
Møde den 12. september 2014. 
 
Deltagere:  Alle 
 
Bruno havde en flot ankomst på knallert. 
 
Efter de indledende spøgefuldheder og en prioritering af øllene, kom den første øl Praha Svetly 
Lesak på bordet. Dem kan vi egentlig drikke en masse af. Saut. 
 
Hvad? Der er hår på Palles øl. Det må være Lindas. Nej, det er fra en klud, siger Jens. Nåh, hvor har 
kluden været sidst? 
 
Nu blev der serveret smørrebrød, som Jens havde sørget for leveret fra Thomas i Langesø. 
 
Bruno drak ikke øl i hele 2 dage i sommerferien. Meget alvorlig sygdom. 
 
Hans Erik går i sko, der ligner en røv at skide i. Hans Erik skifter sko. 
 
Så kom Ildebrand Oluf Høstøl på bordet. Lugter som en septiktank, der ikke har været åbnet i 
mange år. Efter 5 stk. har man fået nok. 
 
19:20. Bruno er ude at se efter brønddæksler. Han kan tage et med hjem på knallerten. 
 
Der er ingen cigarer i Fakta. 
 
Svar på spørgsmål fra sidste møde: 
  Jens var ikke med til det sidste møde. 
  Bruno kommer sandsynligvis ikke ned på 100 kg inden han bliver 60. 
  Vi får skam prioriteret øllene. 
 
Jens åbner en dåse med cigarer, lighter m.m., som var til overs fra sidste ølmøde, han holdte for 3 år 
siden. 
Bruno tog en cigar i hylster. Han åbnede hylstret og fandt, at der kun var skoddet fra en cigar. 
Nej, den har jeg gemt i 3 år, siger Jens. Det kan ikke passe. Kan det være knægten, der har røget den 
derhjemme? 
 
Nu fik vi Andetræk Hunters Brown Ale. Den er god. 
 
Jeg har været udsat for den værste oplevelse nogensinde, siger Palle. 
Bruno: Har du mødt din svigermor? 
Nej, jeg er blevet undersøgt for prostata kræft – fingeren op i røven. 
 
Søren kommer med friske cigarer. 
 
Jens skal på værksted med den ene Berlingo. Den har fået en forsikringsskade. Linda kørte. 
 
Skovlyst – Dobbelbock kom på bordet. Skal behandles med respekt. Kun 1 øl. 
 
20:30 Hans Erik spørger, hvad er klokken?    
 
Willemoes Jubilæumsbryg kom på bordet. En god øl, men i begrænset omfang. 
 
 



 
Som dessert kom der brødtort. Linda havde lavet kagen og på 
kagen havde hun skrevet Als Nørherred Ølnyder Laugh. 
Er der abrikos marmelade i, spørger Palle. 
Nej, det er ren marmelade, siger Jens. 
Palle spiser kun et par skefulde. Det smager godt, men spiser 
alligevel ikke mere. 
Nu brummer Palle igen. 
 
Jens er kun 44 år. 
Jens er gået død. 
 
Palle lægger ikke skjul på, at han har været til rektal 
undersøgelse hos en tysker med hænder, der minder om en ko 
bondes. 
 
Palle mangler et nyt glas. Glasset til ølsmagningen er revnet fra hank til top. 
 
Sidste øl var Esrum Kloster, der trods navnet var en god øl. 
 
22:45. Preben serverer en ekstra øl Gambrinus Light. 0,33 l flaske 9,6 %.  
 
Vi må nok sige, at Palles undersøgelse har givet resultat i megen brummen. 
 
23:15. Jens har endnu ikke drukket de sidste øl.  
Hans Erik drak Sørens Gambrinus. 
Bruno drak Jens Gambrinus. 
 
23:55. Hatten er drejet på Palle. 
00:05. Søren går skævt og er træt. 
 
00:25. Søren og Palle bliver hentet. 
 
00:55. Hans Erik fik hikke. 
 
01:23. Vi hæver mødet. 
 
 
Igen er der nogle åbne spørgsmål, som skal besvares på næste ordinære ølmøde: 
 

- Ryger knægten hjemme hos Jens cigarer? 
- Hvad er forskellen på abrikos marmelade og ren marmelade? 
- Kan vi få flere ølglas? 

 
 
Næste møde er hos Søren den 13. marts kl. 18:00 
 
Vel mødt 
P. Nørskov 
 
 
 
 



Resultater af ølsmagningen den 12. september 2015 
 

  Alc. % Bemærkninger 

Praha, Svetly Lezak 4,4 0,50 l dåse. Tjekkisk. Lys øl, skum hurtig væk. Let bitter. Dem kan vi drikke en masse af. Saut (hel sikkert). 

Ildebrand – Oluf Høstøl 4,8 0,50 l flaske. Ufiltreret, brun, flot skum. Let bitter. Ikke en ildebrand. Vi har fået meget, der har været værre. Snært af 
IPA. Efter 5 stk. har man fået nok.  

Andetræk Hunters Brown Ale 5,6 0,50 l flaske. Mørkebrun, flot skum. Det er en fin ale. Den er god. 

Skovlyst Dobbelbock 7,5 0,50 l flaske. Mørk, ufiltreret. Skummer fint, men hurtig væk. Sødlig. Skal behandles med respekt. Kun 1 øl. 

Willemoes Jubilæumsbryg 
Imperial Brown Ale 7,0 0,66 l flaske. Mørk, højt flot skum. Blød, karamelagtig. Typisk som en engelsk ale. En god øl, men i begrænset 

omfang. 

Esrum Kloster 7,5 0,50 l flaske. Ufiltreret, højt flot skum. God øl. 

 
 

  Alc. % Links 

Praha, Svetly Lezak 4,4 http://www.oeldatabasen.dk/index.php?nav=showbeer&id=1779 

Ildebrand – Oluf Høstøl 4,8 http://www.svanekebryghus.dk/bryggeri/ 

Andetræk Hunters Brown Ale 5,6 http://www.ratebeer.com/beer/de-jyske-bryghuse-ande-traek-hunters-brown-ale/304454/ 

Skovlyst Dobbelbock 7,5 http://www.bryggeriskovlyst.dk/production/sortiment/limited-edition-doppelbock 

Willemoes Jubilæumsbryg 
Imperial Brown Ale 7,7 http://www.bryggeriet-vestfyen.dk/product_categories/willemoes/ 

Esrum Kloster 7,5 http://www.esrum.dk/butik/ 
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