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ETIKETTEN PÅ WIIBROE ÅRGANGSØL 2021 
ER LAVET AF KUNSTNEREN ROSE EKEN
 
Rose Ekens etiket blev præsenteret foran Helsingørs Rådhus, 
hvor Helsingørs borgmester traditionen tro fik overrakt Wiibroe Årgangsøl 2021 nr. 1.

Rose Eken er født i 1976, og har en Bachelor of Art fra Edinburgh College of Art 
samt en Master of Art fra Royal College of Art, der ligger i London.
Rose Ekens kunst kan ikke kun ses på malerier, som det, der i år pryder den nye 
Wiibroe Årgangsøl for 2021, men inkluderer også keramisk skulptur, broderi, video 
og forbrugsgenstande.
”Jeg har valgt at fokusere på noget af det, som vi savner i år. Ledninger er strøm-
førende, det giver energi, og sætter gang i festen,” fortalte Rose Eken om maleri-
et, og uddybede, hvorfor hun var glad for at designe Wiibroe Årgangsøl 2021.
”Det er altid sjovt at sætte sit præg på brugsgenstande. Årgangsøllen er et af de 
sidste brands, hvor man har denne tradition, hvor man inviterer en kunstner til at 
lave et værk til årets øl, plakat eller dåse. Det er en meget fin tradition, synes jeg, 
og en ære at blive en del perlerækken af gode kunstnere, der tidligere har givet 
deres bud på en etiket til årgangsøllen. Man skriver sig derved ind i historien - og 
ind i dagligdagen og hylderækken i supermarkedet i hele 2021. Det kan man da 
kun sige ja til, hvis man bliver spurgt,” sagde Rose Eken.
Rose Ekens etiket blev præsenteret foran Helsingørs Rådhus. Bryggerheste fra 
Carlsberg kørte tre kasser Wiibroe Årgangsøl 2021 til Helsingør, og Helsingørs 
borgmester Benedikte Kiær fik overrakt Wiibroe Årgangsøl 2021 nr. 1 foran Råd-
huset. Til stede var udover borgmesteren og Rose Eken, Carlsbergs information-
schef Kasper Elbjørn, Brand coordinator Stefanie Reuter Jessen samt Mads Egeskov 
Bach, der er chef for øl fra bryggerierne Wiibroe, Husbryggeriet Jacobsen og Brooklyn Brewery.
”Vi har valgt Rose Eken, fordi hendes kunst sætter nye historier i gang. Det samme kan siges om etiketten for Wiibroe 
Årgangsøl 2021. Denne gang er formatet Wiibroes etiket, men metoden er den samme, og Roses maleri illustrerer, at vi 
alle trænger til ny strøm for at kunne gå videre sammen hver for sig. Derfor er Roses flotte blå etikette både opløftende 
og væsentlig, og vi glæder os til, at den kommer ud i butikkerne,” sagde Mads Egeskov Bach.
Normalt ville Borgmesteren være kørt sammen med årets kunstner med den traditionelle Wiibroe hestevogn til Borger-
kroen i Strandstræde i Helsingør, men forbuddet mod arrangementer og forsamlinger med flere end 10 personer, gjorde 
det ikke muligt at fejre lanceringen på Borgerkroen. 
”De lokale ølmærker som Wiibroe, der var populære inden krisen, er blevet endnu mere populære i løbet af krisen. Folk 
her i Wiibroe amt, som vi kalder det, sætter pris på lokale kendinge som Wiibroe. Det skal naturligvis fejres. Derfor var 
vi aldrig i tvivl om, at den stolte tradition, hvor vi overrækker øl nummer ét til borgmesteren, skulle fortsætte, men den 
traditionelle frokost på Borgerkroen må desværre vente til næste år,” fortalte Mads Egeskov Bach. 

Wiibroe blev grundlagt i 1840, og har siden været Nordsjællands lokale ølmærke. Nordsjællands Amt var sågar kendt 
som Wiibroe Amt, og årets største ølbegivenhed i Helsingør er fortsat lanceringen af næste års Wiibroe Årgangsøl.

Helsingør, den 18 november 2020



Kunstnere der tidligere har designet årgangsøllens etiket (titel) (alkoholprocent):
 
2020: Bentemarie Kjeldbæk (painter) (10,6%)
2019: Sophie Dupont (artist) (10,6%)
2018: Carl Krull (painter) (10,6%)
2017: Kasper Oppel Samuelsen (painter) (10,6%)
2016: Julie Nord (painter) (10.6%)
2015: Troels Carlsen (painter) (10.6%)
2014: Søren Behncke (artist)
2013: Dick Kaysøe (actor) (10.6%)
2012: Per Viskinde (musician) (10.6%)
2011: Leif Sylvester (painter/actor) (10.6%)
2010: Thomas Eje (actor/entertainer) (10.6%)
2009: Per Arnoldi (designer and artist) (10.6%)
2008: Kasper Eistrup (singer/musician) (10.6%)
2007: “HuskMitNavn” (graffiti artist) (10.6%)
2006: Johnny Reimer (singer/musician/producer) (10.6%)
2005: Lars H.U.G. (singer/musician) (10.5%)
2004: Bente Polano (artist) (10.4%)
2003: Peter Bonde (artist) (10.3%)
2002: Jens Birkemose (artist) (10.2%)
2001: Erik A. Frandsen (artist) (10.1%)
2000: Lars Nørgård (artist) (10.0%)
1999: Jørgen Boberg (portrait painter) (9.9%)
1998: Kurt Trampedach (painter) (9.8%)
1997: Bjørn Nørgaard (painter) (9.7%)
1996: Per Kirkeby (painter) (9.6%)
1995: Erik Mortensen (fashion designer) (9.5%)
1994: Børge Jørgensen (artist) (9.4%)
1993: Carl-Henning Pedersen (painter) (9.3%)
1992: Lin Utzon (painter and fashion designer) (9.2%)
1991: Robert Jacobsen (sculpter) (9.1%)
1990: Bjørn Wiinblad (designer/sculpter/artist) (9.0%)
1989: Tom Krøyer (painter) (8.9%)

                                                                                                                                                                    

  
PPrreesssseemmeeddddeelleellssee    Helsingør, den 30. november 2017 
 

ÅÅRREETTSS  WWIIIIBBRROOEE  EETTIIKKEETT  EERR  LLAAVVEETT  AAFF  CCAARRLL  KKRRUULLLL    
Den traditionsrige Wiibroe Årgangsøl lanceres i år torsdag den 30. november.  
 
Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær får i år overrakt den første Wiibroe Årgangsøl 2018 foran Rådhuset, 
hvorefter borgmesteren køres i en Wiibroe hestevogn til Helsingør Kirkegaard, hvor der nedlægges en krans 
på Carl Wiibroes gravplads, der er nyrestaureret til lejligheden. Derefter går turen igen i år til Borgerkroen i 
Strandgade, hvor kunstneren og årets etiket afsløres.  
 
Årets kunstner er Carl Krull.  
 
Carl Krull kommer oprindeligt fra Århus, men bor og arbejder i dag i København, og 
har de seneste år markeret sig bredt på den danske kunstscene.  
 
”Carls kunst er helt unik. Han arbejder med kroppen i fokus og har arbejdet en del i 
3D programmer og med en tegneteknik, hvor former og figurer kommer til syne i et 
hav af streger. Hans kunst peger både frem og tilbage ligesom Wiibroe Årgangsøl,” 
siger Camilla Gents, Marketingchef for Wiibroe. 
 
Carl Krull anvender en seismografisk tegneteknik. Som ukendte territorier på 
topografiske søkort bryder Carl Krull papirets todimensionelle overflade. Den 
skulpturelle fremgangsmåde giver motiverne et præg, der minder om 
naturfænomener, som man finder i træers årringe, aflejringer og drypstenshuler.  
 
Wiibroe blev grundlagt i 1840. Wiibroe har siden været Nordsjællands lokale 
ølmærke, og Nordsjællands Amt var sågar kendt som Wiibroe Amt. Årets største 
ølbegivenhed i Helsingør er fortsat lanceringen af næste års Wiibroe Årgangsøl. 
Begivenheden tiltrækker hvert år flere og flere gæster, og Mikrobryggeriet Wiibroes 
Venner benytter lejligheden til at overrække borgmesteren smagsprøver på deres 
lokale julebryg. 
 
”Wiibroe Årgangsøl sælger hvert år mere end 2,9 mio. flasker og dåser, og med etiketten giver vi derfor 
kunstnere muligheden for at udbrede deres kunst og deres navn til en kæmpe målgruppe. De er med til at 
fejre en lang og stolt tradition, der betyder meget for Helsingør og omegn, og som vi derfor fastholder med 
stor glæde,” siger Camilla Gents. 
 
Bag etikken og den mørkgyldne Wiibroe Årgangsøl gemmer sig en øl brygget på pilsnermalt, som holder en 
alkoholprocent på 10,6, hvilket gør den til én af Danmarks stærkeste øl.  
 
Smagen er frisk og syrlig, kombineret med en let sødme. Der er anvendt ekstra humle, hvilket giver 
Årgangsøllen en duft af blomster, og er en utraditionel, men velsmagende ledsager til nytårsaftenens kogte 
torsk. Den gyldne øl er også velegnet som aperitif, long drink og nytårsskål, når klokkerne ringer 2018 ind.  
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