
To Øl flytter hjem

De startede med at flytte hjemmefra. Siden 2010 
har det internationalt anerkendte craft beer bryg-
geri To Øl fungeret som et rejsende bryggeri. I det 
nye år flytter To Øl endeligt hjem til Danmark igen.

Ved 2018/2019 årsskiftet overtager To Øl den gamle Beauvais fabrik på 
Vestsjælland i Svinninge – en grund på ikke mindre end 150.000 m2 og 
fabriksbygninger på i alt 26.000 m2, der nu blandt andet skal huse helt 
nye bryggerifaciliteter. 

To Øl eksporterer øl til mere end 50 lande på verdensplan, hvor de er 
kendt som et kompromisløst, kvalitetsorienteret bryggeri, der udfordrer 
opfattelsen af, hvad øl er og kan. To Øl brygger alt fra alkoholfrie øl til 
humlepakkede pale ales og 17% stærke stouts og blev i 2016 udnævnt 
som verdens 9. bedste bryggeri af RateBeer.

I Købehavn og omegn er To Øl især kendt for deres brygpub BRUS i Guld-
bergsgade på Nørrebro; en 750 m2 stor bar, butik og restaurant med 
tilhørende bryggeri, som To Øl åbnede i maj 2016. 



På BRUS har To Øl de sidste 2,5 år arbejdet med at brygge øl så friskt som 
overhovedet muligt – øllet ser ikke dagslys og udsættes ikke for unødige 
temperaturændringer, men kommer direkte fra gæringstankene til servering-
stankene bag baren og resten på fustager, der med det samme kan transpor-
teres til andre barer og restaurationsenheder. Og det er netop denne øl-filo-
sofi, To Øl vil tage skridtet videre i Svinninge. Her skal der brygges humlede 
IPA’er, rustikke pilsnere, juicy frugtøl og alt indimellem.

  
 

”Svinninge er vores absolut største og mest ambitiøse pro-
jekt til dato. I Svinninge samler vi hele vores ølproduktion ét 
sted, hvilket betyder at vi går fra at være et rejsende bryg-
geri til at have vores helt eget sted, hvor vi kan være aktivt 
med i alle led af bryggeri, udvikling, opbevaring og logistik. 
Det betyder også, at vi kan opsætte nogle helt nye køle-
kæder og målsætninger for, hvor friskt vi kan levere øllet til 
slutbrugeren. Samtidig får vi nu plads til at sætte massive 
fadlagringsprogrammer op – noget som vi ikke har haft 
plads til på BRUS og heller ikke kunnet passe ind i stort nok 
omfang på andre faciliteter,” fortæller stifter og direktør i 
To Øl, Tore Gynther.

To Øl vil desuden køre al lagerhåndtering og logistik fra Svinninge. Det be-
tyder, at To Øl skal etablere en række nye arbejdspladser og rekruttere folk 
inden for alt fra teknisk stab, lagermedarbejdere, fødevareingeniører og pro-
cessoperatører.


