
Møde den 9. april 2010. 
 
Deltagere:  Palle, Søren, Bruno, Hans Erik, Jens, Preben 
 
Så lykkedes det. Efter 3 møder i rap, hvor der manglede en deltager til det ordinære ølmøde, var vi 
fuldtallige til det ordinære møde i Als Nørherred Ølnyder Laugh. Det lykkedes dog ikke uden 
problemer. Mødet måtte flyttes fra den 12. marts til den 9. april. 
 
På det sidste ølmøde hos Preben nåede vi ikke at smage alle medbragte øl. Vi manglede at smage på 
en på trods af, at vi dog smagte på 8 forskellige øl. Derudover manglede vi også stadig Påske øllen 
fra Jette. Vi startede derfor, hvorfra vil slap med Fine Festival, også kaldet FF’er. En ualmindelig 
fin øl.  
 
Sidste gang vi holdt møde hos Palle, kontrollerede Jens køkkenvaskens installationer til bunds. Det 
var efter, at en rådden reje havde vovet sig ned i maven på Jens, men fortrød og skyndte sig op igen. 
 
Så fik vi Husarsteg med flødekartofler og bønner. 
 
Bruno vil med til damefrokost. Så skal han have barberet benene. Palle vil nu hellere med til en vild 
traktorringridning med løbske traktorer end til en damefrokost.   
Palle føler sig allerede fuld efter en ½ FF’er. Har han tyvstartet om morgenen? 
 
Så kom vi til den næste øl, vi manglede fra tidligere ølsmagninger. Det var Påske øllen fra Jette. 
Kylly Kylle dåseøl fra Tuborg kom på bordet. En god øl, men dog ikke så god som FF. 
 
Jens uddelte nu invitationer til øl/garage/fødselsdagsmøde i anledning af hans 40 års fødselsdag. 
Det holdes den 14. maj kl. 18:00 på Skolevej 39. Et ualmindelig godt initiativ. 
  
Der er noget galt med påklædningen. Det er vores renommé, som er i fare. Vi skal være mere 
seriøse. Søren havde for anden gang i træk ikke sin foreningshat på. Det er alvorligt, da det jo også 
er en fuldemands indikator. Ikke nok med det, så havde Palle, Søren, Jens og Hans Erik ikke slips 
på. Det blev diskuteret på vejen til mødet. Formanden havde dog glemt alt om, hvad Joan havde 
sagt. Vi skal have en checkliste over påklædning. Der er jo både foreningshat, slips, øloplukker og 
snart måske også en skrårem at huske på foruden naturligvis øl, inden man kan gå til det ordinære 
ølmøde. Værten for mødet skal også sikre, at vi har de rette glas og en tilstrækkelig mængde væske 
at skylle med foruden en passende menu. Ikke nemt at huske, men vi må uppe os. 
 
Preben opdagede, at Hans Erik drak Kylle Kylle af skylleglasset.  
 
Der var stillet nogle tomme Tuborg ølflasker på køkkenbordet. Der var en flaske imellem, som ikke 
var tømt og det var desværre Connie, som påtalte det. Vi må sørge for, at tømme ølflaskerne, især 
når der var tale om en ganske udmærket øl. 
   
Så kom den udmærkede London Pride Outstanding Premium Ale på bordet. Det var faktisk den 
første øl i aftenens planlagte ølsmagning. 
 
Adam og Eva stod i Paradiset. Gud sagde til dem: I må ikke spise æblet og du Eva, må ikke bade i 
floden. Efter et stykke tid sneg Eva sig ned langs nogle buske og videre ned i floden. Her vaskede 
hun sig også i de nedre regioner. Det opdagede Gud. Han råbte: For fa’en Eva. Nu får jeg aldrig den 
lugt ud af fiskene. Det lider vi desværre også under i dag. 
 
19:41. Nu er jeg fuld, siger Palle igen. Jeg er lidt dinglende. Herefter serverede han Skagen Snaps. 
 



Nu blev det taget op, hvornår vi vil få 10 års jubilæum i Als Nørherred Ølnuder Laugh. Preben 
sagde: Det bliver næste gang hos mig. Jens fik fat i papir og kuglepen. Han tegnede og talte 
sammen længe, fik hjælp med at lave nogle rettelser og sørme, om han ikke til sidst kom frem til 
samme resultat, som Preben. Som Hans Erik herefter sagde: Hør dog efter formanden, Jens. 
 
Jeg sendte konen ud for at grave kartofler op. Pludselig faldt hun om og døde af en blodprop. Hva’ 
gjorde du så? Jeg kogte ris. 
 
Ohøj fra Broballe Bryghus var den næste øl. Den var brygget i anledning af, at bilfærgeforbindelsen 
(færgen Bitten og de andre skuder) fylder rundt – 50 år. Det er den bedste, vi har smagt fra Broballe 
Bryghus og en OK øl. 
 
Palle havde forberedt den helt fine kulinariske oplevelse. Han havde blandet det sidste stykke af en 
Klovborg ost + Feta ost + julesnaps + hvidløg + salt + peber. Det skulle så stå 2 måneder i 
køleskabet. Desværre havde Palle ikke fortalt Connie om projektet. Så efter ca. 1½ måned opdagede 
Connie den ikke helt lækre udseende blanding bagerst i køleskabet (der er hun åbenbart ikke så tit). 
Hun troede, det var tunsalat, som var blevet for gammelt og da det lugtede fælt, smed hun det ud. 
 
20:21. Palle har løsnet bæltet og knappet bukserne op. Han sprang pludselig op og styrede ud i 
soveværelset. Lidt efter kom han veltilfreds ud igen i nye bukser, som var så store, at det ikke 
engang var nødvendigt med et bælte. 
 
Hvis man har travlt, så skal man ud og give den en ”bønne”. Det udtryk havde Jens hørt af en 
københavner, som faktisk var hans vagtchef på arbejde. 
 
20:39. Formanden taler med værtens kone i stedet for at drikke øl. Er han øjsen? Preben svarer, at 
han som drengespejder havde lært at være beredt (beridende). 
 
Den næste øl var den færøske Black Sheep. Den var lidt tam sammenlignet med Ohøj fra Broballe. 
 
Jens synes ikke, der er meget øl i flasken. 
 
Hold nu kæft, Connie. 
 
Hvem var Clauses søster? Hun var i hvert fald øjsen ifølge Palle.   
 
Opfølgning på spørgsmålene fra sidste møde. 
Vi blev sandelig fuldtallige og overtallige, da Connie også var med meget af tiden. 
Indflyttergildet hos Jens mangler stadig. Det er ikke glemt. 
Hans Erik kan skaffe en skrårem. Han havde blot glemt det. 
Den sorte kulør i Schwartzbeer stammer fra den brændte malt og ikke fra tilsat farve. 
Togene i Palles mave er forsvunden. 
Vi har under dette møde både fået Påskebryggene fra Jette og FF’erne fra Jens. 
 
Quilmes Argentina’s Favorite Beer blev den næste øl. Meget passende, da den var god til at slukke 
tørsten med. 
 
Dennis havde lange underbukser på, når han kom hjem fra arbejde her i vinter. Når han kom hjem, 
smed han bukserne og beholdt de lange underhylere på. Det samme gjorde jeg, sagde Palle. Jeg 
havde dog ikke været på arbejde. 
 
Preben servede Apostolato cigarer.  
 



Hvorfor fotografere japanerne altid den lille havfrue? Det er fordi, det er en mellemting mellem 
sushi og porno. 
 
Nu fik vi Doppel – Hirsch, som var en elendig øl.  
 
21:58. Hvor er Søren? Er han inde og lege med Connie? Det viste sig, at han var på eBay. Hvad 
pokker. Kan han ikke holde forretninger for sig og ølsmagning for sig? 
 
Så kom Preben slæbende med vægten. Nu skulle der gøres status, da det nu var 3 år siden sidste 
vejning – og der var sket noget især for Bruno og Jens. 
 
 Gammel vægt i kg Ny vægt i kg 
Preben  115 113 
Hans Erik 127 127 
Palle 113 113 
Bruno 128 137 
Søren 97 93 
Jens 94 100 
--------------------------------------------------------------------- 
Samlet vægt 674 683 
 
Jens fik en applaus, da han havde rundet de 100 kg. Hvem husker ikke, dengang han med dåseøl i 
begge hænder ikke engang kunne presse vægten over 90 kg. 
 
Hvor er patienthatten? 
 
Den næstsidste øl var Oak Aged Ale. Ikke dårlig. 
 
23:10. Så kom der ostebord. Hertil Skagen snaps. Hans Erik bryder sig ikke om Skagen snaps, men 
da den nu er gratis, så… 
Vi skåler – Søren i en halv snaps. Hans Erik, Preben og Palle drikker af flasken. 
 
Hans Erik havde fået hikke. Det kurerede Jens ved at give Hans Erik en spiseske fuld sukker + et 
glas vand. Det virkede. Hans Erik hikkede ikke mere.  
 
Vægtmæssig må Jens have taget på, fordi han ikke længere arbejder hos Moos. 
 
Sort fra Randers Bryghus kom på bordet som den sidste øl. Den var god som en stout. 
Nu er det kun Hans Erik, Bo og Preben, som drikker brændevin. 
 
23:58. Nu har Palle også knappet de nye bukser op. 
 
Der høres et eller andet i baggrunden. Det skulle være musik. Hans Erik til Preben: Preben, det har 
aldrig været musik og vil aldrig blive spillet hos mig.  
 
00:30. Bo, Hans Erik og Preben tager lige en snap mere. 
 
01:00. Et dybsindigt spørgsmål: Kan musikken blive bedre digital? 
 
 
 



Som sædvanlig er der åbne spørgsmål, som skal besvares på næste ordinære møde:  
 

- Kom Bruno med til damefrokost? 
- Har vi en checkliste over, hvad vi skal huske til et ølmøde? 
- Mon vi snart får en skrårem? 
- Tyvstarter Palle ølsmagningen om morgenen? 
- Kan vi ikke længere tømme ølflaskerne? 
- Interesserer Søren sig mere for eBay end for ølsmagning? 
- Hvor er patienthatten? 
- Kan musikken blive bedre digital? 

 
Næste ordinære møde er hos Hans Erik 
Fredag den 10. september 2010 kl. 18:30. 
 
 
 
 
Vel mødt. 
P. Nørskov 



Resultater af ølsmagningen den 9. april 2010 
 
 

  Alc. % Bemærkninger 

Tuborg Fine Festival 7,5 0,33 l flaske. Lys, klar øl. Fint skum. Ualmindelig god/fin øl. God at starte med. 

Kylle Kylle fra Tuborg 5,4 0,33 l dåse. Let brunlig. Skum hurtig væk. God, men ikke så god som Fine Festival. 

Fuller’s London Pride 
Outstanding Premium Ale 4,7  0,50 l dåse. Let brunlig, klar øl. God øl, let bitter. Skum varer længe. Den kan vi have mange af. 

Ohøj Broballe Bryghus 5,4 50 år – Bilfærgeforbindelsen Færgen Bitten og de andre skuder fylder rundt.0,50 l flaske. Ufiltreret, mørk øl. Flot skum. 
Den bedste, vi har smagt fra Broballe Bryghus. Mere spræl i øllet end engelsk øl. Eftersmag af engelsk lakrids. OK øl.  

Black Sheep Premium Dark 5,8 0,33 l flaske. Øl fra Færøerne. Mørkebrun. Kun lidt skum. Kan bruges, men tam i forhold til Ohøj. 

Quilmes Argentina’s Favorite 
Beer 4,9 0,33 l flaske. Meget lys og klar. God til at slukke tørsten med. 

Doppel-Hirsch (Der Hirschbrau) 7,2 0,50 l flaske. Ufiltreret, mørkebrun farve. Elendig øl. Ohøj fra Broballe er bedre. Mere eftersmag i Ohøj.  

Fuller’s Brewer’s Reserve no. 1 
Oak Aged Ale  7,7 0,50 l flaske. Flot indpakning. Lys, klar med meget vedvarende skum. Lang vedhængende eftersmag. Ikke dårlig. 

Sort – Randers Bryghus 5,5 0,50 l flaske. Den er sort. Den er go’ som en stout. 

 



 
  Alc. % Links 

Tuborg Fine Festival 7,5 http://www.tuborg.dk 

Kylly Kylly fra Tuborg 5,4 http://www.tuborg.dk 

Fuller’s London Pride 
Outstanding Premium Ale 4,7 http://www.fullers.co.uk/rte.asp?id=47 

http://beeradvocate.com/beer/profile/71/222/?sort=topr&start=30 

Ohøj Broballe Bryghus 5,4 http://www.broballebryghus.dk/bryghus/viewpage.php?page_id=14 
http://www.broballebryghus.dk/bryghus/print.php?type=N&item_id=67 

Black Sheep Premium Dark 5,8 http://www.foroyabjor.dk/index.asp?pID={20C24572-F03E-4802-BF7C-776E3FAADE3D} 

Quilmes Argentina’s Favorite 
Beer 4,9 http://www.cerveceriaymalteriaquilmes.com/index.php?page=nota&id=44# 

http://riverroadbrewery.blogspot.com/2010/07/beer-review-quilmes.html 

Doppel-Hirsch (Der Hirschbrau) 7,2 http://www.hirschbraeu.de/Hirschbraeu_Bier_Vielfalt.html#hirschbraeu 

Fuller’s Brewer’s Reserve no. 1 
Oak Aged Ale 7,7 http://www.fullers.co.uk/rte.asp?id=222 

http://beeradvocate.com/beer/profile/71/47929 

Sort – Randers Bryghus 5,5 http://www.randersbryghus.dk/oellet/ 
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