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Med skabelsen af Bryghuset Vendia 
blev der ikke blot sat en ny og væksto-
rienteret virksomhed i værk i Hjørring. 
Der blev også sat en ny og højere må-
lestok for kulinarisk kvalitet i restaura-
tionsbranchen i Vendsyssel.

Det er baggrunden for, at Bryghuset 
Vendia har fået Erhverv Hjørrings Ini-
tiativpris 2017.

Bryghuset har primært fået opmærk-
somhed, hæder og rosende omtale 
for kvaliteten i gourmet-restauranten 
i Markedsgade. Men virksomheden er 
langt mere end det. Brasseriet optager 
størstedelen af domicilet i Markeds-
gade, og er blevet suppleret med en 
Bistro V i både Hjørring og Aalborg. 
Tilsammen beskæftiger virksomheden 
et basis-personale på 70 personer og i 
sæsonen op mod 100.

Og så er der jo også bryggeriet i Mar-
kedsgade, som ikke blot har lagt navn 
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Bolcheriet A/S fra Løkken fik Er-
hverv Hjørrings Iværksætterpris 
2016. Mariam Brandt Touray mod-
tog prisen, som blev overrakt ved 
det store iværksætter-arrangement 
i uge 46.

Prisen blev overrakt af Erhverv Hjør-
rings formand, advokat Henrik Wil-
ladsen. I sin pristale sagde Henrik 
Willadsen blandt andet:

”Det er et privilegium at få lov til at 
hædre en virksomhed, der bidrager 
til den udvikling af vores lokalsam-
fund, som er helt nødvendig for, at 
Hjørring kommune fortsat kan være 
et godt sted at leve i og at besøge”.

Prisvinderen er en ”moden iværk-
sættervirksomhed”. Ud fra sit grund-
læggende koncept har virksomhe-
den løbende udviklet sine produkter 
og sin markedsføring og fremstår 

som et økonomisk velfunderet fore-
tagende med et brand, der er kendt 
langt ud over lokalområdet.

Bag Bolcheriet står Mariam og Tho-
mas Brandt Touray. Faktisk er det 
mere dækkende at sige ”foran Bol-
cheriet”. For Mariam og Thomas per-
sonificerer i den grad virksomheden.
Mariam er Bolchefruen, der farve-
rigt og med smittende humør styrer 
butikken. Eller, hvis vejret er til det, 
smækker vinduet op på førstesalen 
og trakterer godtfolk og turister på 
Torvet i Løkken med en sang.

Thomas er bolchemesteren, der, i 
det åbne bolchekogeri, slynger bol-
chemassen omkring og gør proces-
sen til et fascinerende show.

Facaden modsvarer produktet – sødt 
og kulørt.

Bag facaderne i Bolcheriets butikker 
i Løkken og Skagen foregår en seriøs 
og løbende virksomhedsudvikling.

Bolcheriet har blandt andet deltaget 
i netværket CreaBiz, som Hjørring 
ErhvervsCenter stod bag med det 
formål at styrke den kommercielle 
udvikling af kreative virksomheder.

Bolcheriet fra Løkken fik Erhverv 
Hjørrings Iværksætterpris 2016

Mariam og Thomas 
Brandt Touray.

Iværksætterpris 

2016

Sødt og kulørt 
IVÆRKSÆTTERI
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til virksomheden, men som også var 
udgangspunktet for det hele.

Historien startede i 2004 med to per-
soner, der begge havde lagt et livsværk 
bag sig. Henning Pedersen med HP 
Huse og Erik Lytzen med Erik Lytzen 
A/S. De to erfarne erhvervsmænd sæt-
ter pris på godt øl, og netop på den tid 
skød mikrobryggerier op som padde-
hatte overalt i Danmark. Så de to be-
stemte sig for, at Hjørring også burde 
have godt øl fra eget bryggeri og tog 
initiativ til, at der blev nedsat en ar-
bejdsgruppe med udgangspunkt i Hjør-
ring Rotary Klub.

Planer blev til realiteter i 2006 med 
købet og indretningen af bygningen i 
Markedsgade og oprettelse af et an-
partsselskab baseret på folkeaktier, der 
indbragte 11.7 mio. kr. fra omkring 2500 
lokale anpartshavere, samt bestilling 
af et bryggeri tegnet specielt til Bryg-
huset Vendia af brygmester Michael 
Knoth.

Skelsættende for virksomheden blev 
ansættelse af Kristian Rise, der blev 
hentet fra Brøndums Hotel i Skagen. 
I parløb mellem chefkok/direktør Rise 
og bestyrelsen blev det kulinariske am-
bitionsniveau hævet til et niveau, som 
Hjørring aldrig tidligere havde set ma-
gen til.

Samtidig blev der via brasseriet og de 
to senere tilkomne bistroer skabt et 
bredt økonomisk fundament, som har 
været baggrunden for, at bryghuset 
har kunnet generere overskud hvert år 
og været selvfinansierende.

Det er bemærkelsesværdigt i en bran-
che, hvor rigtig mange virksomheder – 
også dem med stjerne på – kører med 
gedigne underskud.

Spørger man bestyrelsesformand Erik 
Lytzen om årsagen, peger han på, at 
bryghuset i Kristian Rise har en daglig 
leder, der er fremragende som både 
kok og økonom. En sjælden kombi-

nation. Men også en nødvendig kom-
bination i en branche med benhård 
konkurrence – også i Hjørring, hvor der 
efter Erik Lytzens vurdering er kom-
met 1000 restaurantstole mere i løbet 
af de seneste år.

Åbningen af Bistro V i Aalborg har væ-
ret en klar succes, der har givet bryg-
huset mod på mere. Der kigges løben-
de på at eksportere konceptet til andre 
byer. Det afgørende er, at der skal være 
et marked og bygninger med den rette 
placering og til den rette pris. Det over-
vejes også, om nye Bistro V’er måske 
skal være på franchise-basis.

Her og nu forbereder bryghuset en 
storstilet fejring af sit 10 års jubilæum. 
Det sker den 2. september 2017 og bli-
ver en folkefest med telte på gårdsplad-
sen i Markedsgade, musik dagen lang, 
lækkerier på fadene og øl i hanerne.

En ny målestok for kvalitet
Bryghuset Vendia har fået Erhverv Hjørrings Initiativpris 2017

Direktør Kristian Rise (til venstre) 
og bestyrelsesformand Erik Lytzen, 

Bryghuset Vendia. 
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