
Møde den 11. marts 2005. 
 
Deltagere:  Palle, Søren, Bruno, Hans Erik, Jens og Preben 
 
Mødet i Als Nørherred Ølnyder Laugh blev denne gang holdt hos Jens. Han havde forberedt den 
ultimative ølsmagning mellem Willemoes Ale og Duckstein, men inden blev der varmet op i 
almindelig øl, serveret i passende ølglas skænket af Preben. Han havde fået dem ved en ølsmagning 
på Pubben og overdraget dem til Als Nørherred Ølnyder Laugh. Størrelsen af ølglassene er måske 
en anelse uvante, da det ellers er uforklarligt så hurtigt nogle af lavets medlemmer kom i løftet 
stemning. Glassene vil fremover blive brugt som skylleglas og skal derfor ligesom ølkrusene 
medbringes til hver ordinær ølsmagning. 
 
Vi gik om bord i det store kolde bord fra slagteren og forsøgte at huske, hvad der var sket siden 
sidst. Referatet fra sidste møde blev godkendt, da ingen kunne se og tyde det sidste, der stod i 
noterne. Hans Erik havde mistet sin originale hat. Han havde derfor skaffet sig en ny, som ikke er 
helt efter det rigtige design. Hatten blev dog accepteret. Brunos hat er gået i stykker. Den skal 
repareres eller også skal der købes en ny. Palle havde ikke fulgt op på Connies trekant, da han aldrig 
havde været stiv i matematik. 
 
Så blev det tid til den afgørende test mellem Willemoes Ale og Duckstein. 
Willemoes Ale er lidt mørkere end Duckstein og har flottere og mere vedholdende skum. Smagen er 
lidt sødlig. Duckstein har en mere udpræget humle smag. Skal man have mange øl, vil Duckstein 
være at foretrække. 2 rigtig gode øl. 
 
Hvad sker der, når Bruno går på nettet? Han får at vide, at han har begået en ulovlig handling. Hans 
Erik så en morgen Preben med regntøj på komme cyklende. Det kunne aldrig have været en 
kommunalarbejder. Det gik alt for stærk og en kommunalarbejder ville aldrig køre alene.      
 
3. juledag ringede Hans Erik til Palle og bad ham komme og hjælpe med fyret (uofficielt var det 
fordi Hans Erik manglede en at drikke øl sammen med). Det blev til både 2 liters øl og mængder af 
Whisky. Hvordan Palle kom hjem, melder historien intet om, men på et tidspunkt var Palle kommet 
på lokummet oppe på loftet. Så tårnede problemerne sig pludselig op. Hver gang Palle forsøgte at 
rejse sig, væltede han omkuld. Til sidst kravlede han ud på loftet, hvor han fandt mobilen. Han 
ringede til Connie i underetagen og efter 2 gange forkert nummer, lykkedes det Palle at få 
forbindelse. Han bad herefter Connie om at hjælpe sig i seng.    
 
Ved firmaafslutningen i Lavensby tog bl.a. Hans Erik ud til Palle og fik nogle øl. Hans Erik skulle 
så på et tidspunkt have fat i en taxa og forsøgte at ringe 45 45 45 …. Og fik til sidst fat i en i den 
anden ende. Efter nogen snak gik det op for Hans Erik, at nummeret var forkert og han udbrød: 
Hvorfor fa’en tog du telefonen? 
 
Nu var Søren egentlig klar til at ryge cigarer, men da han fandt ud af, at vi faktisk ikke havde startet 
på den egentlige ølsmagning endnu, skulle han alligevel ikke have tændt cigaren. 
I en ordentlig brandert er det rimelig kritisk at slå en streg. Når det brænder på, så er det frem med 
dyret, slappe af og lade vandet. Saligt indtil man opdager, at man hev sækken frem og i stedet 
vandede i bukserne.  
 
Så startede den egentlige ølsmagning med Kronenbourg og nu var hatten ved at sidde ret skævt på 
Sørens hoved. Bemærk lige, at klokke kun var 20:16. 
Den næste øl Rauchbier var mere en oplevelse end en fornøjelse. Som en sagde: Godt der er låg på 
vore ølkrus, så lugten ikke kan slippe ud. Det varede længe inden Palle smagte på øllet. Søren 
kunne godt have den, selvom den smagte lidt af fiskeolie. Hans Erik mente nu, at man ikke skulle 
gøre den værre, end den var. 
 



 
 

Det kan anbefales at læse bogen ”Ølrejsen”. 
I Bomberg er der sidst i august noget der ligner oktober festival. 
Kør aldrig en tyrker ned på cykel. Cyklen kunne være din egen.  
Det kan ikke passe, at vi kun er nået til øl nummer 2, siger Søren. 
Hvad er det, som er sort, rødt, sort, rødt, sort, rødt, hvidt? – En Neger som vekser. 
 
3 kvinder har hver 10.000 kr. Den 1. bruger 8.000 kr. og gemmer 2.000 kr. Den 2. bruger 5.000 kr. 
og gemmer 5.000 kr. Den 3. bruger 2.000 kr. og gemmer 8.000 kr. Hvilken kvinde vælger du? – 
Hende med de største patter. 
 
Kl. 21:40 kom MacGregor efterfulgt af Verboden Vrucht på bordet og Søren fik startet cigaren. Det 
gjorde Hans Erik og Preben også. Hans Erik ville hellere have Rauchbier end Verboden Vrucht. 
Søren mente nu, at den var god nok. 
Så kom Blackfriar. Bruno kommenterede, at den smager ligesom smagen man har i munden efter 3 
dage uden at børste tænder. Søren var nu heller ikke begejstret. Bedre end Rauchbier. 
 
Hvad er en deb? Diskussionen gik. Søren snuppede i sin tid en sønderjyde og har endnu ikke lært, 
hvad en deb er. Nu drikker Søren VAND fra skylleglasset. Sikken dødssynd til en ølsmagning. Nu 
gør Jens det også, men fra kruset til ølsmagning. Det er da nærmest en helligbrøde.  
Hvem er det, der er så kold, at når hun spreder benene, så tænder fyret? 
 
Palle hidser sig op over blues musikken og smider øl i hatten. Hans Erik henter ny musik. 
Willemoes Påskebryg kom på bordet.  
Jens mener, at Bert Kaempfert spiller bedre end alle andre. Jens mener også, at Søren har generet 
ham hele aftenen. Hans Erik anbefaler Not Fragile med Backman Turner Overdrive.  
Nu tager Preben også mod bestikkelse, så referaterne kan skrives hel rigtig. 
 
Jens tog Sørens glas, vaskede det af og gemte det af vejen. Søren reagerede dog hurtigt, da han 
skulle bruge glasset. Willemoes Stout kom på bordet, men Jens mente ikke, han skulle smage den 
sidste Stout. 
 
Kl. 01:35 forlader alle selskabet undtagen Jens og Preben. Bruno og Søren havde faktisk ikke 
drukket halvdelen af deres øl????? 
Der må vist her være noget, som skal tages op til alvorlig forhandling næste gang.  

- Hvordan kan man drikke vand til en ølsmagning? 
- Hvordan kan man drikke vand fra kruset til ølsmagning? Der skal jo være øl i. 
- Hvordan kan man efterlade over halvdelen af sine øl? 
- Er Brunos hat blevet repareret? 
- Bliver Hans Erik og Palle ved med at ringe op til forkerte numre? 
- Har nogen fundet ud af, hvem den kolde dame er? 

 
 
 
Næste ordinære møde er hos Bruno 
fredag den 9. september 2005 kl. 18:30. 
 
 
Vel mødt. 
P. Nørskov 
 
 
 



Resultater af ølsmagningen den 11. marts 2005 
 
 

  Alc. % Bemærkninger 

Kronenbourg 1664 5,0 Lys. Ikke så megen kulsyre som Tuborg. 0,33 l flaske. Gør ingen fortræd. 

Aecht Schlenkerla Rauchbier 5,1 Meget mørk, næsten ingen kulsyre. 0,50 liter. Som gammelt røget flæsk. Første slurk forfærdelig, derefter går det 
lettere. Lang eftersmag. Vil aldrig blive købt.  

The Red Macgregor 5,0 Mørk skum, som hurtig er væk, 0,50 liter. Sød, lidt sodavandsagtig. 

De Verboden Vrucht 8,5 Ufiltreret, typisk belgisk øl, dog af den mere moderate slags. 0,33 liter flaske. 

Blackfriar Scottish Ale 7,0  Dårlig, besk øl.  

Willemoes Påskebryg 6,5 0,50 liter flaske. Ikke så sød som Willemoes Ale og har ikke den maltsmag som i Duckstein. 

Willemoes Stout 6,0 Meget mørk. Virker død og ikke meget skum. Bedre end de belgiske øl og egentlig god nok. 

 
 

  Alc. % Links 

Kronenbourg 1664  
5,0 

 
http://www.brasseries-kronenbourg.com/_corporate_uk/marques/index.htm

Aecht Schlenkerla Rauchbier 5,1 http://www.schlenkerla.de/

The Red Macgregor 5,0 http://www.orkneybrewery.co.uk/products.htm

De Verboden Vrucht 8,5 http://www.guidetobeers.dk/Beers.asp?1170

Blackfriar Scottish Ale 7,0 http://www.ratebeer.com/beer/inveralmond-blackfriar-scottish-ale/28969/8915/

Willemoes Påskebryg 6,5 http://www.bryggerietvestfyen.dk/produkt.php?p_id=61

Willemoes Stout 6,0 http://www.bryggerietvestfyen.dk/produkt.php?p_id=47
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