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Arbejdet hos Trebjesa bryggeri, Niksic (MNE) 
 

Trebjesa bryggeriet er Niksics stolthed, så der er stor prestige i at arbejde her. 

Arbejdsløsheden i Niksic er meget høj, hvilket i høj grad afspejles af byen. På trods af 

dette, lever alle montenegrinere deres liv fuldt ud. Der bliver ikke sparet på cafebesøg og 

nydelse af den smukke natur, der er at finde i Montenegro.  

Her er det ganske normalt, at man laver noget hver aften, selvom man ikke er lige oplagt 

til arbejdet dagen efter. Derudover anses tiden heller ikke for særlig vigtig. Typisk er 10 

minutter i Montenegro mindst 20 danske minutter. Med min danske mentalitet har det 

været svært at lægge fra mig, at arbejde ikke altid kommer i føste række. Derudover har 

jeg kæmpet med at lægge alle mine forskellige bekymringer fra mig – om vi kunne nå 

bussen i tide, om der var skemalagt en plan, så man kunne få udnyttet tiden bedst muligt, 

og om vi kunne nå at komme tidligt hjem, så vi var friske til næste arbejdsdag. 

 

På min første dag blev jeg kørt til bryggeriet af en fra IAESTE, der også hentede mig i 

lufthavnen. Her fik jeg en bred introduktion til bryggeriet samt til Montenegro. 

Derudover mødte jeg folk fra finansafdelingen. Det blev gjort klart for mig, at jeg var 

udvalgt blandt 10 interviewede ansøgere pga. mine engelskkundskaber. Vi er jo så 

heldige at være gode til engelsk i Danmark. Jeg boede sammen med en pige fra 

Australien, som også var i praktik i bryggeriet. Dette gav mig mulighed for at forbedre 

mit engelsk yderligere. 

Min første uge blev brugt til forskellige introduktioner til firmaet og selve produktionen. 

Jeg fik en firmapræsentation angående bryggeriets historie og de forskellige ejere, som de 

har haft, mens firmaet har eksisteret. Jeg blev også præsenteret for de forskellige øltyper, 

der produceres på bryggeriet.  

Det var bryggeriets managers, der forestod introduktionerne, da disse stort set er de 

eneste, der snakker engelsk. Jeg fik en overordnet præsentation af ølbrygningsprocessen, 

filtreringsafdelingen, kvalitets kontrol samt pakkeriet. 

Inden jeg kunne starte arbejdet, var det også obligatorisk at blive introduceret til 

sikkerheden på bryggeriet samt til HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

 

Jeg brugte min første måned i bryghuset. Her fik jeg en grundigere introduktion til 

processerne. Fra lastbilernes ankomst med råmaterialerne og til videreførslen af det 

bryggede øl frem til kold blok, hvor gær tilsættes for at starte fermenteringen, der danner 

alkoholen i øllet. Derudover fulgte jeg ingeniørernes arbejde. Afdelingens operatører 

viste mig ligeledes, hvordan de tjekkede saccharificerings graden, hvor meget ekstrakt, 

der var udvundet af råmaterialerne og tilførslen af additiver. Selvom sproget var en 

barriere, gjorde de alt, hvad de kunne for at sikre sig, at jeg forstod, hvad de mente. Vi 

udviklede derfor et simpelt sprog bestående af noget tegnsprog og de ord, jeg havde lært.  

Mine opgaver i bryghuset bestod i at opdatere infromationstavler, downloading af 

forskellige detaljer for dagens brygninger samt at skrive på en opgave angående 

brygningsprocessen. 

 

De efterfølgende to uger var jeg i kvalitets kontrol. I denne afdeling kunne jeg være mere 

inde over opgaverne. Jeg var mest i laboratoriet, der beskæftiger sig med kontrol af 

råvarerne, men jeg brugte ligeledes en del tid i mikrobiologi laboratoriet. Jeg var 
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hovedsageligt med til målingerne af SO2, Fe, fugtigheden samt ekstraktionsandelen i 

råvarerne.  

Mine opgaver bestod typisk i at vaske op, væge, male korn, røre og smage. Derudover 

var jeg med til kvalitets kontrol i pakkeriet, hvor jeg bl.a. hjalp med at veje flaskerne for 

at sikre, at de var fyldt nok op.  

Fra denne afdeling lærte jeg, hvordan selve kvalitets kontrol fungerer og hvilke faktorer, 

man skal tage højde for. Også smagningen af øllet i forskellige stadier og træning i at 

spore forskellige noter i øllen, lærte jeg. Derudover lærte jeg om metoder til at tage 

prøver, f.eks. hvordan man sikrer, at prøven er repræsentativ. Sidst men ikke mindst fik 

jeg lært nogle generelle laboratorieteknikker. 

 

I de sidste to uger var jeg hovedsageligt i bryghuset, men havde også mange 

introduktioner til hhv. kold blok (fermentering og aldring) og filtrering. 

 

Min fritid brugte jeg især på at udforske landet. Jeg vidste ikke meget om Montenegro, 

før jeg kom, men nu er der ikke mange steder i landet, hvor jeg ikke har sat mine fødder. 

Jeg har oplevet alt fra bjergvanding til byvandring og ture til kysten. Jeg har fået den ære 

at opleve den montenegrinske kultur helt tæt på ved bl.a. at være til middage hos nogle af 

mine mange nye lokale bekendtskaber. 

 

Derudover har jeg haft stor fokus på at udfordre mig selv. Dette blev typisk gjort igennem 

sportslige aktiviteter som kajaksejling, vandring, bade fra båd midt på sø samt 

paragliding. Jeg frygter både højder og dybt vand, så jeg har fået udfordret mig selv. 

 

Ligeledes har jeg gennem IAESTE mødt fantastiske mennesker fra hele verden. Det har 

givet mig mulighed for at udforske forskellige kulturer. Jeg håber på i fremtiden at se 

mange af dem igen i deres lande og/eller i Danmark. Denne tur har udviklet min rejselyst 

helt enormt. 

  

Før turen kunne jeg egentlig ikke lide øl. Men turen har givet mig lyst til at lære endnu 

mere om det. Bl.a. sammenligningen mellem brygningsprocessen og øllets smag, synes 

jeg er meget spændende. Derfor vil jeg i sommeren 2014 tage et kursus på DTU 

angående ølbrygning. Og hvem ved – måske ender jeg som brygger? 


