Jørgen Mangor fylder 80 år
Jørgen Mangor, fhv. VIP-chef og fhv. driftschef, Farum, fylder 80 år mandag 19. juli.
Fødselaren er, så vidt vides, den person, der har været ansat i Københavns Lufthavn i længst tid
nogensinde, således fra 1958 og i mere end 50 år frem. I de 32 år af ansættelsestiden havde han titel af VIPchef, hvilket medførte, at han altid var på pletten, når verdens-kændisser både ankom til Københavns
Lufthavn og rejste herfra igen, og det var uden hensyntagen til, hvilket lutfartsselskab ankomst og afrejse
skete med.
Således er Jørgen Mangor også den eneste af lufthavnens ansatte, som har arbejdet under syv forskellige
lufthavnschefer - Leo Sørensen, Carl Weibøl, Poul Andersen, Knud Heinesen, Søren Peter Thorning
(konstitueret), Brian Petersen og Niels Boserup.
Udover at skulle sige goddag og farvel til de rejsende VIP'er bestod jobbet i at holde i trådene ved alle
arrangementer i forbindelse med de store, årlige statsmodtagelser af kongelige såvel som præsidenter,
ligesom det var ham, der bestemte, hvilke VIP'er, der skulle skrive i CPH's gæstebog.
Blandt de mange VIP'ere er Jørgen Mangor i dag ikke et øjeblik i tvivl om, at Dronning Margrethe i alle år
har været den både vigtigste og mest betydningsfulde passager i lufthavnen. Og når fødselaren skal nævne
kændisser på verdensplan, peger han straks på USA's daværende præsident, Bill Clinton, som det absolutte
nummer ét. Clinton besøgte Danmark, da han i 1997 talte til tusindvis af danskere på Gammeltorv/Nytorv i
København.
Når det gælder rækken af lufthavnsdirektører i København, er fødselaren lige så klar i mælet, når han
peger på for nylig afdøde Niels Boserup som den, der har haft størst betydning for lufthavnens udvikling.
Mangor, der er Ridder af Dannebrog, var i en årrække Danmarks repræsentant i FN-organisationen ICAO
med rang af Aviation Security Audit Officer.
Fødselaren er gift med Bente Mangor. Parret har boet det meste af deres liv i Farum.
PREBEN JACK PETERSEN.

