
I øllets fodspor inden for Københavns volde 
Skrevet af Allan Henriksen og ;Artin N. Diedrichsen (5252) 
 

 
 
På en herlig sensommerafteni slut august havde lokalafdelingen København Nord planlagt en 
vandring i øllets tegn inden for Københavns volde.  
Det lokale medlem Allan Henriksen, som har en baggrund som historiker, stod for turens afvikling. 
 

Turen påbegyndt i familien Jacobsens gamle bryggergård i Brolæggerstræde 5. 
Det nærmeste, man kan komme et dansk Øl-Mekka.  
Ny Carlsbergfondet havde beredvilligt givet adgang til gården, hvor Klara Pagh 
fra Fonden gav en interessant indføring i bygningernes historie. 
De blev et center for videnskabeliggørelsen af dansk ølbrygning, og dermed 
det, der med rette kan kaldes den danske ølrevolution. 
Her blev termometret anvendt i brygningen for første gang af den noget 
oversete stamfader Kresten Jacobsen. Han, der var en indvandret bondedreng 
fra Vendsyssel, følger H.C. Ørsteds videnskabelige forelæsninger i 
Studiestræde og bliver en overgang også direktør og medejer af Kgs. Bryghus, 
der havde til huse i Chr. den VI’s gamle bygning med det største tegltag i 
Nordeuropa. 

 
Brolæggerstræde 5, som nu huser Carlsbergfonden i de nænsom restaurerede bygning, der fremstår 
som en uberørt tidslomme.  
Dette bevirkede også at gården udgjorde af gode grunde en vigtig ramme for TV-serien Bryggeren. 
 
Efter en velkomstøl i gården slentrede deltagerne rundt i middelalderbyens kerne og foretog talrige 
nedslag i dens ølhistorie. Den rækker lige så langt tilbage som byen selv. 
  



Turen førte forbi gamle aftrædelsessteder, beverdinger, bryggergårde og klostre, som København 
er så rig på. 

 
 Talrige finurlige og tankevækkende aspekter af øllets københavnske fortid blev inddraget. 
Øl var alene på grund af vandkvaliteten en livsnødvendighed og blev drukket i store mængder. 
Under Chr. den 4. var der 114 bryggerier til byens godt 30.000 indbyggere. Alene i Sankt Peders 
Stræde lå der 23.  
Bryggerne var statelige folk og engang sammen med guldsmedene eneste lav med repræsentanter i 
byrådet. 
 
Turen blev afsluttet med en ølsmagning og en burger på BrewPub. Det i dag eneste fungerende 
bryggeri inden for byens gamle volde. 
 


