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Driften for Ørbæk Bryggeri og Nyborg Destilleri sammenlægges i ny økologisk 

drikkevarekoncern med Tørk Eskild Furhauge i spidsen som ny adm. direktør 

 
Fra den 15. august 2019 vil driften af Ørbæk Bryggeri, der producerer økologiske øl og læskedrikke under 

blandt andre mærkerne Ørbæk og Naturfrisk, og driften af Nyborg Destilleri, der blandt andet producerer 

økologisk whisky, gin og rom samt driver restaurant og events, samles under én ledelse under navnet 

Naturfrisk Group A/S. Formålet er blandt andet at udnytte synergierne ved at have fælles administration, salg 

og forretningsudvikling.  

 

Tørk Eskild Furhauge, der har mere end 20 års erfaring fra fødevarevirksomhederne Løgismose Meyers, Pågen, 

Carlsberg og Coca-Cola Tapperierne, hentes ind som ny koncernchef og administrerende direktør for Naturfrisk 

Group A/S.   

 

Bestyrelsesformand Peter Heide Wessel udtaler omkring bestyrelsens motivation for at sammenlægge driften 

af de to virksomheder og ansættelsen af Tørk Furhauge: ”Familien og bestyrelsen ønsker med en 

sammenlægning af Ørbæk Bryggeri og Nyborg Destilleri at udnytte en række oplagte muligheder og synergier. 

Med sammenlægningen tager vi et vigtigt skridt mod realiseringen af vores vision om at blive Danmarks 

førende leverandør af økologiske drikkevarer. I Tørk Furhauge har vi fundet den helt rigtige til at stå i spidsen 

for det videre arbejde. Tørks kompetencer og erfaring taler sit eget sprog, men vigtigst af alt har Tørk nogle 

menneskelige egenskaber og et værdisæt, som passer utrolig godt til Naturfrisk-gruppens og familien Rømers”. 
 

Tørk Eskild Furhauge udtaler omkring sin motivation for jobbet: ”Jeg synes det er en spændende opgave at 

være med til at udvikle Danmarks førende leverandør af økologiske drikkevarer, og Niels og Nicolai Rømer 

virker som sympatiske mennesker, der oprigtigt vil det bedste for vores natur og miljø. Meget i min egen ånd.” 

 

Direktør for Ørbæk Bryggeri Thomas Hald Blouner fratræder sin stilling i forbindelse med sammenlægningen. 

Bestyrelsesformand Peter Heide Wessel udtaler i den forbindelse: ”Med sammenlægningen af de to 

virksomheder har vi valgt at nedlægge stillingen som direktør for Ørbæk Bryggeri. Thomas Hald Blouner har 

løst en vigtig opgave for Ørbæk Bryggeri, så dén del af Naturfrisk Group står klar til næste kapitel i udviklingen 

af virksomheden.” 

 
Familien Rømer har igennem mange år været i front med etablering af økologiske og naturlige alternativer til mere 

konventionelt producerede forbrugsvarer. Ægteparret Niels og Signe Rømer begyndte med salg af blandt andet økologiske 

dadler og lertøj på Hjallerup Marked, og åbnede i 1977 en helsekostforretning i Silkeborg med blandt andet 

kunstnerartikler og økologiske naturprodukter. Senere etableredes Niels Rømer Natur Produkt, import af økologiske 

fødevarer og egen produktion af bl.a. miljøvenlige sæber og cremer. I 1996 overtog Niels og Nicolai Rømer Ørbæk Bryggeri 

på Fyn, og påbegyndte produktionen af verdens første økologiske sodavand. Fra 2001 blev der igen brygget øl på Øbrbæk 

Bryggeri, og siden 2009 også whisky. I 2017 etablerede Niels og Nicolai Rømer Danmarks næststørste destilleri i nedlagte 

værkstedsbygninger til Statsbanernes godstog i Nyborg. Her produceres primært whisky, gin og rom, hvoraf flere 

produkter allerede har vundet internationale priser. I destilleriet finder man desuden en restaurant, ligesom det er muligt 

at booke rundvisninger på Nyborg Destilleri eller en sejltur med virksomhedens skonnert Fionia. Naturfrisk gruppens 

produkter forhandles i detail og horeca både i Danmark og en række andre lande.  
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