
I øllets fodspor 
 

Seniorsektion Øst inviterer til byvandring med Allan Mylius Thomsen 
 

Tirsdag den 15. september 2020 og torsdag den 24. september 2020. 
Mødetid og sted: Kl. 10:45 på Gråbrødre Torv. 
 
Den 15. er udsolgt og Allan Mylius har afmeldt den 17. pga. møde i Københavns 
Borgerrepræsentation. Turen er flyttet til 24. september hvor der er plads. 
 

Øl har mennesket kendt til i omkring 7.000 år. Det ældste spor af øl i Danmark er næsten 5.000 år 
gammelt. Så da København opstod som stenalderlandsby på samme tid, har vore forfædre kendt 
den berusende drik.  
 
Byhistorikeren og ølskribenten Allan Mylius Thomsen tager os på en tur gennem det gamle 
København i øllets fodspor.  
 
Vi hører om klostrenes munke- og nonneøl. Om hvordan kirkerne lejede bryggerudstyr ud, til 
bryggere, der ikke havde råd til de dyre kobberkedler. Hvordan Bryggerlauget, der bliver stiftet i 
1525, bliver et af byens mest magtfulde laug.  
 
På Christian 4's tid var der 116 bryggerier indenfor voldene i København. Alle drak øl, fra 
spædbørn til oldinge. Vi hører om de mange små bryggergårde, bryggeteknikken og også det 
importerede øl, der ofte var af langt bedre kvalitet. Vi komme forbi Carlsbergs vugge og besøger 
det eneste bryggeri, der i dag findes indenfor den gamle voldlinje. Her bliver der tid til en 
mellemoptankning. 
 
Turen går op i det gamle bryggerkvarter omkring Pisserenden, hvor den første pilsnerøl blev 
brygget i Danmark.  
 
Vi slutter på Restaurant Jacobsen på Kultorvet med platte: Kryddersild, hjemmegravad laks, rejer, 
bøf bearnaise, mild ost og kaffe + diverse drikkevarer. 
 
Prisen for deltagelse er kr. 100 for medlemmer og 350 for ledsagere. Der er plads til max. 25 
personer på hver tur, så det er først til mølle. Tilmelding til mig med angivelse af hvilken dato I 
ønsker og personalenummer på janjo@live.dk senest den 18. september, hvorefter tilmelding er 
bindende. I er tilmeldt når I har modtaget en bekræftelse fra mig. 

Jeg glæder mig til at se jer 

mailto:janjo@live.dk


 
Jan Smidt Johannsen 


