
"Dette vil vi ikke gå glip af"                       lørdag den 25. september 2010 

 
Ølelskere fra nær og fjern i Bodegraven. 
 

Bodegraven* Omkring 800 ølfans fra hele verden samledes i går i bryggeri De 
Molen på Overtocht i Bodegraven til den 2. 'Borefts Øl Festival'. Bert Woudenberg 
  

"Jeg tror ikke at man i Bodegraven er klar over at vi er verdensberømte." siger John 
Brus fra bryggeri De Molen. "Jeg har allerede snakket med amerikanere, englændere, 
belgiere, tyskere og en person fra Israel. De er her selvfølgelig begge dage." 
Tidligt på eftermiddagen er bordene omkring kornmøllen Arkduif (1697) næsten alle 
optaget. Ølelskere har et prøveglas med specieløl fra én af de 10 repræsenterede 
bryggerier fra Belgien, Danmark, Tyskland, England, Italien, Norge, Sverige og vores 
eget land i hånden. 
John Brus: "Sidste år blev vi valgt som Europas bedste bryggeri. Derfor har vi kun 
inviteret de bedste små byggerier til denne festival. Her findes nu for første gang 
Marble Brewery fra det engelske Manchester. Det er umuligt at få deres øl hos os. 
Alice van der Kuijl fra De Bierkoning i Amsterdam synes det er en selvfølge at hun er 
tilstede i Bodegraven. "Dette vil vi ikke gå glip af, da bryggeri De 
Molen experimenterer, de er egensindige og gør specielle ting. Vi har talt dagene op 
til festivalen," siger hun. Selv laver hun gerne mad med øl. Hendes kollega Ton Zijp: 
"Dette er den mest specielle festival, som vi har lige nu. Selvom øl er internatinal, 
mener jeg at Danmark og Amerika er de mest toneangivende. Der er et større udvalg 
der. De har ikke kun pilsnere, men også øl med frugt, chocolade, fløde, whisky og 
cognac." 
Overfor hinanden er bryggere lige så nysgerrige som deres fans. "Midtfyns Bryghus 
fra Danmark kommer her med en ny øl, som de har anvendt skandinavisk snustobak 
til," siger John Brus. 
I butikken ved De Molen kan der vælges mellem 350 øl og selv har han smagt mere 
end 5.000 øl i sit liv. Den dunkleste øl på festivalen indeholder 27 procent alkohol. 
"Den eksploderer i munden på en, man smager kun alkohol," reagerer John Brus efter 
2 slurke. "Vi har spurgt bryggerne om også at medbringe øl med en alkoholprocent på 
under 6 til 8, for at vise at der findes gode øl uden for meget alkohol." 
Ifølge John Brus er de hollandske specialøl stærk inspireret af de belgiske. "I 80-
erne var ølkulturen her næsten uddøet. Så startede et par små bryggerier med at 
brygge andre øl." 
 


