Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster

Odense den 20. marts 2010

Danske Ølentusiaster har udnævnt Brygmester Peter Klemensen til Æresmedlem

På Danske Ølentusiasters Generalforsamling på Dalum Landbrugsskole i Odense den 20. marts
udnævnte foreningen sit kun andet æresmedlem. Hæderen gik til Brygmester Peter Klemensen,
der gennem de seneste mange år har været brygmester på Thisted Bryghus.
I begrundelsen for udnævnelsen blev det blandt andet fremhævet, at Peter Klemensen i næsten en
menneskealder har arbejdet for og med det gode øl. Med en baggrund som farmaceut blev Peter
Klemensen uddannet brygmester, og har inden årene på Thisted Bryghus også brygget øl på
Carlsberg og på Bryggeriet Vestfyen. Det var derfor med en solid erfaring som brygger han gik ind
til jobbet på Thisted Bryghus.
Og der er kommet mange forskellige og imponerende øl ud af karrieren. Før ”ølrevolutionens”
begyndelse for godt 10 år siden, var det nok mest i Thy disse øl var kendt, men sådan er det
bestemt ikke mere. Ikke bare ølentusiaster kender til Peter Klemensen og Thisted Bryghus, rigtigt
mange ”helt almindelige” danskere ved at øllet fra Thisted Bryghus er værd at gå efter. Og det
skyldes ikke mindst Peter Klemensen. I mange år var den mest kendte af hans øl den kraftige
Limfjordsporter, ligesom en guldøl krydret med porse – Porse Guld - også længe har været kendt
og afholdt, men det er også værd at bemærke at Peter Klemensen stod bag de første danske
økologiske øl.
I de senere år har Peter Klemensen kastet sig ud i eksperimenter med ølbrygningen, og et af de
nye og spændende tiltag er ”stenøl”, øl hvor der i brygprocessen bliver nedsænket en lavasten
varmet op til 800 grader i urten.
Som sin ”afskedssalut” til Thisted bryghus, bryggede Peter Klemensen endnu en stenøl – en porter
kaldet Ronkedor – måske med en vis selvironi.
Om Ronkedoren har Peter Klemensen sagt: ”Jeg har givet den sidste øl og det er i form af en
overgæret porter, som jeg har kaldt Ronkedoren. Ronkedoren er jo en gammel hanelefant, der
vandrer ud på savannen, når der kommer en ny, yngre elefant til.”
I sin tale, til det nye æresmedlem, sagde daværende landsformand Anne-Mette Meyer Pedersen:
Det er ikke altid at du, Peter, har været 100 % enig med Danske Ølentusiaster om hvilken vej vi
skulle gå, men vi har aldrig været i tvivl om at du mener at Danske Ølentusiaster har sin
berettigelse og du har altid bakket op om foreningen og vores arrangementer. Det er derfor en stor
glæde for mig at kunne udnævne Danske Ølentusiasters andet æresmedlem.
Peter Klemensen blev hyldet med stående ovationer fra samtlige deltagere på Danske
Ølentusiasters Generalforsamling. Der var ingen tvivl om at alle bifaldt udnævnelsen.
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Yderligere oplysninger ved henvendelse
Danske Ølentusiasters Pressekontakt
Anne-Mette Meyer Pedersen
via presse@ale.dk eller på tlf. 61 30 17 62

Peter Klemensen

Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har over 9.000 medlemmer fordelt på 53 lokalafdelinger over hele landet. Vi arbejder
for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, oplyser og skaber debat om øl, støtter og
stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager
forbrugernes interesser.
Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems Kontaktudvalg samt
i European Beer Consumers Union (EBCU). Endvidere udgiver vi Danmarks største magasin om
øl, ØLentusiasteN. Læs mere på ale.dk.
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