovedrengøring. omfattende alle Ledninger,
Apparater og Maskiner, suavel som hele Lokalet.

Dernæst maa Øllet ikke miste noget af den Kulsyre. der er en san
nesenllig Betingelse for dels Velsmag. I denne Forbindelse er tre Ting
al tage i Betragtning, nemlig

I. 8e"ægelsen
2. Temperaturen
3. Trykket.

I. Øllet maa flyde i en jævn. rolig Strøm, hvorfor Ledningen maa
være uden skarpe Knæk og Indsnevringer. Den skai desuden være helt
vædskefyldt og man ikke indeholde LuO, der vilde virke som en Ind-

snevring af del paagældende Ledningsslykke og derved kunde give An
ledning til Skumning og Tab af Kulsyre.

2. En Forøgelse af Øllets Temperatur "il altid gore Kulsyren mere
tilbøjelig til at undvi,ge og hør derfor saa vidt muligt undgulls. I dette
Øjemed isoleres 011edniugerne i Tllppelokalet og afKoles eventuell for
Brugen tilligemed Tappemaskinen ved Gennemledning af Inand. Ogsaa
Flaskerne bor være godt afkølede. ikke alene af Hensyn til Brækogen ;
men ogsaa fordi det vilde føre Lil Kulsyrelab, om Øllet kom i Berøring
med varme Flaskevægge.

Afkoling og Tryk bidrager begge til ut holde paa Kulsyren og kun
i denne Henseende lil en "is Grad erstatte hinanden. H,'or Tapningen
foregaar i gammeldags Appurater uden Modtryk, f. Eks. i det i Fig. 57
viste Apparat, er det derfor særlig vigtigt, ni Øllet har den lavest T1lUligll
Temperatur.
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Fig. 57 viser et Tap~apparat bestaaende af et anangt Trug af for
tinnet Kobber eller emaljeret Støbejern, lukket med et løst Laag, hvor·
igennem de hæverlformede Tapperer er ført. 011edningen gaar gennem
Bunden af Beholderen og ender i en cylindrisk, gennemhullet Ventil,
uden om hvilken vandrer en Skyder, fast forbundet med en Svommer
A. der regulerer 01standen i Truget.

Ved Tapningens Begyndelse maa Hæverten suges fuld af Øl, hvor·
ener en Flaske stikkes paa Roret og fyldes. indtil Øllet slaat i samme
Niveau som i Truget. Nanr den fyldte Flaske derpaa fjernes. glider en
Gummiskyder ned ad Hæverten og lukker for dennes Anbning, indtil
den atter hæ\'cs, ved at en ny Flaske bringes paa Plads.

Saadanne Apparater medfører et ikke ringe 0lspild og one Tab af
Kulsyre, hvorfor man nu er gaaet onr til at lappe under Modtryk.

3. Tapning under Modtryk foregaar fra en lukket Beholder, der
lildels er fyldt med Øl, tildels med Lun af en. 1/. Atm. Tryk. Flasken
bringes først gennem en Luftledning i Forbindelse med Beholderens
Luftrum og sættes aUsaa under samme Tryk. Derpaa fyldes den gennem
Tapperorel med 01. medens Luften undviger til Beholderens Luftrum
gennem en anden Luntedning. Paa denne Maade virker et stadigt Tryk
- noget hojere end Spundstrykket under Lagringen - paa Øllet, saa
ledes at delle kan taale en vis Temperaturstigning uden at miste
Kulsyre.

Et o"erordentlig roligt Tilløb til en saadan Modtryks-Tappemaskine
sikrer man sig ved at benylte en saakaldet Ølkam som vist paa
Fig. 42. Her staar Øllet i Beholderne A under Kulsyretryk af en saa· .
dan Storrelse. at Øllet kan flyde derfra til Tappemaskinens Beholder.
Tapper man f. Eks. med 0.7 Atm. Modtryk, og ligger Øllets Niveau i
Beholderen A 4 Meter højere end i Tappemaskinen, - hvilkel svarer
til 0.4 Atm. Vædsketryk -, skal der i Beholderen A holdes 0.7-0.4
= 0.3 Atm. Kulsyrelryk, eller rettere lidt mere af Hensyn til Mod·
standen i Ledningen.

Bliver Øllet derimod pumpet direkte gennem Filtret til Tappe·
maskinen, maa lUan dertil an"ende en Trykregulator, f. Eks. den Side
10t beskrevne. der drives med Trykluft. Denne vil vedligeholde et
konstant Tryk paa Filtrets Tilgangsside, men vil være mindre følsom
o"erfor Trykændringer i Ledningen fra Filtret til Tappemaskinen. For
ogsaa her at opnaa en sikkert og hurtigt virkende Regulering kan man
all\'ende den paa Fig. 58 viste LuftreguleringsventiL Denne bestaar af 2
pan en Buk monterede Ventiler med tilhørende Vægtstangsarm. l den
{'ne Ventil (tilhøjre paa Fig.) er indspændt en Gummimembrnn, hvis
Center er forbundet med Vægtstangsarmen. Rummet under denne
Membran st:1:1r i Forbindelse med 011edningen Lil Tappemaskinen.

Den anden Ventil bestaar af en i to Rum delt c;ylindrisk Kasse.
Til det nederste af disse fores Trykluft, som gennem en med Traadnet
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forsynet Aabning har Adgang iii en i del overste Hum fastspændt, pau
Siden gennemhullet Cylinder, over hvilken en med den ovennævnte
Væglstangsarm forbunden Glider kan bevæge sig op og ned. Fra Ven
tilens øverste Rum fører en Ledning til Trykregulalorcns Tr.yklun.
cylinder.

Hvis Tappemaskinen standses. stiger Trykket i 011edningen og
under Gummimembranen. saa at denne hæver Vægtslangsarmen. Den
sidstnæ\'nte Ioner samtidig Glideren i den anden Ventil, san al nogle af
Cylinderens Huller lukkes, og der strømmer mindre Trykluft til Tryk
regulatoren. hvis Hastighed den'cd nedsættes.

Falder omvendt Tr")'kket i Tappemaskinen, h'inger de pau Vægt
stangsarmen anbragte
Lodder denne og Glide
ren nedad. sna at neTe

Huller afdækkes. og mere C==::!ii==~~ElBj~~;;:;;l'===fl'Lun strømmer lil Tr)'k-
regulatoren.

En moderne. fole·
rende Modlryk.- Tappema·
skine er ,"isl Snit
Fig. 59.

Den besLanr af en
Støbejernsfod, som for·
længer sig søjleformet op
eRer, og som ud lil Siden
bærer andre Sujler (en
af disse, 26, ses af brudt
lilbojre i Fig.), byorlil er
befæstet de øvrige Dele. der ikke deltager i Rotationen. nemlig Meka
nismen l, der fører Flaskerne Lil og era Maskinen. BeskyUelsesskærmen
29 og forskellige Anslag til Drejning af Lufthallerne 7 og Tappe.
hanerne 12.

Sløbejemsfoden omslutter en roterende Aksel. som drh-es af Snække
24 og Snækkehjul 25. og som bærer Maskinens roterende Dele: Øl·
beholderen med et Iii Ydeevnen svarende Anlal Tappcorguncr og det
dertil befæstede Cylinderbord 22 med en Trykluficylinder 6 for hvert
Tappeorgan_

Ølbebolderen bestaar af en Støbejernsbund og en dobbeltvreggel
Kobberkuppel, begge indvendigt fortinnede. Dell sidste bærer centralt et
Topstykke, der rummer den omtrent til Beholderens Bund forlængede
0Uedning 16 og to Luftrør, det ene 19 for Tilgang af Tryklun gennem
Lunfiltret 20, del andet 21 for Bortledning af o,·erskydende Lun under
Tapningen. Denne Bortledning reguleres af Svommeren 17, som ved
sligende 01stand lukker for Ventilen 18, og ,-ed synkende 01stand aller
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aabner den. 01beholderen bærer en Kreds af nedadvendende Tappe
organer, bestuaende af Tappehane 12, Fylderør 5 og Flaskemundstykke 4.
Fra Tappehanen forer to Lunror 14- og 15 op i Ølbeholderens Luftrum.

Komprimeret Lun af ca. 2 Atm. Tryk ledes til fomeden gennem
l..ædningen 9, der fortsættes op gennem den hule Aksel og gennem cn
Udboring i 01bebolderens Bundstykke, h\'orfra et nor (urer ned til el
ringformel Hum i C)'linderbordet. Fra delte fordeles Tryklunen gennem
en Hække Hur til Cylindrenes Omstillingshaner 7, som alt ener deres
Stilling leder den ind i Cylindrene enten o\'er eller under Stemplet og
meddeler delle og Flaskestolen 2 en tilsvarende Re,'regelse.

Tapningen foregaar paa følgende Maade:
1. Sljernehjulet I skyder en Flaske fra Transportøren ind IJaa den

forbipasserende Flaskestols (2) Tallerken, h\'orpaa en Flig pas Hanen 7
studer mod et Anslag 8, og drejer Hanetolden saaledes. at der 8abn~

Tryklunen Adgang til Undersiden af Stemplet i Cylinderen 6. Flasken
hæ\'es da op om Fylderoret, og dens l\otunl1ing presses under 2 Atm.
Tryk lufttæt mod Gummipakningen i Mundstykket 4.

2. Tappehanen drejes af et Anslag til den i Fig. 60 lilvenstre viste
Stilling, i hvilken Lun strommer fra Ølbeholderen til Flaskens Indre
gennem Horet 15, indtil der er samme Tryk begge Steder.

3. Et nyt Anslag drejer Tappehanen til den i Fig. 60 tilhojre viste
Stilling. Øl l1)'der da \'ed sin egen Vægt ned i Flasken, og Lunen und·
viger i Pilenes Hetning, indlil Øllet lukker for Aabningen paa Siden af
Fyldcrorel. Flaskens Fyldningsgrad bestemmes altsaa af denne Aabnings
Plads.

Det Anslag, der foranlediger Haneomstillingerne under Punkt 2 og
3, er fjedrende og simler kun an imod Hanetolde.ns Flige, saafremt det
bliver trykket til Sidc af det af Flasken hævede Mundstykkc 4. Hvis der
ingen Flaske er fort ind paa Tallerkenen, forbliver \'edkommende Tappe
hane "lIsM lukket under Maskinens hele Omdrejning.

4. En tredie Anslagsknast d.rejer Tappehanen saaledes, at der lukkes
fuldstændigt for Kanalerne fra Øl beholderen, medcns en nille i Hane·
toldcn s:.eltcr den gennem Fylderørel gauende Luftkanal i Forbindelse
med Fylderorcts Indre. Det i Fylderuret staaende Øl lober da ned i
Flasken, nnar denne sænkes.

6. Dctte sidste sker. vcd at Hanen 7 omstilles, sau at Tl'yklufi
træder ind O\,CI' Stcmplet i Cylinderen 6. Flasken bringes der\'ed tilbage
i sit oprindelige Niveau, hvor den gribes af Sljernehjulet og skydcs ud
paa Transportøren.

I Siede t for at hæve og sænke Flaskerne ved Hjælp af Trykluft
kan man derIiI benytte to Fjederkonstruktioner, som skiftevis spændes
under Flaskestolens op- og nedgaaende Bevægelse. Denne beslemmes
da iovrigt af en med Flaskestolen fast forbunden Lederulle. som ~e

"reger sig dels langs Overkanlen og dels langs Underkanten nf to pau
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Maskinens Slel fastspændte. buede Skinner. Denne Konstruktion angives
at fungere sikrere end Tryklllncylindrene. saa at Maskinens Hastighed

I; II

- -

-===------------ ---------

Flg. 60. Tllppehllue l Stillingerne 2 og 3.

og Ydeevne kan forøges med ca. IO %. Lunrorbruget til en Maskine
med 24 Tappeorganer kan anslaas til 240 cm' i 8 Timer. Dette bort
falder ved Overgang iii Fjederkonstruktionen, medens Motorens EI.ek
tricitelsforbrug samtidig kun forøges fra 2.5 Amp. iii 4 Amp.

•
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Medens mnn ved Tapningen søger at undgaa enhver stærkere
SkulDning, som medforer T3b af 01 og Kulsyre. ser man gærne. at
Flaskehalsen over Øllet fylder sig med Skum. fordi dette fortrænger
den atmosfæriske Luft. hvis Iltindhold ellers kan virke uheldigt paa
forskellig Maade: saafremt Øllet sælges upasteuriseret "ed at lette til
stedeværende Gærcellers Vækst. og saafremt Pasteurisering finder Sled
ved al medvirke til Fremkomsten af den saakaldte Pasteuriseringssmag.

Flaskernes LllknLlIg. De hertil Ijenende Maskiner er af to forskellige
Typer. Den ene virker sto<h'is og anbringer Lukket (et eller flere ad
Gangen), medens Flaskerne staar stille. den anden lader under Lukkets
Anbringelse de derlil tjenende Organer deltage i Flaskernes kontinuer
lige Be"ægelse, hvorved de i Almindeligbed opnallr en større Ydeevne
og lettere Betjcning.

Pitld~oft~$ Proppema8kill~ hører til den førstnævnte Type. Dens Kon
struktion fremgaar af Fig. 61. som viser en enkelt"irkende Maskine.
bestaaende af en U·Jernramme a. der bærer Ire Stobejernsstaliver b. c og d.

Stativerne h og c bærer Lejer. hvori Krumtapakslen f hviler, Paa
Fundamcntrallll11en er endvidere monteret en Friklionskoll1ing y med
Flaskebordet r. Hemskiven 1.: med sit lange Nav kan frit dreje sig om
Krumtapakslen f.

Naar Hagen h udf)'kkes, "il Fjederen i trykke Muffen j, der er for
synet med Indgribningsstykker, ind i tilsvarende Stykker paa Svinghjuls
remskiven. Derved drejes Krumtapakslen een Omgung.

En paa Akselen rastsiddende Knasteskive l vil derefter alter rykke
Muffen j ud af Indgreb med Svinghjulet, og samtidig træk.ker en
Vægtstangsforbindelse Palen q tilbage. saa al Flaskebordet drejes og
forer Flaskerne rrem til Propning.

Krumtappinden 8 er \'ed Trækslænger forbundet med Stobejerns·
rammen m. byorpna Proppestemplet er monteret. For hver OmdrejninF;
ar Akselen løber en Prop fra Tragten gennem Nedlobsrenden til ProJ>
pressen II, hvor den sammenpresses, inden Stemplet drh'er den ned i
Flaskehalsen. Samtidig Jones Flasken op imod Mundstykk.et ved Hjælp
:tr et Bladfjedersystem o, der kan dreje sig om en Tværaksel. naar det
paavirkes af el paa Krumtapakselen anbragt Krumtapslag p.

Maskinen klln indrelIes lil at proppe l. 2 eller 4 Flasker ad Gan
gen. I de to forstævnte Tilfælde betjenes den ar cen Mand, som anbringer
Flaskerne paa Bordet r og derefter udrykker Spærrehagen. Den firdob·
helte Maskine har automatisk Tilforsel af Flaskerne, ligesom Bevægel
sen reguleres automatisk. Maskinen fnar derved en Normalkolonnes
Ydee,'ne, og det Tilsyn, den kræver, kan bestrides ar den sanllne Mand,
som rører Tilsyn med Tappemaskinen.

En roterende Proppemaskine (Nova Simplica) \'ises i Fig. 62, sel rra
Sidf'n og fra oyen. .

I den fastsL'laende Søjles Fodstykke A er anbragt Snække og
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Flg. 61. Plod'ton~ Proppemasklllt.

SnækkehjuJ, saml Bundspor for den lodrette Ho\'cdaksel, der bærer
Maskinens roterende Del.

Denne beslaar i det ,'æsentlige af en Støbejernscylinder 8, part
h\'i1ken Flaskehreverne i el Antal af IO er fastgjorte forneden og noget
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højere oppe en Stobejerns Flange C. som bærer 10 Proppresser. S~Hnl

centrerende med disse 10 Proppestempler D.
Proppressen bcstaar af et paa Flangen C fastsiddende Stykke og

et forskydeligt Legeme. paa hvilket er anbragt en Rulle E. som kan
samarbejde med en udenfor Maskinen fast anbragt Ledeskinne.

Flaskebævcren beslaar af et i Lejer lodret forskydeligt, cylindrisk
Legeme F, foroven forsynet med en Tallerken Iii at bære Flasken, og
forneden med en Rulle, der samarbejder med en paa Maskinens Fod
fusl anbragt Ledeskinne. In'is Form bevirker, al Rullen og dermed
Flaskchævcrne under Maskinens Drejning lones til Vejrs og alter sæn
kes. For al udligne eventuel Forskel i Flaskernes Højde er Flaskc
hævernes cylindriske Del fjedrende i Længderetningen.

Hammersojlen ff. der tillige tjener som Stath' for Motoren, er en hul
Stobejernssojle. i hvis Fodstykke en Tandhjulsudveksling dels driver
Transporlørens vandrette Akscl, dels en lodret Aksel. som overfører
Bevægelsen til en i Søjlens Top anbragt, roterende, ekscentrisk Stan 1
skh'e I, den saakaldte Hammer.

En Propbeholder AI med tragtformet tilspidset Bund fortsættes i
ct Ror :\', som leder Propperne ned til et Proptilforselsapparnt. Ved
Indgangen til Roret N er anbragt el langsomt roterende Hjul O. forsynel
med Tænder og Medbringere, der sikrer, al Røret holdes fyldt med en
Søjle af Propper.

ProplilforseJsapparatet bestaar af to vandrette Metalskiver, anbragte
paa en letbevægelig. lodret Aksel. Den øverste af disse Skiver K er for·
synet med cl Anlal Kløer. som tjener til al fore Propperne fra Rørel N
hen Iii Proppresserne. Den undersle Skive L er udformet som el
Sljemehjul med el Antal Udskæringer, svareude til Antallet af Kløer paa
den øverste Skive. Dette Apparat drives af Flaskerne, der skal proppes,
idet deres Hals griber ind i Udskæringerne pan deu underste Skive.
saaledes at Apparatet kun drives og altsaa kun forer ProPI)er til Prcs
serne. naar der er Flasker i Maskinen.

Transportøren bestaar af en Metalkæde af hrt.."<le. nade Led. som
slæbes langs Vinkeljernsskinner P, idel den fores over et Kædehjul ,"ed
hver Ende.

Stjemehjulenc S for Til- og Frnførsel af Plasker sidder paa lodrelle
Aksler, der forneden bærer andre udskaarne Hjul T. som er i Indgreb
rnt..'<1 Halse paa Flaskehæ,·erne. saaledes at de trækkes rundt under
Maskinens Gang og bringer Flaskerne ind og ud nelop i rette Øjeblik.
Ved Tilforselshjulet SI er anbragt en be\'ægelig Klap U. som i Forbin
drIse med en Friklioltskobling automatisk kan standse Maskinen.

Sællcs en uproppet 1?luske pua Transportøren, fores den frem lil
Sljernehjulet Si' glider ind i en af dettes Udsparinger og fores langs en
Glideskinne ind paa en Flaskchæ,'ers Tallerken. Staaende pau denne
passerer Flasken nu Maskinen rundt. Først lones den op mod Proppe_o

I ...~ l Brrøeridrln. 11



lG2

H

Flg. 62. Hourende l'roppemuklne.
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stemplcts Styreklokkc X, dcrcfter møde.' dens Hals Stjcrnehjlllet L paa
Proptilførselsappar.... tet. hvor\'ed den forer en Prop hen iii Propprcsscn,
som klemmer Proppen sammen. Den ekscentriske Hammer l moder
derpaa Propstemplets Rulle, og Propningen foregaar ved. at dette Stem·
pel drives nedad af Hammeren. Efter Propningen sænkes Flasken og
fores af Stjernebjulet SI tilbage paa Transportoren.

Maskinen er altsaa fuldt automatisk. Den er indrettet for en Normal
kolonnes Produktion og kræver sammen med Tappemaskinen kun en
enkelt Mands Tilsyn.

De forst fremkomne .\lcl$kiner til Puasætni"9 af Crown·Cork$ havde
ligcsom de første Proppemaskiner kun ringe Ydeevne. De betjentes af
en Mand, som stillede eeJl Flaske ad Gangen paa Maskinens Bord og
derefter udløste Crowningsmckanismen. Nu findes automatiske, rotercnde
Maskiner, forsynede med et Antal Værktøjer. som under Maskinens
Omdrejning ledsager Flaskerne og derved faar den nødvendige Tid til
at foretage Crowningen.

Her i Landet bruges imidlertid mest en anden Type, som erowner
to Flasker ad Gangen, idet de dertil tjenende Organer følger med et
Stykke pan Flaskernes Vej gennem Maskinen og derpaa bæves. svinges
tilbage og atter sæokes over det følgende Flaskepar.

Nedenstaaende beskrives to Maskiner af denne Type, som kan lukke
6000 Flasker i Timen.

Atlriallce CrownerclI (Fig. 63) bestaar af et Støbejernsfundamenl a
med en vandret Bordplade b. Paa denne er spændt el lodret Rør c.
som foroven ender i en Kasse. indeholdende en Snække i Indgreb I11cd
det paa Maskinens lodrette Aksel d befæstede Snækkehjul ~.

Paa Akslen d er fastkilet to Ekscentrikker f, der virker paa to
Ruller. anbragte henholdsvis paa Over· og Undersiden af en 0111 en Tal)
drejelig Ramme 9. Modsat denne Tap er Rammen formet som en GalTel,
der omfatter en lodret Styrestang 11.

Endvidere er Akslen d forsynet med en Skruenade i. der virker paa
en Rulle anbragt paa et cylindrisk Rørstykke j, som omfatter og kan
dreje sig om del ovenfor næmte Rør c. Paa Rorstykkel j er den lod·
rette Styreslang 11 fastspændt. En anden Rulle er monteret pall Hørstykket
j. ca. 100 mm under den første. Den løber pau Oversiden af en løst
siddende MutTe k, der kan bevæge sig langs den lodrette Aksel d. Denne
MutTe holdes paa Plads imod Rullen af et Fjedersystem, som er ophængt
i Fundamentet og med Slyrestænger l trykker mod Muffens Underside.
Forneden P:UI Akslen d er fræsel Trender, som gennem et Mellemhjul
er i Indgreb med en roterende Skive III, der vandrer i en Neddrejning
pall Bordpladen. Denne Skive er forsynet med tO cirkulære Gummi·
skiver. hvorpaa Flas~erne hviler. samt med Flaskestyr Il. Forsiden af
Rorstykket j er støbt ud som el dobbelt "jederhus 0, hvori er anbragt
to stærke Fjedre, som tjener til at faslIlOIde Crown·Cork Kapslen mod

II'
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Fil_ 63. Adriance Crown~r.
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Flaskelllllndingen og Iii al udligne de forskellige Plaskehojder. Jllla
Figuren ses kun del ene af disse Fjederhuse og kun den ene af den
dobbeltvirkende Maskines Crowningsmekanismer.

Paa Overkanten af Fjederhuset er monteret en Tragt, hvori Kaps
lerne fyldes, og horfm de ledes gennem Skeder til de saakaldte Crown
Cork HO\'eder p. I den nederste Ende af Skederne lindes en Oplukker.
mekanisme, der bevirker, at kun een Kapsel ad Gangen lukkes ind i
Crown Cork Hm'edel.

Naar den lodrette Aksel d drejes, svinges Rammen g ved Hjælp af
den ene Ekseentrik ( til den ene Side. Samtidig drejes Skruefladen i
0f( trykker det ud\'cndige Hor j nedener. Crown Cork Hovedet p vandrer
da ned O\'er Flaskehovedet og fastkJemmer Kapslen til dette, saaledes
som nedenfor nærmere beskrevet. Det udvendige Hør er nu i sin
nederste Stilling, og Fjedersystemet i Fundamentet er spændt. Den
anden Ekseentrik ( skubber nu Hammen (J til den modsatte Side, S:lIn
lidig med at Fjedersyslemet lufter det udvendige Hør opefter og Crown
COl'k Hovcdet slipper Flasken.

Selve Crowningen foregaar paa følgende M:Hlde: Midt gennem
Crown Cork Hovedet gllar en Dorn r, hvis O\'re Ende paavirkes af
Trykfjederen i Fjederhuset o. Ved Hjælp af et Laasesystem l er Crown
Cork Hovedet under den nedadgaaende Bevægelses Begyndelse fastlaaset
til det udvendige Ror i, medens Dornen r kan glide i Crown Cork
Hovedet. Naar Flaskeho\"edet med Kapslen standser Dornens nedad
f(aaende Bevægelse, vil Crown Cork Ho,-edet derfor bevæge sig et vist
Stykke videre ned udenom den og ved Hjælp af en Fjederring " trykke
Kapslens Flige fast om Flaskemundingen, indtil Laasemekanismen ud·
løser Crown Cork Ho\'edet fra Roret i og samtidig laaser det sammen
med Dornen r. Paa denne Maade bliver Trykfjederen i Stand til at ud·
ligne de forskellige Flaskehojder. Derpaa vandrer det udvendige Ror j
alene et Stykke opener, indtil Laasesystemet atler laaser Crown Cork
~Io\'edel fast dertil og frigør Dornen, som nu ved Hjælp af Trykfjederen
trykker den crownede Flaske ud af Fjederril1gen.

DobbeltlJirkende Crowl/er (ra Dan"k Pre,,,e(abrik. Som det fremgal.lr
:lf Pig. 64 udfører denne Maskine selve Crowningen pan samme Maade
som Adl'illllce Maskinen. I Beholderen A ordnes Kapslerne af den
roterende Skive R, sal.lledes at Korksiden vender fra l\faskinen, ligesom
den sørger for, at de i tilstrækkeligt Antal føres ned gennem Skeden C
lil Mundstykket J).

Crowningsmekunislllen hestaar af ganske de samme Dele som oven
for beskrevet; men derimod frembringes deres svingende og op- og ned
gaaende Bevægelse pau afvigende Maade. De bæres af Slæden F, og
denne glider i et Rur O, som drejer sig om Søjlen P derved, at to
Kamski\'er Q fører en Tandstang R frem og tilbage i Indgreb med en
I)tltl Roret siddende Tandsektor. Slædens nedadgaaende Bevægelse frem-
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kommer vcd, at Kamskivcn S pn:l\'irker en nulle. salli aller gennem
Stemplet T trykker Slæden F ned:lrl. Den opadgaacnde BevtcJ1;clse
skyldes Fjedrene U, der gennem Stammen V lener Slæden F.

Flaskerne ben:~ger sig gennem Maskinen støttede af Flaskeslyr X
og staaende paa Pladen r, som "ed en Tandhjulsuchoeksling fra den
lodrette Aksel Z holdes i jævn, roterende Bevægelse.

Foruden det pan Tegningen viste Midlerbord }' har Maskinen et
Indgangs- og Udgangsbord for Flaskerne. Disse Borde kan leveres i
forskellige Størrelser og udstyres med de for de lokale Forhold passende
Organer for Til· og F'raforsel. Desuden kan de vendes. saaledes at den
samme Maskine kan 3m-endes til Indforing af Flaskerne fra saavcl
højre som venstre Side.

Ollets PasteurlserLng. Langt den største Del af Flaskeøllet her i
Landet bliver pasteuriseret. d. ". s. underkastet en Op,'armning i den
lukkede Flaske. hvorved tilstedeværende Mikroorganismer bliver dræbte.
eller i hvert Fald saa stærkt S\"ækkede. at de først ener længere Tids
Forløb kan genoptage deres Vækst og Formering. Den biologiske Hold
barhed. som derved opnaas. er imidlertid ikke Opvarmningens eneste
Virkning. Den bar ogsaa i flere Henseender en uheldig Indflydelse paa
011et.

For det første paavirker den mere eller mindre stærkt 011ets Smag.
Delle gi"er sig ganske vist ikke straks tilkende; men ener nogle Dage
kan man i Reglen spore den saakaldte PastclIriseringssmag (Brodsmag).
som derener onest tillager i Styrke indenfor et vist Tidsrum. Ikke alt
01 er lige modtageligt i denne Henseende. mørkt 01 i Reglen mere end
lyst. og som rimeligt er, fremtræder Pasteuriseringssmagen desto stærkere.
jo højere Temperatur man har anvendt. og jo længere Tid den høje
Temperatur har han Lejlighed Iil at virke. Pasteuriseringssmagen synes
at skyldes en Iltning af visse Stoffer i 011et. og det er derfor heldigt.
om 0Uet ved Tapningen skummer netop saa meget. at Lunen i Flaske.
halsen kan blive fortrængt.

Dernæst ncdsæUer Pasteuriseringen dcn kcmiskc Holdbarhed, d. v. s.
dcl pastcuriserede Øl er mere lilbøjeligt end det lIpaslcurisercde til at
blive uklMt vcd stærk Afkøling og til vcd Henstand at udskille Protein.
stoffer i uopløsclig Form. Den sidstnævnte Vjrkning knever Tid, før
den giver sig tilkende; men Udskilningen illdln~der under iovrigl lige
Forhold betydelig hurtigere. hvis Øllet holdes i Bevægelsc i Flaskerne.
saaledcs som del f. Eks. sker undcr Søtransporl.

Ende.lig horer del - rent bortset fra UdgiOcmc til Apparater, Vand,
Damp og Arbejdsløn - til Pasteuriseringens Sk)'ggesider, ut den foraa.··
sager forholdsvis stor Brækage som Følge uf del betydelige Tryk. der
opstaar i Flaskerne, nnar ØUet opvarmes. Under almindelige Forhold
kan delle Tryk ans!aas iii 3-4 Atm.. og det stiger stærkt ITlL'fl deu
alwendte Temperatur.
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For at indskrænke de nævnte Ulemper saa meget som muligt bor
man ikke pasteurisere stærkere. end Fordringerne til den biologiske
Holdbarhed netop kræver. At anvende en krartigere og længere Op
varmning - en O\'crpasteuri'icring - \,ilde være at forstærke alle de
uheldige Virkninger til ingen Nytte.

Paslcuriscringsgradcll afbænger af Temperatur og Tid. For at op.
lIaa en egentlig Pasteuriseringsvirkning maa man opvarme til mindst
ca. 50°, og jo mere man overskrider denne Temperatur, desto fuld.
stændigere og hurtigere er Virkningen. En højere Pasteuriseringslempc.
ralnT krre"cr under jovrigt lige Forhold kortere Tid end den lavere.
I den enkelte Bedrift er det i Reglen bekvemmest stadig at anvende
sanlIne Pusteuriseringslid, og man regulerer derfor Pasteuriserings_
graden "ed at ændre Temperaturen. Glemmes maa det ikke, at den
Temperatur, det her kommer an paa, maales i Flaskens Midte. Man
maa derfor stadig ,'ære paa det rene med, hvorledes denne Temperatur
forbolder sig til den, der aflæses paa Termometrene i Pasteuriserings
apparatets Bakker. En god Kontrol af hele Pasteuriseringsprocessen op
naas ved Hjælp af et i en af Flaskerne anbragt, selvregistrerende Termo
meter (jfr. Fig. 65),

For Pasteuriseringstid og Temperatur kan ikke gh'es nogen alminde
lig Regel. De afhænger i væsentlig Grad af Øllets Sammensætning og
af, hvorlænge og hvorledes det skal opbevares efter Pasteuriseringen.

Jo mere ":kstrakt og jo mindre Alkohol Øllet indeholder. desto
stærkere maa del opvarmes for at blive boldbarl. og olllvendt vil et for.
holdsvis hojt Alkoholindhold og hoj Forgæring lette Pasteuriseringen. saa.
ledes at den bliver effektiv selv ved Anvendelse af mindre hoj Tempe.
ratur eller kortere Tid. I vel udgæret Øl af 10-13 % oprindelig
Uris tyrke kan man regne. al de almindelig forekommende Org::mismcr
dræbes ved SO Min. Opvarmning til 60°. Ekstraktrige og lllkoholsvnge
Ølsorter kræver derimod en kraftigere Opvarmning. og saafremt det kan
forudsælIes. at Øllet konsumeres forholdsvis hurtigt. kan man i mange
Tilfælde nøjes med mindre. Til Pasteurisering af Eksportol anvender
lilan ofte 65° eller derover som Sikring mod evenlueIIe Tilfældighedcl'.
saasom Forekomsien af enkelte særlig modstandsdyglige Celler eller
MuUghedcn af, at enkelte Celler. f. Eks. vcd at sidde paa Korkproppens
Underside, klin unddrage sig den fulde Virkning af Opvarmningen. Hvis
blot en enkelt Celle forbliver i Li\'e, kan den jo netop i Eks)lorlolJel
fan tilstrækkelig Tid og tilstrækkelig gunstige Temperaturforhold til ul
formere sig og lil sidst gøre Øllet uklart.

Ener al 0Uct har været udsat for Pasteuriseringstemperaturen i en
passende Tid, skal det atter afkøles. Dette maa naturlig"is ske pan en
snadan Maade. at Flaskerne ikke udsættes for pludselige Tel1lj:teralur
vekslinger. hvilket "ilde foraarsage stor Brækage. Paa den anden Side
maa Afkølingen ikke trække saa længe ud. at de højere Temperaturers
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Ftll'. 85. Temperalur-Olagrllm.
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Zone faar Tid lil al be\'irke en Overpasleurisering af Øllet. Noget søa
dani vilde f. Eks, ske. bvis man ,'ed Afslutningen af Dagens Arbejde
uden "idere overlod del med Flasker fyldte Pasteuriseringsapparat til
sig se"'. Man bor derfor \"ed Arbejdets Ophør tømme Apparatel enten
for Vand eller for Flasker.

I Figur 05 gengives cl selvregistrerende Termomelers Temperatur
klll"\"er for en Dags Pasteuriseringer fra KJ. 6 til 15. Som del ses, har
man i det paagældende Tilfælde arbejdet med Pasleuriseringslempcra
luren 63° og har holdt denne i 20 Minutter. Kurverne 2 og .i viser en
fl"'d de øvrige afvigende Form som Følge af, at Arbejdet har været af
brudt under et kortere F'rokosth.,·il fra KJ. 8 til 8.15 og en Middags
pane fra KJ. 12 lil 12.30.

Opvarmningen og Afkølingen har hver lagt Beslag paa e/l. 1/. Tim~.
og Flaskerne har forladt Apparatel med Temperaturen 22°,
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I Almindelighed "il det være heldigt. om Apparatet i Forhold til
den forlangte Ydelse er stort nok til, at man dels kan anvende noget
længere Tid til Opvarmning og Afkøling. dels ogsaa køle noget længere
ned. Det sidste er af særlig Betydning, saafremt man 3m'cnder Skyde
hætter ti) at holde pan Propperne under Pasteuriseringen. idet man da
maa ha,'c Øllet afkølet til 16°_18°, før Hætterne tages af, hvis man
ikke vil risikere Opspringen af Propperne.

._- - - -~ -
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Flg. 66. PIndston" I'asteurlu.rlnp.pparal.

De forskellige ben)'ttede Pasteuriseringsapparater udnytter mere e.1ler
mindre fuldstændigt den Varme. som Flaskerne afgiver under Afkølingen.
idel Kølevandet cfterhlUwden opvarmes ved al møde stadig varmere
Flasker og derfor kun behoyer en forholdsYis ringe Varmelilrørsel udefra
for tilsidst at nau op paa Pasteuriseringstemperaturen.

Pindsto{lu PasJt'11ritruing!lapparat (Fig. 66) bestaar af:
I. En rektangulær Træbukke. der ,'ed en dobbelt. med Cement ud-

slobt Skillevæg er delt puulangs i lo Halvdcle.
2, El Anlal galvaniserede Jcrnkuf\'c.
3. Den mekaniske Del. saml Va;me. aR Afkølingssyslelller,
Træbukken er udfort af fede Træsorter, saasolll Pitcb Pine. Oregon

Pine eller Viistervik F~'r. De to Halvdele kan yed et Skod i den- ene
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Ende af Skillevæggen sættes i Forbindelse med hinanden. Paa Over
kanten af Bakkens Sider er fastbollel Skinner. hvorpaa Kurvene
kan kure.

t Hunden af Bakken i Varmczonen findes Spredere, til hvilke man
leder Damp for al opvarme PasteuriseringsvalIdet. Desuden er der i
Bunden paa langs af Bakkerne fastskruet Z-Jern, der fungerer SOUl

Slæbeskinner for Kurvene. Udenfor Varmezonen er Mellemrummet
mellem disse Skinner udfyldt med Cement, saaledes at Skaar vcd Kur
vcnes Flytning skydes ind i VllrmezOllcll og kan fjernes derfm. nnar
Bakkerne renses.

Endvidere er for Enden af den ene Bakke anbragt et System af
gennemhullede nor. Iworlil ledes koldt "::and til Afkøling.

Kun'enes Sider beslaar af Pladejern og Bunden af ammennittede
Baandjern. saaledes al den danner en Rist. I Kurven kan. som vist paa
Fig,. være indskudt en Mellemrist, og Flaskerne kan da stilles i Io
Etager, hvorved Ydeevnc og Økonomi i høj Grud forøges. Foroven er
Kurvene forsynet med en Aksel, der i hver Ende bærer et Kravehjul.
Kurvenes Sider er ulige hoje. og kun den ene naar op over Vandfladen
i Bakken. Kurvens lave Side er forsynet med et bevægeligt Skod, der
slæber langs Bunden af Bakken, og med bevægelige Klapper. der slæber
langs Bakkens Sider, saaledes al Pasteuriseringsvandet ikke kan bane
sig Vej udenom KUf\'ene.

Appnratet indrettes for Ydeevner indtil 10.000 Flasker daglig til
Haanddrifi; men ved storre Apparater forctages Kurvenes Indsætning.
Forskydning og Udtagning ad mekanisk Vej og kræver ca. 3 HK.

Arbejdsmaaden er fnlgende: Apparatet fyldes med Vand. hvis Nh'eau
holdes paa bestemt Højde af en pau Bakkens Indsælningsside anbragt
Hævert. Vandel i Varmezonen, hvis Længde afhænger af den ønskede
Pastueriserillgstid. opvarmcs til en forud bestemt Temperatur. idet man
ogsau forvarmcr Vandet fur og efter Zoncn for at formindske Brækagen
mest muligt. De med Flasker fyldte Kurve sættes i Apparatet og trækkes
af Fremvindingsakslen en KUf\'ebredde frem. Hvormange Gange der skal
lrækkes i Timen. afhænger af Apparatets Ydeevne, idet man reRner
med en bestemt Tid til Op\'armning paa Maksimallemperaturen. dernæst
Pasteurisering gennem Vartnezoncns I.ængde og tilsidst en bestemt Tid
lil Afkøling.

Naar Kurven har naaet Enden af den første Bakkebal\'del, skydes
Skoddet tilbage og Kurven lones over paa Korcskinnerne i den anden
llakkehalvdel, b\'orpa:1 Skoddet straks lukkes igen. Naar Varmezonen
er passeret.. afkøles F'Jaskerne gradvis. og tilsidst overrisles de med koldt
Vand forinden Udtagningen.

Hver Gang HUe Kurvcne skydes en Kurvbredde frcm. h'inges Van
det i twer Kurv ned mellem Flaskerne. gennem llundristen ud under
Kurven, op langs denncs hoje Side og ind over den lave Side i den
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pnafolgende Kurv. l.Jaa denne M3ade opnaas, at Vandindholdet i samt
lige Kurve skiOes uden Anvendelse af Pumper.

Det lilsatte Kølevand tvinges igennem hele Apparatet og bortledes
af Hrexerten "ed Indsætningssiden, hvor del skal haye saa nær som
muligt samme Temper3tur som Vandel Yed dlagningssiden. Jo nærmere
disse Temperaturer ligger hinanden, desto bedre er Varmeøkonomien.

Ir r J I ,rIr J
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PI,.6i. Ny'- a. Nlueos Putellriteriopappan.L

Syboe &- Xi$ulI$ Pa$teuri$erillgwpparat (Fig. 67) adskiller sig fra del
foregaaende derved, al Flaskekurvene bliver staaende, medcns det er
Vandet, der forskydes ved Hjælp af en Pumpe. Apparatet bestaar af:

I. En eller flere Side om Side liggende Træ- eller Jernbakker.
2. Et Antal Kune af galvaniseret Jern.
3. Pumpe med Filter, Kran samt Varme· og Afkolillgssystemer.
Bakken er delt i Rum, hvis Anl31 afhænger af Apparatets Ydeevne

og Pasteuriseringstiden. Rummene er adskilte ved dobbelte Vægge, og
Mellemrummet mellem disse staar i Forbindelse med det ene Rum for·
nt.'den, med det andet foro,·cn. Hvert Rum er forsynet med Dampledning
til direkte eller indirekte Opvarmning. Afiapnillgsbanc i Bunden og el
gennembullct Ror til Kølevand.
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Bcslaar Apparatet af cen Kasse. fører en Rørledning fra begge Ende
rum til en PUlllj)C; beslaar det, som vist i Figuren, af lo Kasser, er disSt'
ved den cnc Ende forbundne ,'cd en Rørledning. medens deres anden Ende
staar i Forbindelse med henboldsvis Pumpens Suge- og Tr"ykledning.

Hver af Kasserne er i den Ende. der er modsat Vandets Indstrølll
ning, forsynel mro et O'lcrløbsror. hvorigennem overskydende Vand kan

fo"lg. 68. Bra.tens PaateurlSl:'rinIlUPllaral.

løbe borl. Et Tnculdsfiltcr kan være indskudt pall Pumpclcdningclt.
Kurvene er fremstillet af sammennillede Baandjcrn og kan være i l
eller 2 Etnger. Over Paslcuriseringsbakkcn er ved stOl'C AppMaler mon
iCl'ct en elektrisk Korckran, ved mindre Apparater en Tnljc.

Ved aL sælle PUlllpningcn i Gang en bcslemt Tid k~n man som
Fnlge lir Skillcvæggcncs særligc Konslruktion rorskyde V~ndmængden et
Hum rremeOer, uden at der indtræder nogen nævne,rærdig Blanding.

Nnar Apparatel cr i Drift, er et "ist AntoJ Rum opvarmcde til
Pasteuriscringslcmpcratureu, mcdcns Tempcr~luren i de øvrige Rum
al\agcr, cftcrhllonden som Arstandcn rra Pasleuriseringszoncn forøges.
Pasteuriscringszoncn forskydes med en Kunbredde ad Gangen, og den
fæn:ligpastcuriscn.·de Kurv skal sladig lages op paa el nyt Sled. Ocr kai)
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derfor være nogen Fare for ForvcksUng, og det vil være heldigt :11 sikre
sig derimod ved el særligt Mærkesysiem.

Braatt.llIJ Pastellriuringsapparal (Fig. 68) bestaar af en solid Jern·
beholder med paahyggct Taarn. udrørt af sammcllnitlcde Jernplader og
Profiljern. Gennem Beholderen og Taarocl gaar to endeløse Kæder, som
tjener til Transport af Flaskekuncne. Kæden drives vcd $nækkc og
Tandhjulsudveksling era en paa Siden af Beholderen anbragt Remskive.
Kranrorbrugct er CD. 2 HK. I Beholderen er anbragt 3 Rorspiraler, hvor
igennem ledes Damp lil Opvarmning af Vandet. Endvidere findes en
Vakuumpumpe til at pumpe Lunen ud af Taarnet.

For hver Ende af Beholderen er anbrogt el Bord. forsynet med
L"beskinner og Slæder. Paa disse Slæder anbringes de fyldte Flaske·
kune, idet Inds:.clningen sker "ed A., Udtagningen ener endt Pasleuri·
sering ved B.

Apparatet fyldes helt med Vand, idet Lunen i Taarnet pumpes ud.
Under Paafyldningen begynder man at opvarme Vandet i Taarnet, og
naar delte er helt fyldt, og Vandet har naaet den rette Temperatur, kan
Pasteuriseringen begynde. Flaskerne stilles ind i den paa SIa.'<Ien ved ti
anbragte Kurv, hvorpaa Slæden med den fyldte Kurv skubbes ad Løbe·
skinnerne ben til Transportka..'<I.en og hægtes paa denne. Kun'en bliver
nu fort igennem det vandfyldte Apparat, og Øllet bliver herunder først
langsomt opvarmet, derpaa boldt en bestemt Tid paa Pasteuriserings·
temperaturen i Ta3rllets øverste Del, hvor det varme, mindre vægtf)'I.
dige Vand har en naturlig Tilbojeligbed til at samle sig, og tilsidst atter
langsomt afkolet, indtil Kurven sættes af paa Slæden "ed 8, fores frem
paa Bordet og tømmes. De tomme Kurve fores tilbage til Apparatets
Indsætningsende ved Hjælp af en Løbekat og en i Lokalets Lort anbmgt
Løbebane.

Oll Vundet i Apparatet kun fornyes hver Ugedag, maa man for at
holde det friskt daglig tilsætte ca. l L. Formalin fra en pall Taarnet
~lIlbrtlgt Beholder. .

8l1rry ·\Vellmillerll PluleuriserilJgsapparcll (Fig. 69) hører ligcsom
Ilraatcns til de lukkede Apparater. Man llndf,(aar ved disse den For·
dampning uf Vandet, som vcd de aabne Appnrater gør hele Lokalet
genel'ende fugtigt, medmindre der sorges for en kraftig Ventilation. Men
pna den anden Side har man ved de aablle Apparater stadig Adgnng
til F'lnskerne og derfor en lnngt lettere Kontrol med hele Pasteuriserings·
processen. .

Barry.Wehmillers Apparat bestaar af en lukket Jernkussc, delt i 3
Afdelinger ved Skillc,·;cgge, der ender et passende Stykke under Top.
pladen, saaledes al Flaskekurvene kan passere over dem. I den r"rste
Afdeling I1nder Opvnl'lllningen Sted, i den anden lindes Varmezonen,
hvor Pasteuriseringen foregnar, og i den tredie afkoles Øllet. Første. og
tredie Afdeling er forsynede med Skilleplader. SOUl lIdganr frn Top- I
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piadrIl og forneden kun lader Plads til Kuncnes Passage. Skillepladerne
tjener lil at sikre Temperaturfordeliogen og dermed en tilstrækkelig
langsom Opvarmning og Afkøling.

Endeløse Kæder vundrer over Ledelandhjul i de forskellige Af·
delinger. De til disse Kæder ophængte Flaskekufvc er i stadig langsom
Bnægelse. ogsaa medens de tOllllues og fyldes for Flasker.

Klaring af de fyldte Flasker. Ener Pasteuriseringen maa Flaskerne
tages op af Kurvene med "{aanden, og de bor samtidig underkastes
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Fil. 69. Uarr3'-Wehml11en Pasteuriserlng$llpparal.

endnu en Undersøgelse. for ul lækkende Flasker, eller Flasker inde
holdende Forureninger eller Glassplinter, kan blive frasorterede. Denne
saaknldle Klaring foregaar paa den Maade, al Io Flasker ad GangelI
med Bunden opefLer holdes op foran en passende Lyskilde, hvorved de
nævn le Mangler bliver synlige. For at vedligeholde Klarerskernes Op
mærksomhed, der ellers i det lange Lob let slappes. er det praktisk al
anvende en særlig Klarekasse med hvidmalet Væg og en bevægelig
Flage i Bunden, som naar Flaskerne støttes derpaa, slutter en Kontakt
og tænder Lampen, medens denne alter slukkes, saasnart Flaskerne
fjernes. Det bar vist sig i Praksis, at Klaringen bliver betydelig skarpere
paa denne Maade end ,'ed Am'endelsen af stadig brændende Lampe.

Etikettering. Det sidste Trin i Flaskernes Behandlinger deres For-
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syning med Elikelter, i Reglen baade med Side· og Halsetikelte. Delte
Arbejde foretages nu om Stunder ved Hjælp af Maskiner. af hvilke i
det følgende beskrives nogle Konstruktioner. som hAr bestallet deres
Prø\re i Praksis.

Brinch, J>tlerulI & Spehr'!I Eliketteringsmaskint.. J Fig. 70 fremstilles
denne Maskines væsentlige i)ele skematisk, idet Pilene angh'cr Be,'ægel.
sesretningen.

Ved sin Afru!ning mod Klisterbaandet K forsynes Etikettestemplet
S med et passende Klisterlag, saaledes at det paa sin videre Vej er i
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Flg. 70. Hrlllch. I'eteraen &. S~hr'l Etiketteringsmukine.

Stand HI at tu!lage en Etikette e af Beholderen E og fastholde den,
indtil den afsælles pall Paas:clleapparatel P, hvis Kløer griber den og
holder den med Klistersiden vendt imod den kommende Flaske. San
snart Flasken møder Etiketten. presser den denne foran sig ned mellem
de fjedrende Paasætningsrllller. idet den samtidig tvinger disse nedad

og ud til Siden.
Flaskerne anbringes med Haanden i liggende Stilling i Skaalene paa

Tilforselstransportoren T-T ved J, hvorefter de ved II fanges aulomatisk
af Griberne G. Naar Flaskerne derpaa bar passeret den egentlige
Maskine og modlaget Etiketter som beskrevet. aabnes Griberne ved fl/.
og Flaskerne falder ned i Skaalene paa Afgangstransportøren A· T.
Griberne aabnes og lukkes ved Hjælp af det roterende KUf\Tcslykke A.

I
l
I
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Klisteren overføres lil Klislcrbaandel K ved Hjælp af en i Klister·
beholderen B neddykkende Valse V.

Til Etikettering af en Normalkolonnes Produktion (ca. 100 Flasker
pr. Min.) kræ\'cs 2 af disse Maskiner.

Je.nun &: Christenu1Is Etiketluingsmoskille arbejder med opret·
staaende Flasker. Disse anbringes i ,'ilkaarJig Orden paa Tilgangsirans.
porløren A (Fig. 71), hvorfra de aJ el roterende Kurvehjul B føres ind
lJaa Medbringerlransporløren C. som bringer dem enkeltvis gennem
EliketlcmoJlen D. Denne bestaat af 4 Armpar med bevægelige Etikette·
plader. Disse Armpar er anbragt i Pyramideform pall en 4·delt Pal-

Flg. 71. Jensen .t Christensens Etlketterlnpm.sklne.

skive, som af Friklionsskiven F s;.eUes i intermitterende Bevægelse. en
kvart Omdrejning ad Gangen.

Mellem hver Bevægelse standser Møllen saaledcs. al to Armpar
slaar lid Iil Siden, medens de to andre befinder sig i henholdsvis vand
rel og lodret Slilling. Det af de to førstnævnte Armpar, der i Figuren
vender hOI'1 fra Beskuercn, faar sine EtikeLIeplader beslrøgnc med
Klister, og naar det vcd næste Bevægelse kommer op i den vandrette
Stilling. modtager det Etiketter fra Hylsteret G. som føres ned imod
del, saaledes at den nederste Etikette i hver af de to Stabler kommer
i Berøring med de med Klister bestrøgne Plader. Samtidig staur del
lodrette Arm par over Medbringerlransportorcn C, som (ører en Flaske
ind imellcm Etikellepluderne, hvorved den medtager de paa Pladerne
siddende Etiketter (Side· og Halsetikette).

Samtidig med at Flasken passerer gennem de lodrette Arme, moder
den en gummibelagt Trykrod L, som holder Etiketterne fast mod

l.lU't.bog l BryllC'rtdl"ln. 12
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Flasken, medens den passerer et Sær Børster M, der endelig fas1stryger
EtikeUcl'llc.

Tilgang$lrnnsportoren A er forl langs bele Maskinens Længde. og
den elikellercdc Flaske vil ,'cd at mode cn paa Medbringertransporlorcn
C anbragt Skranskiollc atter blive bragt ud paa Tilgangstransporloren
og fort videre af denne.

Klisteren o\'crføres fra Klisterrullen O lil en Hække pan Kæden N
siddende Borster, der atter afsætter det i el tyndt Lag pan Elikettc-

•

\/I}-W11 ,..,

Flg. 72. Ermolds EtikclterlngJImaskllle.

pladerne. Paa Klislcrrullen findes en ved Hjælp af en Skrue indstillelig
Skraber til Regulering af Klistermængden. Hele denne Klisleranordnillg
er anbragt plHl Siden af Maskinen, saalcdes at der ikke kan spildes
Klister paa Flaskerne under Etiketteringen.

Maskinens Ydecvne er ca. 3000 Flasker i Timen.
Ermolrb Elikelferillgsmasldlle arbejder ligesom den foregIlaende med

opretstaacnde Flasker; men dcn udmærker sig ved at etikettere en Række
paa 4, 6 eller 8 Flasker ad Gangen, bvon-ed alle Bevægelser bli\'er
meget rolige, og Ydeehen stOf. En Maskine indrettet for Hækker pM
6 Flasker kan etikettere 100 Flasker pr. Minut.

Fig. 72 viser skematisk et Længdesnit gennem Maskinen. Flaskerne
fores lil denne af en Kædetransportør. og Slangen A skubber dem inod
en Vipl~tang 8, saa al de glider ned i Lommerne C. hvor de falder

----- - -

l
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paa et Gummiunderlag. Dcrpaa snmles de op af Mcdbringcrkæden D
og glider langs en Staalskinne i oprelstaaende Stilling li! Etikelte·
planerne E. bvorpaa ct med Klæbestof forsynel Sæt Etikelter sidder.
Etikclleplanerne er forsynede med fjedrende H:cngsler, der .'laboer sig.
san at Flaskerne kan passere igennem.

En Eliketteholder F fures frem foran Flasken og fastholder Etiket·
terne mod denne. Etikellebolder og Flaske bevæges san videre mellem
Gummiviskcrc G, der trykker Etiketterne fast mod Flasken. Etikelte·
holderen gaar derpaa fri af Flasken, og denne vandrer ud pan et
Gummibælte H.

Efter at Etikettcll)anerne E har afleveret et Sæl Etiketter. lønes de
ved Hjælp af Vægtstænger og Ekscenlrikker. Paf! Vejen opener passerer
de en Gummirulle /, der er forsynet med Klæbestof fra Klislertromlell K.
Naar Planerne er loftet til deres overste Stilling, vippes de ved Hjælp
af en Gaffel L ind imod Elikettehylsteret og tager et Sæt Etiketter, der
føres ned foran den efterfølgende Flaske.

.Lagerru.m rOr aftappet Ol, Flnskeøl man af Hensyn til Kvaliteten
helst konsumeres ret burtigt efter Tapningen, og man søger derfor at
nndgaa en længere Lagring af det anappede 01 paa Bryggeriet. Men
for al kunne udligne de uundgaaelige Variationer i Salgel hinges man
til altid at have en vis Mængde tappet Øl I)aa Lager.

Hvis 011cI Cl' upasteuriseret, maa Lagerrulnmets Temperatur holdes
lav af Hens;yn til Øllets Holdbarhed. Delte Hensyn bortfalder, uaar
Talen er om pasteuriseret 01; men i Reglen forlader delte Pasteurise
ringsapparatet for varmt til at være egnet til umiddelbart Konsum. og
Lagringen faar d:'! Betydning ved efierha::lIlden at bringe Øllet ned paa
Lagerlokalels Temperalur.

I Reglen benytter man ikke nogen kunstig Afkøling af Lager.
rummet for Flaskeol, derimod kan der om Vinteren, af Hensyn til det
pasteuriserede Øls Tilbøjelighed tiJ at blive sloret ved stærk Afkøling,
blive Tale om kunstig Opvarmning af Lagerrummet, og delte bor i nile
Tilfælde holdes frostfrit.

Det pasteuriserede 01 bør opbevares liggende i Kasserne. for at
Kulsyretab kan undgaas.ogsaa i TilfæJde af at Lukket ikke er fuldstæn
dig lufttæt.

Upasteuris.eret Øl kan del af Hensyn til et eventuelt Bundfald være
heldigl al opbevare og forsende i slanende Flasker.

Flastc-8rækage, Ved den i det foregaaende beskrevne. mangeartede
Behandling af Flaskerne i Aftapningsanstalten roaa der nødvendigvis
indtræffe nogen Brækage. At holde denne saa Inv som muligt er af
ikke ringe Betydning for AftapninRsanslaltens Økonomi. hvorved det
llIaa erindres. at den Brækage. som finder Stcd efter Tapningen. med
fører Tab ikke alene af Flasken. men ogsaa ar det indeholdte 01. Det
gælder at faa alle Maskiner og Transportører til at bevæge sig jævnt og

,,'
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roligt i nøjagtigt Samarbejde, at uudgna alle ikke strengt nødvendige
Stod ved de automatiske Afleveringer og at foretage Opvarmning og Af
køling tilstrækkelig langsomt. En øvet Arbejderslab kan naturligvis
bidrage væsentligt til at formindske Brækagen, og ligeledes el aan'aagenl
Tilsyn med det daglige Arbejde. Men ikke mindre vigtig er den Kontrol
med de enkelte Operationer og Arbejdsmaskiner, som muliggøres ved
et speciflcerel Brækageregnskab. Gøres deUe op r. Eks. Maaned for
Maaned, vil man i Tide kunne opdage og rette ogsaa saadal1ne mindre
Fejl, som vanskelig gh-er sig tilkende ved direkte Iagttagelse; men som dog
medfører nogen Stigen af Brækageprocenten pan "edkommende Punkt.

Som Eksempel pan, hvorledes Forholdene kan stille sig i Praksis,
anføres nedenstaaende GennemsnitslalJene fra et moderne indrettet
Bryggeris Aarsregnskab.

Brækage i Procent af del behandlede Flaskeantal:

I Fia kelager 0.31 -I.
Ved Skylning 0.16

Tapning 0.07
Propning eller Crowning 0.09
Overbinding og Nedsætning i Pasteuriseringskurve 0.03
Pasteurisering 0.40
Klaring og Etikettering. . 0.07

I Lageret for tappet Øl 0.03
Under Transport udenfor Bryggeriel 0.51
Ikke noteret Svind 0.02

lall 1.69 %

l

•



Hvidtøl og Skibsøl er overgærede. i Almindelighed mørke Ølsorter
med el Alkoholindbold af 1,4-1,8 ,/,. Tidligere \'ar disse Ølsorter faa
Dogn efter Indhrygningen færdige til Forsendelse i Fustnger fra Brygge
riet. Nu fremstilles kun en mindre Del paa denne ~fa3de, medens Bryg
ning og Tapning af Hovedparten nærmer sig det lagrede 01s.

Karakteristisk for Brygningen af disse overgærede Ølsorter; saaledes
som denne fandt Sted her i Landet indtil for faa Aar siden, var den
primitive tekniske Indretning af Bryggerierne. samt den lige S3a enkelte
som korh'arige Behandling af Øllet.

Selve Brygbusindretningen heslod af et Kar. der var forsynet med
el primitivt Mæskeapparat og Siplader, snaJedes al det tjente haade som
Mæske- og Sikar. Foruden Urtkedlen fandtes i Reglen eJ Kar eUer en
Beholder kaldet »Tapbaug« til Opbevaring af Kaventen (den tynde Ur!),
medens Stamurten blev kogt med Humle, sualedes at den samlede Urt
mængde blev kogt i 2 eller nere Portioner.

Fra Bryghuset blev Urten pumpet paa Svalebakkerne, der var for
synede med Vinger eller Vifter lil at fremskynde AfS\'aJingen, da kun·
stig Afkoling sjældent forefandtes.

Gærkarrerne var i Reglen af Træ og ret lave, saaledes at Urtens
Højde deri ikke overskred '1.-1 Meter.

I Kældrene, hvortil Øllet efter faa Timers Gæring blev fadet, fandtes
cllten Smaafade paa 11/1-4 hl, eUer ØUel blev fadel direkte paa Trans·
porllræer af forskellig Størrelse, fra 1/._1/1 hl. Disse smaa Fade eller
Transportlræer var anbraRI o\'er hinanden i flere Højder over nogle Oade
Bakker - Ølhauge -, som tjente til Opsamling af det on~rskum01ende
01 og den udstodte Gær. Disse 01hauge var forsynet med en Udtapning,
hvorfra det udstødte Øl kunde tappes og anvendes til Opfyldning.

Urygmaterlaler. Maltet til Hvidt- og Skibsøl ble" langt vokset ved
ret la,'e Temperaturer pau 8-9 Døgn og blev 1 til 2 Døgn ved stærk
Kastning og Gennemluftning bragt !taf Vækst., saaledes at GrønmaHet
ikke blot var »udgrocttl, men ogsaa ret stærkt lufttørret, hvad der var
af Betydning med Henblik paa Køllernes ringe Lufttræk.

Oprindelig ble\' MaJtct fremstillet af 6rd. Byg. At dette blev fore
trukket fremfor 2rd. skyldtes sandsynligvis dets lettere Opløseligbed i
Forbindelse med det 6rd. Malis slørre diastaliske Kraft og større Ind·

HVIDTØL OG SKIBSØL

,
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hold af Skaller, hvilket var af Betydning ved Fralobningcn i Sikarrel.
Da saa\'cl Malterierne som Bryggerierne \'aT meget primitive, og Maltet
blev anørret paa cen- eller toOngede Køller med Varmerorene liggende
tæt under underste Flage. saaledes al del ikke blot blev aftørret ved
høje Varmegrader, men ogsaa ved stærk Slraalevarme og forholdsvis
ri"ge LufUilgallg. har disse Forhold haft Indnydelse pa3 Valget af del
6rd. Byg. Som en af de første Betingelser for al fremstille cl godt Hvidt
eller Skibsøl regnede man Maltets stærke Aftørring. og karakteristisk
herfor ,'ar, at Temperaturen paa underste Flage ret hurtigt blev sat op
til AnoITingslemperatur 105-115- C. - maalt i Maltet -, og at dette
da ved denne høje Temperatur blev liggende Natten over pan Køllen.

Rogmaltet, der am-endtes til Skibsøl, ble" ane fremstillet paa spe
cielt byggede eenflagede Køller med dertil indrettet særlig stort Fyr udcn
Hist, som gav Plads til store Bogeknuder. Seh'e Ildstedet '\'ar indbygget
i Hummet under KoUeOagen af ildfaste Sten, ca. III. ro højt og onr·
bygget. Bag- og Sideyæggene var foro,'en under Lonet forsynede med
Aabllinger, gennem b,'i1ke Røg og Varme trængte ud i Rummet under
Flagen og "idere gennem MalUaget. Den forreste Side af Ildstedet bestod
af en Hejselem af Jern, forsynet med Kontrayægt. Størrelsen af Fyrrum
og Fyraabning var betinget af Bogeknudernes Dimension, ca ·f4. lU lange
og If._II. m .tykke. Man foretrak kløvede Rodstykker af Bog. og disse
maaUe ikke være for torre, da man tilstræbte stærk Rogudvikling og
langsom Forbrænding. Dcn lukkede Konstruktion af Fyrrummet skulde
forhindre Gnister fra Fyret i at sælle Ild i Maltet paa Flagen. Man
lagde Vægt paa, at Røgen under Hensyntagen til Brandfaren gik den
kortest mulige Vej fra Brændeknuderne til Maltet. hvorfor man undgik
at lade den passere de ved andre Konstruktioner benyttede Varmerør,
idet Hogen derved vilde afsætte en Del af de Stoffer, der belinger den
for denne Maltsort karakteristiske Rogkaraktcr. Røgen trak fra Fyr
rummet direkte oJl gennem Gronmaltet, og man tilstræbte en kranig
Hogudvikling, medens Grønma1tet endnu var fugtigt. Ligesom til Hvidtøls·
malt blev dcr anvendt en bøj og langvarig Afkølningstell1peratur. Til
Aftørringen blev kun anvendt den direkte Røggas fra Bogeknudcrne.

Af Humle brugtes Altrnurkerhumle (fra Gardelegen og Braunschweig),
som besad et ringe Indhold af Bitterstof.

For at oJlllaa den ønskede mørke Farve paa disse Ølsorter blev der

i Sikarret tilsat brændt Malt.
Gæren til disse Ølsorter var Overgær. og man foretrak en lu"t for

gærende og hurligklurende Type. der efter 24 -36 Timers Gæring ved
en Temperatur af 20-24° C. bavde endt sit Arbejde og kun forgæret

fra 2-31
/. 0J0 Ekstrakt.

llrygnlugsllludell. Til disse Ølsorter hlev oprindelig anvendt en
ren Infusionsmæskning, og Maltet blev derfor indmæsket sau tykt som
muligt i Vand paa en Temperatur, der efter endt Indmæskning bragte

l
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Mæsken op lil ca. 58-000 C. Efter at have staaet i Ro ca. 1/, Time,
ble'- Mæsken under Omrøring og ved langsom Tilsætning af kogende
Vand bragt op til 68-70° C. Ved denne Temperatur benstod den atter
i Ro fra 1/._1/, Time. for derefter under Opmæskning og forsigtig Til
sætning af kogende Vand at sættes op til 74-76° C., \'ed b"ilken Tempera
lur Mæskcn henstod i Ro t/,_l Time inden Kbring.

Den rralobne Slum urt paa 16-18 % B. blev med cl passende
Kvanllllll Allmårkerhullllc kogt 2-21/. Time, og ca. 10 Minutter for
inden Urten blev poslel pau Dukken, hlev der tilsat en ringe Mængde
Caraghcllmos (islandsk Mos). Delle fremkaldte el grovere Brud i Kedlen,
ligesom 'rrnhen saUe sig bedre pan Bakken og i Gærkarrcl, saaJedes at
den mindst mulige Mængde Truh slap med Urten ned i Fadene. Man
lagde mege.n Vægt berpaa, idel dette Forbold spillede en stor Rolle ved
Gærens Udstødning, Forgæringsgraden samt Øllets hurtige Klaring.

Saasnart Stamurtcn var »Iøbet fra«, blev under Omroring tilsat el
passende Kvantum Eftergydningsvand paa 75-78° C., og efter III Times
Henstand blev første Del af Kaventen fratrukket og under Stamurtens
Kogning opbevarel i Taphaugcn. Efter Maltets mere eller mindre gode
Opløsning blev der til Ka"enten opmæskct 1-2 Gange, og iovrigt blev
Ekstraklen udvasket med Vnnd paa 75-78° C.

Saasnart Urtkedlen efter Stamurtens Kogning var toml, blev Ka.
venten kogt med en mindre Del Humle i '/.-1 Time og ligeledes blev
Caraghenmos lilsat inden Opposlning paa Bakken.

Sa.mlllensætnlng og NedsnHng. Urten blev over en Humlcsi pastel
pau Bakken, og hele Nedsvalingen fandl Sted ved »VingninRtl uden
kunstig Køling. Da Gæringstemperaluren var 22-24° C., var det i den
varme Tid noovendigt al anvende indtil 2-3 Timers »Vingningtl, og
efter at denne var endt, henstod Urten 1/1-'/. Time paa Bakken, for
at Truben skuJde sætte sig saa fuldstændigt som muligt.

Denne kraOige Luftning af den ,'anne Urt samt Trubens Afsætning
paa Bakken \'ar af slørste Betydning for en nllykket, hurtig Gæring,
Udstodning og Klaring.

Renholdelse af Lokale og Svalebakke var naturligvis af slor Betyd.
ning. Moderne Bryggere har vanskeligt ved al forstaa, at det var muligL
at fremstille sundt og forholdsvis holdbart Øl af Urt, der i Sommertiden
havde henstaaet 3-4 Timcr paa Svalebakken, specielt nuur der tages
Hensyn iii den, i at Fald til H"idtot, anvendte ringe HUlltJemællgdc og
den svage Forgæring af Urten. At det dog viste sig muligt kan forment
lig tages til Indtægt for Paastanden om, at Faren for Luftinfektion oftc
0,·erdrive5.

Gerstue og Kælder. Gærstuen ,'ar, som Navnet viser, ikke noget
Kældcrlokale, men oftest beliggende· over Kælderen, og da dennes GuJv
i Reglen kun ,'ar 1-2 Meter under Jordoverfladen, ,'ar Temperaturen
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i Gærstuen i den varme Aarslid den almindelige Stuetemperatur, medens
Temperaturen i Kælderen kun var faa Grader under Sllmme.

Da der af samme Bryg af disse Ølsorter blcv fremsliJIel lIere Kvali
teter af forskellig Koncentration, vil el Eksempel bedst illustrere. hvor·
ledes en saadao Sammensætning blev udført.

Af et Bryg pan 1.200 kg Malt il. 73 8/. ønskes følgende 3 Ølsorter
fremstillet:

33 hl li
31
32 - -

12". Sammensætning = 396 hl 0/,
8 'I. = 248 - •
5". =160·-

804 hl 'I. •

Ved Beregningen benyttede man Hektoliterproeenl, d. c. Produktet
af Antal hl og 'I. B., og til Disposition for Sammensætningen af An
førte Bryg fandtes:

I. Urt (Stamurlen) 30"hl il
2. ( )33
3. (Kavenlen) 33 _ .

18% MO hl 'I.
7 '/0 231 - -
1'1."",33-·

804 hl 'I.
Til 93 hl 01 a 12 'I. = 396 hl '/, anvendtes:

18 hl af 1. Urt a 18 'Io = 324 hJ ,/,
91

/. 2. i 'Io = 66 1
/ ••

51
/. - 3.· J 'Io = 5t/ ••

396 hl '/,
Til 31 hl Øl ti 8 % = 248 hl % anvendtes:

81
/. hl af I. Urt il 18'/0 = 153 hl '/,

12 2. 7 = 84
101

/.- - 3. - I • = 10'/.

,

Til 32 hl Øl u 5 % .... 160 hl %
31/. hl af l. Url il

11 1
/. - 2.

17 - 3. -

anvendtes:
18% = 63 hl '/0
1% = 80 1

/. -

1% = 17

lall 804 hl %

I Modsætning til Undergær taaler den til disse Ølsorler benyllede
O,-ergær ikke Vasknillg, og Mængden af Paasætningsgær opgives derefter
som Vægt af flydende Gær, saaledes som denne lages af 01haugen, ener
at det under Gæren staaende 01 er trukket godt af.

Til Hvidtøl, der fremstilledes med »Fadgæringltl, d. v. s. at det efter
faa Timers Gæring i Gærkar blev fadet ned paa Smaafustllger, i hvilke
det efter t 1/.-3 Døgns Gæring og Klaring blev bragt til Kunderne, ble,'
Gæren sal til ved 22-24" C., medens den ble" paasat Skibsøl ved 18-
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20· C., idet dette 01 i Almindelighed blc\' fadet ned pnn Smanfadc paa
11/._4 hl, i hvilke Øllet gærede 3-5 Døgn for derefter ni blh'c ud·
lappet paa Smaafustager og i disse bragt til Salg.

Til ct Bryg Hvidtøl med Koncentration, som anført under Sammen.
sætningen, blev ved en Temperatur af 24° C. følgende Gærmængde tilsat:

12 % 01 130 gr nydende Gær pr. hl
8'/.. 90·
5%· 70-

Forannæ\Tllte Gærkvanla kuude variere noget ener Temparaluren i
Gærsluc og Kælder og ionigt ener Gærens større eller mindre For·
gæringstilbojeligbed .

Saasnart den 1. Urt fra S"alebakken var fordelt ener de forskellige
Ølsorter paa de respeklh-c Gærkar, blc\" hele Gærmængden lil ved
kommende 0Jsort sal til. og Gæren begyndte paa denne Maade at ar·
bejde. allerede inden Øllet \'ar endelig sammensat af de forskellige Urte.
Saasnart den sidste Urt var tilsat. trak man Urten i Karrene godt op
for at opnaa en god Blanding og Kontrol af Sammensretningsprocent
og Temperatur.

Allerede 2-4 Timer ener Samnlensætningen kunde man iagttage.
at Gæren ha"de »ndtagel«. og langs Karrets Rand viste sig en finger.
tyk. hvid Ring af Skum. medens selve Vædskens Overnade blev dækket
af et tyndt. brunligt Lag af Udskilninger. som Kulsyren og Gæren forle
med sig op.

Øllet var da tjenligt til Fadning. og man sogte ved den Ari af
Gæring - Fadgæring - at undgaa, at Gæringen i Gærkarret tog saa
krafiigt fat, at den ved Kulsyreud"iklingell fremkaldte stærke Bevægelse
i Vædskeu forhindrede Urtens Trubdcle i at sætte sig. eller at de paa
Karbunden allerede afsatte Trulxlcle blev bragt i Uro og ved Fadningen
fulgte med Øllet ned i Fustagerne.

Øllet "iste "ea Fadningen en ganske svag Forgæring, fra 0,1-0.4 %
Ekstrakt, og en tilsvarende Temperaturstigning under Forudsætning af
samme Luftlemperatur i Gærstuen som i Urteu ved Sammensætningen.

Fyldningen af Fustagerne ved Fadningen blev udført saa fuldshendigt
SOIll muligt, o~ allerede I Time efter Fadningen viste en SkumdanIleise
i Fustagernes Spundshuller ved en normalt forløbende Gæring, ni ~n

livlig GærinR var indledet. Efter faa Timers Forløb var dannet en smuk
Hat uf hvidt Skum - Krøller -, og i Løbet af 6-8 Timer kulminerede
Udstødningen af Skum, Øl og Gær, som flød over Fustagernes Sider
ned i 0lhaugen. Efter 10-12 Timers Forløb hørte den første og kraf·
tigste Udstødning op. og Tidspunktet var da inde til at llfylde opu. Det
i Haugen opsamlede Øl havde da sat sig temmelig klart af. medens den
medro\"Ue Gær dækkede del som el klægt Lag. Alt OpfyldningsøJlet blev
tappet ud af Haugen, inden Opfyldningen blev begyndt. for al denne
kunde udfores med saa klart 01 som muligt.
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Ved Opfyldningen af Fustagerne bragtes den paa Øllets Overflade
samlede Gær ud af Fustagen, og derpaa fulgte i Løbet af 12 Timer en
langsommere Udslødning, beslaaende af et fasl, næsten klægt Gærdække
i Modsætning til den forste Udstodnings hvide, løse Skum.

Ener 10-12 Timers Udslødning fandt atter en Opfyldning Sted.
Gæringen horte nu successi\-c op. og en Klaring indiraadie. sanledes at
Øllet ca. 36 Timer ener Fadningen var færdigt lil Udkørsel. Inden denne
blev Klarheden konlrolleret ved Hjælp af en Glashævert. og ForgærinRcn
blev bestemt. Som normale Udkørselsprocenter kan anføres følgende:

12°0\'00
8
l) -

Sammensætning ca. 9 °/0
. 5,8-6,0 'I.
_ 3,4-3,6 °l.

ved Udkørsel

Inden Spundsningen fOf Udkørselen fyldtes Øllet atter op, og der
an\-endtes til denne Spundsning en speciel, porøs Træspunds.

Den Gær, der atter skulde annndes til Paasætning, blev taget fra
Haugen af de kraftigste Ølsorter og opbe"aredes indtil Brugen i lukkede
Spande.

Den overflødige Gær afpressedes og solgtes til Bageribrug. Den var
af et mørkere Udseende end Spritgær - den sædvanlige Bagerigær -,
_raskede« hurtigere end denne. men i Modsætning til Spritgæren kult
een Gang.

Moderne Metoder.

Indtil mod Slutningen af forrige Aarbundrcde fandt Hvidt- og
Skibsolbrygningen i det hele og store Sted. santedes som her beskre'·et.
Produktionen "ar ganske betydelig og udgjorde ca. ti. af hele Landets
samlede Ølforbrug. fordelt paa et stort Antal smaa Bryggerier. Hoved
parten af Øllet blev drukket direkte udtappet af de Fustager, Iwori
Øllet hnvde gæret. .

Kvaliteten V3r vel ikke særlig fremragende. men tilfredsstillede Ti
dens Krav, og Prisen var som Følge af den meget enkle Produktion
beskeden. Skibsøl aftappet paa Flasker, pau hvilke det undergik en SVllg

Eftergæring. ofte med Udvikling af Mælkesyrebakterier, opnaaede en
frisk. tørstslukkende Karakter og blev ofte af Kendere foretrukket frem
for andre Ølsorter.

Forskellige tekniske og sociale Forhold fik imidlertid en for disse
Ølsorter skæhnesvanger Indflydelse, saaledes at Kvaliteten Aur for Aar
forringedes. indtil Nødvendigheden af en gennemgribende Ændring i
FremstilJings- og Salgsforhold tvang Bryggerierne til at lægge Produk
tion og Aftapning om. saaledes at disse nu nærmer sig de for lagrede
Ølsorter almindelige.

SOlD Eksempel paa disse Aarsager kan nævnes. at du Arbejdsløn
ningerne og skærpede Konkurrenceforhold i Slutningen nf forrige Aar-
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hundrede kræ,·cde en mere rationel Drift med bedst mulig Udnyllclse
af Raamaterialer. gik man over til Brugen af 2rd Malt samt Anvendelse
af 20-30 °l. Majsprodukter. For al opnaa det størst mulige Udbytte
hernr indførte lOall Dekoktioll i Stedet for Infusionsmæskning. Omtrent
samtidig opgav man Brugen af Altmårkerbumle og gik i Begyndelsen
over til Schenkbier· og Gehirgsbumle for senere heil at anvende de al
mindelige Lagerolshumlesorter, idet man reducerede Mængden af Humle·
tilsætning udelukkende ener Humlens Evne til at give Øllet en bitler
Smag. Man opnunede derved en økonomisk Fordel, selvom man gik
fm en billigere til en dyrere Humlekvalitet; men samtidig reducerede
lilan med Humlen Mængden af de Sloffer, som virker konserverende
paa Øllet. Medens Humleforbruget til Hvidtøl omkring 1890 "ar c..... 18 gr
Altmii.rkerhumle pr. hl %, er den ca. 40 A.... r senere reduceret til 5-G gr,
og det er let forsta:leligt, .... t en s........d .... n Ændring b .... r en afgørende Ind·
nydelse paa Øllets Holdbarhed.

Blandt andre Forhold, der virkede i s.... mme Retning, Vllf Brugen
af Sodestoffer, som var en Folge af Publikums Km\' om søde Ølsorter
og Bryggeriernes ImødekOlllmen af delle uden Forøgelse af Koncentra·
tionen. I Beg)'ndelsen .... nvendte man udelukkende kunstige Sødestoffer:
Saccharin, Krystnllose og lignende; men d .... Loven .... f 14. April 1905
:.lIlg........ende Forbud mod Brugen af kunstige Sødestoffer praktisk lait
satte cn Stopper herfor. gik man over til Am'endelsen af Sukker eller
Sukkersirup.

Ved Anvend,elsen af saavcl kunstige som mere naturlige Sødestoffer.
h\'ormed Hovedvægten blev lagt paa den søde Smag. medens den ka·
rakteristiske, aromatiske Maltsmag blev af mindre væsentlig Betydning,
tabte Bryggerne Sansen eller Interessen ror den specielle, stærke Anør·
ring af Maltet paa Køllen. og man gik over til en lettere og mindre
bekostelig. der imidlertid. ligesom de ø\'rige forannæ\'nte Forhold, redu·
cerede Holdb.... rheden af disse Ølsorter, saaledes at disse ofte i den varme
Aarstid raa Dage efter al være sendt ud ar Bryggeriet ....Uer gik i Gæring
Illed stærk Ud\'ikling ar Eddikesyrebakterier, og nu ikke længere blev
accepteret af Publikum, hvis hele Levestandard i enhver Hensende var
hævet betydeligt i den sidsle halve Snes Aar, 1 1927 var saaledes
Mængden .... f Hvidt· og Skibsøl reduceret til 1/..... r Landets samlede
Ølsalg.

Bryggerierne var derfor slillet o\'er for en helt ny Opgave, nemlig
at fremstille et fyldigt, sødt, overgæret, kulsyrerigl, blankt og ens.... rtet
Øl af holdbar Kvalitet. Hertil var Aftapning med paafølgende Pasteuri·
sering paa Br)'ggeriel nødvendig,

Til Fremstilling af saadanoe Kvaliteler krævedes imidlertid en ganske
anden teknisk Indretning. med kunstig Køling. større Lagerkælderplads
saml Filtrering, Aftapning og Pasteurisering. ,

Hvidtøl til Aftapning paa Bryggeriet sættes nu i Reglen sammen
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paR 7-11 Ofo B. Der anvendes hertil 2rd. stærkt 3ftm'ret Malt og af
okonomiske Grunde ofte 15-25 % Majsgrits.

Selve Mæskningen er Dekoklion med Mæskninger "cd 55-63
75' C.

HumJemængden er ca. 6 gr pr. bl Ø/ø af almindelig J..agerølsk\'ulilet.
Publikums Krav om stærk Sødme hinger Bryggerierne til at an\'ende
betydelige Mængder Rørsukker, som kan tilsættes pall 3 Maader, enten
i Urtkedlen. i Gærkarrel eller til det filtrerede Øl inden Tapningen.
Sukkerets sodende Egenskab er imidlertid meget forskellig efter de for
skellige Stadier, paa h,ilke det tilsættes. Den største Sødeevne opnaas
ved Tilsætning direkte inden Tapning. den mindste ved Tilsætning i
Urtkedlen. og samme Sodec\'oe kan, skønsmæssig anslallet, opnaas af
1 kg "ed Tapning, 11/. kg i Gærkar og 2 kg i Urtkedel, Inorfor Tilsæt·
ning ,-ed Tapning i Reglen foretrækkes.

Med Hensyn til Skibsøl er Publikums Kra" ogsaa gaaet i Retning
af en mildere, mere karakterløs Smag, hyodor del 2rd, Røgmalt under
tiden blandes med Hvidmalt, eller seh'e Tørringen sker yed direkte
8rænderøg og samtidig An,'endelse af indirekte Anorring ,'ed Kul. Af
Humle am'endes 25-30 gro pr. bl ·1. a[ almindelig LagerolshulI1le,
Sammensætningen Onder Sted "ed 7-8,5 ·1. B,

Der anvendes baade Fad- og Kargæring til disse ØLsorter, uden at
man kan giye nogen af Gæringsmaaderne Fortrinet. Man "il i I'eglen
Inde de lokale Forhold være de afgørende.

Fadgerlug, Til denne Art 'af Gæring kræyes kun almindelig Stue·
temperatur i Gærkælderen, hvor Øllet benslaar 4--8 Timer, indet det
»kommer anl(. Gæren tilsæIles Urten ved 18-20° C, med 80-100 gr
pr. hl Urt :'to ca. 8,5 % (tykflydende og uvasket). Den egentlige Gæring
finder Sted iLagerkælderen, hYis Temperatur helst bor være som ved
Fremstilling af undergæret Lugerøl (1_2° C). Man kan dog ogsaa ar·
bejde med en noget højere Temperatur; men Gærtilsælning og Fadnillgs
tempera lur hor da indrettes herefter, ligesom Lagringstid og Størrelse af
Lagerfade eller Lagertanks er af afgørende Betydning.

Faa Timer efter Fadningen sker en kraftig Udstødning af Skum,
01 og Gær, som opsamles i Hauge eUer særlige Beholdere, hvol'fru deL
udtappes og bcnyttes til Opfyldning. Denne lillia daglig linde Sted de
første 3-4 Dage, og Spundsningen maH dcrefter forehlges JUUl eL saa·
dani Tidspunkt, al Øllet kan haye samlet tilstrækkelig Kulsyre inden
Tapningen.

LngringsUdcn kan variere fra 5-20 Dage; mcn her spiller Lager
fadenes Storrelsc og Kælderens Temperatur en afgørende Rolle.

Ved Anvendelse af en passende forgærende, hurligklarende Overgær
vil Forgæringen af en 8,5 % Urt i Løbet af 8 Dage være CU. 2 1

/.

31
/. 010 n.

Hvis Temperaturen i Lngerkælderen er for bøj, kan del ncre no<l·

•
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Filtrering, SukkertIIsætning, Tapning og Pasteurisering.

Klaringen pan Fadene vil i Reglen blive bedre l'ed »Kargæring« end
ved »Fadgæring«; men del er nødvcndigt at have en lavere Lagerkælder.
temperatur ved »Kargæring« cnd ved »Fadgæring«, idel Forgæringen i
modsat Fald vanskeligt begrænses. Fadgæringcn kan bctragtes som en
forceret Gæring, og Øllet kan hen'cd fremstilles pan korlere Tid end
ved Kargæring.

Disse svagt forgærede Ølsorter "il vise sig vanskcligere filtrerbare
end undcrgærede Ølsorter, idet Lagringen er relath,t kortvarig, og Vanske·
ligheden "okser med Lagcrfadenes Størrelse. Man bor derfor have rige·
lig store Filtre til sin Ilaadighed.

Øllct filtreres helst Dagen for Tapningen ind paa en dertil egn~t

Beholder. h"or Sukkersanen tilsættes, idet man sorger for, at Blandingen

"eodigt inden ØUets Filtrering. Sukkertilsælning og Karbonisering "ed
Hjælp af en 8..-crlig Ølkoler at kole tilstrækkeligt ned for at aftappe med
del nødvendige Indhold Kulsyre.

Kargæriug. Hertil er den bedste Temperatur i Gærkælder lO-12°C.
Til en Urt paa 8.5 'I. B. sættes ca. 120-140 gr Gær pr. hl "ed ca. IS" C.

Ca. 8-12 Timer efter Paasætningen er Gæringen _kommet godt an«,
og ca. 24 Timer ener viser GæringsbiJIedet en Krolledannclse som "ed
undergæret Lagerøl. Forgæring og Temperatur kontrolleres, og det er
nødvendigt at regulere Gæringen med Køler og afkølet rershand. Dette
maa ske med største Forsigtighed. En for stærk Afkøling. entcn denne
cr foraarsaget af for kold Kolevæske (passende 4-6" C.) eller af for
langvarig Køling, kan bevirke. at Øllet gaar »ar Gæring«, at Gæren
synker til Bunds i Stedet for al samle sig paa Overnaden. og at Øllet
senere ikke vil klure eJler indlede den nødvendige Eftergæring. Saasnart
Kolingen har virkel en korl Tid. falder KrolIerne sammen. og Dækket
bliver efterhaanden el' klægt 30-60 mm tykl Gærdække, som skummes
:lf inden Fadningen. Undertiden anvendes en dobbelt Afskulllning, første
Gang 12 Timer inden FlIdning og atter umiddelbart inden denne. En
Forgæring paa ca. 21/1 % B. vil være passende i Gærkælderen, og Øllet
køles inden Fadning ned til cn. 10" C.

Pr0,'crne fra Karrene, laget inden Fnltning, bør ener normal Gæ
ring, henstillede ca. 12 Timer vcd Gærkælderens Tcmperatur, vise en
fuldstændig Afklaring (som filtreret ØO.

Ener en saadan Hovedgæring og ved eo Fadningstemperatur paa
ca. IO" C. vil Øllet, fadet i en Lagerkælder paa ca. 2" C., ikke udvise
samme stormende Gæriog som "ed »Fadgæringtf. Det vil dog støde ud
og bor de fors te 3-4 Dage fyldes op. indtil en Forgæring pan III-II. ·1.
Ekstrakt er tilendebragt. Fadene spundses da, san ledes at Øllet har
samlel tilstrækkelig Kulsyre til Tapning 10-20 Dage ener Fadning.
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bliver effektiv. Rørsukkeret koges ca. tO Minutter med ca. 100 Liter Vand
pr. 100 kg Sukker, og Sarten afs·vales inden Brugen lil Øllets Temperatur.

Dersom Øllet som Følge af for høj Lagerkreldertemperalur eUer
for korh'arig Lagring mangler tilstrækkelig Kulsyre, suppleres denne ved
en passende Karbonisering pau Vejen fra Filtret til Beholderen.

De her omtalte Ølsorter kræver en noget højere Pasleuriserings
temperatur end undergæret øl. (Se Side 197).



ØLSORTER AF SKATTEKLASSE II

Som bekendt indrørtes omkring Midten af forrige AurllUlldredc
Undergæren til Danmark. Pau det Tidspunkt havde man her i LaDdet
kun overgæret Lagerøl af en ret tan'clig Kvalitet. Undergæren fortrængte
derfor hurtigt Overgæren til Brygning af Lagerøl, hvorimod de o\·er·
gærede Ølsorter: Hvidtøl og Skibsøl i Kran af deres særiiftc Egenskaber
"ar i Stand til at bæ\'de deres Stilling.

Da Lagerøllet imidlertid ved Lov af I. April 1891 blev beskallel.
Corblev Ølsorter med et Indhold af under 2.25 % Alkoholskallefri.
hvilket gnv Anledning til Produktionen af lagrede Ølsorter med ringe
Alkoholindhold. Hertil bidrog i bøj Grad den voksende Afholdsbevægelse.
idet de fleste Afholdsforeninger tillod deres Medlemmer at nyde delte
skattefri 01.

Ved Lov af J3. Oktober 1917 vedble\' Hvidtøl og Skib ol at være
skattefrit, hvorimod de lagrede Ølsorter med under 2,25'/0 Alkohol
under Betegnelsen »Øl af Skatteklasse 11« blev beskattede med Kr. 5,70
pr. hl.

Overgærede Ølsorter ar Skatteklasse II.

At man ved Forsøgene pas at fremstille et svagt forgær~1 Lagerøl
straks valgte det o\'ergærede Hvidtøl SOlD Udgangspunkt var ret natur·
ligt. selvom Maalet var den størst muHge Lighed med undergæret
Lagerøl. Man havde hertil en svagt forgærende Gærr:lce, hvis Forgæring
var let at regulere ved Hjælp af Kuldepaavirkning.

Medens Gæren saaledes blev hentet fra Hvidtolsbrygningen og Bryg·
materialerne i meget \'Ør lig de til Hvidtøllet an vencHe. forte man selve
Brygbusarbejdet, Gæringen og Lagringen mere og mere i Lighed med de
til del almindelige undergærede Lagerøl anvendte Metoder, dog under
Hens)'ntagen til den specielle Overgær.

Det overgærede Lagerøl fremstilles ved en kraftig Kargæring paa
2-6 Døgn med paafølgende Eftergrering i kolde Lagerkældre paa større
Lagerfade og med en Lagringstid fra 3-8 Uger.

De almindeligste af disse Ølsorter er Dobbeltol, Pilsner og Lagerøl.
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Dobbeltøl har den største Lighed med stærkt indbrygget Hvidtøl.
og der bruges hertil SUUlme bøjt aftørrede Malt (105-1 1ft C.), afle med
en Tilsætning af Karamelmalt eller ristet Malt (Brunmalt), fra 10-20 %
af hele Maltmængden. Den mørke Farve opnaas entcn ved Anvendelse
pr. hl af 350 gr Sukkerkulør (brændt Druesukker med en FarveeVDC af
3.5-4 mm Stammer. naar l gr Kulør Lilsættes I Liter Vand), tilsat i
Urtkedlen. eller ved Ilrugen af Farvcmalt, som tilsættes i Mæskekarret
(ca. 5-8 % af Maltmængden).

En ret almindelig Mæskuing for et Oobbcltolsbryg begynder med
Indmæskning i Vand paa ca. 50-55- C. En Time ener Indmæskningen
bringes Mæskcl1s Temperatur enten "ed Hjælp ar kogende Vand eller
med en Mæsk aJ Grits eller Ris i Løbet af 30-50 Minutter op til
ca. 63- G.

Efter 1/. Times Ro trækkes en passende Tyndmæsk. som efter
20 Minutters Kogning i Løbet af 20 -30 Minutter sætter Mæskens Tempe.
ratur op til 73-750 C.

Normalt vil Klaringen da kunne tage sin Begyndelse 5 Minutter efter
Afmæskningen.

For at opnaa den saa stærkt efterspurgte Sødme tilsættes Sukker·
sirup (Hørsukkersirup) eller Melis til Urt ked len med 1/.-2 kg pr. hl.

Bryggernes Imødekommen af Publikums daarlige Smag har ført
dem saa "idt, at man paa sine Steder bruger Sukker til at erstlllle indtil
40-50 Ol. af hele den til Øllet anvendte Ekstraktmængde.

En Tilsætning af Sukkeropløsning kan ogsaa finde Sted umiddel
bart inden Tapningen. Paa sidstnævnte Maade opna:1r man den mest
intensive Udnyttelse af det am'endte Sukker; men Øllets Karakter er da
ogsaa i højere Grad præget af Sukkersød men.

Humlen vælJl:es SOln til Hvidtøl af en Lager. eUer Schenckbier.Type.
og man regner fra 5-8 gr pr. hl 'Io.

Øl af denne Type sættes under almindelige Forhold sammen pau
13-15'10 B.

Ligesom til Hvidtøl tilsættes ofte Caraghen eller islandsk Mo!' 
4 gr pr. hl - ca. tO,Minulter før Urtkogningen er endt. Delte Klarings
middel bevirker en grovere Udskilning af Æggehvidestofferne under Kog
ningen. og bringer Truben til at sætte sig bedre paa Svalebakken. saa·
ledes at man faar mindre Bundfald i Gærkar og Lagerfade.

PlLsuer og Lager.,). Maltet til Pilsner og Lagerøl fores ved ikke for
bøje Temperaturer under Væksten. og der tilstræbes den bedst mulige
Opløsning. Det tørres paa Kollen helst i 2 x 24 Timer. og Aftorrings.
temperaturen vælges saa boj, som Hensynet til det færdige Øls Farve
tillader: 80-900 C. og 90-1000 C. for henholdsvis Pilsner og Lagerøl,
hvilke Temperaturer bør holdes 2-3 Timer.

Der 3m'endes ret store Mængder Majsprodukter og His baade til
Pilsner og Lagerøl. Dels bli"er Indholdet af ÆggehvidestofTer hen-ed

I
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mindre, dels kan Mallet være stærkere aftørret, uden :It Farven plIa det
færdige Øl bliver for mørk.

Der mæskes til disse 2 Ølsorter omtrent -som til Dobbeltøl, dog vil
man i Almindelighed indmæske 5-8° lavere.

Humlesort og Humlemængde er de sanllue som til det almindelige
undergærede Pilsner· og Lagerøl.

Sammensætningsprocenten er for Pilsner 8-10 % B., for Lagerøl
9-12% B.

Da en Del af de overgærede Ølsorter af Skatteklasse II: Dobbeltøl
og Maltøl indbrygges paa en ret hoj Sammensætningsprocent, er det af
Interesse af faa Stamurten af en saa bøj Koncentration S0111 muligt 
omkring 20 ol. B. For at opnaa dette maa man ind mæske meget t;ykt 
ca. 11/._2 hl Vand pr. 100 Malt.

Til Nedsvaling af Urten bruges en Kombination af Svalebakke og
Svaleapparal.

Dersom Svalebakkelokalet er saaJedes beliggende, at en nogenlunde
let Forbindelse med Bryggeriels Drivkraft kan opnaas, er det hensigts
mæssigt al forsyne Bakken med vifteformede Vinger, bvon'ed man op·
liaM en slærk Luftning ved de højere Temperaturer og en Besparelse
af Kølevandsforbruget. Efter en passende Vingning .pau 1/._'1. Time.
regnet fra det Øjeblik, Urlen begynder at lobe paa Bakken, standser
man Vingerne og lader Urten staa i Ro for at bundfælde i ca. Ilt Time.

Som allerede omtalt anvender man til disse Ølsorter Hvidtolsgær.
Der findes heraf forskellige Typer; men fælles for dem aJle er deres
høje Optimumstemperatur, der ligger mellem 16-22° C. og deres ret
udprægede Følsomhed over for lavere Temperaturer. I sidste Henseende
er der dog en Del Forskel paa de forskellige Racer. Man finder sna·
ledes meget sensible Gærracer, der indstiller deres Virksomhed ved en
ringe Afkoling under Hovedgæringen, og som efter en kortvarig Udslod
ning og svag Forgæring snart gaar til Ro paa Bunden af Lagerradene.

, Omvendt linder i\lUIl Typer, som er mere haanlfore over for Afkøling
buadc under Hoved· og Eftergæring.

Til Dobbellollet, som bor være blodt, fyldigt og sodt i Smagen,
vælge.· m1ln derfor i Almindelighed en svagt forgærende Type. Derimod
tilstræber lilan til Pilsner og Lagerøl ved en mere langvarig Gæring
ved la"erc Temperaturer baade i Kar og pM Fade al opnaa den størsl
mulige Lighed med det stærkere forgærede, mindre urluf(tige, under

gærede 01.
Ved en P:lasætningstemparutur paa 19° C. tilsætter man et 15 °/0

Dobbeltøl ca. 155 gr nydende (uvasket) Gær pr. hl, medens man til et
Pilsner. eller Lagerol af 9-10 % anvender ca. 200 gr liær pr. hl. Tempera.
turen og Mængden af Gær, der tilsættes, retter sig først og fremmest
efter den Forgæring, man tilstræber. Af Faktorer, der her maa tages i
Betragtning, er Gærens Følsomhed mod Kulde, Karrenes Slørrelse, Kar-

l..ærebotll BrYli"rldrin. I S
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materialets Art (Træ. Jern eller Skifer), Gærkælderens Temperatur, og
endelig den til Raadighed staaende Kolevandsmængde og dens Tempera
tur samt Kølerens Størrelse.

GæringsbilJedel og Reguleringen af Gæringen vil nu være som beo
skre\'ct under Hvidtøls KargærinK (Side J89). Dog vil Gæringstempera
turen i Karret ved en passende Mængde Paasætningsgær og en Gær·
kældertempcr.ltur pau 10_12° C. i Reglen ikke overslige Paasætnings.
temperaturen, og man maa begynde Afsvalingen af Øllet med Kølerne.
Daar der er forg.-ertt 2 _21/t el. Ekstrakt. Som tidligere omtalt er Gærens
Følsomhed mod Kulde meget forskellig. og man bør derfor stadig erindre,
at selve Forgæringen af Ekstrakten ikke er det eneste afgørende for det
færdige ProdukLs Kvalitet; men al Gærens øvrige Funktioner og de
dermed følgende Processe.r kræver bestemte Temperaturer i en vis Tid.

Specielt til de lyse Ølsorter bør man, som allerede omtalt, fore
Hovedgæringen koldere og langsommere; men at opstil1e et bestemt
Skema for Temperaturer, Tid 0R Forgæring er \·anskeligt. da forskellige
lokale Forhold er afgørende. Jo større Overflade Køleren hul' i Forhold
Lil 01mængden, og jo koldere Kølevandet er, desto forsigtigere maa der
arbejdes hermed. At regulere Forgæringen i Karrene udelukkende ved
Gærkælderens Temyeratur, saaledes som dette ane finder Sted \'ed under
gæret LagerøL, er ikke mulig!. Man maa forsyne hvert enkelt Kar med
sin Køler, og vælge den af en saa rigelig Dimension, at man herved
altid er i Stand lil at beherske Forgæringen. En Ovel'llade af ca. 2,8 ml
pr. tOO hl i Karret vil med en tilstrækkelig Kole\Tandsmængde paa 4
6° C. være passende. Denne Kolellade s\"urer Iii 18.7 løbende m 4-5 mm
Ror (t'N') eller 16.7 m 50 mm (2"). Ved denne Beregning er kun taget
Hensyn til den Del af Køleren, der befinder sig under det gærende Øls
Overflade.

Dersom der tilstræbes en Tolalforgæring af det færdige Øl pan 3,5 %
Ekstrakt for Dobbeltøl og 4-.24-4,50 0J0 Ekstrakt for de lyse Ølsorter,
viJ bertil under normale Forhold snare en Forgæring under Hoved
gæringen paa benholds\'is 2,75 og 3,5-3.75 °l. Ekstrnkt med Fadnings
temperalur mellem 9-12° C.

Dersom Øllet af en eller :lUden Aarsag bliver slaaende i Gærkarret,
ener at det iovrigt er modent til Fadning. vil en Del af Gæren i Dækket
lidt ener lidt losne sig 08 synke til Bunds i Karret, hvilket bør fore
bygges ved Afskumning.

For Fadningen skummes Gæren af og opbevares i tildækkede Baljer
til næste Paasætning. Man kan indskrænke sig til denne enc Afskum·
ning, eller, som nogle Bryggere finder heldigst, desuden skulllme Karret,
allerede uaar Dækket er faldet sammen paa O\'erfladen. I saa Tilfælde
anvender man fortrinsvis den sidst afskummede Gær til Paasætning.

Sa:l\'idt muligt hør Gæren an\'endes frisk afskummet og uvasket.
Lader dette sig ikke gøre, behandler mlln den i nogle Bryggerier ganske



som Undergær med Vaskning og Opbevaring under afkølet Vand, medens
man i andre Brygerier mener, at den stærke Afkøling, SOTll er nødven·
dig for at f:la Gæren til at sætte sig under Vand, virker svækkende paa
dens Gærkran og navnlig paa dens klarende Evne, hvorfor man fore;
trækker at opbevare den uvasket i tildækkede Baljer i Gærkælderen.
Hvis Gæren imidlertid skal opbevares ud o\'er l Uge, er det hensigts
mæssigst at hensætte den uvasket under afgæret Øl iLagerkælderen.

Overgær lader sig lettere og bedre presse en Undergær. Man regner
med at faa ca. 8 kg vel afpresset Gær af Cll. 20 kg frisk afskummet Gær;
men Pressegær bliver paa den anden Side hurtigere nydende under For
sendelse og Opbevaring og antager den hermed følgende ubehagelige
Ostelugt. En saaledes ildelugtende Gær behøver ilian dog ikke nt vrage
som Paasætningsgær, da den meget vel kan give en tilfredsstillende
Gæring.

Af Hens)'n til Øllets Smag og til Vanskelighederne \'ed Filtreringen
indrettes Udløbet fra Grerkarrene saaledes, al man s:lavidt muligt und
gaar at faa Bundfaldet fra Karrene med paa Lagerfadene.

Bliver Øllet fadel ved en passende Temperatur, vil det under nor·
male Forhold ener faa Timers Forlob vise en kraOig Udstødning be
staaende af Skum og Gær. Denne er nodvendig baade af Hensyn til
Forgæring og Klaring. Bliver Gæren ikke slodt tilstrækkeligt ud, vil
delle tillige have uheldig Indflydelse baade paa Smag og Holdbarhed.
Paa den anden Side maa man af Hensyn til det med Udstodningen for·
bundne Tab af 01 sørge for, at Udstødningen ikke bliver for voldsom.

At fade over Lagerfadene Uere Gange i Løbet af flere Dage, hvilket
man med godt Resultat prtllktiserer ved undergæret Lagerøl, giver det
overgærede Øl en mangelfuld Udstødning og de hermed følgende Ube·
hageligheder.

Ca. t2 Timer efter at Fudene er fyldt, vil der i Heglen "ære stødt
saa meget Gær og Øl (i Form af Skum) ud, al Udstodningen paa na
turlig Maade ophQrer.F'adene maa derfor fyldes efter, og dette gen lages
mindst een Gang i Døgnet de første 5-8 Døgn.

Opfyldningen sker under mindre Forhold med Kander, linder større
mere hensigtsmæssigt "ed Hjælp af en dertil indrettet Opfyld ningsbe hol·
der, der kan bestaa af en fortinnet Kobberc)'linder paa 2-4 hl, der
hviler paa et KoreJad, og som sættes i Forbindelse med Kælderens Tryk
luft. Ved Hjælp af en Vandslange fylder man pua en let og renlig Mande
selvet belydeligt Antal Lagerfade Oll fra denne Beholder paa forholdsvis
kort Tid,

Dersom Forgæringen llna Lagerfadene er temmelig stærk, vil man
iii Opfyldning vælge afgæret Øl, der allerede har stødt ud og derfor
indeholder mindre G:Jlr.

Udstødningen vil efter 5-8 Døgns Forløb ophore og Temperaturen
være sunket fra ca. 10 til 5° C. Samtidig vil den væsentligste Del af

".
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Forgæringen ,"ære tilendebragt, idet 0,7-0,8 Oft Ekstrakt er forgæret )):1:1

Lagerfadene. saaledes at der yderligere kun vil være Co'l. 0.2-0,3 % Eks
trakt som forgæres, medens Øllet er faslspundsel, og delle vil ogsaa
være tilstrækkeligt til al give Øllet den fornødne Mængde Kulsyre.
. Dersom Forgæringen imidlertid stadig fortsættes, kan dette være

Tegn )laa en Degeneration af Gæren, og denne bor da hurtigst muligt
erstattes med en ny Kultur. Paa Bryggerier, der foruden del overgærede
Lugerol tillige tilvirker Hvidtøl. vil en mangeIruld Klaring og for stærk
Forgæring af delte olle være de første Tegn pau en Degeneration af
Gæren. som senere ligeledes vil vise sig ved Lagerolsorlerne.

Lagerkælderne er indrettede som til undergæret Lagerøl og holdes
ved Sanll11C Temlleratur. 0-28 C. Dog man man tage i Betragtning. at
Øllet fades med CD. t08 C.• og at det de første S Døgn beilnder sig i en
kraftig EOergæring. saaledes :lt den tilførte Varme er betydelig større
end ved undergæret Lagerøl. Af afRørende Bet)'dning er ogsaa Lager
fadenes og Kælderafdelingernes Størrelse. idet Øllet paa mindre Lager.
fade fra 10-20 hl. i Sammenligning med Fade fra 20-40 hl. afkøles
forholdsvis hurtigere og derfor standser EOergæringen. Fyldes den en
kelte KæJderafdcling i Løbet af faa Dage med friskt 01, stiger Kra,'et
til Afkølingsevnen ganske betydeligt.

Man gør derfor rettest i ved et Anlæg til delte Brug at beregne en
rigelig Kølekapacitet ligesom i Gærkarrene. da det er af afgørende Be·
tydning ogsaa i Lagerkælderen at være i Stand til at beherske For
gæringen. Regnes med en Salh'andstemperatur paa ca. -;- 7- -;- S8 C.. "il
ca. 6,0 m' Kølerørsoverflnde til 100 bl Øl paa Lagerfade være passendc.
naar Kælderen er nogenlunde isoleret mod Omgivelsernes Temper.Jtur.
Til 6.0 m' Overflade svarer ca. 32 m løbende Rør paa 60 mm udven
digt ManI.

Benytter man Staalbeholdcre i Stedet for Lagcrfade af Træ, vil
Eftergæringen - Beholdernes Størrelse til Trods - meget let gaa i Staa,
0R Udstødningen blive mangelfuld. idet Øllet paa Grund af Staalels ringe
isolerende Evne for hurtigt vil blive afkølet. Man maa derfor fade Øllet
med 2-30 højere Temperatur end ved Lagerfade af Træ.

Disse kun SV(lgt forgærende Ølsorter vil allid være vanskeligere al
filtrere end nImindeligt undergæret øl. Dette er specielt Tilfælde med
Dobbeltol ellcr Porler af Skalleklasse II, hvor Tilsælnjngen lIf Karamcl
og Brunma1t forøger Klaringsvanskeligheaerne. Der mna derfor iagttages
største Forsigligbed ved Mæskningcn, og en god Kontro! paa det rette
Arbejde i Bryghuset erholdes ved Prøver taget fra GærkarrelIc. Disse
bør ener 12 Timers Henstand ved Gærkældertemperlltur være absolut
blanke. Staar lUan imidlertid over for meget daarlig Klaring pao Lager
fadcne. kan Øllet endog vise sig umuligt at filtrere. idet nogle faa hl
ga~lske klin stoppe Filtret. Man maa da tage sin Tilflugt til Klaremidler.
Et Udtræk af Husblas eller Afkog af c.'lraghenmos kan da tilsættes Fa·
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dene. En Betingelse for at dette skal virke er imidlertid, at ØUet ikke
er i Gæring eller ovcrspundsel, og at det tilsatle Klaremiddel blandes
godt med Øllet. Ener 1-2 Døgns Henstand med Klaremidlel vil Øllet i
Heglen være filtrcrhart.

Som lil Filtrering af Hvidtøl bør man ogsaa til disse Ølsorter raade
over et forholdsvis rigeligt Fillcrmateriale.

Af Hensyn lil del hojest tilladte Indbold af Alkohol: 2,25 'I., for·
langes det, at Anmeldelse til 0linspektoratet sknl finde Sted, sanrremt
Saccharometeret viser 5 °l, Ekstrakt borlforgæret, saaledes at Inspektora
tet kan foretage en Alkoholbcslemmelse inden Tapnin~ og Salg.

Del er derfor nødvendigt al fore en stadig og omhyggelig Kontrol
med Forgæringen paa Lagerfadene, og dersom Forgæringen nærmer sig
forannævnte Grænse. da at foretage en ekstraordinær Afkøling gennem
en dertil indrettet Saltvandskøler. eUer man kan blande Øllet op med
svagere forgæret Øl, dersom Øllet endnu ikke er tjenligt til Tapning.

De her omtalte Ølsorter kræver bl. a. af Hensyn til Alkoholgræn
sen en effektiv Pasteurisering. Da de kUIl indeholder en ringe Mængde
Alkohol og forholdsvis megen Ekstrakt, er de vanskeligere at pasteuri.
sere end de almindelige undergærede Ølsorter. og P:lsteuriseringstempera
turen man "ære bøjere og holdes længere.

Til et 15 'I. Dobbeltøl er I Times Opvarmning ved 63-65- C. nlKi
vendig.

Til el 8-9 % Pilsner· og Lagerøl er I Times Opvarmning ved 60
620 C. nødvendig.
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Undergæret 01 af Skatteklasse II.

Hvor det ved Fremstillingen af Øl af Skatteklasse II kommer sær
lig an pau saa nøje som muligt al efterligne de almindelige, undergærede
Ølsorter af Skatteklasse I, lilan Undergæring ventes at føre nærmere til
MnaJet end Overgæring; men da man ikke kender tilstrækkeligt lavt
forgærende Racer af Undergær, bH\'er det samtidig vanskeligere at holde
Øllets Alkoholindhold under den fastsatte Grænse: 2.25 °l••

Man har i Princippet to Veje at gaa;
entell kan Illan sørge for, at Urtens Indhold af forgrerbart Sukker

er saa lavl, al den almindelige Gæring ikke kan producere mere Alkohol
end tilladeligt,

eller man kan - r. Eks. ved stærk Afkøling - afbryde Gæringen
af en Urt med højere Sukkerindhold, inden den tilladelige Alkoholgrænse
overskrides.

Gaar man den første af disse Veje. ligger det nær at søge Urtens
Sukkerindhold indskrænket ved Hjælp af Mæskemetoden og at lade
Stivelsens Omdannelse foregaa "ed saa høj Temperatur, al der dllnnes
meget Dekstrin og kun lidt Sukker. Imidlertid "iser Erfaringen, at Illan
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ikke bør stræbe at paa"irke Urtens Sukkerindhold for stærkt paa denne
Mande. idet man ellers risikerer at faa el lidet holdbart 01, der heller
ikke tilfredsstiller, hvad Smagen angaar.

I Virkeligheden er man da i det væsentlige bClwist lil at reducere
Urtens Sukkerindhold simpelthen ved at gøre den tyndere. For at bode
herpaa og gh'c del resulterende Øl en kraftigere Smag anvender man
ane forøget Humletilsælning.

Normalt vil en Urt paa 7,0 0/0 B. give Øl med ca. 2.26 0J0 Alkohol,
og man maa aUsaa for det foreliggende FormaaJ bolde sig lidt under
denne Urtstyrke.

Et fyldigere. ekslraktrigere, alkobolsvagt 01 kan man fremstille paa
den anden af de ovennævnte Maader, nemlig ved kunstigt at afbryde
Gæringen paa et passende Tidspunkt. Dette kan udføres paa følgende
~1aade: Et almindeligt Lagerfad udstyres med indvendig Køleslange af
Kobber, som føres ind gennem den ene Endebund noget under Midten
og sættes i Forbindelse med Køleanlægets SaltvandsJedning. I dette Fad
blandes ca. 2 Dele Øl af Skatteklasse I, l Del Krøller og 1 Del Urt af
samme Skatteklas$C, samt saa meget Vand, at Styrken bliver passende
for det nye FormasI. Har Urten f. Eks. en Styrke af 10.7 0

10 B., kan
man til Blandingen sætte 20 010 Vand, bvorved Urtstyrken reduceres til
8,9 °l. B.

Man sætter sammen "ed 5° C., Fadet vil da efter ell. 2 Dage sætte
_Hat«, hvorpaa man spuodser og begynder Afkølingen, som paa lidt
over 1 Uge skal bringe Temperaturen i Fadet ned pas -7- 1/.°. Kulden
kan da slaas fra, uden at Temperaturen i adskillige Dage derefter stiger
over O·, fordi der i Iteglen har daunet siR noget Is pau Kølerørene, som
enerha~mden aUer smelter, og som bør være fuldstændig smeltet, naar
Fadet skal tappes. Gæringen er under disse Forhold næsten standset, og
man lærer let at regulere Afkølingen paa en saadan Maade, al Alkohol
indhoidet ikke sliger over det tilladelige.

Af væsentlig Betydning er det naturligvis at have en overlegc:n Køle·
kapacilet. Som Eksempel kan nævnes, at 4.2 m Køleslange af 50 mm
Di{lllletcr med Lethed behersker Forholdene i et 35 hl Ffld, naar Salt·
opløsningens Temperatur er ca. -T 6° C.

Pall 2-3 Uger er Fadet færdigt til Tapning, og Øllet vil normalt
klare tilfredsstillende uden særlige Klaremidler samt ikke frembyde
Vanskeligheder ved Filtreringen.

Som Folge af den lave Forgæringsgrad kræver delte 01 Opvurm
Iling til ca. 65· C. i l Time for at blive effektivt pasteuriseret.
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