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DIREKTØRSKIFTE – De 
nye ejere hos Fanø Bryghus 
har været ude at finde en 
ny direktør til det lokale øl-
tempel. Det er Sofie Jansen 

(45) fra Esbjerg, der fra og 
med september er ny direk-
tør ved Fanø Bryghus.

”Det er jeg selvfølgelig 
helt vildt glad for. Det er jo 

stadig meget nyt det hele, 
så jeg skal lige lære folk at 
kende. Men jeg glæder mig 
til at komme i gang med at 
optimere det rigtig flotte 
arbejde, som Claus har sat i 
værk,” siger Sofie Jansen og 
nævner dermed bryghu-

sets afgåede direktør 
Claus Winther. 

For Sofie Jansen er det 
langt fra ukendt at skulle 
lede en virksomhed. I 17 år 
var hun ejer af cafeen Indu-
strien i Skolegade i Esbjerg. 
Et sted hun var med til at 
starte op.

Skal lige lande på Fanø
I 2015 solgte hun Industrien 
til den lokale Johnny Mad-
sens søn, Rasmus Madsen 
og hans kone, og siden da 
har Sofie Jansen stået for 
den daglige ledelse ved 
vin- og tobakforretningen 
Lysholdt Skjold Burne i Fi-
skebrogade i Esbjerg. Nu 
skal Sofie Jansen bruge 
det næste stykke tid på at 
lande i sin nye stilling på 
Fanø, før hun begynder at 
sætte en masse ting i gang. 

”Eftersom jeg kun lige 
er startet, så jeg kan end-
nu ikke sidde her og sige, 

hvad der præcist kom-
mer til at ske. Men jeg 
har da nogle idéer. 

Først og fremmest handler 
det for mig om at holde fast 
i det, vi har, og så med ti-
den gøre det endnu mere 
lækkert,” siger Sofie Jansen, 
da Fanø Posten møder hen-
de dagen før hendes første 
officielle arbejdsdag.

Koncerter og andet
Industrien i Esbjerg har 
gennem mange år ikke kun 
været kendt for god mad og 
et velassorteret ølkort. Ofte 
er der koncerter og andre 
arrangementer på stedet, 
og det er bestemt også no-
get, Sofie Jansen kan fore-
stille sig, ville kunne lade 
sig gøre ved Fanø Bryghus. 

”Jeg er åben over for, at 
man kunne lave nogle ak-
tiviteter. For mig handler 
det lige nu om at finde et 
fodfæste og finde ud af, 
hvilken retning alle her på 
stedet synes, vi skal gå,” si-
ger Sofie Jansen og rammer 
dermed et af de ledelses-
aspekter, som man hurtigt 
får en fornemmelse af, at 
hun er optaget af. 

Martriklen skal udvides
”Jeg går meget ind for, at 
der hersker et fællesskab, 
hvor vi er sammen om at 
beslutte ting. Jeg kan kom-
me med en masse idéer, og 
så kan vi snakke om, hvad 
de synes, der er relevant. 
De har om nogen masser 
af idéer, som jeg kan lytte 
til, så jeg kommer ikke til 
at være sådan en direktør, 
der render rundt og tror, 
jeg kan det hele selv," siger 
Sofie Jansen, der dog allere-
de nu har en idé om, at der 

skal gøres noget ved selve 
området omkring bryghu-
set. 

"Vi vil gerne gøre meget 
ved selve martriklen."

Og hvad ligger der helt præ-
cist i det? 

”Vi vil gerne opgradere 
arealerne rundt om bryghu-
set, så det får lidt bedre be-
lægning. Vi har også snak-
ket om, om det var muligt 
at åbne op til boligen inde 
ved siden af og udvide den 
vej til smagninger og den 
slags aktiviteter,” siger den 
nye direktør, der også ser 
en masse muligheder over 
for et af de segmenter, der 
ofte bruger bryghuset. 

Folk er åbne for det nye
”Fanø er jo et helt fantastisk 
sted. Der et stort leben, der 
kommer mange folk ude-
fra, der er meget afveksling 
og gæsterne kommer med 
et humør, hvor de er på fe-
rie og er åbne for det nye, 
der sker. Det skal vi prøve 
at indfange,” siger Sofie 
Jansen, der dog slutter af 
med at slå fast, at der er tale 
om justeringer frem for re-
volutioner. 

”Vi skal 
slet ikke 
være In-
dustrien 
overho-
vedet. 
Vi skal 
være 
Fanø 
Bryg-
hus og 
bygge 
videre 
på det, 
der er skabt her på 
stedet,” siger Sofie Jansen.

Hun afløser Claus 
Winther på direktørposten, 
som inden ejerskiftet havde 
besluttet at gå ind i salg af 
produkter til byggebran-
chen. Direktørskiftet kom-
mer i forbindelse med, at 
Fanø Posten kunne fortæl-
le, at Erik Bank Lauridsen 
Holding A/S fra Esbjerg 
og den lokale forretnings-
mand Henrik Styrup fra 
Nordby overtog driften af 
Fanø Bryghus. 
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Tidligere ejer af caféen Industrien, Sofie 
Jansen, er ny direktør ved Fanø Bryghus

For næsten 20 år siden 
var Sofie Jansen med 
til at starte caféen 
Industrien i  
Esbjerg op. Udover 
det har hun også 
været daglig leder 
ved Lysholdt 
Skjold Burne.  

Sofie Jansen gør meget ud af, 
at der skal løftes i flok, og at 
alle er med til at bestemme, 
hvilken retning tingene skal 
gå. "Jeg kommer ikke til at 
være sådan en direktør, der 
render rundt og tror, jeg kan 
det hele selv," siger hun. Her 
ses hun sammen med  
ølskænkeren Jannick Brinck. 

Ny direktør for 
Fanø Bryghus


