
 
 
Peter Borup fylder 60 år 
------------------------ 
 
Af PREBEN JACK PETERSEN. 
 
Peter Borup, hoteldirektør, Vedbæk, fylder 60 år mandag 20. juli. Som søn af direktør Gorm Borup hos Thai 
International Airways var fødselaren spået en fremtid indenfor international luftfart, men han valgte i 
stedet at gå hotelvejen og startede på hotelskole, inden han fik sit første job i 1980'erne på SAS-hotellet 
Scandinavia på Amager under for nylig afdøde direktør Peter Willemoes. Og da denne senere åbnede eget 
markedsføringsfirma i Nord-Sjælland, fulgte Peter Borup med dertil. 
   Tilbage i hotelbranchen opnåede Peter Borup job som hotelchef på d’Angleterre på Kongens Nytorv og 
derefter som direktør på Hotel Palace på Rådhuspladsen, ligesom han bestred direktørposten på Enan 
Galalys hotel i Jeddah i Saudi-Arabien. 
   Efter et gæstevisit hos den franske hotelkæde Accor landede Peter Borup i 2003 hos Arp-Hansen Hotel 
Group, hvor han snart følte sig hjemme. 
Hos Arp-Hansen blev han i starten placeret som direktør på jernbanehotellet Astoria nær Københavns 
Hovedbanegård, dernæst det lille aparte Hotel Chr. 
IV ved Kongens Have, Hotel Opera, nabo til Det Kongelige Teater og Operaen, derefter Hotel Imperial og i 
dag Strand Hotel i Havnegade samt koncernens flagskib, Gentofte Hotel, der er det oprindelige grundlag for 
den anerkendte hotelkæde. Sidstnævnte hotel rummer bl.a. Restaurant Jordnær, der p.t. prydes med to 
Michelin-stjerner. Restauranten har dog ekstern ejer og direktion, men alligevel er Peter Borup stolt over at 
kunne lægge lokaler til et spisested med Michelin-stjerner. 
   Ved siden af at være chef for nævnte hoteller har han gennem flere år forestået undervisning af samtlige 
koncernens medarbejdere i Arp-Hansens Værdisæt, der udgør koncernens interne 'Bibel'. Værdisættet har 
sit udgangspunkt i, at atmosfæren blandt medarbejderne skal holde samme niveau som nærværet til 
gæsterne for derved at opnå den maksimale trivsel på arbejdspladsen. Om standarden overfor gæsterne 
hedder det, at kun kvaliteten må være højere end prisen! 
   Arp-Hansen Hotel Group består af 13 hoteller - ét i Aarhus og alle øvrige i København/Gentofte, hvert 
hotel med sin direktør. Majoritetsejer er Henning Arp-Hansen (70), der tillige er bestyrelsesformand. 
Lillebror Birger er næststørste ejer. De to brødre er tilsammen gode for mere end to milliarder kroner! 
   'Jeg har altid haft det bedst med at arbejde i virksomheder med et solidt, økonomisk rygstød, og det mål 
er til fulde opfyldt hos Arp-Hansen,' siger Peter Borup. 'Vor administrerende direktør, Dorte Krak, kom til 
koncernen som meget ung dame i begyndelsen af 1990'erne, og siden udnævnelsen til administrerende 



direktør i 2003 har hun på dygtig vis forstået at ideologisere Birgers og Hennings grundholdninger. Hun er i 
øvrigt minoritetsejer i koncernen.' 
   Mens de fleste andre hoteller i Danmark var lukket ned i marts og april, holdt Arp-Hansen alle sine 
hoteller åbne. 'Det gjorde vi', fortæller Peter Borup, 'fordi vi ville passe godt på både vore gæster og på 
vore hoteller, selvom antallet gæster var minimalt.' 
 

 


