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Lørdag den 27. november 2004 skri-
ver Viborg Stifts Folkeblad redaktør 
Lars Norup i avisen - “Viborg skal da 
ha’ et bryggeri”. 

Videre længere inde i artiklen  
fortsætter Lars Norup, ... “nu har avi-
sen som kulturbærer kastet bolden 
op, er der interesserede personer, der 
ligeledes mener det er en god idé, 
kan de indsende deres kommentarer 
pr. mail til avisen”.

Mandag den 29. november 2004 kan 
man læse denne overskrift på for-
siden af Viborg Stifts Folkeblad. Der 
var så stor tilslutning til Lars Norups 
oplæg, at der var basis for indkaldel-
se til et forberedende møde.

Første møde blev afholdt på Fol-
kebladet og blev en kæmpe succes. 

Kort efter nytår 2004 oplyser ar-
bejdsgruppen, at mulighederne for at 
finde et kapitalgrundlag til etablering 
af et bryggeri i Viborg ikke er til ste-
de. Det skal her indskydes, at der al-
lerede på dette tidspunkt i Danmark 
var opstartet mellem 25-30 micro-
bryggerier rundt om i by og på land.
 
Efter denne udmelding fra arbejds-
gruppen om det manglende kapital-
grundlag til etablering af et bryggeri 
i Viborg ikke var muligt, var der ikke 
mere arbejdsgruppe kunne gøre. 

Der går herefter vel en måned før der 
igen begynder at komme damp under 
kedlen for bryggeritanken i Viborg. 

I maj måned 2005 mødes 5 per-
soner, Mogens Ditlev, Kenneth Mor-
tensen, Leif Sønderby, Peer Holm og 
Henrik Graversen på Naturgas Midt/
Nord i Viborg. 

På eget initiativ danner disse 5 per-
soner en ny “arbejdsgruppe”, der er 
fuldstændig uafhængig af den første 
arbejdsgruppe, der ikke mente det 
var muligt at finde økonomisk grund-
lag for opstart af et bryggeri i Viborg.

Der mødte så mange mennesker op, 
at samtlige tilgængelige stole på re-
daktionen næsten kom i brug. Stem-
ningen blandt de deltagende var så 
stor for at genstarte et bryggeri i Vi-
borg, at det blev besluttet at fortsætte 
sonderingerne og der blev på et ef-
terfølgende møde afholdt i lokalerne 
over det Gamle Messing Jens nedsat 
forskellige arbejdsgrupper.

Den 30. december 2004 mødtes 30-
35 mennesker og der blev diskuteret 

en hel del frem og tilbage om mulig-
hederne for etablering af et bryggeri 
i Viborg. Dette møde mundede ud i 
udformning af nogle ideer til temaer, 
der skulle arbejdes videre med.

Fra arbejdsgruppen var Kim Bach 
bl.a. en på tur til Manchester, Eng-
land for at besigtige bryggerier.

Efter mødet den 30. december 
2004, sker der rent faktisk ikke me-
get mere i sagen før vi kommer hen 
på foråret 2005. 



Det store forkromede bryggeri 
“mit alles” - som det blev udtrykt på 
et af de først afholdte møder - kunne 
der altså ikke skabes kapitalgrund-
lag for i Viborg. I forbindelse med 
de møder den nye arbejdsgruppe af-
holdte, blev der på ganske få møder 
arbejdet frem til et bryggeri på fol-

Ideen med folkeanparter gik ud på, 
at der skulle dannes en forening, hvis 
eneste formål skulle være, efter dan-
nelsen, at lade sig omdanne til et sel-
skab med henblik på opstart af bryg-
gerivirksomhed i Viborg.

Over en meget kort periode på kun 
3-4 uger i maj/juni måned 2005, ud-
arbejdede arbejdsgruppen oplæg til 
vedtægter samt et idégrundlag og fik 
også indkaldt til en stiftende general-
forsamling, der afholdtes på Naturgas 
Midt/Nord i starten juni måned. 

I arbejdsgruppen var der enighed 
om at få stiftet foreningen inden hele 
Viborg gik på sommerferie i 2005.

Til den stiftende generalforsamling 
torsdag den 9 juni 2005 mødte 51 
personer op på Naturgas Midt/Nord. 
Efter en grundig orientering til de 
fremmødte om hvad der lå bag tanken 
med dannelsen af foreningen og hvad 
dens formål skulle være, gik alle de 
fremmødte ind for ideen og støttede 
op om stiftelsen af Viborg Bryggeri-
forening. 

På den stiftende generalforsamling 

keanparter. Når kapitaltanken ikke 
kunne rejse midler, var dette måske 
vejen frem for at Viborg igen kunne 
kalde sig en bryggeriby. Ideen skulle 
i hvert fald afprøves. Det var i hvert 
fald arbejdsgruppens konklussion, at 
det var besværet værd at undersøge 
mulighederne.

blev der blandt de 51 fremmødte 
udpeget en bestyrelse på 6 personer. 
Den ny bestyrelse fik til opgave at ar-
bejde videre med omdannelsen af Vi-
borg Bryggeriforening til et selskab 
var: Leif Sønderby, Jørgen Kalhave, 
Henrik Graversen, Klavs Villemose, 
Frank Nørskov og Peer Holm.

Hvad der ikke var lykkedes for den 
første arbejdsgruppe, skulle senere 
vise sig at lykkes med folkebryggeri-
tanken.

Det viste sig meget hurtigt, at om-
danne en forening til et selskab ville 
blive for tungt og besværligt en stør-
relse at arbejde med fremover. I ste-
det foreslog vor advokat, at bestyrel-
sen for Viborg Bryggeriforening selv 
dannede selskabet, for på et senere 
tidspunkt at udbyde anparter til inte-
resserede borgere i Viborg.

Den 24. august 2005 blev Viborg 
Bryghus ApS dannet på Advokathu-
set i Viborg af Leif Sønderby, Jørgen 
Kalhave, Henrik Graversen, Klavs 



Villemose, Frank Nørskov og Peer 
Holm ved at disse 6 personer tilsam-
men indskød anpartskapitalen på 
125.000 kr. 

Peer Holm blev udpeget af besty-
relsen som anpartsselskabets første 
formand. Leif Sønderby blev ansat 
som direktør og Henrik Graversen 
som brygmester.

Da selskabsdannelsen var på plads, 
skulle der findes et egnet sted, der ville 
gøre det muligt at brygge noget rigtigt 
godt øl. Beliggenheden skulle gerne 
være centralt i Viborg, allerhelst i cen-

trum på en af byens mange pladser.

Ideen bag et microbryggeri var, at 
produktionen ikke skulle være meget 
større end 30-40.000 liter pr. år. Det 
var en overskuelig produktionsstør-
relse for en brygger med hjælp fra 
enkelte frivillige hjælpere. Der skulle 
kun brygges 1-2 gange om ugen á 
400 liter. 

Det skulle vise sig ikke at være så 
lige til at finde et egnet lokale i Vi-
borg midtby, der egnede sig til bryg-
geri-virksomhed. 

Folkebladets gamle bygning var 
tidligere blevet besigtiget og betrag-
tet som et ideelt sted for et bryggeri, 
der kunne det ikke blive. Bygningen 
skulle anvendes til andet formål. 

Pumpehuset ved Søndermølle, 
kunne det heller ikke blive, det kom-
mende bryggeri var ikke en forening, 
men et selskab, som det blev formu-
leret fra Pumpehusets side. 

Kantinen på den gamle kasserne 
var også på banen, men den skulle 
lige ledes anvendes til andet formål.

Brygger Bauer var oppe at vende, 
men blev fravalgt på grund af husleje-
størrelsen og adgangsforholdene var 
ikke særlig hensigtsmæssige. Det 
ville ellers have været et spændende 
sted at starte et bryggeri op. 

Det endte altså med at blive i Gal-
leri NBs gamle lokaler i Sorte Brødre 
Kirke Stræde i “Det Gamle Pakhus” 
- overfor Sorte Brødre Kirke.

“Det Gamle Pakhus”, hvor Galleri 
NB stod for udflytning. På et møde 
afholdt med Viborg Kommune i form 
af Mogens Rohrberg på Viborg Bibli-
otek fandt enderne sammen og besty-
relsen lejede lokalerne af Finn Bach, 
frem for en bølge-lagerhal placeret 

ude i industrikvarteret i vestbyen. 
I bygningen var der mulighed for 

på 1. salen, at indrette et show-room 
og salgslokale.

Indflytningen i “Det Gamle Pakhus” 
skete i starten af november måned 
2005 med overtagelse pr. 1. februar 
2006. Herefter startede et større om-
bygnings- og indretningsarbejde af 
lokalerne. 

Da lokalerne i “Det Gamle Pak-
hus” ikke muliggjorde placering af 
et færdigfremstillet bryggerianlæg, 
måtte alt bygges op fra bunden. 
Flaskningsmaskinen blev dog ind-
købt færdigfremstillet i Slovakiet. 

Gasopvarmning blev valgt til pro-
duktionen. Gas gav en hurtigere op-



varmning og mere konstant varme 
under produktionen og skulle det vise 
senere, også en mere fyldig smag i 
produkterne.

Havde igangsætterne af bryggeriet på 
dette tidspunkt haft mulighed for at 
kigge lidt ind i fremtiden, ville pak-
hus løsningen nok aldrig være kom-
met på tale. Ingen af initiativtagerne 
kunne vide at godt 3.400 personer se-
nere i november-december 2005 tog 
imod indbydelsen til at blive anparts-
havere i Viborg Bryghus ApS.

Inden lokaleproblemerne var helt 
løst løst, fik bestyrelsen et kølerum 
foræret. Frivillige hjalp med nedtag-
ning og senere med at genopbygge 
kølerummene i produktionslokalet. 

Gamle indkøbte lagertanke fra 
England blev ombygget til mæske- 
og kogekar og resten anvendt til la-
gertanke.

Indtil ombygningen var tilende-
bragt og indflytning kunne ske, var 
der blevet stillet bryggeriet et større 
lagerlokale i sydbyen til rådighed, 
hvor brygmesterens testbrygning 
foregik.

Myndighederne ville selvfølgelig 

Den 11. maj 2006 åbnede Viborg 
Bryghus officielt for viborgensere og 
andet godt folk ved at redaktør Lars 
Norup og folketingsmedlem Christi-
an Pihl Lorentzen klippede den røde 
snor over til indgangen.

også have en finger med i spillet. 
Før samtlige godkendelser var på 

plads, måtte der ikke leveres en ene-
ste dråbe øl ud af huset til videresalg. 

Med rigtig mange gode menne-
skers frivillige hjælp lykkedes det, at 
få lokalerne indrettet til et bryggeri.

Omkring midten af november 
2005 var papirarbejdet færdiggjort 
og udstedelse af anpartsbeviser klar 
til introduktion for mulige Viborg-
investorer. 

Bestyrelsens forhåbninger med 
anpartsudvidelsen gik på 700-1.000 
anparter á 1.000 kr, hvilket ville være 
flot og samtidig give mulighed for 
at igangsætte projektet. Vor revisor 
mente det var for lavt sat. Revisoren 
foreslog i stedet, bestyrelsen udbød 
op til 5000 anparter á 1.000 kr.

Da tegningsperioden udløb hen 
mod jul 2005, stod Viborg Bryghus 
pludselig med 3.663 nye anpartsha-
vere, fordelt på godt 3.400 personer, 
hvilket var en meget overvældende 
tilslutning fra Viborg by og omegn.

... og med lidt god ret kan det ef-
terfølgende godt udtrykkes, Viborg 
fik sit bryggeri, men i form af et “fol-
kebryggeri”.

På dette tidspunkt var der gået 
omkring 18 måneder siden Lars No-
rup og Folkebladet havde haft denne 
overskrift på forsiden af den lokale 
avis:

Viborg Bryghus ApS’ første generalforsamling blev afholdt sidste fre-
dag i april 2007, hvor ca. 1.100 anpartshavere havde indfundet sig i 
Tinghallen, Viborg.


