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COVID-19 bremser Svanekes ølsalg
Svaneke Bryghus kan tydeligt mærke, at de danske barer og restauranter er lukkede,
ligesom der er færre besøgende på Bornholm end normalt i denne tid.
Øl er oftest forbundet med socialt samvær, og det er der ikke meget af i øjeblikket. Det kan
mærkes hos Svaneke Bryghus. Bryggeriet kan som alle andre se frem til et forår og en
forsommer med et lavere aktivitetsniveau end forventet.
”Vi går lige nu glip af al vores fadølssalg, men heldigvis er vi bredt repræsenteret i
detailhandlen, og det redder os på den korte bane”, fortæller Steen Jespersen, direktør for
Svaneke Bryghus.
”Corona situationen kommer til at indvirke på vores indtjening i år, og vi kan ikke forvente
at nå vores budget. Derfor skal der strammes ind og spares, hvor det giver mening, så vi
kan være offensive i markedet lige så snart situationen ændrer sig”, forklarer Steen
Jespersen.
Derfor hjemsendes fire medarbejdere, som fortsat vil få fuld løn i hjemsendelsesperioden
mod at de afvikler nogle feriedage. Et par planlagte øllanceringer i foråret og ikke mindst et
større arrangement d. 19. april som skulle markere, at det er 20 år siden, at Svaneke
Bryghus slog dørene op første gang, er også blevet udskudt.
”Jeg vil kalde det rettidigt omhu at omstille sig til den nye virkelighed, vi er en del af. Det er
dog vigtigt for mig at pointere, at Svaneke Bryghus er et økonomisk velfunderet bryggeri, og
vi skal nok komme igennem denne krise med skindet på næsen. Også på en måde, så vi kan
være offensive lige så snart situationen vender”, afslutter Steen Jespersen.
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Om Svaneke Bryghus
Svaneke Bryghus startede som et lille restaurationsbryggeri i 2000, og var dengang blandt
de første mikrobryggerier i Danmark. I dag er Svaneke Bryghus et veletableret craft
bryggeri, der brygger over 1,5 mio. l økologisk øl om året. Svanekeøl forhandles i hele
Danmark. Selvom bryggeriet har haft vokseværk, er grundtanken og øl-filosofien stadig den
samme som, da bryggeri-eventyret startede. Svaneke Bryghus vil være kendt for god øl,
hvor brygningsprocessen ikke bliver fremskyndet, men hvor man lader tiden arbejde for
sig. Svaneke Bryghus lader sig inspirere af Bornholm, naturen og ø-mentaliteten, og blev i
2018 et 100% økologisk bryggeri. Svaneke øl brygges altid i Svaneke, hvor bryggeriet
beskæftiger 12 årsværk.
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