
      

 

Sådan lød den lidt kryptiSke indbydelSeStekSt: 

Sorte øl er ikke uden grund populære blandt ølentusiaster. Og selvom solen skinner og 
foråret er ved at være på vej, går vi ikke af vejen for en lækker mørk øl. Medlemsmødet har 
titlen: "Porter - med og uden". Jeg afslører ikke her, hvad der ligger i denne titel, men jeg 
kan afsløre, at det bliver en lidt anderledes porter-smagning, dog uden at gå på kompromis 
med den velsmagende mørke øl. 

 

 

 

 

Formanden bød velkommen præcist kl. 19 til de 33 fremmødte med følgende informationer: 

 Esbjerg Bryghus afholder smagning med Kingspot torsdag den 17. marts – der vil fremover ske en 
koordination således, at man ikke rammer ind i andres arrangementer 

 Ølmærket blev uddelt og heri deltog 6 personer på rundturen til Fanø Bryghus – Esbjerg Bryghus 
– Sigma – Street Food – Dronning Louise ved øl somalier. 

 Menu i Hjerting har udvidet kraftigt med nye øl. I øvrigt vil en smagning finde sted her.  
 Nyhedsbrevene og gamle referater skulle nu være tilgængelige på den nye hjemmeside.  

Ordet blev herefter givet til Svend, der samen med Søs stod for aftenens smagning. 

     

Svend: ”Aftenens smagning er ”half and half”, hvilket betyder, at vi skal smage 8 porter/stout og en 
blande Urquell i efter den mængde vi selv synes eller også bare drikke den ved siden af. Man kan blande 
som man vil for der er Uquell pilsner nok”. 

Medens Svend på superb vis fortalte om øllet suste Søs rundt og servicerede. Stor ros til begge. 

Medlemsmøde den 15. marts 
2022 kl. 19:00 på Dronning 

Louise  

 Men lad os begynde på traditionel vis, nemlig med aftenens menu: Oksefilet med røsti kartofler 
med ost og panderistede grøntsager samt en sovs lavet med  

19 personer deltog i spisningen   



  

Under sådan en smagning kommer der mange ”intelligente” indlæg. Således en diskussion om den 
ældste brygger i Danmark, hvor forslaget blev Grauballe manden sammen med Mosekonen. 

I en snak om Halsnæs Bryggeri i Hundested var det spørgsmålet om, hvor mange øl man bryggede og her 
mente formanden ”en hals snes stykker”.  

Humøret var højt og blev ikke mindre som smagningen skred frem: 

 

Svend bemærkede, at man kunne opdele smagningen således, at de først 4 var de større og mere 
kommercielle bryghuse medens de sidste 4 var mere lokalt præget. 

  

Og så over til informationerne om smagningen! 

 

 

Sortimentet linet op fra venstre mod højre - Urquell er lige 
smuttet foran til venstre. 



 



 



 

Og så var der lige de tre spørgsmål. 

1. Hvornår blev Wibro Porter taget af markedet?  2002 

2. Hvornår lukkede Urban i Ålborg?   1986 

3. Hvor langt nede hentes vandet til Duchesse de Bourgogne? 172 m 

Vinder blev: 

1. formanden 

2. referenten 

3. Knud Sejer Jørgensen 

      Finn Thor Sørensen, referent 


