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En ny begyndelse
Coronakrisen er slem, selv om vi er sluppet  
billigt på Fanø. Vi har endda været refugium for 

en del borgere, der har valgt at isolere sig i vore som-
merhuse, uden at det har startet lange smittekæder.  
Vi er tilsyneladende stadig fri for virus.

Der har imidlertid også været tid til eftertanke og en 
ny begyndelse for mange af os. Er det tiden at søge nyt 
job? Sælge huset? Finde en hjertenskær i stedet for at 
sidde så meget alene? Investere i en forretningsdrøm? 
Der er grøde i luften.

I foreningslivet tænkes der også nyt. Fanø Vester-
land har således valgt at hæve besøgstallet med hele 
1500 gæster, dels for at få en bedre økonomi, dels for at 
kunne få en mere robust og professionel konstruktion. 
Det lyder umiddelbart fornuftigt. 2019-festivalen kørte 
kun lige rundt, og der skal ikke meget til for at vælte 
en festival, der ikke har penge på kistebunden. Om det 
så overhovedet bliver muligt at holde en festival med 
2000-3000 deltagere i september, ved vi dog ikke. Men 
så kan det jo ske, at mange veksler 2020-billetterne 
til 2021-billetter. Og så har Fanø Vesterland lidt ekstra  
kapital at arrangere 2021-festival for.

Måske skulle Fanø Vesterland også tænke nyt på  
andre områder. Gilleleje Festival lader for eksempel de 
lokale købe de første 300 billetter i den lokale brugs. 
Det ville give god karma på øen.

Festivalen kunne også begynde at kommunikere 
sine budskaber til den lokale presse først. Hvis alle på 
øen kun bruger amerikanske Facebook og Instagram, 
vil man på sigt miste sine medier.

Selv prøver vi med vores læserklub, Klub Vadehavet, 
at gå nye veje, så hvis en læserrejse til skønne Faaborg 
den 13. september kunne lokke, så tjek ind på hjerting-
posten.dk/klubvadehavet.

God pinse, Fanø!
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Nye forpagtere af Nørby 
Kro sendt tilbage til start

RESTAURANTLIV – Den 
8. marts 2020 åbnede Anne 
Andreasen, 41 og Thomas 
J. Element, 47, Nørby Kro i 
Nordby som helt nye kro-
forpagtere. Men som i et 
andet spil Ludo blev par-
ret allerede få dage senere 
sendt tilbage til start, da 
statsministeren varslede 
lukning af alle restauranter 
fra 18. marts. Men nu er de 
efter den anden genåbning 
klar til kamp for deres kro.

”Det værste var, at jeg 
havde afhændet mit rengø-
ringsfirma, A Proper. Men 
vi fik heldigvis lidt arbejde 
for MJT Rengøring,” for-
tæller hun.

Opgav hurtigt takeaway
Takeaway opgav de hur-
tigt, da det ikke kunne be-
tale sig.

”Men nu skal der gang i 
kroen,” siger hun med be-
slutsomhed i stemmen. Og 
Thomas supplerer:

”Og starten her i Kri-
sti himmelfartsferien har 

været forrygende. Alt var 
optaget i restauranten og i 
værelserne,” smiler han.

De har dog fået en hård 
start. En omsætning på to 
millioner kroner er forduf-
tet op i den blå luft, og de 
nåede at ansætte personale, 
inden nedlukningen kom. 
De har en oldfrue samt to 
kokke plus løsarbejdere 
at lønne. Så det har været 
dyrt.

”Men kroejeren, Ivar, har 
været meget hjælpsom, og 
vi er nu ved at søge kom-
pensation baseret på den 
omsætning, der var i hans 
firma for et år siden,” for-
tæller Thomas, der tidligere 
har drevet Havnekiosken i 
Nordby. 

Anne har en baggrund 
i branchen. Hun startede 
som opvasker som 13-årig, 
og hun har arbejdet som tje-
ner og overtjener på blandt 
andet Operaen, Frederiks-
minde Kro og d’Angleterre. 
Den rolle har hun også på 
Nørby Kro. Thomas står for 
administration, regnskaber 
og alt det, ’der falder ned 
mellem stolene’.

Umuligt med frokost
Lige nu kan de kun have 65 
gæster i restauranten mod 
normalt det dobbelte, så det 
kunne være fristende også 
at åbne for frokostgæster:

”Men vi har ikke rigtigt 
de udendørsfaciliteter, som 
kunderne forventer i for-
bindelse med frokost,” si-
ger Thomas.

Lige nu har de derfor 
valgt at fortsætte med den 
linje, som kroen er kendt 
for: God kromad i pæne 
portioner.

”Man skal ikke sidde hos 
os med en pincet og pille i 
småbitte anretninger. Og 
når vi sælger en rødspætte, 
så er det en stor klasse a-
rødspætte, der fylder hele 
stegepanden,” griner han.

Når sommeren kommer, 
vil de formentlig justere og 
forny menukortet lidt, men 
priserne skal blive nede på 
jorden.

Værelserne, der er pænt 
store med deres 24 kvadrat-
meter, har fået en lille, kær-
lig hånd, men der er ikke 
lavet meget om. 

”De er et stort aktiv. Næ-
sten alle værelser har egen 
terrasse, det er lidt unikt,” 
bemærker Thomas.

De gæster, der er kommet 
i de første dage, har været 
en blanding af glade gen-
gangere og helt nye gæster:

”Vi har en del danskere, 
der fortæller, at når de nu 
ikke kan komme til udlan-
det, så laver de ’øhop’ her-
hjemme,” fortæller Anne 
Andreasen.

De har også haft spøjse 
oplevelser. To par fra Sjæl-
land fortalte for eksempel, 
at de i løbet af deres ophold 
havde købt et af de fritids-
huse, der snart skal opføres 
på den gamle supermar-
kedsgrund ved Fanø Bad!

Tekst og foto: 
Finn Arne Hansen

Anne Andreasen og 
Thomas J. Element 
fra Nordby nåede 
at være kroforpag-
tere i få dage, før 
coronakrisen send-
te dem til tælling. 
Nu er de endelig i 
gang igen

Det er forsommer, og regerin-
gen tillader igen restauranter 
at holde åbent. Så Anne og 
Thomas på Nørby Kro kan 
smile igen.

Anne Andreasen og Thomas Element i ’personalehjørnet’ ved køkkenet. De har ikke planer om 
store ændringer af Nørby Kro. Konceptet er stadig hygge og god kromad i pæne portioner.


