Stensbogaard
Stensbogaard Bryghus ligger på Midtfyn og er et familieejet bryggeri,
opkaldt efter den gård, som ejerne bor på. Selve bryggeriet har til huse i
det gamle mejeri nær gården. Alle opskrifter på de velsmagende dråber
er bryggerens egne, alle øl bliver brygget i bryghusets eget bryggeri, og alt
er baseret på de bedste råvarer. Og der ødsles gerne med råvarerne –
brygmesteren forsøger omhyggeligt at give øllet både sjæl og karakter.
Stensbogaard Bryghus` øl brygges og behandles nænsomt hele processen
igennem. Under rundvisningen fortælles om bryggeriets historie og om
øllets tur fra maltsæk til flaske- og smagningen ledsages af en
gennemgang af forskellige øltyper, ingredienser og brygmetoder. Der er
lagt op til en oplevelse med øllet i fokus.

Coisbo
Coisbo er en passion, en særlig bryggestil, et stilsikkert håndværk, de
allerbedste råvarer, et godt design og en velafbalanceret smag. Coisbo er
til dig!
For Coisbo Beer handler ølbrygning om at give mennesker sanselige
oplevelser, hvor det kan både ses og smages, at vi gør os umage hver
eneste dag. Først da er vi tilfredse!
Coisbo Beer er resultatet af en rejse, der startede hjemme ved køkkenbordet i Morud på Nordfyn, i december 2007, med den første Coisbo
juleøl. I dag brygger Coisbo Beer mere end 10 forskellige øltyper, til flere
lande.

Frejdahl
Sammen med designer og ideskaber Jim Lyngvild har A/S Bryggeriet
Vestfyen skabt en serie øl med respekt for fortiden og mod til at afprøve
nye smagsnuancer, som tilfredsstiller nutidens kræsne øl elskere. For
Frejdahl er meget mere end bare øl på fad og flaske. Det er kærlighed til
håndværket og stolthed til forfædrenes arv, der brygges videre på. Tilsat
økologi, naturlighed og nordiske ingredienser.

Vestfyen bryggeri
Udvikling gennem mere end 130 år
A/S Bryggeriet Vestfyens historie strækker sig over en periode på mere
end 130 år. Bryggeriet startede som et lille, lokalt bryggeri med blot et
par forskellige øl i sortimentet og levede udelukkende af lokalt salg.
Dengang var bryggeriet blot et af mange små, lokale bryggerier i
Danmark. I dag er det et af de få selvstændige bryggerier, der er tilbage.
Bryggeriet har gennem tiderne gennemgået både større og mindre
forandringer og tilpasninger, både hvad angår produkter og materiel. I
1916 skete en af de første og større udvidelser, da bryggeriet blev udvidet
med en mineralvandfabrik.
Bryggeriet holder stadig til i de samme bygninger som dengang, men flere
er kommet til .I dag har vi 25000m2 fordelt på fire selvstændige
tappekolonner og tilhørende lagerhallerpå et samlet grundareal, der
udgør 84000 m2.

UDDRAG AF A/S
BRYGGERIET VESTFYENS
HISTORIE
1885 Møde på Postgården. 232 aktier tegnes, de fleste af lokale borgere.
Bryggeriet er en realitet.
1886 Det første ”Bayerske” øl fra Bryggeriet Vestfyen sendes ud til
forbrugerne.
1894 Den årlige produktion runder, hvad der svarer til 1,9 millioner
grønne standardølflasker.
1899 Bryggeriets første køleanlæg installeres.
1906 Den første Pilsner fra Bryggeriet Vestfyen ser dagens lys.
1916 Aktiekapitalen udvides bryggeriets første mineralvandsfabrik
anlægges.
1955 (ca.) Bryggeriets populære guldøl ”Prins Kristian” lanceres. Prins
Kristian var indtil højkvalitetsølserien
Willemoes kom på markedet halvtreds år senere bryggeriets flagskib og
er naturligvis stadig at finde i den klassiske Vestfyen ølserie.
1960 Bryggeriet har 75-års jubilæum. Det fejres blandt andet med
uddeling af sodavand på lokale skoler.
1975 Det samlede salg er tredoblet i løbet af de seneste 10 år, og en
renovering af bygninger og maskinel er nødvendig for fortsat at kunne
følge med efterspørgslen.
1981 Aktiekapitalen udvides fra 480.000 til 1,6 mio. kr.
1995 Aktiekapitalen udvides igen og bryggeriet udvides kraftigt. En ny
tappekolonne til standard ølflasker (Tap 2) samt nye lagerhaller opføres.
1997 Vestfyen Classic lanceres.

2002 Ny, stor udvidelse. En ny tappekolonne til sodavand (Tap 3) med
tilhørende lagerhaller opføres.
2003 A/S Bryggeriet Vestfyen erhverver Dansk Coladrik A/S og relancerer
den gamle danske cola-darling ”jolly cola”
2004 Den første Willemoes-øl præsenteres på Ølfestivals i København i
maj. I juni kommer Willemoes Ale og Willemoes Stout som de første
Willemoes-varianter på hylderne i Coop.
2006 For første gang kan forbrugerne op mod jul finde årgangsøllen
Willemoes Jul på hylderne i Coop.
2008 Aktiekapitalen udvides med 31,8 mio. kr. Bryggeriet er med til at
markere 200 året for bysbarnet – og navnebror til en velkendt, lokal
ølserie – søhelten Peter Willemoes dødsdag, ved at brygge en særlig øl
”Willemoes 200 år”.
2009 En ny lagerhal på 5000 m2 opføres og en 4.000 m2 stor betonbelagt
gårdsplads med indkørsel fra Skovvej anlægges, så trafikken i gården
ensrettes. Udvidelserne og effektiviseringerne er nødvendige for at kunne
dække den øgede efterspørgsel.
2010 Bryggeriet har 125-års jubilæum. Det fejres med åbent hus med
optræden af Frøbjerg Festspil, Assens Harmoniorkester og Assens
Folkedansere. Desuden lanceres en særlig jubilæumsøl og et særligt tillæg
i Fyens Stiftstidende.
2011 Ny tappekolonne til tapning på dåse installeres (Tap 4), og
yderligere 1.000 m2 lager tilbygges. Samtidig erhverver man også de
gamle Assens Haller.
2013 Bryggeriet lancerer hele to nye specialølserier; Støckel og Vestfyen
Premium. Sidstnævnte skal være med til at understrege A/S Bryggeriet
Vestfyens kunnen inden for øl af høj kvalitet.
2014 Bryggeriets sodavandsproduktion går over til engangsflasker på 50
cl-varianterne. Alle sodavandsetiketter overgår til plastic. Willemoesserien fejrer 10års jubilæum og sender en særlig jubilæumsbryg på
markedet i begrænset antal. I foråret lancerer Willemoes tilmed en
gluten-fri øl; Willemoes Lager Glutenfri. Jolly får nyt ”look” i et
samarbejde med Jim Lyngvild.
2015 Flisfyr sættes i drift som erstatning for olie. Bryggeriet Frejdahl ser
dagens lys.

Indslev
Hvede øl er klassisk belgisk og tysk øl-tradition helt tilbage fra oldtiden.
Og den rette til at indføre den tyske weissbier tradition på Indslev
Bryggeri var Brygmester Stefan Peter Stadler. Han har 30 års erfaring med
hvede øl og kan kunsten at brygge øl for sanserne. Stefan Peter er født og
opvokset i München, hvor han er uddannet Brygmester blandt på
Hofbrauhaus, München. Han har erfaring fra både tyske og danske
bryggerier. Den dygtige, unge brygmester, Torben Steenholdt, kom til i
2011, og sammen udgør de et stærkt team. Torben har tidligere brygget
på Vejle Bryghus og Brøckhouse.
Oplev vores fortolkning af dansk hvede øl håndbrygget efter bayersk
tradition. Vi tror på, at håndbrygget øl smager bedre. Siden begyndelsen
er andre varianter af hvede øl kommet til, og vi har nu fast 8 forskellige
hvede øl i sortiment. Dertil kommer 4 sæsonøl til jul og påske. Hele
brygprocessen styres af menneskehånd, vi kræser om alle detaljer, og
bruger kun de bedste råvarer. Ingen brug af tilsætningsstoffer – kun malt,
humle, gær, vand og enkelte krydderier.
FAMILIETRADITION
I 2006 genåbnede Indslev Bryggeri takket være den unge bryggeriejer,
Anders Busse Rasmussen, og duften af malt og humle er igen tilbage i
Indslev efter en gennemgribende modernisering og renovering.
Anders Busse Rasmussen er ikke hvem som helst. Det var nemlig Anders’
oldefars bror, Frederik Christian Rasmussen, der byggede bryggeriet i
1897. Anders og Frederik har begge læst på Landbohøjskolen, og de er
begge opvokset på den samme gård, som ligger lige ved siden af
bryggeriet.
Indslev bryggeri er det eneste bryggeri i Danmark, der er specialiseret i
brygning af hvede øl. Du fornemmer straks den særlige stemning, når du
besøger vores gamle bryggeri. Den rustikke gulstensbygning er udadtil
bevaret, vi har blot malet det gamle facadeskilt op. Men indadtil er store
dele af de 2.000 m2 lokaler moderniseret og bygget om. Vi har fået god
plads til nye lagertanke og et 2000-liters moderne brygværk. Vi har valgt
gedigent kvalitetsbrygværk fra Kaspar Schulz i Bamberg i Bayern. Kaspar
Schultz er med mere end 325 års erfaring verdens ældste producent af
bryggeriudstyr. Firmaet leverer komplette brygværk og udstyr til
mikrobryggerier over hele verden – det bedste af det bedste.

Ørbæk
Ørbæk bryggeri blev grundlagt i 1906 af familien Madsen i Ørbæk, i vis
ejerskab det var i tre generationer. Bryggeriet blev bygget som et malt 1906og hvidtølsbryggeri 1914. På Fyn blev bryggeriet specielt kendt for dets Stakit
øl, som blev fremstillet af røgmalt fra bryggeriets eget malteri.
Stakit øl var en overgæret, mørk øl, der havde en røget smag. Øllet blev leveret
i femliters flasker, som blev anbragt i tremmekurve af træ – deraf navnet Stakit
øl. I årene indtil 1994 havde bryggeriet skiftende ejere – ejer skiftene skyldes
den stigende konkurrence på øl og sodavand fra større bryggerier. I starten af
90érne blev den daværende ejer nødt til at lukke.
Vi, Niels og Nicolai Rømer, overtog i 1996 Ørbæk bryggeri. Bryggeriet var
intakt; i de smukke, gamle bygninger var der bryghus, tappekolonne og meget
andet. Efter en del renovering af maskinpark og bygninger tog vi atter
bryggeriet i brug. Af respekt for byggeriets historie og sjæl står brygudstyr og
malteri uberørt, og det giver et historisk vingesus, som er med til at fastholde
os ved troen til en traditionsrig og kvalitets produktion.
Vi startede med at producere økologiske sodavand og juice under navnet
NaturFrisk i 1997.
Produkterne kan findes på udvalgte caféer og restauranter. I 2001 følte vi, at
tiden var moden til genoptage ølproduktionen på Ørbæk Bryggeri – en
økologisk ølproduktion. Vores første bryg var på gaden i 2002. (det var en
Brown Ale, som vandt guldmedalje samme år).
Vi ønsker, at Ørbæk Bryggeri skal være kendt som et nyskabende bryggeri, og
derfor udvikler vi konstant nye øltyper. På den måde håber vi at kunne
udbredekendskabet både til de mange smagsvarianter af øl og til
ølbrygningens håndværksmæssige traditioner. Den ældste del af bryggeriet
har en brygkapacitet på 20 hl pr bryg. I årene fra 2002 til 2005 var den årlige
brygkapacitet på cirka 2000 hl.
2005 var et skelsættende år, da vi indviede en ny tilbygning med mere
tidssvarende brygudstyr. Denne del af bryggeriet har en brygkapacitet på 60
hl. Pr bryg, og på trods af bygningens moderne arkitektur harmonere den med
den gamle del af bryggeriet. På den måde har vi efter udsagn fra såvel
medarbejder og besøgene bevaret de smukke rammer for Ørbæk
Bryggeri.Med udvidelsen kan vi nu følge med den stigende efterspørgsel på
vores produkter. Vi ser i dag frem til mange udfordrende år på et dansk
marked, hvor stadig flere micro-bryggerier er med til at skærpe konkurrencen
og interessen for dansk kvalitetsbryg.

Carlsberg / Tuborg
Carlsberg blev grundlagt i 1847 af visionære bygger J.C. Jacobsen, som
dermed lagde grundstenen til en moderne dansk bryggerivirksomhed.
Jacob Christian (J.C.) Jacobsen (1811 - 1887) blev oplært i sin far Chresten
Jacobsens (Nørkjær) bryggeri i Brolæggerstræde, og ved faderens død
overtog han ansvaret for bryggeriet. For at få mere plads og ikke mindst
rent brygvand, flyttede han i 1847 bryggeriet til Valby bakke. Her var der
rigeligt med vand, for det løb ud af skrænten i forbindelse med anlægget
af jernbanen til Roskilde. Således grundlagde J.C. Jacobsen et industrielt
bryggeri, der blev opkaldt efter bryggeriets placering på et "bjerg" og
hans eneste søn Carl: Carlsberg.
Carl Jacobsen (1842 - 1914) blev brygger ligesom sin far og farfar, og i
1880 byggede han sit eget bryggeri ved siden af det, han havde forpagtet
af sin far.
I perioden 1881 - 1886 havde far og søn uoverensstemmelser om blandt
andet produktionsmetoder, hvilket medførte, at Carl Jacobsen i 1882
åbnede et nyt bryggeri under navnet Ny Carlsberg. Samtidig ændrede J.C.
Jacobsen navnet på sit bryggeri til Gamle Carlsberg.
Gennem årene bidrog J.C. Jacobsen og Carl Jacobsen betydeligt til
arkitekturen og kulturlivet i København, herunder blandt andet til
opførelsen af Den Lille Havfrue, Botanisk Have og Ny Carlsberg Glyptotek,
ligesom mange af datidens store danske kunstnere og videnskabsfolk
havde deres daglige gang på Carlsberg.
I 1906 blev J.C. Jacobsen og Carl Jacobsens to bryggerier lagt sammen og
fik navnet Carlsberg Bryggerierne. I 1970 fusionerede Carlsberg med den
største konkurrent Tuborg, og ved udgangen af 2008 flyttede Carlsberg
Bryggerierne hele deres ølproduktionen til Fredericia Bryggeri.Efter 160
år som lukket industrigrund åbnede Carlsberg området for
offentligheden, og siden er danskere og turister fra hele verden strømmet
til for at studere og tage del i historien, arkitekturen - og ikke mindst nyde
de grønne områder.

Albani
Theodor Schiøtz Albanis grundlægger
Ludvig Theodor Schiøtz (1821-1900) blev født på Bognæsgård ved Roskilde og
fik efter sin konfirmation plads som discipel på apoteket i Frederikssund fra
1836. I 1841 fortsatte han uddannelsen på Vajsenhus-apoteket i København,
og i april 1844 fik han eksamen som farmaceut med førstekarakter. I de følgende år arbejdede han på apoteker i hovedstadsområdet – kun afbrudt af
nogle måneders deltagelse i treårskrigen som frivillig.
I 1851 skiftede Th. Schiøtz spor og fik ansættelse som højskolelærer i Rødding,
hvor han underviste i fag som kemi, jordbundslære og zoologi, og hvor han
bl.a. også påbegyndte en planteskole. Efter knap fem år på højskolen vendte
Schiøtz for en kort stund tilbage til farmaciens verden, men fik så arbejde hos
brygger J.C. Jacobsen på det ret ny anlagte bryggeri, Carlsberg, i Valby.
Schiøtz havde ved denne tid også planer om at anlægge et bryggeri i Flensborg,
men i stedet kom han – formentlig gennem sin ven, Odenseapotekeren Gustav
Lotze – i forbindelse med to unge forretningsfolk, der havde planer om at oprette
et
nyt
bryggeri
i
Odense.
Disse to unge forretningsfolk, Edv. Esmann og Johan Frederik Rasmussen, ansatte nu Schiøtz som bryggeriinspektør med tiltræden den 2. april 1859, og den
teknisk kyndige Schiøtz var herefter med til at udforme de konkrete planer for
opførelsen af Albani bryggeriet, der satte produktionen i gang 7. november
samme
år.
I de følgende år frem til 1889 var Th. Schiøtz bryggeriets ubestridte og dygtige
førstemand, og efter omdannelsen af bryggeriet til et aktieselskab i 1868 blev
Schiøtz selv medejer af dette. En del af Schiøtz’ aflønning bestod i en andel af
bryggeriets overskud, og sammen med aktieudbyttet sikrede det ham i de følgende år en stor indkomst. I 1879 var han ligefrem byens største skatteyder
med
en
indkomst
på
omkring
40.000
kr.
Fra 1865 var han medlem af det nyoprettede forskønnelsesudvalg, og han udfoldede også store anstrengelser for at fremme nye plantninger i Fruens Bøge.
Efter hans død hædrede Odense Kommune hans minde ved et rejse en mindesten på Lærkehøj i skoven tæt på Fruens Bøge Station.

Albanis historie
H.C. Andersen, Odenses internationalt kendte bysbarn, var glad for Albani. I et
brev fra et af hans mange ophold i sin fødeby skrev han om bryggeriets produkt: “Jeg kan ikke rose denne øl højt nok.
Den er forfriskende, delikat og stærk. ”Prøv den”
Det var der mange, der gjorde, og det gør man stadig. Fra at være et lokalt
Odense-foretagende er Albani Bryggerierne for længst blevet hele Fyns øl. Og
i dag finder man venner af Albani i alle egne af Danmark, hvor man kan få det
fynske bryg.
En af byens første industrivirksomheder
Eventyret om Albani var begyndt en del år før H.C. Andersen skrev sin rosende
bemærkning. Bryggeriet blev grundlagt af cand.pharm. Theodor Schiøtz i 1859,
og var en af byens første industrivirksomheder. Bryggeriet lå, hvor det stadig
Ligger centralt i Odense. Allerede i 1874 blev en større udvidelse foretaget. I
1891 kom den første flaske øl og dermed behovet for mekaniserede aftapningsanlæg. Det førte til en kraftig udvidelse op imod år 1900.
Ekspansion
Efter århundredeskiftet blev bryggeridriften kraftigt koncentreret, også på Fyn,
hvor Albani i årene frem til 1934 overtog fire andre bryggerier. I 1960’erne og
70’erne blev det til yderligere to opkøb på Fyn. Også uden for landsdelen ekspanderede Albani: I 1956 overtoges Sønderborg Bryghus, i 1986 Bryggeriet
Slotsmøllen i Kolding, i 1996 Mineralvandsfabrikken Baldur i Esbjerg og i 1997
Maribo Bryghus. I 2000 fusionerede Albani Bryggerierne og Bryggerigruppen,
i dag Royal Unibrew.

