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Historien om Bies Bryggeri
Industrialiseringen begyndte tidligt i
Hobro. Allerede i 1840’erne blev de første
industrivirksomheder grundlagt. En af dem var Bies
Bryggeri.
Bies Bryggeri blev grundlagt i 1841 af brødrene
Anton og Frederik Bie i ejendommen Adelgade 26. I
1846 overdrog de bryggeriet til en tredje bror, Hans
Jacob Bie. Efter hans død i 1904 drev hans sønner,
Jacob Anker Bie og Ove Bie virksomheden videre. Jacob
Anker Bie døde i 1936 og efterfulgtes af sin svigersøn
A. Svendsen. Bryggeriet producerede herefter i lokalerne
i Adelgade frem til december 1980, hvor H. J. Bies Bryggeri
indstillede produktionen.
1857: To nye toetagers bygninger blev opført. Den ene med bryghus, malteri
og kælder, den anden med kornlofter.
1859: Et nyt forhus blev opført. Det rummede kontorer, købmandsbutik og
privatbolig.
1867: En ny gær- og lagerkælder kom til.
1882: Endnu en bygning med gær- og lagerkældre blev opført. Udvidedes i
1893 og 1904.
1901: En ny aftapningshal blev opført.
1913: Ved tappehallen blev der opført en mindre bygning, hvori der blev
installeret maskiner til sodavandsfremstilling.

Som andre danske bryggerier fremstillede Bies i
begyndelsen kun hvidtøl. Fra 1860’erne desuden
dobbelt- og bitterøl. Sidst i 1880’erne begyndte
man med produktionen af malteekstrakt øl, et
produkt, som blev kendt i hele Danmark. I 1876
begyndte Bie med de første forsøg med brygning
af bajersk øl. Her fik Bies, som de fleste af landets
bryggere, velvillig hjælp af brygger I.C. Jacobsen
fra Carlsberg. I 1882 blev bygningen med gær- og
lagerkældre opført til det bajerske øl. I 1893 var det
allerede nødvendigt at udvide.
I begyndelsen blev det meste af produktionen solgt på
ankre, men i 1880’erne tog leveringen på flasker virkelig
fart og der blev derfor opført en tappehal med moderne
maskiner i 1901.
Ved køb af Hobro Mineralvandsfabrik i 1913 gik Bies Bryggeri også ind
i sodavandsproduktion. Samtidig begyndte man at fremstille forskellige
slags pilsnerøl. Efter A. Svendsens overtagelse af ledelsen i 1936 lanceredes
forskellige nye ølsorter som Hobbie, Fyrkat Borgbryg og Påskebryggen,
Kyllinger. Dette resulterede i en betydelig eksport fra Hobro bryggeriet.
Bryggeriet var i flere årtier hele byens stolthed, men stordrift og flere
bryggerisammenslutninger pressede igennem 1970’erne det lille bryggeri i
bund og det gamle bryggeri lukkede i 1980.

Efter lukningen
af Bies Bryghus
Da bryggeriet lukkede i 1980,
erhvervede Hobro kommune hele
bygningskomplekset inklusiv haven. Siden
er hele komplekset med gærkældre, vognporte,
lagre, ishus, bryghus, have og privatbolig blevet fredet for at
bevare det gamle industrimiljø, som bl.a. arkitekten Gottlieb Bindesbøll har
sat sit præg på.
Selve det gamle bryghus og pakhuset lå i nogle år ubenyttet hen, men i
1986 blev der taget det første initiativ til at anvende den 5 etager høje,
smukke og enkle bygning til udstillingsformål. Det blev en udstilling, som
fyldte det meste af huset, og som også rummede arkitekt Thyge Thygesens
skitseforslag for huse til kunstformål.
Siden er det meste af huset blevet brugt af først Hobro Kunstforening og
nu Mariagerfjord Kunstforening med 8-12
udstillinger om året.
Efter en total renovering af hele bryghuset
er det i sommeren 2004 ombygget til en
kunstbygning med et samlet udstillingsareal på
1015 m2 fordelt på 4 etager.

Selv om bygningens fredede status har sat sine begrænsninger, er det
lykkedes Fjordens Arkitekter i Hobro at skabe en funktionel bygning med
fine og djærve æstetiske værdier, som med sin robusthed kan gøre kunst og
publikum godt.
Det er stadig muligt at fornemme husets oprindelige funktion.
Bjælkerummet, man træder ind i fra biblioteket, rummede den gamle
hestestald – og karlekammer. Rundt på etagerne kan man finde gamle
remtræk til maskiner og transportørere. Øverst står bryggeriets store
vandbeholder tæt ved en af de oprindelige siloer til kornspiring. Og mellem
hanebjælkerne finder man en næsten kunstfærdigt udformet kværn, hvorfra
kornet gennem firkantede trærør blev fordelt.

Kunst, gastronomi
og brygning
I dag er der fortsat kunstudstilling i det gamle
bryggeri. Udstilling er i ”Kunstetagerne.”
Mariagerfjord Kunstforening arrangerer
udstillinger i Kunstetagerne 6-8 gange om
året med førende danske og udenlandske
kunstnere, men også med arkitekter, designere
og kunsthåndværkere. En tur op gennem
Kunstetagerne er altid en spændende oplevelse.
Man møder kunst af nogle af Danmarks mest
anerkendte kunstnere og man kan glæde sig over
arkitekturen og atmosfæren i det gamle bryghus
– ikke mindst på en dag, hvor solen finder vej
gennem de mange små og større vinduer. Der
er gratis adgang til Kunstetagerne gennem
Hobro Bibliotek.

Lokale interesser har i flere omgange puslet med ideen om at reetablere et
bryggeri i lokalerne. 1 2006 etableredes en lokal støtteforening med henblik
på at etablere et minibryggeri i lokalerne. Projektet fik fra starten stor lokal
opbakning bl.a. gennem folkeaktier.
Bies Bryghus er igen åbent. 19. juni 2010 blev dørene slået op og unik øl af
høj kvalitet produceres igen. De gamle ølkedler i Bies Museum danner kernen
i det moderne microbryggeri, hvor der er installeret nyt og flot produktionsudstyr. I tilknytning til bryggeriet, er der åbnet en flot og hyggelig restaurant.
Restaurant Bies Bryghus, som åbnede 4. juni 2010 serverer hovedsageligt
mad fra det danske kvalitetskøkken til rimelige priser. Der er selvfølgelig mulighed for at købe et krus eller to af husets egen øl.

God fornøjelse i Bies Gaard og Bies Bryghus.

St. Torv - 9500 Hobro
Indgang fra Hobro Bibliotek
www.kunstetagerne.dk

Restaurant Bies Bryghus
Adelgade 26 - 9500 Hobro
Tlf. 98 52 52 98
www.biesrestaurant.dk

Bies Bryghus ApS

Adelgade 26 - 9500 Hobro
info@biesbryghus.dk
www.biesbryghus.dk

Turistbureauer i Ferielandet Mariager Fjord:
Mariager

Torvet 1, 9550 Mariager
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Hobro & Arden
Søndre Kajgade 10, 9500 Hobro
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