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Starttalen ved Tour de Bière 2011
Tak for opfordringen til at sige nogle bevingede ølord i forbindelse med
starten på Tour de Bière 2011. Det gør jeg med stor fornøjelse i min
egenskab af oldermand for Folketingets Øl Laug (FØL). Vi stiftede FØL i
november 2009 fordi vi er mange på Borgen, som gerne vil mødes i fritiden
på tværs af partiskel for at smage på godt øl. Det bliver beslutningerne i
folketingssalen næppe dårligere af….. Og lad mig lige slå fast: I FØL siger vi
ikke nej tak til en god øl, selvom den er gratis ….
Lauget vil desuden gerne sætte fokus på øllet som Danmarks nationaldrik. I
den forbindelse kæmper vi for ligestilling mellem øl og vin – både i Danmark
og i EU. Et vigtigt mål blev nået i foråret, hvor afgiftsmoderationen for øl blev
udbredt til alle mindre bryghuse. Det vil givetvis styrke mangfoldigheden på
det danske ølmarked. Vi er glade for at have et særdeles godt og tæt
samarbejde med Danske Ølentusiaster om at fremme vilkårene for det gode
øl. Vi skal samle kræfterne om det gode øl!
Med hensyn til startstedet for årets Tour de Bière kunne i ikke have
valgt et mere oplagt sted, end det historiske Jelling. Jelling
Monumenterne – de to gravhøje og de berømte runesten med deres
enestående historiske vidnesbyrd og udformning – har gennem
generationer været et symbol for grundlæggelsen af den danske nation.
Her på dette sted blev den danske nation født for mere end 1000 år
siden. Og i Danmarks historie spiller øllet en fremtrædende rolle.
Vi kan helt tilbage til bronzealderen (1300-1000 f.Kr.), finde bevis for
eksistensen af oldtidsøl. I Egtvedpigens grav – ikke langt herfra - har man
fundet resterne af en gæret drik bestående af hvede, tyttebær, mose-porse
og honning, som kan siges at være en tidlig forløber for vore dages øl.
Porsen har givet drikken en snert af aromatisk bitterhed - lige som humlen
gør det i vore dages øl.
I det gamle nordiske heltekvad, Eddaen, omtales øl flere gange blandt andet
af Odin, som gik hårdt til denne drik.
I den sene middelalder, fra år 1200 og op gennem 1600-tallet, havde øllet sin
helt store glansperiode. Her drak børn, unge, voksne og oldinge uanede
mængder øl. Det første, man gjorde efter at have slået øjnene op om
morgenen, var at række ud efter ølkanden ved siden af sengen. Og så gik det
slag i slag.

Man gik ud fra, at ethvert voksent menneske behøvede mindst seks potter
øl om dagen (1 pot = ca. 1 liter)! Mange drak langt mere. Kongens
bøsseskytter havde krav på 10 potter øl om dagen, og eleverne på
latinskolerne 3-4 potter. Som nonne i Maribo Kloster blev man årligt tildelt
14 tønder øl.
Grunden til det store ølforbrug var, at man dengang først og fremmest levede
af kød og fisk, der var saltet ned i tønder, for at det skulle kunne holde sig.
Den salte mad skabte en konstant tørst. Oven i købet spiste man mere
mad dengang, end man har gjort før eller siden. Og alt blev skyllet ned med
øl.
Jo, baseret på historiske fakta kan man roligt slå fast, at øllet er
Danmarks nationaldrik. Og det bør vi naturligvis være opmærksomme på i
vore dage, hvor mangfoldigheden og kvaliteten inden for dansk øl oplever en
storhedstid. Ikke mindst takket være den nødvendige ølrevolution, der blev
starten af Danske Ølentusiaster.
Touren
I skal nu ud på en mere end 600 km lang tur rundt i det smukke danske
landskab. Motion og frisk luft kombineres med snagning på godt øl, hvor i
kommer frem. Dertil kommer godt og hyggeligt samvær. Det er da en genial
kombination ved Tour de Bière. Det skulle ikke undre mig, hvis Tour de Bière
udvikler sig til et internationalt cykelløb, som trækker ølentusiaster fra andre
dele af Europa. I har i hvert fald fordoblet deltagerantallet fra 2010 til 2011.
Jeg kan i øvrigt fortælle, at Tour de Bière 2010 allerede har inspireret til mere
lokale cykelløb efter samme geniale koncept. Herunder har Tange Sø Whisky
og Øl Laug (TAWØL) gennemført en midtjysk version for en uge siden. Det
blev en stor succes.
Årets Tour de Bière starter som nævnt i Kongernes Jelling og slutter i Valby
ved Carlsbergs Elefantport og Husbryggeriet Jacobsen. Undervejs besøger I
mellem 20 og 30 spændende bryghuse, der er klar til at styrke jer med højt
skum og godt øl. Som trafikordfører vil jeg ønske, at I kommer sikkert rundt
på vejene uden for meget slinger i valsen… Men mon ikke det går. I er jo alle
i topform…
Afslutningsvis vil jeg kippe med flaget arrangørerne og deltagerne i årets Tour
de Bière. Tak for jeres engagement og indsats med at sætte positivt fokus på
det gode øl. Vejrguderne er ikke med os i år. Men I er fast besluttede for at
klare strabadserne på vejen frem mod det gode år. Med disse ord ønsker
jeg jer en rigtig GOD TOUR og HØJT SKUM!

