
Frederik Heegaard fylder 75 år 
 
 
Frederik Anker Heegaard, direktør, Holte, fylder 75 år mandag 1. februar. 
       Efter skolegang på Metropolitanskolen, hvorfra han tog studentereksamen i 1965, læste han 
samfundsfag på Københavns Universitet. Men lysten til at prøve kræfter som forretningsmand trak, og som 
22-årig etablerede han sig i et kælderlokale i Prinsesse Charlottes Gade i København med udlejning af 
hytter i Norge til danskere. Hans mor var hans eneste hjælp på kontoret, men forretningen, der blev døbt 
Novasol, gik strygende med udlejning af ferieboliger på kryds og tværs af alle grænser. Flere gange i de 
næstkommende år måtte han flytte til større lokaliteter samt ansætte medarbejdere udefra. 
       I 1980, da virksomheden lå i Sølvgade, udvidede Frederik aktiviteterne i Skandinavien til også at 
omfatte Sydeuropa, og derefter gik det slag i slag med kontorer i stort set hele Europa med sammenlagt 
1.000 medarbejdere, dog fortrinsvis til rengøring af de i alt 17.000 feriehuse, som virksomheden på det 
tidspunkt inkluderede. 
       I slutningen af 1990'erne kontaktede han virksomhedsmægleren Oscar Mosgaard i hensigten at finde 
en køber. Efter kun fire måneder forelå en slutseddel på 75 pct. af virksomheden med kapitalfonden 
Polaris, der indbragte et trecifret millionbeløb. To år senere solgtes de sidste 25 pct. til Cendant 
Corporation, der i forvejen var ejer af AVIS Biludlejning, diverse hotelkæder etc. For de sidste 25 pct. 
scorede Frederik ligeledes et trecifret millionbeløb, og hele Novasol-eventyret kom således for hans del til 
at strække sig over godt og vel 50 år. 'Det har til tider været et hårdt slid, men det har været det hele værd,' 
konstaterer han. 
       De mange penge, han har tjent, er kommet til at arbejde igen. 
Således har han investeret i diverse småindustrier, bl.a. sitet Net-Doktor, flyselskabet Jet Time samt 
Nørrebro Bryghus. Han har i flere år haft tillidsposter i Danmarks Turistråd, har været formand for 
Turismens Fællesråd samt andre turistorganisationer. I 2018 overtalte Frederiks søn, som tidligere havde 
spillet fodbold på U-15-holdet, sin far til at medvirke til at redde Lyngby Boldklub fra konkurs. Dette 
medførte stillingen som direktør i ejerselskabet, Friends of Lyngby, samt posten som næstformand i 
klubben. 
          pjp. 
 



 


