
Ølets venner | seg bekjenner
til det edle bygg,
maltet, knust og blandet,
varmet opp og vannet,
silt fra mesken | humle-væsken
gjæres fram til brygg!

Hist i tiden | lenge siden,
brygget man sitt øl,
ofret til det høye
(kan det vær` så nøye?).
Noas sønner | lastet tønner
på det minste føll!

Håkon Gode* | ga sin ode
til sitt ætteblod:
Hver og en skal brygge,
verne og betrygge
gamle seder | det gir heder!
Akk hvor han var god!

Renhetsloven* | streng fra oven,
hertug Wilhelms mål,
gitt i femten-seksten,
hold den høyt, ja reis den!
Den som fusker | unnalusker
unnes ingen skål!

Hver en dråpe | trygger håpet,
står som garanti:
Man skal være sikker
også når man drikker!
Dråpen styrker | løfter, dyrker
øl som poesi!

Se det skummer! | Glasset rommer
visdom og kultur
fylt på fat og flasker
i Berlin og Asker!
Vyer, drømmer | liflig strømmer
i vår sjels natur!

Hev ditt beger | samstunds-jeger,
hånd og ånd forent!
Fest ditt grep om hanken,
det foredler tanken!
Ikke dvel, nei | ølet er deg
simpelthen fortjent!

* I hans kongetid
ca. 933-961 var det
norsk lov om at
man skulle brygge
øl på gardene

DRÅPER I BETYDNINGEN KVAD
SOM HYLLER SINE INSPIRATORER

Ølbrygging har alltid vært underlagt lover og reguleringer.
Allerede Babylonerne hadde strenge straffer som å drukne
bryggeren i hans eget øl hvis det var blandet ut med vann.

Skrevet etter å ha opplevd OKTOBERFEST München 1993.
Der gikk barmfagre damer rundt fire hellitere i hver hånd.
Damene var solide og tillot ingen tafsing.

Jobbet da for et firma som leverte maskiner og prosess-
løsninger til drikkevareindustrien  >  firmabrosjyre med
poetisk innslag, ett vers på hver side.

Melodi: Gubben Noa

* Den påbød i
1516 at øl kun
skal brygges av
byggmalt, humle
og vann.

Humlekonglene
er viktige, det er
hunnblomstene
sm brukes!

ØL-DRÅPER
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BARTEVASKER

En gatetegner i München
gjorde portrettet i 1993 ...
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