
                   

 

Året startede med lidt af et eksperiment, - eller måske en lille nytårsspøg. Vi skulle smage den samme øl MED og 
UDEN alkohol - ENTEN med alkohol - ELLER uden alkohol. Vi har tidligere sammenlignet den frisiske øl, Jever i tre 
udgaver: Fun på 0 %, Light på 2,7 % og Pilseneren på 4,9 %. Her var der ingen tvivl om, hvilken øl, der var bedst og de 
alkoholfrie øl er i stor fremmarch, og de bliver bedre og bedre. Men kan de smagsmæssigt klare sig mod de alkoholiske 
øl?  

Og lad os begynde 2023 med lidt Gruk: 

Jo færre øller der kan bydes – jo mere må hver enkelt nydes. 

Det som gir` øllet charme – er 5 timer hvile og 10 graders varme. 

En varmegrad henad 10 – bør øller opbevares i. 

 

Formanden kunne kl. 19 byde velkommen til 35 deltagere i aftenens smagning, der blev flot dirigeret af 
Svend og Søs, men forinden orienterede Buster om de kommende rejser og formanden henviste til 
Nyhedsbrevet, hvori Ole havde orienteret fyldigt om kommende begivenheder: 

1. * Esbjerg Ølmesse -  

   - Fredag den 27. januar i Blue Water Dokken     

2. * Strong Beer Festival på Fanø Bryghus 

   - Fredag-lørdag den 20. - 21. januar 2023. 

3. * Bad Seed Brewing Tap Take Over på Esbjerg Bryghus 

   - Fredag den 20.  januar 2023. 

4. * Busters Rejser 2023 

   - Tur til Nordfriesland og Husum i bededagsferien 

   - Nyt - Nyt: Syv dages tur til Brügge i juni måned 

5. * FOF og Torben Mathews: Kroatisk Ølsmagning 

   - Onsdag den 3. maj og tirsdag den 23. maj kl. 18.30 på Dr. Louise 

Medlemsmøde tirsdag den 17. januar 
2023 Kl. 19:00 på Dronning Louise 

med temaet  
”Enten – eller ” – ”Med eller uden” 

 
Dagens ret: Burger ”mit das ganze schweinerei” – 
højde 16,4 cm - diameter 11,8 – blev fortæret af 
19 deltagere 

 

 

 



Så overtog Svend og Søs roret og Svend berettede glimrende om dette alkoholfrie øl og dets fortræffeligheder i et 
særdeles velforberedt indlæg og det kommer her: 

 

Men Svend havde virkelig lagt et stort arbejde i at forklare om det alkoholfrie øl så vi går videre i teksten: 

 

 

 

”Og hvad er så lav-alkohol og alkoholfri øl”? Fortsatte Svend: 

 

 



 

Så trækker vi lige vejret og tager en pause med gruk inden vi går videre: 

Som tøj bliver ødelagt af møl – kan solens lys spolere øl. 

Er ølglassets afvask betydningsfuldt? Jo-da man bandlyser sæbe og anvender soda. 

Kun når et ølglas er ordentligt skyllet og renset for fedt – er det lige til Øllet. 

Svend rundede af med følgende information og det skal bemærkes, at vi skam smagte på øllet undervejs. Det 
kommer vi så til om lidt: 

 

 

 

Svend berettede, at fra 2,3 mio. liter alkoholfri øl i 2012 var tallet i 2021 7,2 mio. liter og stadig stigende.  

Og så er vi klar til at se på smageskemaet, hvor der er korte bemærkninger ud for de forskellige øl, men også mere 
fyldigt fra Svend efterfølgende de to kæmpende øl i form af alkohol og alkoholfri: 

 

 

 

 



 

Vi skal selvfølgelig også have Svends information om de enkelte øl, der var sat op mod hinanden: 

 

1. sødlig smag men ikke af rugbrød 
2. bedre smag og bitterhed 

3. smag af rugbrød 

4. bedre smag – men ikke min favorit 

5. god med sødlig smag – men ok 

6. gør sig ikke bemærket - ordinær 

7. sødlig med mystisk hø smag 

8. bør ikke sammenlignes med en 
alkoholfri – den er for god 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Vi nåede så gennem smagningen og efter min personlige opfattelse vandt øl med alkohol, men jeg må erkende, at 
der var et par stykker alkoholfri, der var udmærkede og fortsætter det i den retning, må jeg nok anerkende det 
alkoholfrie øl, men ikke lige nu! 

Så skulle Svend lige til at slutte af med nr. 9, der jo på skemaet var et ?, men han blev lynhurtigt ”kaldt til orden” af 
Søs, for nu skulle der være lodtrækning og det blev der med følgende resultat: 

Nr. 4 Aage – nr. 3 Susanne – nr. 2 Mogens – nr. 1 Finn 

 

Og så sluttede vi smagningen med en St. Bernardus 12 
 – bedre kunne det ikke blive på denne dag. 

Og skal vi så slå fast: 

Hvorfor trykke falske 500 kr. sedler, som er forbudt – når det betaler sig 10 gange så godt at trykke 5000 kr. sedler, og de kan 
aldrig blive forbudt. 

Hvor må man beundre politikerne. De kan somme tider rage os ud af de vanskeligheder, de rager os ind i. 

Minoriteten har altid ret, men det vil aldrig kunne fastslås ved en folkeafstemning. 

Formand Jakob takkede af med rosende ord til Svend og Søs applauderet af ”smagernes” klapsalver og han oplyste, 
at næste måde var et fødselsdagsmøde, hvor foreningen fylder 21 år og dette markeres med en Black Birthday. 

 

 

 

 

Og ikke et øje var 
tørt – tror jeg nok 

eller? 

 

Finn Thor Sørensen 
referent 


