
Dødsfald: Fhv. hotelejer Johan Restorff, Thorshavn 

  

Fhv. hotelejer, direktør Johan Restorff, Thorshavn, er tirsdag 19. februar afgået ved døden uden 

forudgående sygdom. Dødsfaldet indtraf, da han sammen med hustruen Esther befandt sig på 

Tenerife, hvor de netop havde fejret deres krondiamantbryllup (60 års ægteskab). 
   Afdøde, der blev 79 år, drev Færøernes gennem mange år største og førende hotel, Hotel Hafnia, 

men solgte virksomheden til private venner på øerne, der siden har ført det videre i samme ånd. 
   Familien Restorff gjorde sin entré på Færøerne i skikkelse af den unge københavnske bagersvend 

Martin Christian Restorffs ankomst til Thorshavn i 1848. (Han havde en søster i København, der 

senere blev mormor til Poul Reumert.) 
   Den danske Stat havde dengang monopol på enhver form for detailhandel på Færøerne, men i 

1858 blev monopolet ophævet, og snart stod familien Restorff bag både det største brødbageri, det 

største ølbryggeri samt et stort rederi på de nordatlantiske øer. 
   Bagersvendens børn åbnede en tobaksbutik med navnet 'Tubbak', og i samme hus begyndte den 

nye Restorff-generation i 1904 at leje værelser ud. På døren til huset på Áarvegur (Åvejen) blev 

opsat et skilt med teksten 'Private hotel', hvilket blev en spæd begyndelse til den senere rigtige 

hotelvirksomhed.  
   Sin status som egentlig hotel og med navnet Hotel Hafnia fik virksomheden først i 1950, da 

bygningen gennemgik en totalrenovering og fik flere værelser til udlejning. 
  

Faderlig hotelchef 

Børnene, herunder nu afdøde Johan Restorff og dennes bror, Martin Christian, kaldet MC, blev efter 

endt skolegang sendt på uddannelse til Hotel Baltic i Nykøbing F. henholdsvis SAS Royal Hotel i 

København, mens Johans børn, Jan og Martin, blev uddannet på Glostrup Park Hotel. 

   Jan, der nu er 50 år, har gennem flere år arbejdet som sommelier og daglig leder på Søllerød Kro i 

Nord-Sjælland, som han har gjort til et velrenommeret spisested med Michelin-stjerne etc. 
   Inden sin død fik Johan og hustruen Esther den glæde at opleve, at Martin udnævntes til General 

Manager på Thorshavns nye Hilton-hotel, der i øjeblikket er under opførelse, og som forventes klar 

til indvielse i løbet af året 2020. Investor i hotellet er det færøske luftfartsselskab Atlantic Airways. 

   Hotel Hafnia har i mange år været hjemsted for danske turister såvel som forretningsfolk på besøg 

på Færøerne, og mange danskere vil huske Johan som den faderlige hotelchef, der hver morgen 

stillede sig udenfor hotellet og fik en passiar med de hjemrejsende hotelgæster, medens man 

ventede på lufthavnsbussen. Både Johan og broderen MC hjalp gæsterne med deres bagage, og når 

bussen først kom og satte kurs mod lufthavnen, blev der vinket farvel til hinanden, som var det den 

store familie, der havde været på besøg og nu skulle hjem igen. 
   Hafnia var desuden fast mødested for medlemmerne af Færøernes Forfatterforening, hvor William 

Heinesen var formand. Til minde om den tid er et af hotellets selskabslokaler navngivet Parnas. 
  

Bedstemors spisestue 

Der har i alle år stået respekt omkring Hotel Hafnia. Selvom der også var andre 

overnatningsmuligheder i Thorshavn, var Hafnia stedet, hvor man boede. Servicen var perfekt med 

en restaurant, der mere lignede Bedstemors spisestue end en hotelrestaurant. Hafnia var det første 

hotel i den færøske hovedstad med døgnbetjent reception, og brødrene Restorff belærte altid deres 

elever om, at ordet ’nej’ kun skulle bruges i nødstilfælde. 
   For mange unge færinger var det en cadeau at kunne sige, at man var udlært hos Restorff’erne på 

Hafnia. Det har altid været et godt vidnesbyrd at komme videre på. 



   Selvom den færøske kultur og nationalbevidsthed altid har stået i højsædet på Hotel Hafnia, har et 

snit af danskhed alligevel sneget sig ind. Det er sket, når man har været i behov af eksempelvis en 

køkkenchef eller serveringspersonale, som man ikke har kunnet opdrive på Færøerne, og hvor man 

så er tyet til Jylland – men kun til Jylland, aldrig det øvrige Danmark! – for at hente sådanne 

medarbejdere. 

   Johan mente, at jyder var langt mere stabile end københavnere, og at jydernes både arbejdsmoral 

og moral i øvrigt var tættere på færøsk levevis. Hvad der tillige spillede en rolle, var, at både Johans 

og broderen MC’s religiøse livssyn lettere kunne finde gensvar hos jyderne end i 

københavnermiljøet. 
   Æret være Johans minde. 

                                             Preben Jack Petersen. 
  
  

  

 
Johan Restorff og hustruen Esther. 

  
  



 

Johan Restorff foran Hotel Hafnia i Thorshavn. 
  


