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Tak til Karlsen for ordet. Selvom jeg kun i få dage har haft kendskab til ”prioritet no. 1” på 

Karlsens locations liste, så må jeg sige, at vi her har fat i en mulighed der, hvis den kommer 

til at blive realiseret, kan komme til at gøre en verden til forskel for Viborg Bryghus. Jeg er 

sikker på, at vi i de lokaler kan etablere et moderne bryggeri, som fra mange parter i 

branchen, vil blive set på med misundelse, og som man, ikke mindst i Viborg by, vil se på 

med stor stolthed. 

Hvis vi går et år tilbage, havde vi jo alle sammen håbet på, at I anpartshavere allerede i dag 

kunne få lov til at smage på noget øl der var brygget og tappet på vores helt nye bryganlæg 

i Viborg. Desværre blev det ikke sådan, men af den grund skal I nu ikke snydes for noget 

godt øl brygget i Viborg her til generalforsamlingen.  

 For 5 uger siden afholdt vi derfor et øl valg på Facebook. Jeg fremlagde ide og beskrivelse 

af 3 meget forskellige øl, hvoraf en af dem skulle brygges på det gamle bryganlæg i 

Sortebrødre Kirkestræde og præsenteres på generalforsamlingen her i aften. Vores 

Facebook venner kunne stemme på hvilken en af 3 øl de helst så mig brygge.  

Resultatet af afstemningen blev et meget tæt løb mellem en American Pale Ale brygget 

med Jasmin te og en røget undergæret porter. Sidstnævnte fik en kneben førsteplads, og 

den har vi på hanen i aften. Husk at hente en smagsprøve i baren, hvis I ikke allerede har 

gjort det. 

Et nærliggende spørgsmål ville være, om det er en kopi af Limfjords porteren, som jeg har 

haft ansvaret for igennem 8 år på Thisted Bryghus. Det er det ikke! Faktisk kan jeg ærligt 

sige, at der ikke er en eneste ingrediens der er identisk i de to opskrifter, selvom de 

grundlæggende smagselementer er de samme - røg, ristet malt og lakrids.  

Men nok om Limfjords porter, jeg er faktisk rigtig glad for resultatet. Den nye Viborg Porter 

lever efter min mening fuldt op til standarden fra dens berømte forfædre, Wibroe Porter, 

Gl. Carlsberg Porter og Limfjords porter, og jeg tror på, at det er den første af en række nye 

øl, der har potentiale til at understøtte alt det vi har snakket om i dag. 

Jeg har i øvrigt også brygget den nye Pale Ale med Jasmin te – den kan i glæde jer til at 

smage enten på Ølfestival i København til maj, eller lige derefter på hanerne i Bryggerstuen. 

De to øl kommer selvfølgelig også på flaske i løbet af de næste måneder. 

Inden jeg slipper jer helt, vil jeg også lige reklamere for et rigtig godt tilbud om at få noget 

godt Viborg øl med hjem:  

Vi har nogle få Stjernestund og Påske Bocken tilbage, så køb en kasse af dem eller en kasse 

Mageløs Hvede med hjem til en god pris – dejlig forårs/sommer øl til en god pris, og så er 

det en god måde at hjælpe os frem til realiseringen af det nye projekt. SKÅL! 

 

 


