
Kan øl være kunst 

 

Den 13. maj var 19 medlemmer mødt op vores besøg af Kunstbryggeriet Far og 

Søn. Bo fra bryggeriet var kommet hele vejen fra Svendborg for at fortælle om 

deres øl og historie 

Kunstbryggeriet er næsten 10 år gammel, men har sendt omkring 500 forskellige 

øl på market. Men Bo er ophavsmand bag rigtig mange andre øl også, da han er 

en der eksperimentere meget. Det har betydet han har hjulpet mange andre 

med at udvikle deres øl. 

Det er også på den måde han har kunne få det til at hænge sammen rent 

økonomisk, når man nu gerne vil prøve mange nye ting. 

Bo´s filosofi er at øl er kunst og stiller nogle ham en udfordring med hvad øllen 

skal smage af eller være med, går han hele vejen for at løse det. 

En af de kunst arter han og taget med ind i sine øl er digte. Han har fået Digte 

hvor han så har lavet øl til, lige som de har været med til at holde arrangementer 

med digtelæsning og ølsmagning. Hvilke har udvide både de digtinteresseret og 

øl folkene horisonter. 

I løbet af aften fik vi også en smag på noget af det andet de producer, som de 

kalder FiZZ by BoRino. Det er efter samme metode, som når man brygger 

champagne, men uden alkohol. Det er tænkt som et alternativ til vin, når man 

spiser. 

Mad og øl er en stor det af kunstbryggeriet, og de har således også drevet en 

restaurant, hvor ”Søn” var kokken i køkkenet. Og man serveret menuer 

tilpassede deres øl. Det var heraf FiZZ også sprang ud, da efterspørgslen var det. 
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Det nye de arbejder med er øl under 2,8% for så har man undtaget en masse 

regler om bevilling og skat. Hvilke åbner døren for mange nye steder så som 

pølsevogne og gallerier. 

Det bliver spændene at følge Kunstbryggeriet Far og Søn ud i fremtiden. 

Berliner Weisse m/saltet citron 

 

Alc: 3,2% 

  

Kaffe Stout 

 

Alc: 2,5% 
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FiZZ by BoRino - White 

 

Alc: 0,5% 

  

  

Svendborg Digte "Kölsch" 

 

Alc: 4,7% 

  

  

Farmhouse ale 
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Alc: 7% 

  

  

Saison 

 

Alc: 7% 

  

Barley Wine 
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Alc: 8% 

  

Redwine, cigarettes and Chocolate 

 

Alc: 12,5% 

Stout Agern og Rødel 
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Alc: 12% 

  

Stemnings billeder 
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