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Som tilflytter til øen skal man holde tungen 
lige i munden, når man læser om forholdet  

mellem Fanø Taxi og kommunen. Så kører de ikke  
længere, så bliver der truet med bål og brand, så lurer 
Esbjerg Taxa i kulissen for så at ende ved, at Fanø Taxi 
alligevel kører rundt på øen. 

Nu er situationen så den, at kommunen har  
politianmeldt Fanø Taxi for ikke at overholde sine  
forpligtelser, og at al kørsel på øen varetages af 
de røde vogne fra Esbjerg Taxa. Eller rettere én rød 
vogn. Formand for Esbjerg Taxa Torben Kirketerp  
fortæller i denne udgave af Fanø Posten, at der vil blive  
stationeret én fast bil på øen med plads til fire kunder 
i modsætning til den taxabus, der tidligere kørte rundt 
på øen med plads til det dobbelte. 

I bund og grund skal vi borgere på Fanø bare være 
glade for, at Esbjerg Taxa har sagt ja til at komme  
taxakørslen på Fanø til undsætning. Og som  
formanden fra Esbjerg siger, så er det 100 procent op til 
kommunen, hvordan aftalen lyder. Hvis økonomien er 
til det, så er Esbjerg Taxa 
med på den værste.

Så pilen kommer i 
sidste ende til at pege 
på rådhuset og de  
politiske forhandlinger, 
der i løbet af august skal 
fastlægge, hvordan den  
famøse taxakørsel på Fanø skal foregå i det lange  
perspektiv. 

Som De, kære læser, kan læse i denne udgave 
af Fanø Posten, så har borgerne heller ikke været  
synderligt tilfredse med måden, busserne har kørt på 
henover sommeren, hvor kommunen melder om ’dårlig  
stemning og forsinkelser’. 

Som det også fremgår af denne avis, er udgravningen 
af en ’ny’ havn i Sønderho snublende tæt på, hvilket på 
sigt vil kunne skabe endnu mere sejlende turisme fra 
Ribe og omegn. Turister der muligvis har et ønske om 
også at se Nordby, nu hvor de alligevel har taget turen 
over til Fanø. Her kunne en pålidelig taxaløsning være 
en mulighed for dem, der ikke har taget cyklen med.

Så med udsigt til flere og flere turister fra nær og 
fjern er ønsket fra restauratører og andre erhvervsdri-
vende helt klart: 

Giv os nogle stabile løsninger med taxa og bus, vi kan 
stole på, så vi ikke pludselig står med et arrangement 
på ti mand, der hverken kan komme frem eller tilbage.

Nye ejere brygger på mere 
udvikling for Fanøs ølbrand
EJERSKIFTE – De har 
ejet bygningerne og anden 
'hardware' i snart et årti, 
men nu overtager de også 
driften og det stærke brand 
bag Fanøs lokale drue.

Dermed bliver hele ejer-
skabet af Fanø Bryghus nu 
samlet hos én erfaren og lo-
kal ejerkreds med branche-
erfaring og planer om mere 
udvikling og bedre udnyt-
telse af dét, de selv kalder 
'øl i verdensklasse'.

Driftsselskabet bag Fanø 
Bryghus overtages af et 
50-50 partnerskab mellem 
Erik Bank Lauridsen Hol-
ding A/S fra Esbjerg og den 
lokale forretningsmand 
Henrik Styrup fra Nordby.
Erik Bank Lauridsen og 

hans søn Per Bank Lau-
ridsen, der har grundlagt 
familieformuen på bl.a. 
Baldur sodavand og Co-
cio chokolademælk, laver i 
forvejen flere forretninger 
sammen med Styrup og 
har ejet ejendommen siden 
starten af 2009 efter kon-
kursen i det oprindelige 
bryggeriselskab.

"Vi syntes dengang, det 
var synd, at bryggeriet 
skulle lukke. Nu havde de 
endelig efter flere års for-
søg lært at brygge ordent-
ligt øl," fortæller Erik Bank 
Lauridsen om baggrunden 
for at gå ind i Fanø Bryghus 
dengang.

Erfaring fra branchen
Efter rekonstruktionen 
kom ejerne af Nørrebro 
Bryghus ind som ejer af  
selve driften, mens Claus 
Winther fra Nordby kort 
forinden blev direktør. 
Nørrebro-partnerne træ-
der nu ud, og handlen sker 
med virkning fra 1. august.

"Dialogen har været 
i gang i længere tid. De 
tidligere ejere ville gerne 
afhænde det, og de er så 
kommet til os. Det har selv-
følgelig spillet ind, at vi har 
erfaring på området. Det er 
jo et lille produkt, man kan 
forholde sig til med nogle 
gode arbejdspladser på 
Fanø," siger Erik Bank Lau-
ridsen om bevæggrundene 
for den nye handel.

"Og så er der jo det helt 
klare argument, at de bryg-
ger øl i verdensklasse. Det 

synes vi, de skal blive ved 
med," supplerer Per Bank 
Lauridsen.

De to er gennem mange 
år kommet på Fanø, hvor de 
har sommerhus, og Henrik 
Styrup har boet her siden 
1972. Der er da også en god 
sjat veneration for Fanø in-
volveret i købet. Det er en 
overtagelse 'med hjertet og 
ikke med hjernen', som de 
selv udtrykker det.

"Bryghuset betyder jo 
meget for Fanø og øens 
branding. Der så mange 
fantastisk gode Fanø-pro-
dukter, og man kunne må-
ske brande det yderligere, 
men nu må vi se. Der skal 
ikke en revolution til, for 
øllet er fantastisk i sig selv," 
siger Henrik Styrup.

Uafhængigt af overta-
gelsen har direktør Claus 
Winther besluttet at stoppe 
for at arbejde med produk-
ter til byggebranchen.

Bedre besøgsoplevelse
"Det er vigtigt at under-
strege, at det ikke er på 
grund af os, at Claus stop-
per. Det har han haft planer 
om længe, og vi er rigtig 
kede af, han stopper. Men 
det har vi vidst hele vejen i 
forhandlingerne, og så må 
vi bruge det som anledning 
til en ny start," betoner par-
terne.

Tankerne om udvikling 
kredser bl.a. om endnu bed-
re udnyttelse af oplevelsen 
ved besøg på bryggeriet, 
hvor der kan gøres plads 
til mere udenomsareal og 
bedre rammer for events.  
I 2017-regnskabet – der ikke 
er prangende med et 'sort 

nul' i form af et beskedent 
overskud efter skat på knap 
13.000 kr. – fremhæves net-
op husets 'Bryggerbar' som 
vækstmotor.

"Vi har ønsker og tanker 
om at gøre det endnu mere 
et til et sted, hvor folk kom-
mer hen – måske også et 
sted, der kan tiltrække folk 
i skuldersæsonerne. Det 
vil vi fremover bruge no-
get krudt på," forklarer Per 
Bank Lauridsen.

"Der står en del af byg-
ningen, som stort set ikke 
bliver brugt, og vi tror, at 
salget på stedet kan gavne 
både produktet og også 
Fanø generelt. Vi har ikke 
store drømme om at sælge 
en hel masse engros, men 
er mere fokuseret på selve 
stedet og oplevelsen."

Måske også spiritus
Kunne der også blive tale om 
flere relaterede produkter – og 
f.eks. brænderi? (med produk-
tion af spiritus, red.)

"Det kunne der sagtens. 
Der er ikke noget konkret i 
den retning endnu, men vi 
synes, der er nogle spæn-
dende muligheder i det, 
som der også er en udfor-
dring i at komme i gang 
med," bekræfter Per.

Hvor står Fanø Bryghus om 
fem år?

"Mere knivskarpt i om-
givelserne og mere up to 
date. Men stadig kendt som 
et af de bedste små brygge-
rier i Danmark," siger Erik 
og suppleres af Henrik:

"Og så ikke mindst: Om 
fem år er det her stadig!"

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Bedre rammer for besøg på bryggeriet og 
måske spiritusbrænderi på længere sigt

Forr. f.v. Erik Bank Lauridsen, Henrik Styrup og Per Bank Lauridsen med personalet og bestyrelsesformand Flemming Kühl (midten).


