0
,0
48 s )
K m
K o
D m
is k l.
Pr ( i n

OKTOBER KVARTAL 2014
14. ÅRG. – NR. 35

Martin skabte
Nordic Aviation Capital
– og blev milliardær!
Med hovedsæde i Billund dirigerer Martin Møller Nielsen i dag
verdens største flåde af turboprop-fly – i alt 250 maskiner.
SIDE 4

På PEOPLE-siderne bagest i bladet rapporteres om Lolland-Falsters absolutte hotelperle, Bandholm Hotel, samt om kändis-platformen med Allan Agerholm, Anette
Price, Arne Melchior, Ejvind Olesen, Johan Restorff, Kurt Kvorning, Mogens
Kornbo, Óli Hammer, Preben Nesager og Thomas Woldbye.
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Udvikling i turismen
- samt de kendte
Store forventninger på Lolland-Falster til Femern-tunnelen.
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og Runavík på Østerø. Bag projektet, der er beregnet
at skulle koste DKK 5 mia., står to færøske arkitektbureauer.

Melchior, Kvorning og Martin
En af 80'ernes slagfærdige trafikministre, Arne Melchior, runder i oktober de 90 år. Han huskes ikke mindst
for, at han fandt de kvadratmeter i Transithallen på Kastrup, som FACD behøvede til en lounge til passagererne fra de udenlandske luftfartsselskaber, og samtidigt
foranledigede han, at unge kunstnere fra Kunstakademiet på Kgs. Nytorv fik et atelier i Transithallen, hvor de
kunne portrættere ventende passagerer.
Kurt Kvorning, der i begyndelsen af 1980'erne trådte
ind i rejsebranchen ved overtagelse af Nordring Rejser i Aarhus, er ligeledes portrætteret, hvilket sker på
grund af hans 70 års fødselsdag; og Martin Møller
Nielsen fra Nordic Aviation Capital skovler millionvis af
kroner hjem år efter år, som vi ligeledes fortæller om.

Fremtidens lufttrafik på Færøerne
Den ny lufthavnsterminal på Færøerne samt forlængelsen af Runway sammesteds har givet den færøske
lufthavn et løft, som giver indtryk af en helt ny lufthavn, der er bygget til langt større trafik end, hvad
den de facto har. Men lufthavnschefen Jákup Sverri
Kass kæmper en bra kamp for at få mere passagertrafik ad luftvejen til øgruppen, og han rapporterer stændigt om nye forøgelser i trafikken. Alligevel tror man,
at lufthavnen, som den tager sig ud i dag, er designed
for adskillige årtier ud i fremtiden.
På trods heraf har en kreds af færøske forretningsfolk, repræsenterende primært fiskeindustrien, givet
moralsk opbakning til et 25 år gammelt projekt om en
ny lufthavn i farvandet mellem Thorshavn på Strømø

Anette og James Price blev viet til hinanden i december 2012 og
har siden boet i Gentofte. Fredag 3. oktober i år rundede Anette
de 50 år og blev fejret stort. Se billederne fra fødselsdagen på
PEOPLE-siderne.

BELLA SKY COMWELL
– VI GØR DIT MØDE TIL EN SUCCES

Bella Sky Comwell er en integreret del af Bella Center og har stort set ubegrænsede
kapacitetsmuligheder i forbindelse med afholdelse af kongresser og udstillinger med
op til 15.000 deltagere. På hotellet kan vi tilbyde 30 mødelokaler med dagslys, som
alle er indrettet med det nyeste AV- og IT-udstyr samt gratis trådløst internet.
Nøgleordene på Bella Sky Comwell er fleksibilitet, engagement og et personligt
unikt samarbejde omkring ethvert arrangement - uanset størrelse. Ring og få en snak
med vores uddannede MeetingDesigners, som er klar med gode råd og vejledning til
hvordan netop jeres møde, kan blive en succes.

Ring på 3247 3030 eller læs mere på bellaskycomwell.dk

NAC skovler penge hjem
I Nordic Aviation Capital A/S er resultatet af den ordinære primære drift i 2013/14
steget med 16 pct. fra USD 197,8 mio. til USD 228,9 mio. Resultatet betegnes
som 'planmæssigt og tilfredsstillende'.
Af Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk
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DEN NETOP PUBLICEREDE årsrapport fra Nordic Aviation Capital for regnskabsåret 2013/14 afslører, at det
Billund-baserede flyudlejningsselskab fortsætter med
at tjene styrtende med penge; og samtidigt med, at
virksomheden geninvesterer sine årlige overskud, så
bliver ejeren, Martin Møller Nielsen (50), stadig rigere
for hvert år, der går.
I regnskabet, der blev afsluttet 30. juni 2014, konstateres en omsætning på USD 311,1 mio., hvilket er
17 pct. højere end de USD 265,5 mio., virksomheden
omsatte for i året inden.

Resultatet efter skat er steget med 23 pct. til USD
81,0 mio.
Den tilfredsstillende udvikling kan bl.a. henføres til
virksomhedens solide plads på markedet og en støt
stigende likviditet, der giver frihed til at agere hurtigt
og fleksibelt. Den likvide beholdning er steget fra USD
125,6 mio. til USD 204,9 mio.

'Globaliserer virksomheden'
Samtidigt har virksomheden over de seneste 12 måneder underskrevet to strategiske kontrakter hos ATR,

NAC's ejer, Martin Møller Nielsen (t.v.) fotograferet i Billund Lufthavn med sin CEO, Kim GravenNielsen (55 år). Kim overtog CEO-posten i september 2012 efter, at han i de tre foregående år
havde bestridt hvervet som næstformand i NAC's
bestyrelse. Gennem mere end en halv snes år
varetog han diverse lederposter, bl.a. som CEO,
i et antal firmaer hos The Thomson Corporation
(Thomson-Reuters).

Martin Møller Nielsen er kendt som 'den diskrete virksomhedsejer', der i alle år har holdt
'lav profil' overfor offentligheden, og som heller ikke gør noget væsen af sig selv, når han
er på besøg i firmaets hovedkontor i Billund.

hvor man har sikret fremtidig forsyning af fly til selskabets kunder - først med en ordre på 90 ATR-fly, som
blev forhøjet til 130 stk. ATR 72-600, og for et par måneder siden endnu en kontrakt på 75 stk. ATR 42-600.
'Vi er tilfredse med udviklingen og specielt, at vi i
det forløbne regnskabsår fortsat har arbejdet med at
globalisere virksomheden samtidigt med, at vi har sikret det finansielle beredskab, så vi kan fortsætte med
accelaration af væksten,' siger Kim Graven-Nielsen, der
er selskabets CEO.
Martin Møller Nielsen, der alene ejer NAC og i den
egenskab er formand for selskabets bestyrelse, tilføjer:
'Jo, jeg er tilfreds med udviklingen, og traditionen tro
geninvesterer vi hele indtjeningen i virksomheden, idet
den fremtidige udvikling peger i samme retning, som vi
har set gennem de seneste mange år,' siger Martin i en
kommentar til årsrapporten.
NAC råder ved udgangen af regnskabsåret over 163
fly med en værdi på USD 1,9 mia. og vil passere 200
fly i indeværende regnskabsår, hvilket fastholder NAC’s
position som verdens største lessor af turbopropfly.
Virksomhedens primære fokus er det regionale marked
med fokus på udlejning henholdsvis salg af store turbopropfly.
NAC tæller i øjeblikket 94 medarbejdere - med 53 i
Billund og 41 i de tre regionale kontorer i Singapore,
Irland og Nord-Amerika. Virksomheden har i det afsluttede regnskabsår ansat yderligere 11 medarbejdere,
dels i Danmark, dels i udlandet.

'Væksten fortsætter'
NAC’s umiddelbare fremtid består i en fortsættelse af
den udvikling, der pågår i virksomheden, med mange
leveringer af fly på kontrakter indgået de seneste seks
til 12 måneder. Herudover fortsættes den igangværende udbygning og globalisering af virksomheden, så positionen på verdensmarkedet kan fastholdes og styrkes.
'Behovet for flytransport på regionalmarkedet vil
fortsat vokse med anngiveligt syv procent om året
på verdensplan, og det regionale behov bliver drevet
ikke mindst af de voksende middelklasser i Asien. Men
også Syd-Amerika og Europa fremviser pæne vækstra-

ter som forudset sidste år. Med relativt høje oliepriser
og pæn vækst i flere verdensdele forudser vi, at det
regionale marked fortsat udvikler sig positivt,' er Kim
Graven-Nielsens bedømmelse.
'Vi fortsætter vor strategi, som vi lagde for år tilbage.
Der er kun grund til at være tilfreds med den nuværende udvikling og med fremtidsudsigterne,' konstaterer
Martin.

Medejer af Jet Time
De 163 turbopropfly, Nordic Aviation Capital A/S står
som ejer af, udgøres primært af fly med mellem 40 og
70 sæder.
Virksomhedens 94 medarbejdere betjener 34 kunder
fordelt på 24 lande.
NAC har gennem de seneste 18 år haft en konstant
positiv vækst i både resultat og balance, og begge dele
vokser fortsat.
Selskabet har en balance på USD 2,2 mia. og en
egenkapital på USD 415 mio.
Størstedelen af Jet Time's flyflåde er leased hos NAC,
der er blevet medejer af det otte år gamle luftfartsselskab. Martin er medlem af Jet Time's bestyrelse, som
Lars Thuesen er formand for. •
Læs også artiklen om Martin på PEOPLE-siderne.
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Business Class
på charterflyet
Den bedre plads og service på RoyalClass koster et par tusindlapper i tillæg til rejsens ordinære pris.

Af Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk

THOMAS COOK AIRLINES tilbyder sine passagerer en opgraderet
klasse, der benævnes RoyalClass, og som er selskabets svar på
ruteflyselskabernes Business Class.
CHARTERFLYSELSKABET THOMAS COOK AIRLINES
bruger i de kommende måneder et trecifret millionbeløb i danske penge på at udskifte interiøret på fem af
selskabets Airbus A330-fly. 49 af sæderne bliver indrettet mere luksuriøst end de øvrige 274 pladser og sælges
som Business Class, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Airbus 330-200-flyene får nyt interiør til et trecifret millionbeløb. Der installeres britiske Acrostole på økonomiklasse, mens RoyalClass får ekstra store stole fra tyske Zim. I hver stoleryg i
flyet installeres avancerede 8,9 tommers monitorer til film og info om flyrejsen.

Det første fly er klart i begyndelsen af december, og
det skal vinteren over bringe ca. 4.500 kunder fra Spies
til og fra thailandske Phuket.
Sæderne er ergonomiske, hvilke ud over fire centimeter ekstra benplads byder på en 8,9 tommers touchskærm i stoleryggen foran.
49 gæster får plads på RoyalClass, som er Thomas
Cook's betegnelse for sin Business Class. På den klasse
er der ifølge selskabet 15 cm. mere benplads i forhold
til Economy Class, ligesom der er benstøtte og borde i
armlænet.
'RoyalClass er Thomas Cook's svar på ruteflyenes Business Class eller Premium Economy. Her er drikkevarer
inkluderet, og der serveres en tre-retters menu med frit
valg mellem to varme retter, morgenmad, gratis adgang
til egen videoskærm med et stort udvalg af film- og musikkanaler, aviser og ugeblade og meget andet,' siger
produktchef Carlos Cebrian.

Koncernen
Spies indgår i rejsekoncernen Thomas Cook Northern
Europe sammen med rejsearrangørerne Ving i Norge og
Sverige, Tjäreborg i Finland samt hotelselskabet Resorts
& Hotels, der bl.a. driver hotelkæderne Sunwing Family
Resorts og Sunprime Hotels.
Spies’ kunder flyver fortrinsvis med søsterselskabet
Thomas Cook Airlines Scandinavia.
Thomas Cook Group plc er noteret på Børsen i London og koncernens ca. 27.000 ansatte opererer i over
70 lande.
Thomas Cook Group Airlines, der bl.a. tæller Condor i
Tyskland, Thomas Cook Airlines i Storbritannien og Thomas Cook Airlines i Belgien, er med 86 fly Europas 11.
største flyselskab. •
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FLY tiL
Færøerne

Længere landingsbane

44% vækst siden 2003

Bedre regularitet

Kun 2 timer fra Danmark

Ny terminal

Det er billigere end du tror

www.fae.fo

Kom og bliv en del
af succesen

Ny terminal og forlænget runway
i færøsk lufthavn
Efter at Færøernes Landsstyre har pumpet DKK 365 mio. i den bestående lufthavn
på øen Vágar, præsenterede to færøske arkitektfirmaer nyt lufthavns-projekt i
havet ved Thorshavn!
Af Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk

UNDER STOR FESTIVITAS blev den ny lufthavnsterminal på
Færøerne taget i brug tirsdag 17. juni, og idet lufthavnens
eneste start- og landingsbane nogle få år forinden var blevet genstand for en næsten 50 pct. forlængelse, føltes det
for Færøerne, som havde man fået en helt ny lufthavn med
flere end 25 år, måske endnu mere, foran sig. Derfor kom
det som noget af en overraskelse, at to færøske arkitekttegnestuer fornylig fandt et 25 år gammelt projekt om en
ny lufthavn ved Thorshavn frem, hvilket de 'pudsede af'
og præsenterede som et helt nyt forslag med en estimeret
investerings-prislap på over DKK 5 mia.!
Færøernes Landsstyre har i forbindelse med baneforlængelsen og opførelsen af ny terminal m.v. investeret
ikke mindre end DKK 365 mio. i den bestående lufthavn,
der daterer sig fra 1970'erne, og som var et levn fra den
britiske besættelse af den nordatlantiske øgruppe under
Anden Verdenskrig.
Med den ny passagerterminal og den forlængede runway udgør Vága Floghavn, som er lufthavnens officielle
navn, en topmoderne lufthavn, hvor lufthavnschefen
Jákup Sverri Kass gennem de seneste to år har kunnet
rapportere om en stadig stigende trafik og - som måske
det vigtigste - en stadig større regularitet.
Lufthavnen er i dag udstyret med alle mulige moderne
faciliteter og kan nærmest sammenlignes med Terminal
3 på Kastrup, som vakte stor opmærksomhed, da den
blev indviet i 1990'erne. Terminal 3 var dengang årsag
til, at Københavns Lufthavn udråbtes til Europas flotteste
og mest effektive lufthavn.
Hidtil i år, således fra 1. januar til udgangen af september, har 200.314 passagerer rejst fra/til den lille lufthavn
på Vágar, Færøernes tredjestørste ø. Det er en vækst på
7,4 pct. i forhold til samme periode i fjor, og Jákup er
ikke i tvivl om, at det samlede tal for hele 2014 bliver
større end noget tidligere år.

Bestyrelsesformanden i Atlantic Airways,
SMS-direktør Niels Mortensen, flankeres
af selskabets CFO og CEO, Marius Davidsen henholdsvis Jørgen Holme. Billedet er
taget i Tax Free-butikken ved indvielsen af
den ny lufthavnsterminal tirsdag 17. juni.
Butikkens overskud deles ligeligt mellem
Lufthavnen og Atlantic Airways.
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Atlantic Airways, det færøske luftfartsselskab, er eneste airline med regelmæssig trafik på Færøerne, hvortil
kommer et stigende antal ad hoc-charters, som er en
blanding af udenlandske fly med turister og GA-trafik.

Regulariteten
Baneudvidelsen fra 1.250 meter til 1.799 meter såvel
som introduktionen af RNP-teknologien hos Atlantic
Airways er de to primære faktorer bag den større regularitet: 'I forhold til vejr og vind har vi i år præsteret en
regularitet på 99,3 pct.,' oplyser Jákup med stor tilfredshed og tilføjer, at det er den højeste nogensinde.
I 2008 kom regulariteten op på 96,6 pct., hvilket dengang blev betegnet som højt.
Før baneforlængelsen i 2010 skete det ofte, at Maersk
Air og Atlantic Airways måtte opgive at lande ved første
forsøg. Herefter lagde man sig i venteposition i luften
over øerne, til der kom et hul i skydækket eller, at vinden
lagde sig; men indtraf en forbedring i vejrsituationen
ikke indenfor en time eller halvanden, sattes kurs mod
Bergen, der for Maersk Air's del var første alternativ i
forhold til Færøerne. I Bergen ventede man, til der blev
meldt 'god sigt' fra Færøerne, hvorefter et nyt landingsforsøg blev gjort, og som regel lykkedes det sidst på
eftermiddagen at komme ned. Ellers gik turen igen til
Bergen alternativt tilbage til København.
'Den slags problemer har vi heldigvis ikke i dag,' smiler
Jákup.

Lufthavn til søs
Forslaget fra de to færøske arkitektfirmaer, Jóannes Petersen henholdsvis Albert Isfeld & Gudmund S. Hansen, om
en lufthavn i fjorden Tanga mellem Thorshavn på Strømø
(Streymoy) og Runavík på Østerø (Eysturoy) blev præsenteret i begyndelsen af oktober på Hotel Føroyar i Thorshavn for en indbudt kreds af erhvervsfolk og politikere.

Lufthavnsdirektør Jákup Sverri Kass (t.v.)
var stolt og glad over at have tre regeringschefer blandt passagererne på dagen
for indvielse af den ny lufthavnsterminal.
Det var Aleqa Hammond, Grønland, Kaj
Leo Holm Johannesen, Færøerne, og Helle
Thorning Schmidt, Danmark. De tre regeringsledere skulle med helikopter til øen
Mykines, den af de 18 Færøer, der ligger
længst mod vest, for at holde Rigsmøde.
Ikke lang tid efter mødet måtte Aleqa
trække sig som både Landsstyreformand i
Grønland og som leder af arbejderpartiet
Siumut, fordi hun havde brugt Landsstyrets
kreditkort til private indkøb for mere end
DKK 100.000.

Det fremgik af modeller, der blev fremvist på mødet, at
den ny lufthavn skal rumme to landingsbaner, der krydser hinanden. Den længste af dem skal være 3.300 meter lang, mens den mindre af dem er tænkt som 2.500
meter lang.
I forbindelse med lufthavnen bygges desuden et kajanlæg til lastskibe såvel som cruisefartøjer, som Færøerne
gennem de senere år har haft mange besøg af.
Lufthavnen, der allerede er blevet døbt Airport 19,
tænkes opført i forbindelse med bygningen af en undersøisk tunnel mellem Streymoy og Eysturoy. Tunnelbyggeriet er planlagt til at gå i gang i løbet af 2015.
Hvem som skal finansiere anlægsudgifterne på DKK
5,6 mia., havde de to arkitekter ikke noget svar på, men
det bliver næppe Færøernes Landsstyre, som lige har
investeret DKK 365 mio. i lufthavnen på Vágar; og tilsvarende kan det også siges med sikkerhed, at den nye
lufthavn heller ikke vil få Atlantic Airways som kunde,
idet det selskab også i praksis er helejet af Landsstyret.
Tilbage står muligheden for, at færøske industrivirksomheder med eksport af fiskeriprodukter vil skyde
penge i projektet for at få en egen lufthavn med hovedvægt på cargo, men selvom eksporten til Vladimir Putin
er gået kraftigt i vejret på grund af den aktuelle, politiske
situation med den russiske boykot af fødevarer fra EU,
vil et lufthavnsprojekt til nærmere DKK 6 mia. næppe
hænge sammen med den forøgede eksport.
Ved præsentationen af projektet fremkom ingen oplys-

ninger om, hvorfra man skal hente de nødvendige millioner tons materiale til opfyldning og ej heller oplysninger
om lufthavnens drift, prognoser for fremtidige antal passagerer eller cargomængder.
Projektet minder i nogen grad om de tanker, den
danske regering havde i 1970'erne om en lufthavn på
Saltholm. I øvrigt findes sådanne ø-lufthavne flere andre
steder i verden, bl.a. på Maldiverne.
At de to initiativrige arkitekter på Færøerne kalder deres projekt for Airport 19, skal ses på baggrund af, at
den nordatlantiske øgruppe består af 18 Færøer. Lufthavns-øen bliver altså ø nr. 19.

Svigersøn
Et noget mere realistisk forslag om en lufthavn nær
Thorshavn fremkom også i 1980'erne, da den daværende borgmester i den færøske hovedstad, Poul Michelsen,
havde planer om at placere en lufthavn på Gyvernessletten lige udenfor byen.
Inden planerne blev realiseret, ramtes Færøerne i 1991
af økonomisk krise med bankkrak m.m. Derfor blev planerne aldrig til virkelighed.
Borgmesterkæden har Poul Michelsen for længst videregivet til sin efterfølger, og i øvrigt er han i dag slet
ikke interesseret i at 'genere' den bestående lufthavn på
Vágar, hvor hans svigersøn, Jákup Sverri Kass, er lufthavnsdirektør! •

Som et kryds i havet - sådan tager den projekterede lufthavns-ø sig ud på den model,
som to færøske arkitektfirmaer præsenterede i oktober for en indbudt kreds af
færøske erhvervsfolk og politikere. Den ene
af de to runways er på 3.300 meter; den
anden på 2.500 meter. Lufthavnsprojektet
har fået navnet Airport 19.
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Kvorning solgte Kulturrejser
– og købte i stedet Aclass
Efter at have drevet rejsebureau gennem mange år skiftede Kurt Kvorning
til i stedet at købe og sælge rejsebureauer.

Af James B. Clinton
james@travelbusiness.dk

NÆPPE HAVDE Kurt Kvorning solgt rejsebureauet Kultur
Rejser til Aller Media, før han kastede sig over et nyt opkøb i rejsebranchen – denne gang et ikke specielt stærkt
profileret rejsebureau, det internetbaserede Aclass A/S
med kontor i Aarhus-forstaden Hasselager.
Kurt, blandt venner kaldet Den Glade Milliardær, købte
Aclass sammen med kapitalfonden Capidea og ledelsen
i Aclass, identisk med de oprindelige stiftere af rejsebureauet inkl. en gruppe finansielle investorer. Handelen
med Kurt Kvorning og Capidea fandt sted 5. maj i år.
For et halvt år siden afhændede han Kultur Rejser til Aller Media, der i fjor supplerede sine ugebladsprodukter
med købet af Nyhavn Rejser og dermed gjorde sin entrë
i rejsebranchen.
Claus Palmgren Jessen forsætter som administrerende
direktør og aktionær i Aclass.

Aclass

Da Kurt Kvorning i 1980’erne var
ejer af Nordring Rejser, kaldte han
sig rejsebureaumand. Senere ændrede han erhverv til rejsebureauhandler, hvilket stadigvæk er hans
beskæftigelse.

KORTE
NYHEDER

Aclass sælger individuelle oplevelsesrejser i turistklassesegmentet. Virksomheden markedsfører sine produkter
under de tre brands Afrika Safari, Lama Tours henholdsvis Asia Tours.
Aclass oplyses at være vel positioneret i et marked
i vækst. Virksomheden blev grundlagt i 2006, således
for kun otte år siden, og har siden etableringen haft en
stigende omsætning såvel som indtjening. Firmaet beskæftiger 22 personer.

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige, mindre og
mellemstore danske virksomheder med potentiale for
vækst. Capidea blev etableret i november 2006, samme
år som Aclass, og har kapitaltilsagn for i alt DKK 1,5 mia.
fordelt på to fonde.
Ud over institutionelle investorer omfatter kredsen omkring Capidea et antal veldrevne virksomheder og dygtige erhvervsledere, som indgår aktivt i Fondens netværk.
Capidea investerer i virksomheder inden for industri,
handel, distribution og service. Indtil videre har Capidea
foretaget investeringer i 12 virksomheder med en samlet
omsætning på ca. DKK 4 mia.

70 år
Udover sit engagement i Aclass har den snart 70-årige
rejsekøbmand også et ben i Check Point Travel i Aarhus,
mens andre bureauer, han har stået som ejer af gennem
årene – Nordring Rejser, Marco Polo, Hannibal, Portugal
Bureauet og senest Kulturrejser – er blevet afhændet
hen ad vejen.
Kurt runder de 70 år onsdag 29. oktober. Læs herom
under Mærkedage i TRAVEL PEOPLE-sektionen bagest i
bladet. •

Dyrt Eurovision-show

Michael Binzer forlader Tele-Post

Rigsrevisionen er i gang med at kulegrave regnskaberne
for det store Eurovision-show i København i maj. Arrangementet kostede i alt DKK 334 mio., hvilket var DKK 77 mio.
mere end budgetteret.
Samtidigt kigger Rigsrevisionen på Wonderful Copenhagen, der var en af arrangørerne. Her er et antal stillinger
blevet besat af familiemedlemmer til chefpersoner, uden at
pågældende stillinger har været opslået ledige.

Michael Binzer (45), fhv. CEO i Air Greenland og før den tid
ansat hos SAS, har forladt sit job som CEO for Tele-Post i
Grønland. Han siger, at det er sket på grund af samarbejdsvanskeligheder med bestyrelsesformanden Agner Mark,
men kommer også med en antydning af, at det har en politisk årsag: 'Jeg egner mig nok ikke til at være leder af en
Selvstyre-ejet virksomhed,' siger han til avisen Sermitsiaq.
Michael tiltrådte stillingen hos Tele-Post pr. 1. april 2013,
og han gik ud ad døren 10. september i år.
Tele-Post har haft flere chefer gennem de seneste par år.
Søren Eriksen, der blev fyret fra DSB, udnævntes til jobbet i
Grønland, men trak sig, inden han var tiltrådt, og i oktober
2011 fratrådte Brian Buus Pedersen, uden at hverken han
selv eller virksomheden fremkom med nogen forklaring. Og
nu er Michael 'forsvundet' efter kun halvandet år i stolen.

Hotelkæden Zleep til Kolding
Zleep Hotels overtager ved årsskiftet Hotel Kolding City,
tidligere med navnet Hotel Tre Roser. Ejendomsselskabet P.
V. Johansen vil fortsat stå som ejer af hotellet, mens driften
lægges i hænderne på Zleep, der i forvejen driver hoteller
i København, Kastrup, Ballerup, Ishøj, Billund og Aarhus.
Næste Zleep-hotel forventes at se dagens lys i Aalborg.

Ilulissat Water Taxi solgt
Ilulissat Water Taxi er blevet solgt til Anders Lykke Laursen,
der tidligere har arbejdet hos KNI A/S.
Sælgeren, tourguide Espen Andersen, er med familie flyttet hjem til Danmark.
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Capidea

Albatros fyrer chefen
Albatros Travel i København har ifølge standbynews.dk afskediget den administrerende direktør, Ariel Zlotnik, samt
yderligere 12 medarbejdere.
Albatros omsætter for ca. DKK 800 mio. om året og
havde i fjor et positivt resultat på DKK 35 mio. •

DIREKTE FRA
JYLLAND
MED SKYHØJ
SERVICE
Bergen • Stockholm City
Göteborg • Oslo • London City
Manchester • Bruxelles • München
Düsseldorf • Zürich

UPGRADE TO

Booking: 7533 1611 - bestil på ba.com eller dit rejsebureau

Nadelmann generes
af politisk uro
AVIS Biludlejning i Rusland med over 1.000 biler rammes på bundlinjen af den
politiske og valutariske uro.

Af James B. Clinton
james@travelbusiness.dk

En seance på Hotel Sheraton i Moskva,
hvor AVIS' europæiske ledelse overrækker diplom for 'Outstanding Achievement'
til direktion og bestyrelse for det russiske
AVIS. I midten ses med diplomet ved overrækkelsen ses General Manager Alejajaandro Carreno. Nr. 2 fra venstre er bestyrelsesformand Ivan Nadelmann, mens nr. 2
fra højre er Torben Otte Jørgensen.
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IVAN NADELMANN, ejer af AVIS Biludlejning i Polen
henholdsvis Rusland, mærker handelskrigen mellem
Rusland på den ene side og EU og USA på den anden.
Det russiske AVIS har på ingen måde oplevet faldende
omsætning, men det kraftige udslag ses alligevel på
bundlinjen, direkte afstedkommet af den politiske uro,
som har forårsaget fald i den russiske valuta.
‘Situationen for os, og ikke mindst for medarbejderne, kan jeg kun betegne som brandærgerlig, eftersom
virksomheden siden sin start i St. Petersborg i 2008
har udviklet sig stødt, og alene i år præsterer vi en
fremgang på 20 pct. i forhold til i fjor.’ fortæller Ivan til
TRAVEL BUSINESS. ‘Hvad der er sket nu, havde vi ikke
forudset for et år siden.’
I 2009 overtog Ivan også AVIS i Moskva, og siden har man udvidet med repræsentation i 20 russiske
byer, fortrinsvis i lufthavnene.
Fra en spæd start i St. Petersborg med kun 20 biler
omfatter bilflåden i dag 1.500 udlejnings- og leasingbiler. 120 medarbejdere er beskæftiget i virksomheden,

Ægteparret Tofa og Ivan Nadelmann ejer i fællesskab Skovshoved
Hotel, men den daglige drift ligger i hænderne hos Tofa.

Hele personalestaben hos det cubanske
AVIS, Rex Luxury Car Rental & Limousine
Service, som Ivan Nadelmann etablerede i
1995, ses her foran Hotel Nacional i Havana ved firmaets 10 års jubilæum i 1905. Tre
år senere måtte Ivan give afkald på ejerskabet, da cubanerne følte sig i stand til selv at
drive det omfattende biludlejningsselskab.
der til daglig drives af cubaneren Alejandro Carreno,
der var ansat som en af Ivans betroede medarbejdere
i det Havana-baserede biludlejningsselskab Rex Luxury
Car Rental & Limousine Service, da Ivan var ejer af dette i årene 1995-2008. Alejandro havde, i lighed med
mange andre unge cubanere, taget en uddannelse
som ingeniør på en russisk læreanstalt og behersker
det russiske sprog til fuldkommenhed:
‘Alejandro og jeg er i daglig kontakt, og jeg besøger
ofte Rusland,’ siger Ivan. ‘Jeg forsøger at følge med i
det hele, men det er Alejandro, der driver butikken og
udvikler medarbejderne, hvilket nok er den største og
mest vanskelige opgave. Det gælder om at opbygge
en team spirit og en fuld forståelse for vestlige serviceprincipper. Derfor er det vigtigt, at man sætter sig
nogle faste mål og er i stand til at eksekvere sine handlingsplaner. Alejandros store fordel er, at han kender
mentaliteten samtidigt med, at han udviser stort initiativ, dygtighed og lederskab.’
‘Rusland er et kompleks land at operere i med 11
tidszoner, og det tager længere tid at flyve fra St. Petersborg til Khabarovsk i øst, end det tager at flyve fra
St. Petersborg til New York.

Polen og Cuba
AVIS i Polen blev etableret af Ivan Nadelmann i år
2000, og selskabet er i dag det ubetinget største biludlejningsselskab i Polen!
Virksomheden har siden starten vundet adskillige
Travel Awards og er flere gange blevet udnævnt til
‘AVIS License Country of the Year’.
Allerede i 1995 slog Ivan dørene op til et AVISkontor i Havana. Nu var Cuba og USA jo ikke på talefod
- for at sige det mildt - så Fidel Castro forbød Ivan at
bruge navnet AVIS. Der skulle ikke laves reklame for et
amerikansk foretagende.
I stedet brugte Ivan navnet Rex, som var mere spiseligt for cubanerne, selvom de godt vidste, at der i
realiteten var tale om et AVIS-firma med koordinerede
bookingsystemer m.v. til USA.
Rex Luxury Car Rental & Limousine Service havde fra
etableringen 20 Volvo-biler, og da cubanerne i 2008
bestemte, at de selv ville drive virksomheden - trods
båndene til AVIS - bestod flåden af flere end 1.000 køretøjer, og der havde for Ivan været tale om en givtig

og veldrevet forretning. Rex var blevet det mest kendte
biludlejnings-brand på Cuba.
Ivan og hans danske medarbejder i firmaet, Per
Hundevad, forlod herefter Cuba.

Vaskede biler
Ivan Nadelmann startede sin karriere i biludlejningsbranchen med at vaske biler hos AVIS. Det var i
1970'erne, mens han var elev på Handelshøjskolen i
København. Senere fik han job i økonomiafdelingen
hos AVIS, og da firmaet en dag skulle have ny administrerende direktør, sagde et bestyrelsesmedlem, at
'ham har vi jo allerede' og pegede på Ivan. Efter nogen tid som administrerende direktør skulle virksomheden sælges, men Ivan havde imidlertid langt fra det
fulde beløb. Han samlede dog en pæn sum sammen
og fandt desuden en halvpartspartner i Klaus Riskær
Petersen, og med 'finansløven' som sleeping partner
kørte AVIS rigtigt flot og skabte sig hurtigt en førerposition på markedet. Da Klaus blev tilbageholdt af
Politiet og fik sin andel i firmaet beslaglagt, gik i stedet
finansmanden Torben Simonsen med adresse i London
ind som partner.
I 2008 blev AVIS i alle tre skandinaviske lande opkøbt af en kapitalfond i Syd-Afrika, hvorefter den tidligere bilvasker kunne trække sig tilbage med et stort
tre-cifret millionbeløb, efter sigende tæt på milliarden.
Pensionist havde Ivan dog ikke tænkt sig at skulle blive
allerede som 62-årig. I øvrigt havde han jo forretninger
kørende både i Polen og skulle nu udskifte Cuba med
Rusland.

Skovshoved Hotel
I tillæg til biludlejningen har Ivan et bijob som 'Vicevært Meyer' på Skovshoved Hotel, som hustruen Tofa
driver.
Det gamle badehotel henlå øde, efter at modemanden Erik Brandt, nu aktiv i TV2-programmet 'Vild med
Dans', havde opgivet det. Men for 11 år siden blev det
købt af Tofa og Ivan. De satte det i stand, og i dag
manifesterer det sig ganske flot med høj belægning på
værelserne, er et efterspurgt konferencested og har en
restaurant med stjernekokken Philippe Houdet, tidligere indehaver af Michelin-restauranten Pierre & Andre,
i køkkenet. •
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Thorsten Schmidt,
Gastronomisk chef på Ruths Hotel.

Thorsten Schmidt er flyttet ind
thorsten schmidt har overtaget roret på Ruths hotel efter den legendariske franske
kok Michel Michaud. Med overtagelsen følger et skifte i Ruths Gourmet, fra det franske køkken
til det regionale køkken - en helt ny mad-oplevelse i skagen

Nyindrettet restaurant

Det regionale køkken

Ruths hotel - Gl. skagen

Med den nye madstil følger også en helt ny indretning, der skal spille sammen med thorstens måde
at lave mad på.

Maden fra thorstens schmidts køkken formidler
historier og oplevelser, og intet er overladt til tilfældighederne. Ved præsentationen, smagen, sammensætningen eller noget helt fjerde formår retterne vedvarende at overraske, men overraskelsen
er aldrig formålet i sig selv. overraskelsen er altid
et virkemiddel, der vækker gæsternes personlige
erindringer eller inviterer dem ud på uvant territorium. thorsten schmidt dyrker det regionale køkken
og elsker udviklingen af de nordiske smage, baseret
på friske, lokale råvarer.

Ruths hotel er beliggende i det idylliske Gl. skagen.
hotellet er et klassisk badehotel opgraderet til højeste standard med bl.a. 2 restauranter, wellnessafdeling, pejsestue, stor terrasse med udendørsservering, underjordisk garageanlæg og 52 lækre
værelser.

Design og indretning af Ruths Gourmet står Rikke
Malling for, så det er i den grad både Malling & schmidt der er rykket ind på Ruths hotel.
I restauranten er der bl.a. opført et stor åbent ildsted
hvor der tilberedes mad over bål, og modningsskabet hvor kødet hænger og venter på den helt rette
alder, er ikke bare en del af dekorationen, men en
måde at følge råvarerne hele vejen til tallerkenen.

På gensyn ...

”et regionalt køkken, hvor lokale råvarer og smagen
af skagen er i højsædet”

Ruths hotel · hans Ruths Vej 1 · Gl. skagen · 9990 skagen · telefon 9844 1124 · telefax 9845 0875 · info@ruths-hotel.dk · www.ruths-hotel.dk

Dansk turisme på vej mod rekord
Optimisme hos både Dansk Erhverv og VisitDenmark, efter at tyskerne vendte
tilbage til danske feriesteder i den forløbne sommer.

Af Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk

2014 KAN MEGET VEL gå hen og blive et rekordår for
dansk turisme efter nogle særdeles optimistiske overnatningstal i august, hvor der var fremgang i antallet af
udenlandske turister fra stort set samtlige markeder og i
særlig grad det tyske.
Bedømmelsen om 2014 som et særdeles godt turist
år gives af såvel Dansk Erhverv som VisitDenmark, hvor
chefen, direktør Jan Olsen, fremsætter følgende udtalelse:
‘Danmark har nu flere turister end før finanskrisen. De
udenlandske overnatninger forventes i år at stige med
fem til seks procent og dermed overgå de 22,4 mio.
overnatninger, vi havde i 2007.’
Han tilføjer, at samlet set har perioden januar-august
budt på knap 1,3 mio. flere udenlandske overnatninger,
heraf 672.000 tyske.
Antallet tyske overnatninger i august steg, ifølge Danmarks Statistik, med 1,2 mio. i forhold til samme måned
sidste år.
Dansk Erhverv hæfter sig ved de samlede overnatningstal for hoteller, feriehuse, feriecentre, campingpladser
etc. på otte millioner i august, hvilket er en million flere
end i august 2013.

Kortere ferier
Som forklaring på den pludselige stigning siger turistdirektøren:
‘Turisterne i det meste af verden har ændret ferievaner
og holder kortere ferie i forhold til tidligere - til gengæld
gerne flere gange om året. Vore tyske turister holder
deres ferie, når vi danskere er begyndt at arbejde, hvorved sæsonen bliver længere. Det er naturligvis en positiv
faktor for os, fordi der bliver tale om større omsætning,
og for turisterne giver det større fleksibilitet, ligesom det
bliver muligt at booke feriehuse og andre overnatninger
til andre priser end i højsæsonen.’
VisitDenmark forventer, at dansk turisme med de aktuelle tal er kommet til et punkt, hvor man har knækket
den nedadgående kurve. Bl.a. påpeges det, at prognoserne for de kommende år viser stigende vækst, og VisitDenmark betoner, at på flere områder er forudsætningerne for at skabe vækst i dansk turisme større end
nogensinde før.

Samlet markedsføring
‘Vi har fået samlet turisme-erhvervene på Vestkysten
og ved Østersøen i et samarbejde omkring markedsføringen rettet mod det tyske marked,’ udtaler Jan Olsen.
‘Ved at koncentrere vore ressourcer i store målrettede
kampagner skaber vi et større markedsføringstryk, og
det vil være ganske nødvendigt med en fortsættelse af
dette intensive arbejde,’ betoner han. ‘For at kunne gennemføre en sådan plan skal vi hele tiden være i stand til
at sikre den nødvendige kapitaltilførsel til realisering af
de planlagte kampagner, der skal medvirke til at fasthol-

Billedet af denne seng placeret ‘et sted ved Vesterhavet’ udsendte Jan Olsen, direktør i VisitDenmark, i fjor som symbol for de alt
for mange tomme senge på turiststederne. I den forløbne sommer
kom sengen ikke til at stå tom, hvilket Jan hilser med tilfredshed.

de og udvide vore markedsandele i den hårde konkurrence om turisterne, der råder landene imellem.’

'Stærkere politisk indsats'
Jan Olsen roser den vækstplan, Regeringen søsatte i det
tidlige forår, og som han selv har været med til at udarbejde. Han skriver i sin bedømmelse, at den ‘tegner
meget positiv’ og tilføjer:
‘Med et fælles fokus, ny organisering, fælles prioriteringer og med en langt mere målrettet strategi er der
skabt muligheder til at sikre, at dansk turisme forbliver
på vækstsporet.’
Dansk Erhverv er dog af den opfattelse, at ‘der er behov
for en stærkere politisk indsats for bedre rammevilkår, så
turismevirksomheder kan styrke deres konkurrenceevne
og komme på omdrejningshøjde med de nærmeste konkurrentlande’.
‘Akilleshælen for dansk turisme er stadig , at det er
dyrt at være turist i Danmark, hvilket vi ikke kommer
udenom, og det billede ændrer selv en god sommer ikke
på,’ siger Susanne Nordenbæk, chef for Turisme & Oplevelsesøkonomi hos Dansk Erhverv. •

Jan Olsen, direktør hos VisitDenmark, glæder sig over, at de tyske turister er vendt
tilbage til Danmark.

Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme,
en del af Projekt Danmark i Arbejde, publiceres på de følgende sider.
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Vækstplan for Dansk Turisme
Erhvervs- og Vækstministeriet har, bl.a. i samarbejde med VisitDenmark,
udarbejdet en plan for en vækst i dansk turisme frem til år 2020.
TURISMEN OG OPLEVELSES-øknomien er et væksterhverv for Danmark. Årligt skaber turismen i Danmark en omsætning på omkring DKK 82 mia. foruden
120.000 fuldtidsjob.
Turismen og oplevelsesøkonomien er med til at få det
danske samfund til at hænge sammen. Næsten alle de
arbejdspladser, der skabes som følge af turismen, er servicearbejdspladser, som er fordelt i alle dele af landet.
Et kendetegn ved turisme-beskæftigelse er, at den også
skaber job til den kortuddannede del af befolkningen
og job til mange nydanskere. Turismen bidrager dermed
bredt til vækst og velfærd i hele det danske samfund.
I forhold til vore nabolande har Danmark et relativt
stort turismeerhverv, der dog gennem de senere år er
gået i stå. Fra 2007-2012 har Danmark således oplevet
en tilbagegang i den udenlandske turisme, mens Europa
som helhed er gået frem. Danmark har dermed tabt
markedsandele til konkurrenterne i Europa.
Denne udvikling dækker dog over et todelt billede: På
den ene side er der vækst i storby- og erhvervsturismen,
mens der er et betydeligt fald i kyst- og naturturismen.
Fx har turismen i København i perioden 2008-2012 oplevet en vækst på ca. 35 pct, mens den gennemsnitlige
vækst for turismen i sammenlignelige europæiske storbyer har været på ca. 29 pct.
Hvis Danmark skal have en større del af væksten i
storby- og erhvervsturismen og desuden vende udviklingen i kyst- og naturturismen, er der behov for at styrke
turismeindsatsen. Prisen på turismeydelser er globalt
set et vigtigt konkurrenceparameter, men da Danmark
hverken kan eller vil konkurrere på løn og arbejdsforhold
med lande som fx Bulgarien eller Thailand, må konkurrenceevnen på turismeområdet baseres på andre parametre som gode oplevelser, høj kvalitet og god service.
Danmarks styrkepositioner skal gøres synlige for at
udnytte potentialerne i den internationale turisme, hvor
turisterne fra de nye vækstmarkeder som fx Rusland og
Kina markerer sig i stigende grad.

Sammendraget af "Vækstplan for
Dansk Turisme" er udarbejdet af
Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk

Figur 1: Turismens omsætning fordelt på brancher
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Kilde: ”Turismens økonomiske betydning 2011”, VisitDenmark.
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Udfordringer
for dansk turisme og oplevelsesøkonomi

De umiddelbare potentialer og styrkepositioner inden for storbyturisme og erhvervsturisme skal udnyttes.
Desuden skal der arbejdes med de styrkepositioner og
grundlæggende produktmæssige udfordringer, der findes inden for kystturismen og i relation til vores nærmarkeder, herunder særligt det store tyske marked.

Value for Money
En central udfordring og et indsatsområde, der går på
tværs af både storbyturisme, erhvervsturisme og kystog naturturisme, er at løfte det danske serviceniveau og
den danske servicekultur. Det er Regeringens holdning,
at der bredt inden for turismeområdet skal arbejdes på
at styrke service og kvalitet, så turisterne oplever, at de
får ’value for money’.
Vækstteamet for Turisme og Oplevelsesøkonomi har
anbefalet, at der etableres en stærk organisering og en
samlet national strategi. Turismeindsatsen skal tilrettelægges, så der kommer en større effekt af de midler, der
anvendes. Der skal større skala på indsatsen, og der skal
ske en bedre samordning af de mange initiativer. Regeringen vil sammen med regionerne og kommunerne skabe en bedre organisering af turismefremme-indsatsen.
Turismen er et internationalt konkurrenceudsat erhverv, og Regeringen er derfor indstillet på at arbejde for
at styrke dansk turismes internationale konkurrenceevne
og rammevilkår. Med Vækstplan DK er selskabsskatten
blevet sat ned for at gøre det mere attraktivt at investere
og drive virksomhed i Danmark. Derudover er der med
virkning fra 1. januar 2014 sket en forøgelse af momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger i Danmark
fra 50 til 75 procent. Disse ændrede fradragsregler vil
styrke det danske turismeerhverv med i alt DKK 220 mio.
årligt i 2014 og frem.
Samtidigt har Regeringen valgt at udvide BoligJobOrdningen til udover helårshuse fremover at gælde
sommerhuse, fritidshuse og flexboliger samt at udvide
perioden til at gælde hele 2013 og 2014. Sommerhusejere eller lejere af fritidshuse kan nu også få tilskud til
servicearbejde og renovationsarbejde i boligen.
At man som turist og forretningsrejsende mødes af
en nem og smidig proces for ansøgning om visum, har
også betydning for dansk turismes konkurrenceevne.
Regeringen har besluttet at indføre en ’Red Carpet’ordning, der indebærer en lettere adgang til visum for
forretningsrejsende.
Derudover vil ske en justering af de danske rejsebureauog turistordninger, som bl.a. betyder, at rejsebureauer i
eksempelvis Kina og Rusland kan akkrediteres uanset,
om de samarbejder med et akkrediteret rejsebureau eller
en akkrediteret hotelkæde/sommerhusudlejningskæde i
Danmark. Det indebærer, at en større gruppe af turister
får nemmere adgang til visum til Danmark.

Vision for vækstplanen
Dansk turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod
2020 opnå vækstrater på mindst samme niveau, som
forventes i de øvrige europæiske lande.
Vækstplanen er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra Vækstteamet for Turisme og Oplevelsesøko-

nomi og desuden med bidrag fra en bred kreds af interessenter fra dansk turisme og oplevelsesøkonomi. Den
skal skabe grundlag for at opnå ovenstående vision om
vækst og beskæftigelse i erhvervet.
Grundlaget for vækstplanen er:
• Dansk turisme skal udgøres af kvalitetsturisme.
• Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges og
tiltrække flere turister fra bl.a. Kina og Rusland.
• Kyst- og naturturismen skal udvikles og tiltrække nye
turister fra vores nabolande.
• Turismefremmeindsatsen skal organiseres bedre og
samordnes efter en samlet national strategi, så der
kommer større skala og gennemslagskraft af de investerede midler.
Hvis dansk turisme og oplevelsesøkonomi frem mod
2020 opnår vækstrater på samme niveau, som forventes
i de øvrige europæiske lande, betyder det ifølge VisitDenmark’s prognoser en stigning på ca. DKK 4 mia. i
turismeomsætningen i 2020 i forhold til 2012.
Vækstplanen vil således over de kommende år understøtte, at der vil kunne ske en beskæftigelsesforøgelse i
dansk turisme og oplevelsesøkonomi med flere tusinde
job.
Indsatsområder og initiativer i vækstplanen vil være:
1. Der udvikles en standard for dansk kvalitetsturisme.
2. Partnerskab om at drive og udvikle den digitale
turismeinfrastruktur.
3. Udvikling af en online-bookingplatform ’Denmark
Direct’.
4. Evaluering af mulighederne for at udbrede kommunale hotspots til flere kommuner.
5. Uddannelses- og kompetenceniveauet i bl.a. turismeerhvervet skal løftes.
6. Udveksling af viden mellem turismeerhvervet og de
videregående uddannelser fremmes.
7. Turismeerhvervet bliver et indsatsområde for GTSog erhvervsfremme-systemet.
8. Tiltrækning af flere udenlandske turismeinvesteringer til Danmark.
9. Udvikling af det danske kulturturismeprodukt rettet
mod et internationalt publikum.
10. Styrket indsats for at tiltrække flere kinesiske og
russiske turister.
11. Fremme omtalen af Danmark i udlandet.
12. Internationale events skal sætte Danmark på verdenskortet.
13. Udvikling af dansk kystturisme på Vestkysten og
omkring Østersøen.
14. Naturen skal udnyttes mere aktivt som del af turismeproduktet, herunder nye nationalparker.
15. Udvikling af cykelturisme i international klasse.
16. Turisternes tilfredshed med madoplevelser skal
øges.
17. Styrke småskala-turisme på øer og i landområder.
18. Styrkelse af den generelle digitale infrastruktur,
herunder bedre bredbånds- og mobildækning i
sommerhusområder.
19. Forenkling af regler.
20. Etablering af et nationalt turismeforum.
21. Styrkelse af udviklingsindsatsen for Dansk Kyst- og
Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme
samt Dansk Storbyturisme
22. Fælles national turismestrategi.
23. Bedre muligheder for langsigtet strategisk markedsføring.

Dagens turisme i tal
2011 skabte dansk turisme en samlet omsætning på

Danmark i arbejde
Vækstplan for
dansk turisme

Januar 2014

07/01/14 12.52

DKK 82,4 mia. Heraf stod udenlandske turister for DKK
34,1 mia., hvilket svarer til 3,6 pct. af Danmarks eksportindtægter.
Inklusiv afledte effekter står turismeforbruget for, hvad
der svarer til knap 120.000 fuldtidsstillinger i Danmark,
hvilket er lig med 4,3 pct. af den samlede beskæftigelse.
Det er vel at mærke arbejdspladser, der er stedbundne
og ikke kan udflyttes til andre lande!
Danmark har et stærkt udgangspunkt med næsten ligeså mange udenlandske turister som Sverige og Norge
tilsammen.
Sammenlignet med det samlede danske erhvervsliv
skaber turismen job til et højt antal ufaglærte, folk med
en kortere uddannelse henholdsvis nydanskere. I turismen er der i gennemsnit ansat 57 pct. ufaglærte, mens
det tilsvarende tal for det samlede erhvervsliv er ca. 35
pct.
Dansk turisme dækker over en bred gruppe af erhverv.
Det gælder bl.a. de traditionelle turismeerhverv som hoteller, konferencecentre, campingpladser, ferieboliger,
rejsebureauer og restauranter. Turismen giver derudover
omsætning til en række erhverv, fx transport og detailhandel, hvor virksomhedens primære drift ikke nødvendigvis er turismerelateret.
Oplevelsesøkonomien betegner bredt en række op-
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ger Danmark fra, når de rejser. Sammenlignet med vores
europæiske nabolande mister Danmark markedsandele.
En anden årsag til nedgangen i udenlandske overnatninger er udviklingen i rejseforbruget, hvor tendensen
er, at turisterne afholder flere, men kortere rejser i forhold til tidligere. Denne udvikling vurderes at være en
medvirkende årsag til fx faldet i tyske overnatninger i de
seneste år.
En tredje årsag bag nedgangen er forholdet mellem
pris og kvalitet i Danmark. Det skyldes, at Danmark er
udfordret af et relativt højt løn- og omkostningsniveau
i sammenligning med vore nabolande. Dermed bliver
Danmark et af de dyreste lande i Europa at være turist i.

Figur 2: Udenlandske overnatninger i udvalgte lande (1995=100)
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Kilde: Nationale statistikbureauer og Eurostat for de enkelte lande og Tourism Economics for Europa samlet.
Note: Faldet i udenlandske overnatninger i Sverige i 2008 skyldes en ændring i måden at opgøre campingovernatninger.
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bruget, hvor tendensen er, at turisterne afholder flere, men kortere rejser i forhold disse
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tidligere. Denne udvikling vurderes at være en medvirkende årsag til fx faldet i tyske
ikke er direkte turismerelateret.

overnatninger i de seneste år.

Erhvervsområder, der indgår i dansk turisme og oplevel-

En tredje årsag bag nedgangen i dansk
turisme er forholdet mellem pris og kvalitet i
sesøkonomi, er:
Danmark. Danmark er udfordret af et relativt
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herunder hoteller,i sammenkonferenligning med vores nabolande. Det afspejler
sig
i,
at
Danmark
er ét af de dyreste
cecentre, ferieboliger, campingpladser
m.v. lande i
Europa at være turist i.
• Transportvirksomheder, herunder togtransport, rutebuskørsel, metro, taxikørsel, turistkørsel, søtransport,

Danmark scorer derfor også lavt sammenlignet
medbiludlejning
andre destinationer,
når internatioruteflyvning,
m.v.
nale turister vurderer kvaliteten af det •danske
turismeprodukt.
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turistunderRejseservice,
herunder rejsebureauer,
rejsearrangører
og reservationstjenester
m.v.
søgelse fra 2011 og Center for Kystturismes
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• med
Restauranter
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m.v. de
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•
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haver, sportsbegivenheder, forlystelsesparker, lystbådehavne
samt andrei forlystelser
og fritidsaktiviteter.
Endelig er det en grundlæggende udfordring,
at Danmark
global sammenhæng
er en
• Derudover breder turisternes forbrug sig også til øvlille destination og at kendskabsgraden til Danmark i udlandet er begrænset.
rige erhverv, herunder fødevareindustrien, benzin og
andre brændselsprodukter, fremstillingsindustrien
Udviklingen i dansk turisme tegner et todelt billede. Mens storbyturismen har skabt en
samt detail- og engroshandel.

vækst på 78 procent fra 1992 til 2012, har kystturismen haft et fald på 27,5 procent i
samme periode, jf. nedenstående figur.
Udfordringer

Gennem de seneste år har vækst forekommet i den internationale turisme og oplevelsesøkonomi. Det skyldes
bl.a. en voksende middelklasse på vækstmarkederne, fx
Kina, Rusland og Brasilien, som i stigende grad får råd til
at rejse efter oplevelser i udlandet.
Ifølge FN’s turismeorganisation UNWTO vokser den
globale turisme væsentligt mere end forventet. Fra 2011
til 2012 steg antallet af overnatninger på verdensplan
med 4 pct. svarende til en vækst på 4 pct. i den globale turisme. For første gang var der dermed over en
milliard internationale overnatninger i den internationale
turisme.
13
I samme periode var der ifølge Danmarks Statistik et
fald på 1,4 pct. i antallet af udenlandske overnatninger
i Danmark.
Én årsag til faldet i udenlandske overnatninger i Danmark er nye rejsemønstre og nye destinationer, hvilke
tiltrækker mange turister fra vores traditionelle nærmarkeder. Turisterne kommer ikke af sig selv, og flere væl-
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Danmark scorer lavt sammenlignet med andre destinationer, når internationale turister vurderer kvaliteten af
det danske turismeprodukt.
VisitDenmark’s turistundersøgelse fra 2011 og Center
for Kystturisme’s undersøgelse fra november 2013 viser,
at internationale turister er mest utilfredse med forholdet mellem pris og kvalitet. Særligt tyske turister mener,
at kvaliteten i dag ikke står mål med prisen.
Endelig er det en grundlæggende udfordring, at Danmark i global sammenhæng er en lille destination, og at
kendskabsgraden til Danmark i udlandet er begrænset.
Mens storbyturismen har skabt en vækst på 78 pct. fra
1992 til 2012, har kystturismen haft et fald på 27,5 pct.
i samme periode.
Det er især de traditionelle kernemålgrupper, der vælger Danmark fra - de tyske og svenske børnefamilier,
som tidligere har holdt ferie ved de danske kyster.
Alligevel findes vækstpotentialer for dansk turisme
og oplevelsesøkonomi. Danmark skal blot benytte sine
styrkepositioner og komparative fordele til at tiltrække
turister og på den måde få del i den internationale vækst.
Danmark kan ikke og skal heller ikke konkurrere på
pris i den globale konkurrence om internationale turister.
Dansk turisme skal være kvalitetsturisme. Service og kvalitet skal være med til at løfte og udvikle dansk turisme.
Dansk turisme skal være kendt for dansk service af
international klasse og høj kvalitet i turismeproduktet.
Det gælder det personlige møde og servicen over for turisterne, overnatningsfaciliteterne, madoplevelserne, turistinformationen, vejvisningen, sproglige barrierer m.m.

Storby- og erhvervsturismen
Storby- og erhvervsturismen, herunder særligt i København, har været i vækst de seneste år. Fx har turismen i
København i perioden 2008-2012 oplevet en vækst på
ca. 35 pct., mens den gennemsnitlige vækst for turismen
i sammenlignelige europæiske storbyer har været på ca.
29 pct. (I opgørelsen indgår også Oslo, Stockholm, Helsingfors, Berlin, Hamborg, Amsterdam, Wien, London
og Barcelona.)
Danmarks styrkepositioner, fastholdelse af eksisterende turister og tiltrækning af nye højtforbrugende turister
til storby- og erhvervsturismen, skal ske fra såvel vore
nærmarkeder som fra de nye vækstmarkeder, der efterspørger danske high-end-produkter og dansk kultur,
arkitektur, design, gastronomi m.v.
Over 80 mio. kinesere rejste på ferie i udlandet i 2012,
og det forventes, at 25 mio. kinesere vil foretage deres
første rejse til udlandet hvert eneste år i de næste 10 år.
I 2012 havde Danmark 114.103 kinesiske overnatninger, hvilket er mere end en fordobling siden 2009.
Ligeledes er et stort antal russere begyndt at rejse
mere. Fra 2007 til 2012 er antallet af registrerede russiske overnatninger i Danmark steget med næsten 90
pct.!
Såfremt væksten i turismen fra Kina og Rusland sti-

ger med 12 pct. årligt, svarende omtrent til de sidste års
vækstrater, vil der i 2020 være ca. 240.000 kinesiske og
285.000 russiske overnatninger i Danmark. Dermed kan
både Kina og Rusland potentielt være blandt de 5-10
vigtigste markeder for dansk turisme og oplevelsesøkonomi i 2020.
Hertil kommer, at kinesiske og russiske turister og forretningsrejsende har et højt døgnforbrug, når de rejser.
Den gennemsnitlige kinesiske og russiske turist i Danmark bruger hhv. ca. DKK 1.800 og DKK 2.400 pr. døgn.
Døgnforbruget for turister på storbyferie er i gennemsnit højere end for turister på traditionel kyst- og naturferie, men alligevel står kyst- og naturturismen for den
største del af omsætningen og beskæftigelsen i dansk
turisme.
Selvom udviklingen i kyst- og naturturismen har været
faldende over de seneste år, er den kategori stadig det
vigtigste marked for dansk turisme. Vores nærmarkeder
har en høj rejseintensitet og en konstant stor efterspørgsel efter rejse- og ferieprodukter af høj kvalitet.
Skal udviklingen i kyst- og naturturismen vendes, kræver det, at der tiltrækkes turister fra vore nærmarkeder
ved at målrette vore turismeprodukt til nye turistsegmenter og kundegrupper fra primært Tyskland, Sverige
og Norge.
VisitDenmark’s turistundersøgelse fra 2011 viser bl.a.,
at der er et stort potentiale i målgruppen, der kaldes ’det
gode liv’. Denne målgruppe består af unge og voksne
par uden børn, der holder ferie for at nyde livet, opleve
naturen, modtage kulturelle tilbud, cykelture, gastronomiske middage m.v. Målgruppen kommer primært fra
Tyskland, Norge og Sverige og sekundært fra Holland
og Storbritannien og er kendetegnet ved et højt forbrug.

dansk turisme skal være internationalt konkurrencedygtigt og derved bidrage til at tiltrække flere udenlandske
turister til Danmark.
Som del af standarden udvikles en frivillig certificeringsordning inkl. uddannelsesforløb. Udviklingen af
standarden ledes af Dansk Standard i tæt samarbejde
med det kommende nationale turismeforum og relevante turismeaktører.
Gennem VisitDenmark markedsføres standarden ’Dansk
kvalitetsturisme’ internationalt.
.

Digital information

De digitale medier og nye kommunikationsformer skal
anvendes mere offensivt i turismeindsatsen og medvirke
til at udvikle kvaliteten af den officielle danske turistinformation, der leveres af VisitDenmark, de regionale
turismeselskaber og de lokale turistbureauer.
Området ’digital turistinformation’ vurderes at være et
af de felter, hvor Danmark og dansk turisme besidder en
grundlæggende styrkeposition, som kan og bør udvikles
yderligere for at skabe ny vækst i turismen til Danmark.
Den teknologiske udvikling gør, at en meget stor del
af markedsføring og turistinformation i dag leveres digi-

Gennem den seneste halve snes år har
kystturismen i Danmark været for nedadgående. Både svenske og tyske børnefamilier har svigtet. Nu går VisitDenmark ud
på nærmarkederne i et forsøg på at hente
turisterne tilbage.

Tilgængelighed
Det er Regeringens ambition, at den danske turismesektor skal være kendt for høj kvalitet og service. Hvis vi skal
vinde i konkurrencen om de internationale turister, skal
dansk turisme være kvalitetsturisme.
Turister, der kommer til Danmark, skal mødes med
god service og kvalitetsoplevelser, fra de ankommer til
Danmark, til de rejser igen.
Det kræver, at Danmark har en stærk digital turistservice og turistinformation, så det bliver let og gennemskueligt for turister fra hele verden at finde rundt i det
danske turismeprodukt.
De danske kyst-, natur- og kulturoplevelser skal gøres
synlige og være lette at booke for turisterne. Det gælder
både, når de planlægger og bestiller rejsen til Danmark,
og når de skal rundt og opleve Danmarks turistoplevelser.
Vi skal have fokus på at styrke produktivitetsudviklingen i den danske turismesektor og skabe innovation og
kompetenceløft i erhvervet.
Dansk turisme skal være internationalt kendt for høj
kvalitet og service. Vi skal udvikle en standard for kvalitetsturisme, som kendetegner den danske turismesektor
bredt, og som skal gøres internationalt kendt. Den skal
være gældende for hele turismesektoren, men målrettes
de forskellige udfordringer inden for kyst- og naturturismen samt storby- og erhvervsturismen.
I tilknytning til standarden udvikles en frivillig certificeringsordning, hvor virksomhederne kan tilkøbe målrettede uddannelsesforløb inden for fx god service og
kundetilfredshed til deres medarbejdere.
Med en standard for dansk kvalitetsturisme får turismeoperatørerne mulighed for at styrke servicen og
kvaliteten i deres turismeprodukt såvel som at profilere
sig som garant for god service og høj kvalitet over for
turisterne.
Målet vil derfor være, at kvalitets- og serviceniveaet i
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Figur 3: Udenlandske overnatninger i hhv. kystturismen og storbyturismen
i Danmark
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Note: Opgørelsen indeholder både ferie- og forretningsovernatninger.
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For at gøre turistinformationen mere opdateret og akPotentialer for dansk turisme og oplevelsesøkonomi
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barrierer mm.

’Denmark Direct’
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storbyer har været på ca. 29 procent1.vækst
Denne
skal
fortsætte gennem udvikling af
Det skal derfor være muligt at pakke disse oplevelser
1 Kilde: European Cities Marketing Benchmarking report 2012.
med
fx overnatning og transport, så de samles til attrakNote: I opgørelsen indgår udover København også Oslo, Stockholm, Helsinki, Berlin, Hamborg, Amsterdam, Wien, London
tive ferietilbud, der bliver markedsført og gjort bookbare
og Barcelona.
på Internettet.
Regeringen ønsker at udvikle digital markedsføring,
information og bookingmuligheder, som turisterne kan
bruge i forbindelse med planlægning og gennemførelse
14
af rejser og ferier i Danmark. Et forbillede på dette område er Schweiz, der gennem flere år har haft stor succes med markedsføring og salg af bl.a. færdigpakkede
cykel- og vandreferier på Internetportalen SwitzerlandMobil.
Målet vil derfor være at skabe bedre grundlag og ram-
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mer for online markedsføring og booking af danske ferietilbud med fokus på natur-, kyst-, kultur-, og friluftsaktiviteter, hvilket bør ske gennem Internetplatformen
Denmark Direct med booking af samlede kyst-, naturog kulturbaserede aktiviteter i hele Danmark.

Under frikommuneforsøgsordningen er et projekt godkendt, hvilket giver frikommunerne mulighed for at
etablere trådløse netværk på udvalgte steder i byen, eksempelvis ved turistinformationen, i byparker etc.
Trådløse netværk kan være en forudsætning for, at turister kan få adgang til den offentlige digitale turistinformation på de steder og de tidspunkter, der er relevante,
da det i dag kan være dyrt for udenlandske turister at
oprette Internetforbindelse via roaming.
Kommunale trådløse netværk kan således gøre en by
mere turistvenlig samtidigt med, at øvrige besøgende
samt borgere også kan få glæde af tilbuddet.
Forsøget løber fra sommeren 2013 frem til 31. december 2015, hvorefter dets resultater evalueres. Det er
i Vejle Kommune og Viborg Kommune, forsøgene gennemføres.
Formålet med disse forsøg er selvsagt, at turister i
Danmark skal opleve god service og nem adgang til turistinformation.
Der gennemføres en evaluering af frikommuneforsøgets resultater. På baggrund heraf vurderes mulighederne for at udbrede kommunale hotspots til andre
kommuner.

Uddannelses- og kompetenceniveau
Regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne ’Faglært til fremtiden – bedre og mere attraktive
erhvervsuddannelser’ skal gøre erhvervsuddannelserne
mere attraktive, hvilket bl.a. indebærer mulighed for
kompetencegivende, videregående uddannelse af faglærte. Udspillet indeholder samtidigt en ny erhvervsuddannelse målrettet voksne.
Regeringen ønsker, at flere ufaglærte skal have mulighed for at få en kompetencegivende uddannelse, og
Regeringen vil derfor bl.a. gøre det mere attraktivt for
voksne ufaglærte at tage en erhvervsuddannelse og
blive faglærte. Den nye erhvervsuddannelse for voksne
skal bygge videre på de kompetencer, som den voksne
allerede har opnået gennem sit arbejdsliv, fx inden for
turisme og oplevelsesøkonomi.
På voksen- og efteruddannelsesområdet afsættes i
Vækstplan DK i perioden 2014-17 en pulje på en milliard
kroner til et markant kompetenceløft af arbejdsstyrken,
der kan tilgodese turisme- og oplevelseserhvervet.
Sammen med arbejdsmarkedets parter igangsættes i
den anledning et fælles arbejde, der i foråret 2014 skal
munde ud i anbefalinger til et kompetenceløft, der skal
forbedre produktivitet og vækst i Danmark.

Udveksling af viden
Det er Regeringens ambition, at de videregående uddannelser inden for turisme og oplevelsesøkonomi skal
være kendetegnet ved høj faglig kvalitet og relevans, så
dimittenderne er i stand til at udvikle og tilføre innovation og ny vækst i virksomhederne inden for erhvervet.
Derfor er det vigtigt, at der løbende samarbejdes og
skabes videnudveksling mellem uddannelsesinstitutionerne og turismeerhvervet, så turismeerhvervet på denne måde kan udvikle sig og blive mere innovativt, hvilket
vil styrke produktiviteten i erhvervet.
Turismeerhvervet skal herved udvikle sig gennem kvalificeret viden og forskning samt bedre uddannede medarbejdere.
De videregående uddannelsesinstitutioner og turisme-

erhvervene opfordres til at indgå aktivt samarbejde om
udviklingsprojekter, praktikforløb og efteruddannelse.

Indsatsområde for GTS
Turismeerhvervet består hovedsageligt af små og mellemstore virksomheder ofte med kortuddannet personale. Erhvervet er generelt udfordret i forhold til innovation, nytænkning, brugen af IT og udvikling.
Der eksisterer i dag en række initiativer i GTS- og erhvervsfremmesystemet, som kan medvirke til at skabe
innovation og udvikling i erhvervet. Der findes såkaldte
’innovationsagenter’, der kommer ud til små og mellemstore virksomheder og gennemfører gratis innovationstjek og afdækker, hvordan virksomhedens innovative udvikling kan styrkes.
Derudover eksisterer 22 innovationsnetværk, der hver
især dækker ét eller flere faglige eller erhvervsmæssige
områder, hvor Danmark har gode forudsætninger for
at skabe vækst og innovation. Endvidere findes et IBIZinnovationscenter, der bl.a. afholder kurser og arrangementer omkring små og mellemstore virksomheders
brug af IT, mobile løsninger, sociale medier m.m.
Det er Regeringens ambition at styrke fokuseringen
på turisme- og oplevelseserhvervets særlige udfordringer og derigennem bidrage til at skabe innovation og
kompetenceløft i erhvervet.
Turismeerhvervet gøres til et indsatsområde for GTSog erhvervsfremmesystemet, hvilket bl.a. vil omfatte,
at innovationsagenterne besøger og rådgiver flere virksomheder inden for turisme og oplevelseserhvervet, og
at IBIZ-innovationscentret holder kurser målrettet virksomheder i turismeerhvervet.

Imidlertid er sproget oftere en barriere for disse markeder end hos turister fra nærmarkederne. Det forudsætter derfor en god og forståelig vejvisning og skiltning til
de steder, attraktioner og seværdigheder, som turisterne
gerne vil opleve. Dermed er det nødvendigt at udvikle
den turistinformation, vi leverer til turisterne, bl.a. ved at
udvikle sprogversioner og justere informationen, så det
er relevant for nye gæster.
H. C. Andersens eventyr nyder stor international popularitet i bl.a. Kina, Korea og Japan. Det er på den
baggrund oplagt at se på, hvordan H. C. Andersen og
hans eventyr kan anvendes for at tiltrække flere turister
til landet. HCA har en væsentlig betydning for turismen
særligt i Odense og København.
Kommunerne opfordres derfor til at styrke servicevejvisningen til udenlandske turister samt at fremme udviklingen af en kvalificeret og velorganiseret modtagelse af
fx kinesiske turister i Danmark i samarbejde med centrale
aktører.

Tivoli i København er stadigvæk det
populæreste turistmål.

Udenlandske investeringer
Tiltrækning af udenlandske investeringer kan spille en
positiv rolle for turismesektoren. I tider med begrænset
udbud af finansiering i Danmark kan udenlandske investorer bidrage til at realisere projekter, der på sigt kan
komme til at fungere som drivere for øget tiltrækning
af turister.
Udenlandske investeringer inden for bl.a. hotel- og
restaurationsbranchen og temaparker vil desuden kunne
bidrage til styrket markedsføring for det danske turismeerhverv.
Udenlandske investorer viser i dag stigende interesse
for turismesektoren samtidigt med, at den danske turismesektor efterspørger investeringer.
Det er derfor et mål i sig selv at tiltrække flere udenlandske investeringer til turismesektoren.

Kulturturismeprodukter
Kulturturisme og de tilknyttede oplevelseserhverv er en
vækstskaber i den internationale turisme og udgør i dag
et af de største og hurtigst voksende turismemarkeder
på globalt plan. Kulturoplevelser favner bredt og kulturturisme skal derfor indtænkes bredt i udviklingen af
dansk turisme. Der ligger et særligt potentiale i kulturturisme i byerne.
Med en bred vifte af interessante kulturelle oplevelser
inden for kunst, musik, museer, mode og livsstil, design
og arkitektur samt nordisk gastronomi skal Danmark
udvikles yderligere som et oplevelsesrigt rejsemål for
turister med interesse for kultur. En strategisk satsning
på udvikling af det danske kulturturismeprodukt vil give
Danmark en større andel af den internationale vækst på
det felt.

H. C. Andersen
At russere og kinesere er nogle af de mest højtforbrugende turister, gør dem til en attraktiv målgruppe for
storbyturismen.
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Der søges oprettet et H. C. Andersen Besøgscenter
målrettet internationale turister i nærheden af Den Lille
Havfrue i København. Samtidig opføres i de kommende
år et internationalt profileret Eventyrhus i Odense, der
skal byde velkommen til H. C. Andersens univers. Som
led heri etableres et partnerskab mellem Erhvervs- og
Vækstministeriet, Københavns Kommune og Odense
Kommune, der skal styrke samarbejdet om at tiltrække
flere internationale turister.

Omtale af Danmark i udlandet
Internationale mediers dækning af Danmark og danske
styrkepositioner udgør en væsentlig dimension af en
offensiv erhvervs- og vækstpolitik og er med til at øge
turismen til Danmark samt understøtte vækst i oplevelsesøkonomien.
Erfaringer viser, at internationale journalistbesøg i Danmark og formidling af historier fra Danmark til internationale medier er med til at skabe øget positiv omtale af
Danmark. Via få midler er det muligt at skabe et troværdigt og attraktivt billede af Danmark, bl.a. som rejsemål
for udenlandske turister.
Det er Regeringens ønske at fremme den internationale medieeksponering af Danmark og danske styrkepositioner på udvalgte markeder med væsentligt turismeog vækstpotentiale for Danmark. Initiativet forankres i
Udenrigsministeriet og iværksættes i tæt samarbejde
med relevante aktører inden for turisme, erhverv og
investeringsfremme samt kultur, herunder markedsføringskonsortierne.
For at opnå den ønskede eksponering af Danmark som
rejsemål vil der blive arbejdet på at fremme omtalen af
Danmark i udenlandske medier.

Internationale events
Internationale kongresser og events er et globalt udstillingsvindue for danske forskningsresultater og for danske virksomheders innovative produkter og services. Et
dansk værtskab er således en vigtig platform for at vise
danske styrkepositioner frem, fx på vandområdet, hvor
regeringen har afgivet bud på værtskabet for World Water Forum i 2018.
Tendensen er, at Danmark i de seneste fem år har
tiltrukket et stigende antal internationale kongresser og
begivenheder. Markedsføringskonsortiet MeetDenmark
har i perioden 2011-2012 bidraget til at tiltrække 95 konKyst- og naturturismen skal udvikles
ferencer
Kyst- og naturturismen står for den største
deltilafDanmark.
omsætningen og beskæftigelsen i
Internationale sportevents, som afholdes i Danmark, er
dansk turisme i dag og tiltrækker især turister fra vores nabolande, som Tyskland, Sveligeledes med til at skabe positiv international opmærkrige og Norge, jf. figur 5.
somhed og fungerer som en stærk markedsføringsplat-

Figur 5: Udenlandske overnatninger i Danmark fra kernemarkederne, 19952012 (mio).
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Selvom udviklingen i kyst- og naturturismen har været faldende over de seneste år, er

form for Danmark, fx ved VM i landevejscykling i København i 2011.
Samtidigt er der et stort potentiale i at udnytte internationale sports- og kulturbegivenheder i udlandet som
en stærk markedsføringsplatform for Danmark – både
som et attraktivt land at rejse til, investere i og købe produkter fra. Erfaringerne fra bl.a. OL i London i 2012 har
vist, at begivenheder som disse er en effektiv platform
for markedsføring af dansk turisme, kultur- og eksportprodukter.
På den baggrund er det et mål i sig selv at tiltrække flere internationale kongresser og værtskaber til Danmark.
Det skal bl.a. ske ved, at MeetDenmark understøttes i
indsatsen for at tiltrække sådanne værtskaber inden for
forskning, politik, kultur og erhvervsliv. Hensigten er i
2014-15 at tiltrække 10 pct. flere internationale konferencer og begivenheder til Danmark sammenlignet med
2011-2012.
Desuden satses på:
• at fremme markedsføringen af Danmark ved internationale begivenheder i udlandet.
• at tiltrække store, internationale idrætsbegivenheder.
• at prioritere det internationale Melodi Grand Prix i
Danmark i 2014 som en platform til at markedsføre
Danmark som turistland over for et stort internationalt
publikum.

Kyst- og naturturismen
Naturen og landskabet danner ikke kun grundlag for udvikling inden for landbruget og fødevaresektoren, men
også for turismeerhvervet. Mere end seks ud af 10 udenlandske turistovernatninger findes under kystturismen,
mens omsætningen samlet set udgør 40 pct.
Kystturismen er derfor et centralt indkomst- og beskæftigelsesgrundlag for mange lokalsamfund i de danske landdistrikter og især langs den jyske vestkyst og på
øerne.
Turismen er en vigtig katalysator for byudvikling, kulturelle aktiviteter og friluftsliv.
Tilbagegangen i antallet af udenlandske overnatninger har derfor ramt disse områder hårdt samtidigt med,
at de små lokalsamfund igennem en årrække har været udfordret i forhold til fraflytning. I særlig grad har
tilbagegangen på 3,2 mio. tyske overnatninger siden
1990’erne sat fokus på behovet for en revitalisering af
kystturismeproduktet.

Vestkysten og Østersøen
Antallet af udenlandske turister ved de danske kyster har
været i konstant tilbagegang gennem de seneste 10 år.
Det skyldes en kombination af flere forhold, bl.a. øget
konkurrence fra den tyske Østersøkyst og det generelt
høje danske prisniveau.
Tilbagegangen skyldes imidlertid også en mangel på
innovation og kvalitetsudvikling. I de sidste 25 år er der
investeret kun i begrænset omfang i nye anlæg, faciliteter, attraktioner, aktiviteter og oplevelser, som kunne
have medvirket til at skabe ny vækst i kystturismen.
Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi har
anbefalet Regeringen at udvikle turismen på Vestkysten
og derigennem at skabe et vækstlokomotiv, som styrker
produktudviklingen, så udviklingen inden for kystturismen kan vendes.
Vækstteamet vurderede, at den danske vestkyst har
det grundlæggende potentiale til at blive et sådant
vækstlokomotiv, hvis vestkysten – fra Skagen til Tønder
– bliver udviklet og markedsført som en fælles destination i partnerskab mellem alle relevante aktører med udgangspunkt i vestkystens lokale stedbundne potentialer.

Har du et ønske om at
få dine træer flyttet?
NT&T klarer opgaven!
At ville flytte sine træer kan have mange
årsager. Måske vil du etablere en ny ind
kørsel til din ejendom – det være sig et
hotel, der skal udvides, tilblivelse af et
kursuscenter eller anlæg af en ny golfbane; eller måske har du en dyrepark,
hvor du vil ændre på indretningen af
hensyn til aberne?
Der kan være mange gode grunde til
at flytte sine træer, og mulighederne er,
stort set, uendelige.
Nordisk Træflyt & Træpleje Aps er ene
ste firma i Danmark, der tilbyder denne
specialitet. Vi har det erfarne mandskab,
og vi har specialudstyret. NT&T er grund-
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DK-3520 Farum
Tlf. +45 4495 9600
www.traeflytning.dk
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lagt i 1989 og har således flyttet træer i
22 år – over hele Danmark og også i flere
andre europæiske lande.
Vi flytter gerne ét eller to træer – men
også en hel skov, hvis det er det, der behøves!
Ring til os for en uforpligtende samtale.
Vi står til rådighed med råd og dåd.
Du kan også begynde med at studere
vor brochure. Ring efter den på telefon
4495 9600 eller send en e-mail til info@
traeflytning.dk.
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Vi flytter træer – alt mellem ét træ og en hel skov!

Europæisk turistdestination
Det er Regeringens ambition, at et sådant partnerskab
skal kunne tiltrække kommercielle investeringer på markedsvilkår, der kan styrke konkurrencen, innovationen
og produktudviklingen på Vestkysten til gavn for hele
den danske kyst- og naturturisme.
Som led i et partnerskabsprojekt på Vestkysten, forankret i det kommende udviklingsselskab for Dansk Kyst- og
Naturturisme, er det Regeringens ønske, at der via demonstrationsprojekter skabes nye muligheder for turismeudvikling inden for rammerne af Planlovens henholdsvis Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Der kan, når
der tages hensyn til naturbeskyttelsen, og udlejen i øvrigt
foregår på markedsvilkår, stilles naturarealer til rådighed
for turistaktiviteter, eksempelvis Miljøministeriets arealer
på Rømø eller i nærheden af badebyerne langs den jyske
vestkyst. Dette kan være med til at skabe nye former for
aktiviteter og oplevelsesmuligheder ved kystområderne,
hvilket turisterne i stigende grad efterspørger.
Visionen for et partnerskabsprojekt er, at Vestkysten
udvikles til en attraktiv europæisk turistdestination målt
i form af oplevelseskvalitet, kvalitet i det byggede miljø
og kvalitet i relation til kultur, natur og miljø.

Østersøen
Turisme er også økonomisk vigtig for Femern Bæltregionen og er især centreret i de kystnære områder i
Nord-Tyskland, hvor der i 2011 var ca. 30 millioner turistovernatninger. Åbningen af Femern Bælt-forbindelsen i
2021 vil derfor være et centralt omdrejningspunkt for en
kystturismeindsats med fokus på Østersøen.
Femern Bælt-forbindelsen vil bidrage til at skabe en
langt bedre trafikal tilgængelighed til Danmark ved
Østersøen fra hele det europæiske kontinent. Det betyder styrkede muligheder for at tiltrække flere turister, da
hovedmålgruppen for dansk turisme i Tyskland befinder
sig inden for en transporttid på få timer fra Femern-forbindelsen. Det vil give gode muligheder for tiltrækning af
flere tyske turister baseret på ferie- og oplevelsestilbud
på Sjælland, Lolland-Falster og i hovedstadsområdet.
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Forudsætningen for at udnytte disse nye potentialer
og muligheder er, at Danmark ved Østersøen opbygger
en turismemæssig infrastruktur i form af kyst-, natur- og
kulturoplevelser samt ferieboliger, der gør det attraktivt
for særligt tyskere, svenskere og nordmænd at besøge
Danmark ved Østersøen.
Samtidigt kan lokalområdet mellem de to metropoler
Hamburg og København synliggøres yderligere over for
det meget store, tyske marked, som om få år rykker tættere på. Området kan eksempelvis markedsføres på nye
muligheder for herregårdsturisme, naturoplevelser og
cykelturisme.

Initiativer
Målet er, at udviklingen i dansk kyst- og naturturisme
vendes til fremgang, og at der - for at nå dette mål iværksættes følgende initiativer:
• I regi af Dansk Kyst- og Naturturisme etableres et partnerskab sammen med de 11 vestkystkommuner fra
Tønder i syd til Frederikshavn i nord, de tre jyske regioner, relevante ministerier, fonde og VisitDenmark, der i
samarbejde skal skabe en vækst- og udviklingsplan for
turismen på vestkysten.
• I regi af Dansk Kyst- og Naturturisme etableres et
Østersø-samarbejde bestående af relevante regioner,
kommuner, fonde og VisitDenmark, der kan udnytte
potentialet for øget turisme ved den danske del af
Østersøen.
• Regeringen bidrager frem mod sommeren 2014 til et
arbejdsforløb mellem tre lokale kommuner, Region
Sjælland, erhvervsliv, turismeaktører og fagbevægelsen om parternes konkrete muligheder for samarbejde om, hvordan turismeudviklingen på Lolland-Falster
og Sydsjælland kan drives frem set i lyset af den kommende Femern-forbindelse.
• Der iværksættes en kortlægning af dansk kystturismeforskning. Kortlægningen færdiggøres, så partierne i
forbindelse med Finansloven for 2015 kan vende tilbage til spørgsmålet om opfølgning og finansiering,
jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014.

Danmark, skal VisitDenmark have bedre muligheder for langsigtet strategisk markedsføring.
Figur 1: Ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats8

Natur og fritidsliv
Omkring 70 pct. af de turister, der året rundt holder ferie
i Danmark, angiver naturen som et hovedmotiv for at
holde ferie i Danmark.
En stor del af turisterne bruger naturen som basis for
mange forskellige aktiviteter - eksempelvis cykel- og
vandreture, lystfiskeri, svampeplukning, sejlads, surf,
geocatching, fugle-kikkeri og udforskning af kulturlandskaber og -miljøer.
Naturen og friluftslivet skaber allerede i dag masser
af arbejdspladser i turismeerhvervet inden for overnatning, bespisning og transport. Et vigtigt grundlag er det
danske badevands fortsat høje kvalitet, hvor det særligt
for tyske turister er vigtigt, at en strand kan føre Blå Flag
som et kvalitetsstempel.
I Norge har den norske stat siden 1994 investeret mere
end NOK 3,5 mia. i spektakulære udsigtspunkter, servicebygninger, parkeringspladser, møbler, stier og kunst
på 18 udvalgte turistruter og veje rundt i hele Norge.
Udkigsposter, bygninger, parkeringspladser m.v. er alle
designet af internationale arkitekter og er tilpasset og
opført under behørig hensyntagen til naturen. Formålet
med investeringerne har været at gøre naturen tilgængelig for et bredere publikum. Anlæggene er blevet en
succesfuld del af norsk turisme.
Den danske regering ser gerne et styrket samspil
mellem friluftsliv, herunder nationalparker, og turismeerhvervene. En sådan styrkelse skal ske under hensyntagen til den omgivende natur.
Danmark har på en række friluftsområder et udmærket
produkt i form af friluftsaktiviteter, men i sammenligning med andre lande har vi ikke været lige så gode til at
pakke disse aktiviteter og oplevelser til attraktive ferietilbud, som udenlandske turister kan booke og købe på fx
Internettet.
Videncentret for Kystturismens tilfredshedsundersøgelse fra oktober 2013 viser endvidere, at smuk natur og
brede strande ikke længere er nok for turisterne. Kystturisterne efterspørger bedre rammer til at nyde naturen
og et bredere udbud af aktiviteter ved de danske kyster.
Naturen og miljøet skal derfor udnyttes mere aktivt som
vækstfaktor i turismeudviklingen, hvilket kan ske via følgende initiativer:
• Udlejning af statsejede naturarealer til erhvervsmæssig brug på markedsvilkår under forudsætning af, at
naturbeskyttelsen ikke sættes over styr.
• Det skal være muligt, at der efter inspiration fra Norge
kan opføres fx arkitektonisk tilpassede udkigsposter
og servicebygninger i kyst- og naturturismen.
• Gennem det nationale turismeforum vil der blive etableret en dialog med relevante dele af turismeerhvervene om, hvordan der kan skabes et udbud af aktiviteter og oplevelsesmuligheder i naturen, herunder i
kystområderne. Det kan fx være indenfor mountainbiking, lystfiskeri og maritime oplevelser, bl.a. i de nye
nationalparker.
Aktiviteterne skal tilbydes og kunne reserveres direkte
af udenlandske turister via den fælles online bookingportal ’Denmark Direct’.

Cykelturisme i international klasse
Danmark har med sin veludviklede cykelkultur og hele
12.000 km skiltede cykelruter de grundlæggende forudsætninger for at være en stærk cykelferie-destination.
Kendsgerningen er imidlertid, at Danmark ikke har
et produkt på højde med lande som Schweiz, Tyskland,
Østrig og Frankrig, når det gælder tiltrækning af udenlandske cykelturister.
Cykelturisme udvikles ikke kun ved at etablere skilte og cykelstier. Cykelturisme handler i ligeså høj grad
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Global Connected
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flyruter

om værktøjer til planlægning af cykelruter, fx i form af
adgang til en fælles interaktiv cykelruteplanlægger på
Internettet, udvikling af feriepakker og tilbud om oplevelser såsom overnatning, spisemuligheder på ruten og
service i form af online information og booking af fx cykel- og bagagetransport.

Madoplevelser
Danmark er i de senere år blevet internationalt anerkendt for sin gastronomi, der har rødder i det nye
nordiske
køkken. Ny Nordisk
Mad
har
haft afgørende
8 Udover udviklingsenhederne
er den
øvrige
regionale
og kommunale turismeindsats.
indflydelse på omverdenens opfattelse af Danmark som
turistland og har medvirket til at gøre København til en
attraktiv destination.
Dog viser undersøgelser, at en stor andel af de udenlandske turister har en lav vurdering af de madoplevelser,
36de bliver tilbudt i Danmark. Det gælder særligt i kystog naturturismen.
Madoplevelser er et af de områder, hvor turisterne
i Danmark er utilfredse med forholdet mellem pris og
kvalitet. Der skal derfor skabes mere udvikling og samarbejde på tværs af aktørerne på dette område for at øge
turisternes tilfredshed med Danmark.
Mad skal tænkes som oplevelser for turister, eksempelvis gennem arrangementer som FOOD-festivalen i Aarhus og mad som souvenirs ude på turistdestinationerne.
Der findes gode eksempler rundt omkring i landet på
initiativer, der forbedrer turisters oplevelser med den
danske madkultur.
Eksempelvis har FOOD og Madkulturen sammen med
regionale og lokale aktører udviklet en række koncepter,
som flytter smagsoplevelserne hen, hvor turisterne er.
Nævnes kan madkasser med lokale råvarer og opskrifter
til sommerhuslejere, pop-up-restauranter og muslingekoncepter for børnefamilier i ferieparker.
Med udgangspunkt i den succes, der er etableret omkring nordiske råvarer og gastronomi, er det Regeringens ønske, at udviklingen breder sig til kystområderne
på samme måde, som det er sket i København. Det bør
overvejes, om indsatsen skal tage sit udspring i en fælles
nordisk strategi og branding af det nordiske køkken i en
nordisk kontekst, fx via Nordisk Ministerråd.
Der skal arbejdes hen mod, at Danmark bliver internationalt anerkendt for gode madoplevelser i hele landet.

Småskala-turisme
Dansk kystturisme er kendetegnet ved mange små fragmenterede virksomheder, hvor to tredjedele af de an-
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satte er kortuddannede og som oftest ansat i kortere
perioder i forbindelse med turismens højsæsoner.
Samtidigt er der mange lokale ildsjæle i kyst- og landdistriktsområder, som giver gode muligheder for at bidrage til udvikling af de mindre dele i turismens og oplevelsesøkonomiens samlede værdikæde. Målet er, at lokale
iværksættere i landdistrikter og på øer skal bidrage til
et samlet løft af delelementerne i turismens værdikæde.
I den anledning foreslås følgende initiativer:
• Der laves en ’værktøjskasse’ og vejledning om lokale
aktørers muligheder for at udvikle produkter til turisme og oplevelsesøkonomien i landdistrikter og på
småøer både i og udenfor højsæsonen. Det skal ske
indenfor rammen af den kommende nationale turismestrategi.

Digital udvikling
Digital infrastruktur i verdensklasse kan skabe øget digitalisering og vækst i hele Danmark. Internationale turister stiller i stigende grad krav om adgang til bredbåndsforbindelser med højere hastigheder på både download
og upload i dag.
Med udspillet ’Bedre bredbånds- og mobildækning i
hele Danmark’ har Regeringen allerede taget en række
initiativer til forbedringer af mobil- og bredbåndsdækningen, som bl.a. også vil komme den danske turismeog oplevelsesindustri til gode.
Der er stillet dækningskrav ved den seneste 800 MHzauktion, som vil bidrage til, at 99,8 pct. af alle husstande, virksomheder og sommerhuse i 207 postnumre
senest i 2015 vil få adgang til mobilt bredbånd med en
oplevet hastighed på minimum 10 Mbit/s.
Regeringen har desuden igangsat en undersøgelse af
mulighederne for yderligere at forbedre konkurrencesituationen på bredbåndsmarkedet, og kommunerne får
klare rammer for fremover at spille en mere aktiv rolle i
at fremme bredbåndsinfrastrukturen. Begge initiativer vil
komme både hoteller og sommerhusejere til gode.
Samtidigt hermed har Regeringen gennemført en ændring af Planloven, som trådte i kraft i maj 2013. Lovændringen har bl.a. til formål at forbedre mobildækningen
i landområderne og kysterne ved at gøre det nemmere
for mobilselskaberne at opsætte antenner i det åbne
landskab. Dette vil også bidrage til en bedre mobildækning i sommerhusområder.
Endelig har Regeringen forbedret rammerne for fortsatte investeringer i bredbånds- og mobiltaledækning
gennem ændring af Teleloven, der trådte i kraft 1. oktober 2013 og indebærer, at kommuner kan udleje grunde
til opsætning af master til 0 kr. Dette forventes også at
give bedre mobildækning.
Det er vigtigt, at der er god mobildækning og roaming i hele Danmark samt rimelige priser for turisterne,
hvis Danmark skal være et attraktivt turistland, også for
turister fra vækstmarkederne. Målet er at skabe digital
infrastruktur i verdensklasse, som kan bidrage til vækst
og øget digitalisering i hele Danmark.
I den anledning iværksættes følgende initiativer:
• I samarbejde med erhvervet arbejdes for at indgå roamingaftaler med relevante vækstmarkeder såsom
Kina og Rusland, ligesom der arbejdes for rimelige priser på telefoni i EU.
• Ved de kommende auktioner i 2016 og 2018 over frekvenser i henholdsvis 1800 Mhz og 900 Mhz er der
fortsat fokus på at stille dækningskrav for at fremme
bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark.

Forenkling af regler
Turismeerhvervet har ved flere lejligheder gjort opmærk-
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som på, at Planloven og administrationen af Planloven
udgør en barriere for investeringer i nye anlæg, der kan
skabe grundlag for udvikling og vækst på. Problemerne
knytter sig især til Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne og planlægning i sommerhusområderne.
Miljøministeriet har i den anledning nedsat et Dialogforum om Turismeplanlægning med deltagelse af en
række af turismeerhvervets organisationer samt KL og
Danske Regioner.
Dialogforum om Turismeplanlægning har til opgave at
tydeliggøre planprocessen og mulighederne for udvikling af turismen inden for Planlovens rammer.
Planloven fastlægger bl.a. rammer for udbygning langs
kysterne til turismeformål, men udgør ikke en generel
forhindring for turismemæssig udvikling. Dialogforum
har bl.a. konstateret, at fraværet af klare kommunale turismestrategier sammenholdt med forvaltningen af Planloven gør, at Planloven bliver opfattet som en barriere.
Det er Regeringens holdning, at administrationen af
Planlovens bestemmelser bør tage hensyn til både at
medvirke ved etablering af nye vækstorienterede udviklings- og anlægsprojekter og at bevare den natur og de
landskaber, som mange turister kommer til Danmark for
at opleve.
I forlængelse heraf vil Regeringen som led i opfølgningen på Produktivitetskommissionen udarbejde en
analyse af Planlovens effekter bl.a. på turismeområdet.
Regeringens vedvarende fokus på at skabe mere enkle
regler gavner det brede turismeerhverv, herunder bl.a.
feriehusudlejningsbranchen. Feriehusudlejerne er en af
turistens første indgange til information om oplevelser
på de enkelte destinationer.
Regeringen ønsker at understøtte, at feriehusudlejernes kan spille en aktiv rolle som formidler af oplysninger
om de forskellige oplevelser og attraktioner på den pågældende destination.
En ny lov om flexboliger trådte i kraft pr. 1. maj 2013
og udvider mulighederne for at anvende helårshuse som
fritidsboliger og dermed bidrage til at skabe nyt liv på
landet via salg, brug og udlejning af huse som fritids- og
ferieboliger.
Der lægges vægt på, at administration af lovgivningen
ikke bør udgøre en barriere for udvikling af turismen,
og i den anledning opfordres SKAT til at præcisere de
gældende regler, så det bliver lettere for feriehusudlejere
at videreformidle andre services i kombination med formidling af indkvartering.
Medlemskredsen for Dialogforum for Turismeplanlægning udvides med DI og DE, og i forlængelse af Regeringens generelle analyse af Planlovens effekter på produktivitetsudviklingen vil Dialogforum undersøge, om der
er yderligere problemer og barrierer i planlægningen på
turismeområdet.
I 2015 vil der som opfølgning på loven om flexboliger
blive gennemført en evaluering af kommunernes anvendelse af ordningen samt indsamlet erfaringer til inspiration for øvrige kommuner i forbindelse med turismen.

Bedre organisering af indsatsen
For at nå de mål, der fremgår af Vækstplanen, er det
nødvendigt, at organiseringen af den offentlige turismefremmeindsats svarer til de udfordringer, der skal løses,
og den indsats, der skal gennemføres.
Regeringen foreslår derfor, at der gennemføres en
bedre organisering af den offentlige turismefremmeindsats. Det sker i forlængelse af, at Vækstteamet for
Turisme og Oplevelsesøkonomi har peget på, at turismeindsatsen i dag er spredt ud på flere aktører uden
en egentlig fælles koordinering. Vækstteamet har på
grundlag heraf anbefalet, at der etableres en stærk or-

ganisering og en samlet national strategi for turismefremmeindsatsen.
Målet er, at der kommer større skala på indsatsen, så
der opnås en større effekt af de midler, der hvert år fra
offentlig side investeres i at fremme dansk turisme.
Turismefremmeindsatsen skal tilrettelægges efter en
fælles national turismestrategi, som er baseret på udvalgte centrale pejlemærker. Alle aktører skal trække i
samme retning.
For bedre at kunne tiltrække købestærke og kvalitetsbevidste internationale turister til Danmark skal VisitDenmark have bedre muligheder for langsigtet strategisk
markedsføring.

Natonalt turismeforum
Regeringen er indstillet på at styrke samordning af turismefremmeindsatsen. Til at gennemføre dette vil der
med hjemmel i en ny lov om turisme blive oprettet et
nationalt turismeforum, som får en strategisk og koordinerende rolle. Loven vil fastlægge arbejdsdelingen og
opgaverne for de forskellige dele af den offentlige turismefremmeindsats.
Det nationale forum får til opgave at udarbejde en ny
fælles strategi for turismefremmeindsatsen på tværs af
landet. Strategien skal bygge på de eksisterende erfaringer og et stærkt analytisk grundlag.
På basis af strategien skal det nationale forum samordne den statslige, regionale henholdsvis kommunale
turismefremmeindsats. Erhvervs- og Vækstministeriet
er formand for forummet, der derudover sammensættes med to repræsentanter fra Danske Regioner, hvoraf
en bliver næstformand, bestyrelsesformanden fra VisitDenmark, der ligeledes bliver næstformand, en repræsentant fra KL, to repræsentanter fra turismeerhvervet
samt en forsker. Erhvervs- og Vækstministeriet varetager
sekretariatsbetjeningen af det nationale forum.
I tilknytning til forummet etableres et rådgivende forum (Advisory Board) med Erhvervs- og Vækstministeriet som formand, og hvor erhvervsorganisationerne og
øvrige relevante ministerier er repræsenteret. Advisory
Board sekretariatsbetjenes af Erhvervs- og Vækstministeriet.
Det nationale turismeforum vil i henhold til loven få
til opgave at koordinere turismeindsatsen. Forummet
skal udstikke de centrale prioriteter og pejlemærker for,
hvordan man fra offentlig side understøtter turismen.
Forummet vil ligeledes tilvejebringe den viden og det
analytiske grundlag, som indsatsen skal baseres på.
VisitDenmark vil fortsat stå for den internationale markedsføring af Danmark som rejsemål.

Tre udviklingsenheder
Med vækstplanen styrkes indsatsen for at udvikle det
danske turismeprodukt. Det er Regeringens ambition,
at der sker en bedre og langt stærkere samordning og
skalering af den offentlige udviklingsindsats for dansk
turisme.
Fremover samles udviklingsindsatsen derfor i tre udviklingsenheder dækkende hhv. kyst- og naturturismen,
erhvervs- og mødeturismen henholdsvis storbyturismen.
Det er planen, at de involverede regioner i samarbejde med Staten etablerer et fælles udviklingsselskab for
Dansk Kyst- og Naturturisme med en selvstændig bestyrelse og direktion. Selskabet får ansvaret for udvikling af
kyst- og naturturismen i hele Danmark, herunder partnerskaber om udvikling af turismen hhv. på Vestkysten
og omkring Østersøen.
Den nuværende aftale om Videncenter for Kystturisme
udløber med udgangen af 2014. Videncentret har til opgave at styrke innovation og viden om vækstmulighederne i dansk kystturisme. Fra og med 2015 vil denne

funktion indgå som del af det nye udviklingsselskab for
dansk kyst- og naturturisme.
Ansvaret for udvikling af storbyturismen forankres i
Wonderful Copenhagen, som skal udvikle storbyturismen til glæde for alle større danske byer.
Det nuværende konsortium ’MeetDenmark’ for tiltrækning af internationale møder og kongresser til Danmark
skal styrkes og organisatorisk tilpasses. MeetDenmark
får ansvaret for udvikling af møde- og erhvervsturismen
i Danmark.
Med henblik på at sikre sammenhæng mellem indsatsen for at udvikle dansk turisme og den internationale
markedsføring af dansk turisme er det Regeringens hensigt, at de tre udviklings-enheder får adgang til at indstille i alt to repræsentanter til VisitDenmark’s bestyrelse.
Regeringen vil indgå en politisk aftale med Danske
Regioner om modellen og dens nærmere udformning.
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der
fastsættes mål for effekten af de tre udviklingsenheders
aktiviteter. Efter en fire-årig periode gennemføres en
evaluering af, om udviklingsindsatsen i de tre enheder
fremmer den ønskede udvikling af dansk turisme.

Fælles fodslag
Danmark er et lille land, og der skal være én fælles dansk
turismestrategi for, hvordan vi udvikler vor turisme samt
markedsfører os over for udenlandske turister.
Vi kan opnå en større effekt af den betydelige indsats, som såvel private som offentlige aktører lægger i
at fremme dansk turisme, hvis vi koordinerer indsatsen
endnu bedre i fremtiden.
Værdikæden, som den opleves af turisten, skal være
det centrale pejlemærke for indsatsen.
Vi skal med andre ord sætte turisten i centrum og tilbyde
det produkt og de oplevelser, som bliver efterspurgt.
Det er således Regeringens ønske, at det nationale
turismeforum udarbejder en fælles national turismestrategi, som kan styrke kyst- og naturturismen, storbyturismen såvel som erhvervs- og mødeturismen i Danmark.
Det betyder, at konkrete strategier for at fremme markedsføring, kulturturisme, krydstogtturisme, tiltrækning
af events, cykelturisme, udvikling af madoplevelser, styrkelse af serviceniveauet og digitalisering af erhvervet i
Danmark skal behandles i det nationale turismeforum.
Strategien vil bidrage til at koble markedsføring og
udvikling, så der skabes nye turismeprodukter, som kan
markedsføres på en effektiv måde over for turisterne.

Langsigtet markedsføring
VisitDenmark skal som national turismeorganisation
med ansvar for den internationale markedsføring af
Danmark som rejsemål have mulighed for at investere
i den markedsføring, som giver størst mulig værdi for
dansk turisme samlet set.
Det tager tid at opbygge et stærkt brand og kendskab
til Danmark som rejsemål. VisitDenmark skal derfor have
mulighed for at gennemføre en langsigtet, strategisk
markedsføringsindsats på nye uopdyrkede markeder
med store, turismemæssige potentialer, og at opdyrke
nye områder af nærmarkederne, fx Syd-Tyskland.
Oftest vil turismens enkelte aktører ikke have incitament til at investere i markedsføring på disse markeder
på kort sigt. Regeringen vil derfor gøre kravet til VisitDenmark’s medfinansiering fra eksterne parter mere
fleksibelt. Fortsat vil det således være et krav, at VisitDenmark i gennemsnit på markedsføringsindsatserne
har en medfinansiering på mindst 50 pct. fra eksterne
partnere. •
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Aarhus bearbejder
TripAdvisor
TripAdvisor har givet Aarhus en fjerde-placering på Top 10-listen
over danske byer, der er et besøg værd.
Af Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk

AARHUS, Danmarks næststørste by, har i flere år fundet det mærkeligt, at byen med sine mange seværdigheder ikke gjorde sig gældende på ranglisten hos
TripAdvisor over populære byer, der er værd at besøge.
Nu har man, langt om længe, fundet ud af, hvordan
TripAdvisor skal bearbejdes, og det har allerede givet
sig positive udslag. I dag indtager Aarhus således en
fjerdeplads hos TripAdvisor over Danmarks mest populære byer - kun overgået af København, Horsens og
Skagen!
’Fjerdepladsen er et direkte resultat af et målrettet arbejde, som vi har kaldt ’Aarhus på TripAdvisor’,
og som er skabt i et samarbejde mellem VisitAarhus,
Seismonaut Tourism og ErhvervsturismeAkademiet for
Midt-Jylland,’ fortæller Peer H. Kristensen, direktør i
VisitAarhus.

’Kontant afregning’
’Formålet har fra begyndelsen været at udnytte TripAdvisor’s voksende værdi som værktøj i turisters beslutningsproces,’ siger turistchefen, der erkender, at
folkene bag projektet helt enkelt har ’klædt byens
turisterhverv på’ til at kunne arbejde strategisk og målrettet med sitet. Det er bl.a. sket ved at opfordre turister til at dele deres oplevelser i Aarhus på TripAdvisor,
der påstås at have 260 millioner besøgende om måneden (!) og flere end 125 millioner bruger-anmeldelser.
Selvom der fra tid til anden melder sig kritiske røster

Peer H. Kristensen, direktør, VisitAarhus,
siger: Aarhus besøges af mange turister,
men vil gerne have endnu flere og satser
nu derfor på TripAdvisor.
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om objektiviteten og dermed troværdigheden i de bedømmelser, der fremkommer på TripAdvisor, er det en
kendsgerning, at mange mennesker bruger netop dette site på Nettet som inspiration, når de skal beslutte
sig om ferier og rejsemål, og derfor vurderer Peer det
som overmåde positivt, at Aarhus nu fremtræder hos
TripAdvisor som det fjerde mest populære rejsemål i
Danmark.
Til TRAVEL BUSINESS siger han:
’Vi vil gøre, hvad vi kan, for at få Aarhus endnu højere op på listen. Aarhus ønsker at være på forkant med
udviklingen inden for turisme, og derfor vil vi fremover
arbejde endnu mere med TripAdvisor som værktøj.’
Peer tilføjer, at han også ser en fordel i TripAdvisor
derved, at en fremtrædende placering på det site giver
omgående udslag på markedet i form af flere turister.
Det kalder han ’kontant afregning’, og han mener, at
det stimulerer turisme-aktørerne i markedet til at forbedre sine produkter, herunder servicen.
I øvrigt betegner turistchefen opbakningen til projektet som glædelig med tanke på, at Aarhus-regionen
overhovedet ikke var nævnt i Regeringens rapport i begyndelsen af indeværende år om diverse initiativer til
vækst i turismen:
’Det hele drejede sig om Stor-København, Jyllands
vestkyst og Lolland-Falster,’ konstaterer han. ’Nu har
Aarhus vist, at vi kan selv.’ •

WELCOME TO...
A 5-STAR MEETING & CONFERENCE EXPERIENCE AT THE LEADING
BUSINESS HOTEL IN THE CAPITAL OF GREENLAND

Hotel Hans Egede sets new standards for meetings and conferences in Greenland with the 5-star
HHE Conference & Event Centre in Nuuk. More information: conference@HHE.gl
HOTEL HANS EGEDE
156

156 newly refurbished hotel
rooms
Delicious breakfast buffet

20

20 top-of-the-line hotel
apartments
Polar Class and Suites

incl. a 24-hour free internet access package per day

HHE Fitness
- free access for hotel guests
Nuuk Thai Massage
- exclusiv massage at HHE

HHE CONFERENCE & EVENTS
Plenum: 4
4

Meeting rooms: 19
19

High-speed wifi, only DKK
0,15 per MB
State of the art AV and IT
equipment
Extended service with “One click
support and service” function
from all meeting rooms

Hotel Hans Egede 4 - S TA R H OT E L W I T H A 5 - S TA R CO N F E R E N C E C E N T R E

Phone +299 32 42 22 | booking@HHE.gl | restaurant@HHE.gl | conference@HHE.gl | www.HHE.gl

Skatte-stramning forringer
udviklingen af grønlandsk turisme
Hotelejer Helge Tang kritiserer grønlandske politikere for ny skattelov, der
besværliggør finansiering af turisme-projekter.

Af Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk

HELGE TANG - den ene af de to ejere af Grønlands
største hotel, Hotel Hans Egede i Nuuk - retter et hårdt
angreb på de grønlandske politikere for at have iværksat et sæt skatteregler, der gør det næsten umuligt at
sælge en grønlandsk virksomhed henholdsvis at lokke
udenlandske investorer til landet.
Kritikken fremsætter Helge på baggrund af det faktum, som TRAVEL BUSINESS beskrev i seneste udgave,
at det ikke har været muligt at sælge den halvdel af
Hotel Hans Egede, som Helges kompagnon, Carl Juhl,
sidder på.
Carl fyldte 70 år ultimo april i år og trådte i forbindelse
hermed ud af hotellets ledelse. Han har bosat sig i Danmark - men besidder fortsat halvdelen af det kendte
hotel i den grønlandske hovedstad.

’Verdens højeste selskabsskat’
’I princip kan alting selvfølgelig sælges, når blot prisen
sættes tilstrækkeligt langt ned,’ siger Helge Tang. ’Men
hvem ønsker at sælge værdier til et tre-cifret millionbeløb for en krone? Det kan man jo ikke gøre med god
samvittighed overfor sig selv.’

Helge er 64 år, så han har stadigvæk nogle år at løbe
på, indtil han behøver at træde tilbage. Han håber på,
at de politiske vinde forinden skifter retning, så man
opnår et tåleligt erhvervsklima i Grønland:
’Vi er ikke blot verdens største ø, men vi er også
størst, hvad selskabsskatten angår,’ noterer han. ’Og
nu har politikerne suppleret denne rekord med nye
afskrivningsregler, der risikerer at bremse al vækst og
beskæftigelse i Grønland. Og det sker vel at mærke i en
tid, hvor flertallet af andre lande forsøger at skabe gunstigere forhold for erhvervslivet. Samtidigt skal vi erindre os, at vi befinder os i et samfund, hvor det i forvejen
ofte er sværere at etablere sig og drive virksomhed end
de fleste andre steder i verden.’
På den anden side medgiver Helge, at erhvervslivet
har haft glæde af de hidtidige afskrivningsregler i forhold til de virksomheder og arbejdspladser, som erhvervslivet har skabt i Grønland:
’Den nu aktuelle situation handler imidlertid om den
ny generation af iværksættere og erhvervsfolk, der skal
bygge landets fremtidige vækstgrundlag og dermed
sikre arbejdspladserne. Derfor er spørgsmålet så vigtigt.’
Helge nævner, at de tidligere gunstige forhold om
overskudsafskrivning er en af hovedårsagerne til, at der
er skabt de private virksomheder, som tilfældet er, og
som konkrete eksempler indenfor turismen peger han
på hotellerne i Sisimiut (Holsteinsborg) og Maniitsoq
(Sukkertoppen), der efter hans formening næppe var
blevet opført uden disse lempelige skatteregler.
’Ligeledes var der uden afskrivningsreglerne heller
ikke blevet skabt et stort, internationalt hotel i Nuuk,’
fremhæver han med henvisning til hans eget og Carl
Juhls ’Hotel Hans Egede’.
’Hotel- og turistbranchen bliver særligt hårdt ramt,
efter man har besluttet at fjerne afskrivningsreglerne
for overskud, idet den sektor af erhvervslivet ikke har
samme tilgang til finansiering som mange andre brancher,’ betoner Helge.

Direktør som køber-emne?

Helge Tang, bestyrelsesformand på Hotel
Hans Egede i Nuuk og halvpartsejer af
samme, kritiserer ny skattelov i Grønland.
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Hvordan fremtiden kommer til at tegne sig for Hotel
Hans Egede, henstår i det uvisse - i hvert fald for offentligheden. Carl Juhl måtte tage sin halvdel ’med i
bagagen’ til Danmark, fordi der hverken i Grønland eller i udlandet fandtes en køber til den.
HHE er et veldrevet hotel, der for kun et år siden
åbnede en konferenceafdeling, som ejerne havde investeret DKK 40 mio. i. Carl synes indstillet på at modtage
sin del af kagen år efter år - selvfølgelig i et håb om, at
en køber dukker op hen ad vejen.
I forbindelse med Carls fratræden pr. 30. april i år
tiltrådte hotelmanden Jørgen Bay-Kastrup som admini-

strerende direktør, hvilket har sat gang i spekulationer
om, hvorvidt han skal være den fremtidige ejer. Jørgen
var ansat på HHE i en meget kort periode kort efter
starten i 1988, og han har siden virket på Svendborg
Hotel, Nyborg Strand samt i 10 år hos Odense Congress
Center. Endvidere har han arbejdet i turismen, dels hos
Syddansk Turisme, dels hos Visitvestsjælland.dk.
Inden han i foråret i år stak til Grønland, var han chef
for Hotel Vinhuset i Næstved, Menstrup Kro og Hotel
Frederik II i Slagelse.
At Jørgen er tænkt som en kommende medejer af
Hotel Hans Egede, må betegnes som sandsynligt, selvom både hans egen mund såvel som Helges og Carls er
lukket med syv segl. Han har en gedigen hotelerfaring
bag sig, og han er 10 år yngre end Helge. I det perspektiv kan man sige, at han er både voksen og ung.
Meget er selvsagt ændret i Nuuk, siden Jørgen var
ansat på HHE for 25 år siden. Iagttagere med kendskab
til HHE-koncernen mener derfor, at den nyansatte direktør har fået et år, måske halvandet, til at bestemme
sig, om han vil gå ind i et ejerskab, der skal sikre både
Helge og Carl en årelang udbetaling af de værdier, de
har stående i hotelvirksomheden.

Købers marked
Problematikken omkring salg og generationsskifte hos
HHE giver dog ikke hverken Helge Tang eller Carl Juhl
økonomiske problemer. De har hver især deres på det
tørre og lider ingen nød.
Men sagen er interessant så langt som, at den viser,
at det i Grønland er svært at overdrage en virksomhed

henholdsvis at tiltrække udenlandske investorer. De
potentielle købere er så få, at det uvilkårligt er købers
marked og således køberne, der bestemmer prisen.
Helge mener, at de grønlandske politikere burde have
haft øjnene åbne for det problem og således undladt
at vedtage love, der besværliggør mulighederne for erhvervslivet.
’Man kan stille spørgsmålet op sådan,’ siger Helge:
’Hvad vil det koste samfundet fremover i tabt vækst
og manglende arbejdspladser, efter at man har forringet afskrivningsgrundlaget? Og hvad ville det omvendt
have betydet i øget vækst, flere arbejdspladser og dermed øgede indtægter fra skatter og afgifter, hvis man
var gået den anden vej og forbedret afskrivningsreglerne?’
’Den tidligere afskrivnings-model har været intelligent
derved, at den har været resultatskabende,’ konstaterer Helge. ’Man har ladet midlerne arbejde i samfundet
og har herigennem formået at skabe nye indtægter og
arbejdspladser - ikke kun i hotelbranchen, men entreprenører og deres medarbejdere har ligeledes haft stor
glæde af de investeringer, der er foretaget.’
Helge nævner afslutningsvis Air Greenland som et
eksempel på, hvor svært det kan være at sælge en del
af en grønlandsk virksomhed. SAS er som bekendt ejer
af 37,5 pct. af det grønlandske luftfartsselskab og har
siden Finn Øelund-epoken for mere end 10 år siden
forsøgt at finde en køber til sin andel. Men ikke noget
andet luftfartsselskab eller nogen investor i luftfart har
vist interesse. •

Hotel Hans Egede i Nuuk kan, som andre
grønlandske virksomheder, ikke sælges på
grund af ændring i skatteloven.
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Store forventninger
til Femern
Af Claus F. Baunkjær,
adm. direktør, Femern A/S

Hele forbindelsen, inkl. den ny jernbane
fra Ringsted til Rødby, vil være tilbagebetalt i 2055.

FEMERN-PROJEKTET rummer mange muligheder for
både erhvervslivet og alle andre rejsende. Derfor er vi
glade for, at der er stigende forventninger til den kommende ny trafikforbindelse, som skal være færdigbygget
i slutningen af 2021.
Meningsmålinger gennemført de seneste fem år i Danmark og Nord-Tyskland viser en klart stigende positiv
holdning til projektet.
En frisk undersøgelse fra Epinion viser, at 79 pct. af
danskerne og 65 pct. af nordtyskerne forventer, at Femern Bælt-forbindelsen vil skabe nye arbejdspladser. Og
i begge lande mener tre ud af fire, at en fast forbindelse
vil give virksomhederne gode forretningsmuligheder i
Danmark og Tyskland.
Sammen med de øvrige infrastruktur-investeringer,
der foretages i disse år, vil den faste forbindelse over
Femern Bælt øge mobiliteten mellem Danmark, Sverige
og Tyskland og give bedre betingelser for rejseliv, job,
samhandel og kulturel udveksling.
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Tyskland er uden sammenligning Danmarks største
samhandelspartner.
Skandinavien er Tysklands syvende største samhandelspartner - og Slesvig-Holstens største marked. Og via
Tyskland er der adgang til og fra mange andre vigtige
markeder for dansk erhvervsliv.
Globaliseringen er godt i gang kloden rundt, men handelsstatistikkerne viser trods alt ganske tydeligt, at vore
største handelspartnere afgjort er landene omkring os
her i Nord-Europa. God og effektiv transport i denne del
af Europa er en forudsætning for at høste gevinsterne
og udvikle markederne yderligere.
Det handler ikke bare om at fordele trafikken på en lidt
anden måde, men at skabe helt nye moderne, fleksible
og hurtige transportmuligheder.

Kobling til Europa
Den kommende Femern Bælt-tunnel er en international
forbindelse og en vigtig og central del af hele det overordnede europæiske transport-netværk. Den vil på effektiv vis koble Skandinavien og det øvrige Europa tættere sammen til gavn for forretningsliv og befolkninger.
Femern Bælt-tunnelen er udpeget af EU-kommissionen som et europæisk prioritetsprojekt, der af samme
grund modtager en betydelig støtte.

Tunnelen vil, som det fremgår af nærværende skitse, have plads til både biler og
tog. Tunnelens længde bliver 18 km., og
togenes køretid fra Lolland til Femern bliver otte minutter.

Vi skal naturligvis ikke skamme os over, at EU bedrager
til projektets økonomiske styrke ved at betale en ganske
god del af investeringen.
Historien viser, at faste forbindelser skaber vækst. De
to store danske projekter over Storebælt og Øresund,
som blev gennemført for nu godt 10 år siden, beviser
det ganske tydeligt:
Antallet af rejser mellem Øst- og Vest-Danmark er
femdoblet, siden Storebæltsbroen åbnede i 1998, mens
trafikken over Øresund er tredoblet. Og ingen af de to
forbindelser har til dato kostet de danske skatteborgere
en eneste krone! De blev opført, fordi Danmark turde og
ville tænke langsigtet.
Ligeledes er Femern-projektet baseret på en sund finansiel økonomi.
Samlet set er der anvendt forsigtige forudsætninger i
forhold til renten, mulighederne for EU-støtte, den langsigtede trafikudvikling og øvrige parametre, som til sammen bestemmer den økonomiske lønsomhed.

‘Ganske god investering’
Hele forbindelsen, inkl. den ny jernbane fra Ringsted til
Rødby, vil være tilbagebetalt på ca. 40 år, og vi bygger
forbindelsen, så den kan holde i noget mere end 100 år.
Man kan selvsagt anskue tingene på mange måder,

men det må alt i alt siges at være en ganske god investering for samfundet. Vi mener således, at vi i Danmark
skal være stolte af vore store faste forbindelser. Men vi
véd også, at så store projekter giver anledning til debat
og somme tider også bekymringer. Det så vi også i sin
tid på både Storebælt og Øresund. Det er derfor vigtigt
for os, at alt bliver lagt frem.
Efter flere års grundigt forarbejde er vi nu ved at være
ved vejs ende med planlægningen, projekteringen og
igangsætningen af de store udbud.
Vi har gennemført meget omfattende tekniske og miljømæssige undersøgelser, herunder i lyset af erfaringerne fra Øresund og Storebælt, som vi står på skuldrene af.
Heldigvis har vi rige erfaringer at trække på i forhold
til den tekniske udformning, miljøvirkningerne og finansieringsmodellen.
I forbindelse med fremsættelsen af Anlægsloven for
Femern-projektet i slutningen af 2014 vil Femern A/S
fremlægge en samlet beskrivelse af projektet og en opdateret vurdering af økonomien baseret på de seneste
gennemarbejdede trafikprognoser og renteforudsætninger m.m.
Der skal naturligvis være fuld indsigt i alle forudsætningerne, når Folketinget behandler den endelige Anlægslov. •

Claus F. Baunkjær,
administrerende direktør i Femern A/S.
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Lolland-Falster rejser sig
Politikerne forventer, at Anlægsloven, der vil udgøre det officielle startskud
for byggeriet af den faste forbindelse mellem Lolland og Femern, vedtages af
Folketinget før sommeren 2015.
Af Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk

T.v.: Villy Jørgensen har, mens han venter
på 'guldet' fra Femern-tunnelen, udlejet
størstedelen af Danhotel's kapacitet til
Udlændingestyrelsen, der midlertidigt har
indkvarteret 80 syriske asylansøgere på
hotellet.
Øverst t.h.: Ebsens Hotel på Hovedgaden
i Maribo er et lille, hyggeligt hotel med en
velrenommeret spiserestaurant. I gammel
tid hed det Landmandshotellet, fordi det
var her, bønderne boede, når de kom til
byen. Ebsens Hotel har 14 værelser.
Nederst t.h.: Slotsfruen Susanne von Rosen
foran Vindeholme Slot på Vest-Lolland udlejer værelser til turister, der vil have fred og
ro i stedet for storbyens larm. Det er også
muligt at leje hele slottet for DKK 18.000
pr. måned. Om vinteren skal man dog beregne et tilsvarende beløb til opvarmning!
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TUNNEL-PROJEKTET på Lolland, der skal resultere i en fast
forbindelse til Femern, har skabt nyt håb om bedre tider
for lokalbefolkningen både på Lolland og Falster samt på
de nærliggende småøer. Adskillige udviklingsinitiativer,
ikke mindst indenfor turismen, er allerede sat i værk, og
endnu flere findes på beddingen og venter kun på startskuddet. En bred front af optimisme breder sig som ringe
i vandet i en landsdel, der fra tid til anden og ikke mindst
gennem de seneste 15-20 år har været præget af modgang som fraflytning og høj arbejdsløshed.
Anlægsloven, der bliver det officielle ‘grønne lys’ for
tunnelbyggeriet, forventes at blive vedtaget, inden Folketinget går på sommerferie næste år, og fra dansk side
håber man, at tyskerne kører et parallelløb, så det grønne
lys for starten på byggeriet kan tændes i begge lande nogenlunde samtidigt.

Hotellerne
Indenfor turismen tegner sig aktuelt et broget billede af
hotelsituationen, hvis standard som helhed må betegnes
som middelmådig henholdsvis under middel, og hvor flertallet af hotellerne er i behov for at blive vitaliseret.
Spørgsmålet er, hvad der skal komme først: Investeringerne i de forsømte hoteller - eller turisterne?
I flere tilfælde er ejerne ikke i besiddelse af den fornødne
kapital til opgradering af deres hotelejendomme, og bankerne har indtil nu tøvet med at stille pengene til rådighed.

En undtagelse er Bandholm Hotel på Lollands nordkyst.
Det hotel har 26 værelser, alle sammen af god klasse, hvilket ikke mindst gælder værelserne i hovedbygningen med
udsigt over Smålandshavet.
Bandholm Hotel har foretaget en satsning på restaurantsiden med et menukort i den højere klasse og med
en åbningstid, der er helt unik på det danske marked - fra
kl. 8 om morgenen til kl. 23 om aftenen og vel at mærke
hver eneste dag året rundt! Hvilken anden restaurant i
Kongeriget kan matche en sådan service? Svaret er: Næppe mange, om overhovedet nogen.
Når man sammenlægger kvalitet og services, må Bandholm Hotel helt indiskutabelt i dag betegnes som det absolut førende hotel på Lolland-Falster.
Brancheorganisationen Danske Caféer og Restauranter
har tildelt Bandholm Hotel fire fortjente stjerner.
Hotel Maribo Søpark i Maribo er idyllisk beliggende ved
Maribo-søerne, men kun de færreste af værelserne har
den optimale udsigt, og hotellet har for nylig deponeret
den ene af sine fire Horesta-stjerner på grund af forringet
service som indskrænkning i restaurantens åbningstid og
inddragelse af betjening i receptionen i nattetimerne.
Maribo Søpark har i en årrække været drevet som franchise til Park Inn-hotellerne, hvilke tidligere indgik i SASkoncernen. I dag kører Maribo Søpark sit eget løb.
Nakskov byder på det gamle, klassiske Hotel Harmonien i byens centrum, der i forne tider havde position som

‘byens hotel’, der i første række var frekventeret af forretningsmanden - oftest i skikkelse af den handelsrejsende
- foruden naturligvis det lokale erhvervsliv med Lollands
Bank, Nakskov Skibsværft, Sukkerfabrikken etc. i spidsen.
I dag er der ikke meget ‘byens hotel’ tilbage over Hotel
Harmonien, der nærmest fungerer som en slags selvbetjeningshotel. Booking kan kun ske over Nettet, hvor man,
efter at have betalt med sit Dankort eller andet betalingskort, modtager en kode, med hvilken man lukker sig ind
både på hotellet og dernæst på værelset. Dog skal siges,
at Harmonien har absolut pæne værelser, og at hotellet
i øvrigt fremtræder enkelt og rent. Men 'levende service'
er der ikke skyggen af.
I Nakskovs centrum findes i dag ikke andre hoteller end
Harmonien. Det tidligere Hotel Skandinavien i Vejlegade
i den anden ende af centrum, hvor forfatteren Soya ofte
boede over længere perioder, når han skulle have fred og
ro til sit forfatterskab, er blevet ombygget til lejligheder
til beboelse. På samme hotel boede i øvrigt også Peter
Freuchen, når han ventede på bådlejlighed til sit hjem på
øen Enehøje i Nakskov Fjord.
Til gengæld er et velfungerende hotel dukket op i Svingelskoven få kilometer udenfor Nakskov. Tidligere var
‘Svingelen’ blot et sted for byens danselystne ungdom,
men siden er på stedet opført en mindre hotelbygning
med tilhørende restaurant.
En restaurant, hvis menukort har fået et usædvanligt
godt ry, er den, som er beliggende på badepladsen Hestehovedet i udkanten af Nakskov. Nakskovitterne har
gennem mange årtier haft Hestehovedet som udflugtsmål - i tidligere tider i stedets egenskab af badeplads med

en dejlig strand, men gennem de senere år lige så meget på grund af restauranten.

Bandholm
Nakskov

Sakskøbing
Maribo

Danhotel i Rødbyhavn
I Rødbyhavn findes ganske nær havnen og Scandlines’ færgelejer det 50 år
Rødby
gamle Danhotel, som oprindeligt opførtes af
hotelkongerne Oscar Pedersen og Jørgen Tønnesen. OP drev i forvejen hotellerne Marienlyst i Helsingør
og Kystens Perle i Snekkersten samt restauranterne ‘7 Nationer’ og ‘Syv Små Hjem’ henholdsvis på Københavns
Rådhusplads og i den overfor beliggende Jernbanegade.
Danhotel i Rødbyhavn blev åbnet i anledning af oprettelsen af Fugleflugtslinien (Rødby-Puttgarden), men
af diverse årsager blev man ikke færdig med hotellet til
færgerutens åbning i 1963. Først året senere kunne indvielsen finde sted. Hotellet var ment som en pendant til
lufthavnshotellet Danhotel i Kastrup, og indvielsen skete i
sædvanlig Oscar Pedersen-stil, dvs. med ’pomp og pragt’.
I hotellets første år blev virksomheden betegnet som en
succes. Belægningsprocenten var rimelig, og man holdt
budgetterne, selvom mange af gæsterne, specielt i weekend’erne, var OP’s private venner, der alle havde dyre vaner med Dom Perignon af bedste årgange som mindstekrav, men som alligevel boede på hotellet kvit og frit. De
kendte navne brugte OP som et led i markedsføringen.

Nykøbing
Marielyst

Container-byer
Med motorvej helt frem til færgelejet og med hurtigere
biler på asfalten blev der mindre efterspørgsel på over-

Man fornemmer slotsatmosfæren i den smukt indrettede spisestue. På billedet nederst til
venstre sørger kogekonen Susanne Bruun for redaktør Thomas Knudsens velbefindende,
mens slotsfruen Susanne von Rosen ser til.
Thomas rapporterer fra verdens mest luksuriøse hoteller til rejsesitet my-pleasure.dk.
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provinshotel. Ikke blot var Baltic landsdelens største hotel
med flest værelser, men det var tillige samlingssted for
den dengang betydelige og magtfulde Lolland-Falsters
Landboforening, der var paraply-organisation for proprietærerne, tolvmandsforeningerne, gårdejerne og husmændene. Mange mindre foreninger holdt ligeledes til
på Hotel Baltic - ikke mindst fordi det lå nogenlunde i regionens midte og dermed gav medlemmerne lige langt at
køre, når generalforsamlinger, medlemsmøder etc. skulle
afholdes.
Som årene gik, blev Hotel Baltic for stort i forhold til
udnytttelsesgraden, og samtidigt steg vedligeholdelsesomkostningerne. I 1970'erne blev det mere end 100 år
gamle hotel derfor nedrevet.

Hotel Falster
Fuglsang Gods modtager spisegæster
udefra, og til restauranten er knyttet Vivi
Schou fra Restaurant Barbette i Vordingborg. På billedet ses Vivi med en af sine
ungtjenere, Emil Astrup.

natning i Rødbyhavn, og ægteparret Birgitte og Villy Jørgensen, der har ejet hotellet gennem de seneste 16 år,
har nok kunnet ønske sig en større publikumstilstrømning
end, hvad tilfældet har været.
‘Vi tror på tunnelen som en realitet,’ betoner Villy.
‘Spørgsmålet er blot, hvornår det sker. Det véd vi ikke,
og lige meget, hvem vi spørger, får vi forskelligartede
svar. De mest optimistiske gør gældende, at Anlægsloven
vedtages før sommeren 2015, og at arbejdet går i gang
umiddelbart derefter.’
Villy siger, at der slet ikke er nogen tvivl om, at når først
tunnelarbejdet går i gang, så findes kunderne også. Femern A/S, der er den officielle bygherre på tunnelen, har
meddelt, at omkring 4.000 mand vil blive beskæftiget
med bygning af tunnelen, og selvom man vil anstrenge
sig for at få så mange danskere som muligt i arbejde, tager man som givet, at den overvejende del af arbejdsstyrken kommer til at bestå af udlændinge.
Nok bliver der opsat hele ‘container-byer’ til arbejderne,
men Villy mener, at tunnelbyggeriet vil tiltrække mange
eksperter, ikke mindst fra udlandet, samt pårørende til de
udlændinge, der er med til at opføre tunnelen:
‘4.000 tilrejsende arbejdere kan ikke undgå, direkte såvel som indirekte, at give afsmitning på et lille område
som Lolland, så hvad det angår, er jeg ikke i tvivl om en
positiv udvikling.'
Aktuelt er situationen for Danhotel i Rødbyhavn, at Udlændingestyrelsen har købt størstedelen af hotellets kapacitet, og at 80 syriske asylansøgere p.t. bor på hotellet.
'Aftalen med Udlændingestyrelsen giver os nogle penge i kassen, mens vi venter på tunnelen, samtidigt med, at
vi hjælper myndighederne med at skaffe husly til de mange flygtninge, og begge disse dele er vi tilfredse med,'
fastslår Villy Jørgensen.

Saxkjøbing Hotel
I Sakskøbing på nordsiden af Lolland findes Saxkjøbing
Hotel med en snes værelser, alle sammen af mindre størrelse, som provinshoteller var flest i gammel tid, og desuden er de indrettet individuelt, nogen mere smagfuldt
end andre.
For et par år siden blev madguruen Claus Meyer indehaver af Saxkjøbing Hotel, og selvom han kun sjældent
viser sig i virksomheden, har hans ejerskab givet anledning til publicitet og dermed interesse for hotellet, hvor
specielt restauranten udstråler nostalgi og atmosfære fra
en svunden tid.

Hotel Baltic
Falsters 'hovedstad', Nykøbing, var for år tilbage hjemsted
for Lolland-Falsters hotel-flagskib, Hotel Baltic, der rummede samtlige elementer for et solidt og velrenommeret
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Senere kom nye hoteller til, men for flere af dem har det
været svært at overleve. Bedst er det gået for Hotel Falster, der imidlertid ramtes af en ødesdiger brand umiddelbart før sommeren i år.
Personalet har dog holdt sammen, og Hotel Falster forventes at genåbne før sommeren 2015. Sammenholdet
er bl. a. kommet til udtryk ved, at samtlige ansatte siden
branden har bevæget sig rundt i Nykøbing iført T-shirts
med teksten: Vi BRÆNDER efter at komme i arbejde. Vi
ses på det ny Hotel Falster i 2015.
God reklame? Ubetalelig reklame, vil nogen nok betegne det som.

Hotel Nørrevang
Lolland-Falsters mest kendte turistområde er Marielyst på
Falsters sydøstvendte kyststrækning med omkring 8.000
sommerhuse. Stranden er nogle gange blevet kåret til
Danmarks bedste badestrand.
I området findes Hotel Nørrevang med central beliggenhed. Hotellet har i mange år været branchens pejlemærke
i Marielyst-området, men uvist af hvilken grund har hotellet været ramt af flere konkurser og følgelig haft flere
nye ejere henholdsvis forpagtere.
Ejeren i dag er container- og shippingmanden Ernst
Helmer Nielsen fra Kgs. Lyngby nord for København,
og siden juni i fjor har chefstolen været besat af Casper
Rasmussen (33), som tidligere har arbejdet hos Scandic,
Arp-Hansen og SAS Royal Hotel. Casper siger, at hans opgave på hotellet er at gennemføre en turn-around - ikke
blot på den økonomiske side, men lige så meget på den
image-mæssige:
'Jeg synes selv, vi er kommet et godt stykke hen ad
vejen, hvad begge dele angår,' siger han til TRAVEL BUSINESS.
På hotellets hjemmeside - www.Nørrevang.dk - skriver
Casper lige ud, at hotellet er i gang med 'et lille opgør
med fortiden og som sådan har startet en rejse ind i en
ny tid'.

'Eksklusivt ferieområde'
Jan Pilebo, mangeårig medarbejder hos SAS, er nabo til
Hotel Nørrevang. Han siger, at Nørrevang kort og godt
er blevet ødelagt af 'dårligt management' gennem flere
år, og at lokalbefolkningen derfor har 'søgt tilflugt' hos
konkurrenter som 'Oldfruen' og andre; men Jan tilføjer,
at både han selv og mange andre fastboende kun vil hilse
med glæde, hvis Hotel Nørrevang på ny kommer op til
overfladen som et første klasses hotel:
'Vi fastboende betragter Marielyst som et eksklusivt
ferieområde, og til et sådant hører også et eksklusivt hotel,' siger Jan, der kan se i horisonten, at Nørrevang er på
vej tilbage til sin storhedstid fra gamle dage og dermed
sandsynligvis vil være i stand til at medvirke til at give hele
landsdelen det løft, som store dele af det lokale erhvervsliv såvel som myndighederne arbejder for. •

airgreenland.dk
Photo: David Trood

Drømmen om Grønland
er billigere end du tror
Med en billetpris fra kun kr. 2.545,- er drømmen om
Grønland inden for rækkevidde. Tag på udflugt til indlandsisen
i Kangerlussuaq, oplev charmen ved verdens mindste
hovedstad, Nuuk, den betagende smukke isfjord i Ilulissat eller
det spændende landskab og rige dyreliv omkring Sisimiut.
Eventyret venter overalt i Grønland.

Læs mere og book på airgreenland.dk.

OPLEV
G R Ø N LA N D
FRA KR.

2.545,-

One way inkl. skatter og afgifter

Hotel og udflugter er ikke inkluderet. Tilbuddet gælder for et begrænset antal billetter med afrejse i uge 15-25, 34-40, 42-43.

Vi bringer det bedste frem

Lolland-Falster
i fælles markedsføring med
Næstved og Vordingborg
Områdets største oplevelses-aktører planlægger mega-kampagner
i ind- og udland
Af Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk

AKTIVITETS-NIVEAUET på Lolland-Falster er i øjeblikket
højt, og selvom det forestående tunnelbyggeri mellem
Syd-Lolland og Femern tæller mest, så har Regeringens
vækstpakke, der blev offentliggjort i foråret, også sat
skub i fremtidsplanerne for den tidligere nærmest bortglemte landsdel.
Senest er et antal aktører indenfor turismen gået sammen om stiftelse af en destinationsforening ved navn
De Danske Sydhavskyster. Medlemmerne i denne nye
sammenslutning udgøres af nogle af de mest væsentlige aktører på Lolland-Falster, Møn og Syd-Sjælland,
herunder Lalandia, Knuthenborg Safaripark, Geocenter
Møns Klint, Danmarks Borgcenter, BonBon-land og Middelaldercenteret. Endvidere er områdets fire kommuner
– Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune samt
Næstved og Vordingborg gået ind i samarbejdet tillige
med deres udviklingsorganisationer. Endelig bakkes foreningen op af rederierne Scandlines og Danske Færger.
Foreningen vil være klar med iværksættelse af kampagner i ind- og udland til den kommende sommersæson.

’En samlet fortælling’
’Udover en styrket markedsføring, betyder samarbejdet,

Jan Harrit, administrerende direktør på Lalandia, står i spidsen for
sammenslutningen De Danske
Sydhavskyster, der i de kommende
år vil lancere et antal kraftige markedsføring-kampagner i udlandet
for udvalgte turistattraktioner på
Lolland-Falster samt i Vordingborg
og Næstved kommuner.

Lalandia's store feriepark i Rødbyhavn er en af de attraktioner, der
fremover skal markedsføres sammen med Knuthenborg Safaripark
samt turisme-seværdigheder på
Møn og i Vordingborg og Næstved
kommuner. Med en samlet pulje til
markedsføring på de centraleuropæiske markeder forventer man
at blive langt mere slagkraftig end
tidligere.
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at det bliver lettere at levere en samlet fortælling om alle
de muligheder, området har at tilbyde,’ siger talsmand
for De Danske Sydhavskyster, Jan Harrit, der er administrerende direktør på Lalandia i Rødbyhavn. ’Turisterne
kommer til en destination, hvor de er tæt på det hele
og også tæt på hinanden. De vil få udleveret en ’eventkalender’ for regionen, så de kan se, hvad de kan opleve
samt hvor og hvornår.’
Borgmester i Næstved Kommune, Carsten Rasmussen,
siger:
’I kraft af vort samarbejde vil vi være i stand til at gennemføre endog meget store markedsføringskampagner
og dermed trække flere turister til området, hvilket vil
skabe flere arbejdspladser og dermed også vækst til vor
del af landet. Ligeledes er det forventningen, at samarbejdet vil øge kompetenceniveauet og kvaliteten i de
produkter og serviceydelser, vi udbyder.’ •
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HOTELKONGEN AF ILULISSAT
Side 6

Flemming Jensen landede på sporet
Efter karriere i Flyvevåbnet, hos Sterling Airways og SAS skal Flemming Jensen nu sidde i cockpit’et hos DSB.
SIDE 63

En hotel-perle på Lolland
Bandholm Hotel har kun 26 værelser, men alligevel frekventeres hotellets
restaurant af flere end 30.000 gæster på årsbasis!
Af Preben Jack Petersen.
BANDHOLM HOTEL på nordsiden af Lolland, lige
ud til Smålandshavet med udsigt til Askø og – når
sigtbarheden er i top – også til Fejø og Femø, tilhører i dag eliten af hotelbranchen på Lolland-Falster.
Uden at gøre gældende, at Bandholm Hotel er det
absolut bedste gæstgiveri på Sydhavsøerne, kan det
fastslås, at intet andet hotel i regionen er bedre, målt
på en helhed omfattende værelser, restaurant, well
ness, service og beliggenhed.
Hotellets kvaliteter bevidnes af, at der ofte meldes
udsolgt, hvorfor flertallet af gæsterne foretager
deres bookinger lang tid i forvejen. Dertil skal siges,
at Bandholm Hotel kun rummer 26 værelser, og
selvom der er planer om en udvidelse, så ligger disse
ikke lige om hjørnet. Til gengæld har man gode kolleger i form af Hotel Maribo Søpark i Maribo, Dan-
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hotel i Rødbyhavn m.fl., så når der er konference på
Bandholm Hotel eller en større familiefest, der kræver overnatning udover, hvad man selv kan klare, så
lægger man gæsterne ind på nabohotellerne.
Husets unge køkkenchef, Naomi Fouché, har skabt
et ry om hotellets gastronomi, som har gjort restauranten til et tilløbsstykke i en sådan grad, at den
modtager flere end 30.000 gæster på årsbasis! Folk
fra hele Lolland-Falster og Syd-Sjælland valfarter til
Bandholm for at opleve herlighederne, som desuden
får god opbakning af mange besøgende i Knuthenborg Safaripark, som hotellet er nabo til.
Hotellet er et godt eksempel på, at et spisested
ikke behøver være placeret i en metropol med
tusindvis af mennesker for at få status som publikumssucces. Når produktet er så meget i top, at

fuglene kvidrer, lader succes sig også gøre i en bygd
med kun 748 sjæle. Rent faktisk kan Bandholm
Hotel på mange måder sammenlignes med Falsled
Kro på Fyn, der ligeledes er beliggende på Herrerens mark, men hvortil publikum alligevel kommer
rejsende fra store dele af landet. Forskellene mellem
de to etablissementer indskrænker sig til prisniveauet og naturligheden. I Bandholm kan alle og
enhver være med i økonomisk henseende, og det er
ikke nødvendigt at iklæde sig smoking til middagen.
Det vigtigste: Begge steder er maden og servicen i
højsædet!

’Greven ejer halve Bandholm’

I gammel tid var Bandholm en driftig handelsby
med så mange som 50 butikker i stadens centrum,
og fra den lokale havn udskibedes størstedelen af alt
korn, der blev høstet på Lolland. De høje siloer står
fortsat på havnen og vidner om byens storhedstid.
Men i dag findes kun to butikker i byen, og gennem
de seneste år har man heller ikke haft tilgang til en
pengeautomat, ligesom byens sidste benzintank for
nylig har drejet nøglen om.

Bandholm Hotel er beliggende for enden af Havnegade i Bandholm – kun et stenkast fra havet
og fra havnen. På stedet har været en kongelig privilegeret kro siden 1692, mens den nuværende hovedbygning er fra sidste halvdel af 1800-tallet.

til at træde tilbage og overlade ejerskabet til 10
personer omkring hende. Alle rygter og avishistorier om hendes fortsatte engagement i hotellet blev
herefter afvist. I dag er rygterne om ikke manet helt
i jorden, så er det i hvert fald sjældent, hun træder
frem i medierne og sættes i forbindelse med hotellet,
der holder fanen højt med en gennemført professionel stil.
’Der var tidligere nogle personer, der tilsyneladende ikke ville os det godt, og som derfor førte
en smudskampagne mod os,’ fortæller Asbjørn
Evensen, der er søn af Ruth. ’Sådant var naturligvis
ubehageligt, men de ting har vi nu lagt bag os, og
vi driver Bandholm Hotel som en hvilken som helst
anden hotelvirksomhed.’
I tiden fra Ruths overtagelse af hotelejendommen
til hotellets genåbning i 2012 blev bygninger m.v.
genstand for en gennemgribende renovering, og
dagens Bandholm Hotel fremtræder i særdeles fin
stand – udefra set til forveksling med en fornem
nordisk herregård, mens indretningen indenhus
hælder mod den klassiske, britiske stil, nærmest
angelsaksisk.

Forelæsninger
Asbjørn er søn af Ruth Evensen og har titel
af General Manager. I den egenskab er det
ham, der har den daglige ledelse af hotellet. Asbjørn er, i lighed med moderen, ikke
medejer af hotellet.

Allerede for 40 år siden var livet i Bandholm
kommet så langt ned i omdrejninger, at det ikke
var muligt at drive hotellet på rentabel vis, hvorfor
virksomheden stille og roligt blev afviklet. Både hovedbygningen og tilhørende annekser kom herefter
til at henstå i forfald.
I dag er Bandholm, naturligt nok, en stille og
rolig flække, hvor Bandholm Hotel og Knuthenborg

Safaripark som de eneste aktiviteter udgør ’livet’
på stedet. Bandholmere, der har ønsket at fraflytte,
har ikke kunnet sælge deres huse til tilflyttere,
fordi der ikke har været nogen. Dog har Greven på
Knuthenborg Gods, Christoffer Knuth, været en
flittig opkøber af huse i Bandholm. Det siges, at han
ejer ’halvdelen af byen’, ligesom han også ejer den
gamle havn, hvorfra færgen til Askø afsejler adskillige gange hver dag.
Hvilken hensigt, Greven har med at besidde de
mange ejendomme, er ikke blevet meddelt, men
mand og mand imellem hviskes, at han måske påtænker at gøre Bandholm til en ferieby i forbindelse
med sin safaripark.

Ejerkreds på 10 personer

I 2007 kom nye ejere af hotellet til med den fra
ejendommen Jagtvej 69 på Nørrebro i København
så kendte Ruth Evensen i spidsen. At hun og hendes
religiøse bevægelse, Faderhuset, havde overtaget
den gamle hotelbygning, gav anledning til en vis
negativ opmærksomhed i pressen, hvilket fik Ruth

Asbørn er 34 år gammel. Han har ikke ønsket at
være med i ejerkredsen, men er ansat i virksomheden som General Manager. Asbjørn oplyser, at hans
mor besøger hotellet kun en sjælden gang, højst en
gang om måneden.
’Det sker, at hun holder forelæsning for medarbejderne, fordi hun er god til ledelse, men derudover
har hun intet med hotellet at gøre,’ forsikrer både
Asbjørn og hans gode ven gennem mange år, Joshua
Dalgaard, kaldet Josh.
Josh har en dobbelt-funktion på hotellet, hvor han
er både tjener og virksomhedens Sales and Marketing Manager. Ikke mindst på grund af sidstnævnte
rolle fungerer han i stor udstrækning som hotellets
ansigt udadtil.
Josh er hverken medejer af hotellet eller driftsselskabet.
Asbjørn og Josh siger: Vi ønsker at drive hotel –
og kun det.’
I sine yngre år var Asbjørn beskæftiget i flere
forskellige brancher, herunder også hotel, hvor han
arbejdede hos både Scandic, Skovshoved Hotel og
franske Le Méridien. Fra den tid véd han alt om, at
service er en essentiel faktor, når gæsten skal have
det godt og føle sig veltilpas. Og det er netop målet
for Bandholm Hotel, hvis slogan af samme årsag er
’Bandholm Hotel – et dejligt sted at være.’

Familiefester og spa

Trods køkkenchefen Naomi Fouchés unge alder
– 24 år – har hun fire kokke under sig, og sam-

Ruths bryllup på Bandholm Hotel
SÅ SENT SOM lørdag 31. maj i år holdt Ruth
Eversen, mor til Asbjørn, der er hotellets General Manager, et gigantisk og stilfuldt bryllup på
hotellet, hvilket blev optaget på video, som er
tilgængelig på Nettet.
I det tidlige forår havde Ruth ladet sig skille

fra sin ægtemand gennem 40 år, fhv. frimenighedspræst Knut Evensen, til fordel for sin nye
kærlighed, den 20 år yngre Lars Kristiansen.
Ruth blev ført op ad gulvet af ingen mindre
end sin første mand, Knut, der afleverede hende
til sin efterfølger, Lars!

’Jeg har fundet den dejligste mand i verden,
min soulmate,’ fortalte hun til pressen.
Ifølge diverse aviser skulle bryllupsrejsen gå
til Sydafrika med sønnen Asbjørn som en af
deltagerne.
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Fire stjerner til Bandholm Hotel
BANDHOLM HOTEL er et fire-stjerners hotel.
Virksomheden har valgt at stå udenfor Horesta, der er den største organisation for hoteller og
restauranter i Danmark. Til gengæld er man medlem hos Danske Restauranter og Kaféer, der
også drysser stjerner ud over sine medlemmer. I visse tilfælde er det lettere at opnå et højt antal
stjerner hos Danske Restauranter og Kaféer, end det er hos Horesta.
I tilfældet Bandholm Hotel er kvaliteten så høj i samtlige de elementer, der ligger til grund for
vurderingen af antallet af stjerner, at hotellet, ifølge TRAVEL PEOPLE’s skøn, også ville have
fået fire stjerner af Horesta, hvis det var dér, man havde valgt at være medlem.

Ejerne (Navnelisten er hentet fra Bandholm Hotel’s hjemmeside.)

Naomi Fouché er køkkenchef på Bandholm
Hotel, hvor hun har fire kokke samt andet
køkkenpersonale under sig. Hun bruger hovedsalig lokale råvarer til fremstilling af sine
menuer, som hun får megen ros for.

men præsterer de et menukort, der har høstet stor
anerkendelse fra både kolleger på andre hoteller
og restauranter såvel som fra gæsterne. Hendes
madkunst bygger i stor grad på lokale råvarer af
højeste kvalitet:
’Vor linje er, at der skal være tale om gourmet-mad,’
fortæller Naomi, ’men i modsætning til andre
gourmetrestauranter nøjes vi ikke med at servere
pyttesmå portioner af hver ret. Man kan udmærket
servere en reel portion mad, selvom det er gourmet. Derfor siger vi gourmæt i stedet for gourmet,’
smiler hun.
Den store søgning til restauranten på Bandholm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carl Anker Mortensen (Direktør for ejerskabet. Var præst i den nu ophørte frimenighed Faderhuset)
Hanne Mortensen (Gift med Carl Anker M.)
Peter Mortensen (Skolelærer. søn af Hanne og Carl Anker M., Gift med Elizabeth M.)
Elizabeth B. Mortensen (Hotelchef på Bandholm Hotel. Gift med Peter Mortensen)
Maria Østerhus
Dr. Sven F. Østerhus
Simon Andersson
Trine Andersson
Naomi Fouché (Køkkenchef på Bandholm Hotel. Alder: 24 år)
Helle Fink

Hotel skyldes ikke blot køkkenets gode ry og
rygte, men også det faktum, at restauranten holder
åbent hver dag året rundt fra kl. 8 om morgenen
til kl. 23 om aftenen! Det gælder også Juleaften og
Nytårsaften, og en så ekstrem lang åbningstid med
full service er der ikke nogen anden restaurant på
Lolland-Falster, som kan bryste sig af:
’Selvfølgelig koster det at have åbent 15 timer i
døgnet året om, men på den lange bane er det en
god forretning,’ bemærker Josh. ’Alle mennesker
på Lolland-Falster véd, at på Bandholm Hotel kan
de altid få noget at spise og vel at mærke noget
godt.’

Udover individuelle gæster har hotellet specialiseret sig i festarrangementer – ikke mindst bryllupper. Ved siden af restauranterne findes diverse
selskabslokaler med plads til alt mellem 50 og 200
gæster, og de bruges flittigt til familiefester.
Spa er en business for sig selv. Den drives i et
hus ved siden af hotelbygningen, hvor uddannede
massører og behandlere tilbyder enhver form for
spa – kropsmassage, manicure, pedicure etc.
Disse services har en egen kundekreds separat
fra hotellets gæster, idet mange forretningsmænd
og sportsfolk med muskelsmerter, stress m.v. behandles her for deres lidelser.

Carl Anker Mortensen (t.v.) er arkitekt af uddannelse og var i mange år prædikant i menigheden Faderhuset. I dag er han en af de
10 ejere af Bandholm Hotel og er direktør
for ejerselskabet.
Joshua Dalgaard (t.h.) er tjener i hotellets
restauranter og desuden virksomhedens
marketingchef.
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Asbjørn Evensen med to af sine børn - Simeon (8 år) og Joseph (10 år).

Passagertog har ikke kørt i regulær trafik mellem Maribo og Bandholm siden 1950’erne,
men sporene findes fortsat og er intakte.
Hver søndag året rundt kører et veterantog
på banen, og i sommertiden køres også på
tirsdage og torsdage.
I Bandholm findes både bystation i stadens
centrum og et såkaldt trinbræt på havnen lige
udenfor Bandholm Hotel. Trinbrættet er for
nylig udskiftet samtidigt med, at nye bænke
er opstillet til brug for ventende passagerer,
så ’stationen’ fungerer effektivt og ser flot ud.
Greven på Knuthenborg har taget udgifterne
på sin kappe.

Firma-netværk

Greven på Knuthenborg Gods er selvsagt en nær
ven af Bandholm Hotel, idet de to virksomheder
supplerer hverandre. Det gør de først og fremmest, fordi Knuthenborg Safaripark er den eneste
attraktion i og omkring Bandholm, hvorfor mange
af hotellets gæster, ikke mindst børnefamilier,
aflægger et besøg i dyreparken. Omvendt er der
også mange af Grevens gæster, der benytter sig af
hotellets restaurantfaciliteter, eftersom mulighederne for fortæring i safariparken indskrænker sig
til fast food.
Grev Christoffer Knuth overtog ledelsen af
Knuthenborg Gods få år, før faderen døde i fjor.
Christoffer er en populær skikkelse på Lolland i
modsætning til faderen, Lensgreve Adam Wilhelm
Knuth, der var kendt som noget af en enerådig
herre og bureaukrat af værste skuffe. Det var faderen, der i 1970’erne grundlagde safariparken, godt
hjulpet af sin daværende hustru, forfatterinden
Helle Stangerup, som er mor til Christoffer. Hun
var den ene af Lensgrevens tre hustruer.
Krenkerup Gods, der producerer flere forskellige
slags øl, tilhører ligeledes kredsen af samarbejdspartnere for Bandholm Hotel, og i det hele taget
har hotelfolkene på professionel vis opbygget et
fintmasket netværk af respekterede firmaer på
Lolland. Alle vil gerne samarbejde med Bandholm
Hotel, der i dag er omgivet af en samling yngre,

serviceminded og innovative mennesker med et
stort gå-på-mod.
Lige nu venter de, som alle andre på Lolland, på
igangsættelsen af tunnelarbejdet, hvilket projekt de
har store forventninger til:
’Siden vi åbnede for to år siden, har vi serveret
mange middage for projektledere og andre med
tilknytning til tunnelbyggeriet,’ siger Asbjørn
Evensen. ’Jeg er ikke i tvivl om, at den trend fortsætter i øget takt, mens byggeriet står på. Hvad der
så sker den dag, tunnellen bliver taget i brug, vil i
stor udstrækning afhænge af turistfolk, erhvervene
i turismen, de professionelle samt de kommunale

Bandholm Hotel har en betydelig spa-afdeling, der ikke blot frekventeres af hotellets gæster, men også af befolkningen på Lolland-Falster.
Udover almindelig skønhedsbehandling og massage kommer mange
kunder med skavanker som stivhed i nakken og muskelskader af diverse arter. Spa-aktiviteterne er placeret i et anneks til hotellet.

myndigheder. Hvis de klarer at forvandle LollandFalster til et attraktivt område, som efterspørges af
både danskere og udlændinge, vil målet være nået.
Bandholm Hotel medvirker gerne til at løfte den
opgave!’ ■
preben@travelpeople.dk

Hotelgæsterne indtager morgenmaden i enkle, lyse lokaler i rustikke omgivelser, som var det på et sommerslot. Helt så nostalgisk som i TV2serien Badehotellet (billedet) er det dog ikke – men tæt på!
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Norrøna på frimærker
Årtusinders søfart i Nord-Atlanten kulminerede i 1982 med stiftelsen af rederiet Smyril Line, der i dag trafikerer ruterne
Thorshavn-København og Thorshavn-Seyðisfjørður på Islands østkyst med den moderne passager- og bilfærge Norrøna.
Af Preben Jack Petersen.
SMYRIL LINE, færøsk rederi med passagerer og
fragt i fast rutefart mellem Thorshavn og Hirtshals
(Nord-Jylland) samt mellem Thorshavn og Seyðisfjørður på den islandske østkyst, blev i marts i
år genstand for to færøske frimærker hver med en
portoværdi på DKK 14,50.
Når de to frimærker sættes sammen i forlængelse
af hinanden, viser de færgen Norrøna i sin fulde
længde; men hver for sig viser det ene frimærke kun
fartøjets stævn samt broen, mens det andet illustrerer hoveddelen af skibet, inkl. skorstenen.
Selskabet Smyril Line blev stiftet i 1982 af den
færøiske søkaptajn Óli Hammer og to af hans
kolleger, og året derefter indledtes trafik mellem
Thorshavn og Hanstholm (Nord-Jylland). Det skete
med den svenske færge Gustav Wasa, der var bygget
på værftet i Rendsburg i 1973, og som i sine første
år havde sejlet mellem Halmstad og Aarhus i regi
af det svenske rederi Lion Ferry, som var en del af
Bonnier-koncernen.
Inden færgen blev indsat i trafikken hos Smyril
Line, gennemgik den en ombygning på værftet i
Flensborg, ligesom den ændrede navn fra Gustav
Wasa til Norrøna. Ombord var der plads til
1.050 passagerer og 300 biler foruden gods i
begrænset mængde.
I sine første år i færøsk trafik sejlede
Norrøna kun med passagerer i sommerhalvåret. Resten af året blev hun udlejet
til NATO, der brugte skibet til flådeøvelser i Østersøen henholdsvis i Nordsøen,
ligesom hun også fungerede som
flygtningeskib i Københavns Havn.
Disse udchartringer skete først
og fremmest for at få balance i
regnskaberne, men efterhånden
som ruten blev vel indarbejdet
og nærmede sig det rentable
niveau, overgik man i 1998 til
helårstrafik med passagerer
og biler.

’Mest luksuriøse fragtfærge’

1999 underskriver Smyril Line
en kontrakt med Flender Werft
i Lübeck om at bygge en endnu
større færge beregnet for 1.500
passagerer og 800 personbiler.
Imidlertid gik værftet konkurs,
før færgen var færdigbygget, og
arbejdet blev derfor færdiggjort
på værftet i Kiel. Det betød både
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forsinkelse i færdiggørelsen og ekstra omkostninger,
men i april 2003 blev nybygningen leveret, og fra 10.
april samme år var den sat i trafik mellem Thorshavn og Hirtshals, som trafikken i mellemtiden var
flyttet til.
Nybygningen, der havde kostet DKK 750 mio. at
fremstille, var et i alle retninger moderne passagerskib, som færingerne med rette var stolte af. At
skeptikerne ikke troede på den passagermæssige
succes og derfor kaldte den ny Norrøna for ’verdens
dyreste og mest luksuriøse fragtfærge’, generede
i hvert fald ikke initiativtageren til rederiet, Óli
Hammer. Han var overbevist om, at Norrøna på den
lange bane nok skulle tiltrække passagerer, og på det
punkt har han indtil nu kun fået ret.
Fragtkapaciteten er i øvrigt udliciteret til Blue
Water Shipping, der for et beløb på
DKK 25 mio. om året har
overtaget rettighederne til al transport af fragt
med
Nor-

røna – såvel mellem Thorshavn og Hirtshals som
mellem Thorshavn og Seyđisfjørdur på Island.
For Smyril Line har aftalen med Blue Water
betydet mindre administration samt en fast årlig indkomst, uanset om markedet har været opadgående
eller præget af lavkonjunkturer. Indtil nu har, så vidt
vides, både rederiet og den energiske danske, men
verdensomspændende fragt-operatør været tilfredse
med samarbejdet.

Middag hos Mr. Kniv & Gaffel

Óli Hammer trådte tilbage i forbindelse med, at
Smyril Line modtog sin nybygning i 2003. Nye,
yngre kræfter kom til, og Óli har kunnet nyde sit
otium samtidigt med, at han fra sidelinjen har været
vidne til, hvordan hans gamle rederi er vokset sig
stadigt større og skabt sig en solid platform på det
nordatlantiske transportmarked.
4. juli i år – på USA’s frihedsdag –
rundede Óli de syv decienner. Med
hele familien, først og fremmest børn,
svigerbørn og børnebørn, rejste den
gamle, færøske søkaptajn med Nor-

røna til Danmark for at fejre den runde dag på Danland i Bogense; og det var ham en særlig glæde, at
sønnen Henrik, der er flagskipper på Norrøna, havde
kommandoen på broen på en del af strækningen:
’Det var som, at fødselsdagen startede allerede,
da vi gik ombord på færgen,’ sagde en rørt Óli efter
tilbagekomsten til Færøerne senere på måneden.
Til december venter endnu en festlighed i anledning af 70 års dagen. Det bliver en familiemiddag,
som Hotel Føroyar i Thorshavn er vært ved. Forhistorien til det arrangement er, at rederiet Smyril Line
for en halv snes år siden var ejer af Hotel Føroyar,
mens ejerskabet af de to virksomheder siden er
blevet opdelt derved, at rederi og hotel i dag har
samme ejer, det færøske forsikringsselskab Føroyar
og således er søsterselskaber.
Mens Óli Hammer var direktør for både Smyril
Line og Hotel Føroyar, ansatte han Johannes Jensen
som chef for hotellet. Den ansættelse blev startskuddet for Johannes’ karriere som restaurantkonge i
Thorshavn, hvor han i dag er boss i flere restauranter
samt tre hoteller. Populært omtales han som Mr.
Kniv & Gaffel.
Siden Óli trak sig i 2003, udviser Johannes hvert år
sin taknemmelighed overfor Óli ved at byde ham og
hans hustru på en gedigen middag på Hotel Føroyar, hvor der fra restauranten er udsigt ikke blot til
hele Thorshavn, men også til Havnen og Norrønas
kajplads. Det er hver gang en middag omgivet af
nostalgi. Og i år, hvor Óli har passeret de 70, bliver
der utvivlsomt tale om en ekstra god middag!

’Havets Dronning’ og Tjaldur

I dag udgør Smyril Line med rette færingernes stolthed, når det drejer sig om søfart – samtidigt med, at

Det færøske Postvæsen, som nu hedder Posta, udgav i marts to frimærker til ære for Smyril Line.
Hvert af mærkerne har en portoværdi på DKK 14,50, og man skal sætte dem sammen for at få et
billede af færgen Norrøna i fartøjets fulde længde. I realiteten var frimærkerne ikke blot en hyldest
til Smyril Line, men også til manden, der sparkede rederiet i gang, søkaptajn Óli Hammer.

man selvsagt mindes nostalgiske ’Drotningin’ alias
DFDS-dampskibet ’Dronning Alexandrine’, der i
sin egenskab af at være ’Havets Dronning’ gennem
mange år forestod passagertransporten ad søvejen til
København. Det gjorde den gamle damper i selskab
med de mere moderne færger Kronprins Frederik,
Winston Churchill henholdsvis England. DFDS-skibene sejlede til Færøerne gennem et helt sekel frem
til, Óli Hammer i 1983 startede Smyril Line.
I årene 1925-69 sejlede DFDS til de nordatlantiske øer i konkurrence med Skipafelagid Føroyar’s
ikoniske Tjaldur-skibe, der havde den fordel for
indbyggerne ude på øerne, at de ikke kun opererede
på Thorshavn, men også sejlede på de større færøske
provinshavne.
Endnu tidligere var det sejlskibene, der besørgede
både post og fragt såvel som passagertransporten,
først og fremmest til Danmark, men også til omkringliggende lande som Island, Norge og Skotland.

Postens hæder til Smyril Line

Selvom luftfarten siden 1960’erne har været en del af
transportsystemet til og fra Færøerne, har de maritime aner boret sig godt fast i den færøske befolkning, hvor der selv i dag findes folk, der aldrig har

været ombord i en flyvemaskine. Det er mennesker,
der tager det som en selvfølgelighed, at skal man
ud og rejse, så sker det ad søvejen. Det gjorde deres
forfædre – og generation på generation før dem.
At vikingetidens solide knarrer i mellemtiden har
udviklet sig til en moderne passager- og fragtfærge
á la Smyril Line’s Norrøna, finder færingerne kun
betimeligt; og på de nordatlantiske øer, hvor alle
kender alle, sender passagerer ombord på Norrøna
ofte en venlig tanke til Óli Hammer, fordi han fik
den moderne passagersejlads tilbage på færøske
hænder. Og som anerkendelse af Óli´s bedrift udsendte det færøske postvæsen – Posta – i marts i år
frimærkerne med motiv af Norrøna.
Posta følger samme regelsæt som mange andre
landes postvæsener ved, at de ikke portrætterer
nulevende personer på frimærker – bortset fra
Kongefamilier og statschefer. Men når først de er
afgået ved døden, stiller situationen sig anderledes.
Måske vil færingerne således hen ad vejen også se
et frimærke med Óli Hammer i stil med hosstående,
som TRAVEL PEOPLE’s Art Director, Søs Jensen,
forestiller sig, det vil tage sig ud. ■
preben@travelpeople.dk
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I lighed med fleFØROYAR
re andre landes
postvæsener udgiver det færøske
Postvæsen aldrig
frimærker med billede af nulevende
personer, bortset
fra Kongelige per- Óli
50
soner og Stats- Hammer
KR
overhoveder. Og
derfor har stifteren af Smyril Line, Óli Hammer, heller ikke fået sit ’eget’ frimærke endnu. Hvordan det eventuelt kunne se ud, når
den tid kommer, giver TRAVEL PEOPLE’s
Art Director, Søs Jensen, hermed et bud på.
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M/S Dronning Alexandrine blev bygget til DFDS på Helsingør Skibsværft i 1927 og brugtes i mange år på ruten København-Leith-Thorshavn-Vestmanna-Reykjavík-Akureyri-København. Skibet,
der kunne medtage 153 pax, blev oplagt i forbindelse med Anden Verdenskrig’s udbrud i 1939 og
beslagtaget af tyskerne i juni 1944, idet Værnemagten skulle anvende fartøjet til logi for soldater i
Stettin. Tyskerne omdøbte skibet til Alex ved at fjerne ordet ’Dronning’ samt bogstaverne ’andrine’.
DFDS fik sit skib tilbage i august 1945 og sendte det straks til Helsingør Skibsværft for eftersyn
og renovering. Derefter gik ’Dronningen’ tilbage til rutetrafikken, der nu blev forenklet til København-Thorshavn-Reykjavik.I 1965 solgtes fartøjet til Walter Ritscher i Hamburg for ophugning.
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Preben Kjær – nyvalgt formand for
Danske Flyvejournalister, der nu
skal beslutte, om Klubben skal fortsætte i samme spor som hidtil, eller
om der skal udvikles en bredere
programflade for medlemmerne.

Af Preben Jack Petersen.
PREBEN KJÆR blev valgt til ny formand for Danske Flyvejournalisters Klub ved
foreningens generalforsamling 26. maj. Han efterfulgte Ejvind Olesen, der har bestridt
formandshvervet gennem de seneste 10 år og inden da været medlem af bestyrelsen i
yderligere tre.
Danske Flyvejournalisters Klub er 78 år gammel – dvs. samme alder, som den afgående formand, der rundede de 78 søndag 1. juni.
’Jeg bestemte mig allerede for nogle år siden til ikke at genopstille, men følte mig
dengang presset til at tage endnu en periode og igen endnu en periode,’ fortalte Ejvind
på generalforsamlingen. ’Men denne gang havde jeg sagt til mig selv, at nu var det slut.
Jeg synes også, at det kun er rimeligt, at yngre kræfter kommer til.’
Med Preben Kjær som formand er ’yngre kræfter’ også kommet til. Preben er 73 –
således fem år yngre end Ejvind!
Preben har i nogle år været klubbens næstformand. I sine yngre dage var han assistent
i Zone Redningskorpset og fulgte med over i Falcks Redningskorps, da Zonen blev
opslugt af det langt større og mere kapitalstærke Falck.
Fra at være redder blev Preben inddraget i administrationen hos Falck og udnævntes
til korpsets informationschef. I den rolle blev han af daværende programleder i Danmarks Radio, Lars E. Christiansen, inviteret til hver fredag eftermiddag at medvirke i
det meget populære program ’Trafikradioen’, hvor trafikanterne blev holdt orienteret om
trafiksituationen landet over.
I begyndelsen af 1980’erne blev han ansat hos SAS, hvor han bestred posten som
informationschef i en halv snes år, bl.a. på koncernbasis.

To årlige events

Ejvind Olesen – fratrådte som formand for Danske Flyvejournalister efter 10 år på posten. Han har dog lovet at stille sig
til rådighed for en eventuel jubilæumskomité, hvis en sådan
dannes til at forberede foreningens 80 års jubilæum i 2016.
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Tidligere var Danske Flyvejournalisters Klub tæt forbundet til netop SAS, der tit og
ofte bød på rejser ud i den store verden til medlemmerne.
Den praksis indsnævredes gradvis, og i de sidste mange år har foreningens virksomhed hovedsaligt bestået af to årlige arrangementer – en generalforsamling om foråret
og en julemiddag i begyndelsen af december, hvilken samtidigt har dannet rammen
om uddeling af årets Luftfartspokal. Ikke mindst sidstnævnte arrangement har været
populært med deltagelse af luftfartsselskabernes chefer samt pensionerede ditto. For
mange har arrangementet været en begivenhed, man har set frem til. Her har man kunnet møde gamle kolleger og venner fra branchen, og i social henseende har det haft en
høj og populær status.

Preben Kjær ny formand
for Luftfartsjournalisterne
Ejvind Olesen er trådt tilbage, men stiller sig gerne til rådighed i en
jubilæumskomité op til Klubbens – og hans egen – 80 års fødselsdag i 2016.
Luftfartsjournalister vil fremover være et ubekendt begreb i pressen.

Julemiddagen med pokaluddeling har været sponsoreret fra diverse sider, først og
fremmest Københavns Lufthavne A/S og SAS, tidligere tillige af SAS Service Partner,
og selvom foreningens bestyrelse som helhed har stået bag arrangementet, så har det
ikke været nogen hemmelighed, at det primært har været signeret Ejvind Olesen, der
med stor ildhu har været forgrundsfiguren i disse events.

’Mådeholdne sponsorer’

På generalforsamlingen pointerede Ejvind, at de faste sponsorer ikke har udlovet deres
støtte til kommende julemiddage, og hans bedømmelse var, at det fremover vil blive
svært at opnå den fornødne økonomiske opbakning.
Preben Kjær mente dog, at det nok skal lykkes at skaffe de behøvlige sponsorater,
og han og den øvrige bestyrelse vil arbejde hen mod en årskalender med flere arrangementer end blot generalforsamlingen og luftfartspokal-uddelingen i december. Den ny
bestyrelse sætter bl.a. sin lid til pengemanden Lars Thuesen, der allerede har stillet sig
velvillig overfor klubben. I de senere år, hvor de faste sponsorer begyndte at vise tilbageholdenhed, har Lars trukket tegnebogen frem og lagt på bordet, hvad der manglede.
Til gengæld har bestyrelsen kvitteret ved at uddele Luftfartspokalen til nogle af Lars’
forretningsforbindelser og venner, bl.a. luftkaptajn Klaus Ren, der er administrerende
direktør i luftfartsseskabet Jet Time, hvor Lars er bestyrelsesformand og den største
enkeltaktionær, såvel som til indehaveren af flyleasingselskabet Nordic Aviation Capital
i Billund, Martin Møller Nielsen, der er Jet Time’s ubetinget største leverandør af
flyvemaskiner.
Ejvind siger i en kommentar, at han udmærket har forståelse for, om medlemmer i
Danske Flyvejournalisters Klub har fundet den fremgangsmåde noget mærkværdig,
men han undersreger, at de to prismodtagere begge har været værdige til at modtage
Luftfartspokalen, og tilføjer, at pågældende to modtagere højst sandsynligt ville have
modtaget den alligevel – altså også selvom et økonomisk tilskud fra Lars Thuesen ikke
var forekommet.
Dertil kommer, at formelt er de ekstra penge ikke kommet fra Lars, men fra publikationen Stand By, som Lars også er ejer af. Om Stand By kan siges, at bladet slet ikke
– uden en Joachim von And i baggrunden – ville have været i stand til at supportere
Flyvejournalisternes pokal-arrangementer, idet bladet i årevis, med Axel Chr. Rasmussen som administrerende direktør, har kørt med millionunderskud. Når Lars en gang
om året foretager afdækning af Stand By’s millionunderskud, spiller det således ikke

Lars Thuesen har ladet bladet Stand By dække senere års
underskud ved Luftfartspokalarrangementerne. Lars har alligevel skullet betale Stand By’s millionunderskud, idet han
er eneejer af bladet. Lars siger, at han har det bedst med
overskuds-virksomheder, og sådanne har han heldigvis flest
af i sin portefølje. Alligevel har han en forkærlighed for ting, der
har det skidt, og derfor har han indtil nu holdt fast i Stand By.
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Gennem årtier har
Danske Flyvejournalisters Klub i
forbindelse med Klubbens julemiddag i Københavns Lufthavn uddelt
Luftfartspokalen, som man har
formået at give et skær af statussymbol og dermed gjort eftertragtet
blandt danske luftfartsfolk.
Vægtigst af alt ved disse årlige
arrangementer har dog det sociale
samvær været, idet julemiddagen har samlet både nuværende
og pensionerede chefer i dansk
luftfart, ligesom journalister med
luftfart som arbejdsområde har
kunnet pleje sine netværk.

den store rolle, om beløbet er DKK 100.000 mere
eller mindre!

Ikke flere luftfartsjournalister

Det reelle problem for Flyvejournalisternes Klub
består imidlertid i, at der i dag ikke findes egentlige
luftfartsjournalister i dansk presse. I medarbejder

staben på selv de store dagblade indgår ikke fagreportere med baggrund i luftfart, som kan betegnes
som luftfartsjournalister.
Avisernes redaktioner er i dag bygget op på den
måde, at de fleste medarbejdere udgøres af all
round-reportere, der kan skrive om stort set hvad
som helst – således også om nyheder om og fra

luftfarten. Sport, kunst, lægevidenskab og deslige
skrives selvsagt fortsat af fagfolk.
Ejvind Olesen, der forlod Berlingske Tidende for
en halv snes år siden, må regnes som den sidste
virkelige luftfartsjournalist i dansk dagspresse.
Når det gælder fagpressen, forholder det sig en
smule anderledes. Først og fremmest er Ejvind,
sine 78 år til trods, stadigvæk aktiv og skriver i
magasinet Stand By, hvor han oppebærer den meget
rammende titel: Senior Reporter.
Skribenterne på magasinet Flyv, der i dag kun
findes i digital-udgave, er ligeledes fagfolk, og på
nyhedssiten check-in.dk i Hobro har chefredaktøren
i skikkelse af Andreas Krog så betydelige kund
skaber om luftfart, at han med fuld berettigelse kan
kalde sig luftfartsjournalist.

Jubilæumsfest

Uanset hvordan bestyrelsen med den nyvalgte
formand i spidsen vil planlægge Klubbens fremtid,
ligger det i luften, at der satses på afholdelse af et
stort jubilæumsarrangement i 2016, når foreningen
runder de 80 år. Om det så skal blive det endelige
punktum, er for tidligt at udtale sig om.
Ejvind har tilsagt sin støtte til en eventuel jubilæumskomité, hvis en sådan nedsættes. ■

’Klaus Ren, administrerende direktør i det
uafhængige luftfartsselskab Jet Time, var
en værdig modtager af Luftfartspokalen,’
konstaterer Ejvind Olesen.
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’Martin Møller Nielsen, ejer af Nordic Aviation Capital med verdens største flåde af
propelfly, var en værdig modtager af Luftfartspokalen,’ konstaterer Ejvind Olesen.

preben@travelpeople.dk
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Ejvind Olesen har vinket farvel...
Krukken Ejvind Olesen vil blive
husket som Berlingske-journalisten, der
sørgede for altid at være med i forreste
række.
Af Preben Jack Petersen.
EJVIND OLESEN har vinket farvel til rejsebranchen fra sin platform på den store scene.
Nogen begræder utvivlsomt, at han er forsvundet,
mens andre synes, at han burde have truffet den
beslutning for adskillige år siden. Uanset hvilken
holdning, man har til det spørgsmål, kan alle nok
blive enige om, at med Ejvinds farvel er ikke blot
en vaskeægte krukke, men tillige en farverig person
forsvundet ud af billedet.
Gennem 35 år havde Ejvind sit virke hos Berlingske Tidende, heraf de sidste 25 år med luftfart,
rejsebureauer og turisme som sine specialer. At han
stammede fra Herning-egnen, talte flydende jysk og
begyndte som sportsreporter på Ritzaus Bureau, var
hans grundlag for den videre karriere.
At Ejvind med den baggrund gik hen og blev et
ikon, skyldes hovedsaligt to faktorer:
1) At han havde Berlingske Tidende i ryggen. Med
al respekt for både Politiken, Jyllands-Posten og
andre gode medier, så var Berlingske Tidende – i
hvert fald dengang, måske også i dag – identisk med
den avis, som enhver erhvervsleder gerne så sig
selv portrætteret i. Ingen sagde nej til at tale med en
journalist fra Berlingeren. Dette var i sig selv en klar
fordel for Ejvind, når han ringede folk op.
2) Da Svend Aage Andersen på Politiken afgik ved
døden, skulle man finde en ny mand til at bestride

Da Ejvind Olesen i 2001 for
første gang skulle forestå uddelingen af Luftfartspokalen,
hed modtageren Kronprins
Frederik. Ejvind bemærker,
at han ikke selv havde været
med til at foreslå Kronprinsen
som modtager, men han var
kort forinden blevet formand
for Luftfartsjournalisterne og
dermed fået opgaven at stå
for uddelingen.
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formandsposten for foreningen Danske Rejseskribenter. Naturligt var det at pege på næstformanden
– Ejvind Olesen. Han nåede at stå i spidsen for
Rejseskribenterne i 20 år, inden han overgav roret til
’næste generation’.
Samtidigt med sit hverv som formand for Rejseskribenterne sørgede Ejvind altid for at markere sig
på pressemøder i rejsebranchen. Når der blev sagt,
’Er her nogen, som har spørgsmål?’, var han den
første, der bad om ordet. Han sørgede desuden for
altid at få en plads ved siden af pingerne, så han var
sikker på at være synlig i TV-billedet, når kameraerne snurrede.
Desuden var han dygtig til at foretage opfølgning
på historier. Ingenting gik i glemmebogen for Ejvind.
En egenskab på det mere menneskelige plan har
gennem tiderne gjort ham til en person, som rejsebranchens ledere havde tillid til, hvilket i alle år har
givet ham mange solohistorier. Således har han altid
holdt en aftale og respekteret et ønske om at vente
med at offentliggøre en nyhed, til tid var.
Selv siger Ejvind:
’Den politik har selvfølgelig også betydet, at jeg
fra tid til anden er blevet brændt for en historie, fordi
en kollega har opsnuset den og fyret den af. Men
sådan er det bare.’

’Ejvinds pokalfest’

Da han i 2003 måtte forlade Berlingske Tidende på
grund af alder (67 år var den ultimative pensionsalder i Det Berlingske Hus), klyngede han sig til bladet
Take-Off, som han i mange år havde skrevet til
under pseudonymet Den Lille Havfrue.
At Take-Off dog ikke var det samme som Berlingske, måtte Ejvind snart erfare, og det føltes svært for
’kändis-reporteren’ at holde glorien intakt. Antallet

af læsere til Ejvinds fredags-klumme i Poul Tibæks
gamle organ for vennekredsen var langt fra så stort,
som Ejvind kunne ønske, og værre blev det, da
bladets ny ejer, Lars Thuesen, besluttede at nedlægge
printudgaven.
Lars var også blevet ejer af Stand By, der fra sin
storhedstid i 1980’erne lå bedre til på markedet. Han
besluttede derfor at lukke Take-Off, mens han lod
Stand By leve videre. Det var en bet for Ejvind.
Men allerede et par år før sin pensionering fra
Berlingske var Ejvind blevet formand for Luftfartsjournalisterne, hvis forening var mest kendt for sin
årlige uddeling af Luftfartspokalen. Som formand
var Ejvind den, der skulle stå for pokaloverrækkelsen, og selvom det formelt var bestyrelsen, der stod
bag arrangementet, så var det ingen hemmelighed,
at Ejvind trak det store læs. Der var endda dem, der
kaldte arrangementet for ’Ejvinds pokalfest’. Ejvind
var her og dér og alle vegne. Han kom tidligt på året
med forslag til næste prismodtager, og gennem de
mere end 10 år, han nåede at være formand, gik alle
hans forslag om, hvem der skulle modtage Luftfartspokalen, gennem bestyrelsens nåleøje.
Uddeling af Luftfartspokalen var årets højdepunkt
for Ejvind. Ved det arrangement mødte han alle de
tidligere chefer i dansk luftfart – de mennesker, han
gennem årene havde haft som kilder til sine nyheder
i Berlingske Tidende, og som han nu beærede med
Luftfartspokalen – en slags ’tak for sidst’.
Ikke forkert er det at fastslå, at Ejvind Olesen har
gjort sig selv til en ener i dansk rejsejournalistik. Og
han har kunnet lide den rolle! ■

preben@travelpeople.dk

Luftfartspokalen 2012 gik til Søren Svendsen, der efter mange års tjeneste hos
SAS var blevet chef for Aalborg Lufthavn i
juni 2008, og som havde sat sig det mål,
at Aalborg Lufthavn skulle blive Danmarks
næststørste – kun overgået af Københavns
Lufthavn. Måske var målet lige i overkanten
af det realistiske, men, som Ejvind Olesen
udtrykte sig ved prisoverrækkelsen, hvis
man intet mål har, kommer man i hvert fald
ingen vegne.

Klaus Ren, tidligere pilot i Muk-Air henholdsvis Maersk Air, sidstnævnte sted tillige
flyvechef, har været administrerende direktør i Jet Time siden selskabets start i foråret
2006. Største aktionær i Jet Time er Lars
Thuesen, men også flere af vennekredsen
omkring Lars, bl.a. Martin Møller Nielsen fra
Nordic Aviation Capital, indgår i ejerkredsen.

Susanne Larsen var fagforeningspigen, der
pludselig byttede side, da hun sagde farvel
til HK og i stedet satte sig til bords med arbejdsgiveren. Hendes berømte ord om, at
hun ville være som en mor for medarbejderne, indbragte hende Luftfartspokalen 2007.

Året efter, at Kronprinsen havde modtaget
Luftfartspokalen, var det Jørgen Linde
gaards tur, han var et år tidligere blevet
topchef i SAS og på den korte tid både oplevet flykatastrofen i Milano, hvor et SAS-fly
forulykkede med 120 omkomne, samt terrorangrebet i USA 11. september 2001. Efter fem år som SAS-chef stod han af med
bemærkningen: ’På mine fem år hos SAS er
jeg blevet 10 år ældre.’
Ejvind har tidligere udtalt, at Jørgen Lindegaard er den af de SAS-chefer, han gennem
årene har mødt, som har gjort størst menneskeligt indtryk på ham.
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Poul Lübbert med en fortid hos Grønlandsfly og senere indehaver af
Air Alpha var modtager af Luftfartspokalen 2006.

Ejvind Olesen modtager Hoffets ceremonimester, Christian Eugen-Olsen,
i døren. Gennem mange år har den kongelige hoffunktionær stået for den
musikalske del af Pokal-arrangementet. Hans interesse for musik har altid
været stor – bl.a. var han for år tilbage medlem af bestyrelsen i Rytmisk
Musikkonservatoriums Venner samt leder af Radio Up-Town Jazzband.

Bortset fra Simon Spies og pastor Eilif Krogager havde Ejvind Olesen aldrig været nogen
stor ynder af charterrejsebranchens folk, men
da man nåede frem til 2005 var det trods alt
svært at komme udenom Tom Clausen, der i
flere år havde stået i spidsen for Spieskoncernens populære luftfartsselskab (Conair, Premiair, Airtours, Thomas Cook Airlines m.v.).

Martin Møller Nielsen, indehaver af Nordic
Aviation Capital i Billund, blev modtager af
Luftfartspokalen 2013. At han ikke havde
modtaget den flere år forinden, skyldtes i første række, at han er manden, der helst lever i
ubemærkethed. Selv en Ejvind Olesen havde
tidligere ikke kendskab til hans eksistens –
trods at han er ejer af verdens største ATRflåde på mere end 200 fly og i dag ejer fly for
mere end DKK 10 milliarder!.
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Vagn Sørensen blev i år 2001 hentet til chefposten
for Austrian Airlines med tilhørende datterselskaber,
efter at han forinden havde forladt SAS, hvor han
havde haft rang af vicekoncernchef. Det østrigske
luftfartsselskab kørte ikke alt for godt, men Vagn fik
det snart på fode, og for sin indsats blev han i 2004
hædret med Luftfartspokalen.

Noget usædvanlig skulle Jørgen Nielsen modtage Luftfartspokalen to gange – først i 1997 og nu
igen i 2009. Motiveringen var, at Jørgen havde
udvist et usædvanligt mod og initiativ ved at gå
ind og overtage dele af Sterling, som de island-

ske ejere var krakket med året forinden, og som
han nu førte videre under navnet Cimber Sterling. Desværre kunne Jørgen ikke holde Cimber
Sterling i luften. Selskabet crashede i begyndelsen af maj 2012.

Hvem der var glad og stolt over Luftfartspokalen, var storesøster Lone, der i mange år har
været en del af Cimber Air. Så det blev til en stor
knuser til brormand.

Ejvind har altid været glad for SAS og bakket
selskabet såvel som dets ledelsespersoner
op – også når selskabet har været ude i
stormvejr i alle andre medier. Derfor var det
heller ikke overraskende, at John Dueholm,
en af koncerndirektørerne i det skandinaviske selskab, skulle havne på listen over
modtagere af Luftfartspokalen. Det skete i
2010.

FODNOTE

Af hensyn til læsere, der måtte synes, at hosstående artikel har karakter af nekrolog, skal oplyses,
at Ejvind langt fra er død. Han lever i bedste
velgående og bor stadigvæk i Hørsholm.
Når den 78-årige journalist ellers har tid til at
forfatte sin fredags-klumme, kan hans visdomsord fortsat læses på www.takeoff.dk.
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Faldskærms-udspringeren
blev milliardær
'Bagerens søn fra Grønbjerg', Martin
Møller Nielsen, har verdens største
flåde af turbopropfly.
Af Preben Jack Petersen.
MARTIN MØLLER NIELSEN (50) har været bidt af
luftens elementer, siden han var 16 år.
Karrieren begyndte med faldskærms-udspring i den
lille lufthavn i Skive i Nordvest-Jylland - og i dag råder han over verdens største, privatejede flåde af turbopropfly med flere end 150 ATR-fly og omkring 40
Q400-fly. Derudover består NAC's flypark af 10 stk.
Boeing-737'ere plus yderligere en halv snes fly af forskellige mærker og typer.
Propeldrevne passagerfly i størrelsesordenen 40 til
70 passagerer er firmaets varemærke.
På Martins visitkort står Dealer henholdsvis Owner,
men der kunne lige så godt have stået Milliardær.
Ikke mange andre end han selv - foruden naturligvis
Skattevæsenerne i Danmark, Storbritannien og USA
- véd, hvor mange penge han er ejer af, men sandsynligvis er der tale om et etcifret milliardbeløb - et sted
mellem to og fem, mener hans nærmeste venner.

Instruktør

Martin er opvokset i landsbyen Grønbjerg udenfor
Herning, hvor faderen var bager. Senere købte faderen sig ind i en brødfabrik i regionen.
‘Bagerens søn fra Grønbjerg’, som han ofte blev
benævnt, fik aldrig nogen akademisk uddannelse. Det
havde han ikke tid til. Allerede inden han gik ud af
skolen, var han nemlig så fascineret af faldskærmsudspring, at det optog ham dag ud og dag ind.

Nok er Martin Møller Nielsen ikke den mest smilende mand i verden, selvom han ellers kunne have
god grund dertil; men en pilot-kollega som Kathrine Elmer har dog ikke svært ved at fremkalde smil
hos fly-milliardæren. Dertil skal siges, at Kathrine, udover at være pilot, er psykolog!

Allerede som 18-årig fik han Luftfartsstyrelsens
certifikat som instruktør, og hans interesse for faldskærme smittede i en sådan grad af på de unge mennesker fra både Skive-egnen samt fra Holstebro og
Herning, at de stod i kø for at lade sig indskrive i de
lokale faldskærmsklubber, og snart var faldskærmsudspring blevet et af de mest populære hits for datidens ungdom i det område af landet.

Faldskærms-værksted

Martin gjorde hurtigt sin hobby til sin levevej. Han
rejste til USA, hvor han indgik aftale med en aner-

kendt producent af faldskærme om at repræsentere
pågældende virksomhed i Skandinavien.
I USA blev han samtidigt oplært i at sy nye faldskærme såvel som at reparere brugte faldskærme, og
som en parallel til sadelmagerværksteder åbnede han
i Skive Lufthavn et firma med både salg af faldskærme og reparation af samme.
Under en af sine mange rejser til ‘over there’ fik
han tilbudt at købe et fly af mindre størrelse. Efter at
han var blevet enig med sælger om prisen, færgede
han selv flyet over Atlanten og ankom en sommerdag
i 1990 til lufthavnen i Skive.

Martin blev i 2013 tildelt Luftfartspokalen af Danske Luftfartsjournalisters Klub. Det krævede en del overtalelse at få ham til at modtage den, og den
efterfølgende opmærksomhed i pressefotografernes blitzskær var overhovedet ikke, hvad han brød sig om.
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Martin lod opføre en hangar i Skive Lufthavn og
påtog sig at passe fly for de virksomheder i Skive og
byerne rundt omkring Skive, der havde anskaffet sig
et sådant luftfartøj uden behov for at få det i luften
hver dag. Aftalen gik ud på, at flyene skulle passes
og plejes af Nordic Air, hvilket selskab Martin havde
etableret til formålet, og når der var kunder til det,
kunne disse 'opstaldede' fly også komme i brug som
taxifly.
I 1994 solgte Martin sit firma, inkl. indgåede kontrakter, til North Flying i Aalborg, der fandt hans koncept interessant.
Samtidigt stiftede Martin et firma ved navn Nordic
Aviation Contractor, der skulle indkøbe passagerfly
af mindre typer (40 til 70 pax), hvilke han ville udleje
henholdsvis sælge til luftfartsselskaber verden over.
Martin forudså en stigende efterspørgsel på sådanne propelfly, idet han mente, det ville blive meget
for dyrt at operere jetfly på ruter med mindre end to
timers flyvning. Derfor var han ikke i tvivl om, at
markedet for propelfly ville øge i volumen.
Til at forestå den daglige ledelse af virksomheden,
mens han selv rejste verden rundt for at sælge/udleje
sine fly, ansatte han en af sine nære venner fra ungdomsårene med faldskærmsudspring, Lars Najbjerg,
som administrerende direktør.
Interessen for turbopropfly voksede som forudset,
og der var dermed uanede mængder med arbejde til
den nye direktør.
Imidlertid traf Skive Kommune i 2004 en uventet
beslutning angående lufthavnen, som man af besparelsesmæssige årsager ville nedgradere til at være en
såkaldt 'selvbetjenings-lufthavn' mod tidligere at have
haft 'full service'
Den meddelelse passede ikke Martin. Han havde
oparbejdet et betydeligt salg af propelfly, og lige meget, om det var fabriksnye maskiner eller brugte fly,
så ville han gerne have dem omkring hjemmebasen i
Skive, så han kunne klargøre dem til levering.
Skive Kommune var dog hverken til at hugge eller stikke i. Beslutningen stod tilsyneladende fast, og
lufthavnschefen Bjarke Thynnestrup måtte forlade sit
job, mens Martin blev overladt til sig selv.
Selvom det var kedeligt at være tvungen til at flytte
sin virksomhed, så var faktum trods alt, at Skive ikke
var den eneste lufthavn i Kongeriget, og efter at have
sonderet terrænet faldt valget på Billund, hvor daværende lufthavnschef Jørgen Krab Jørgensen tog imod
med åbne arme.
I dag er Martin kun glad for, at han i 2004 blev
‘tvunget’ til at skifte lufthavn. Han er fuldt fornøjet
med forholdene i Billund Lufthavn, Danmarks næststørste lufthavn, der i år har kunnet markere sit 50 års
jubilæum.
BLL råder over alle faciliteter, og servicen er helt
i top. Martin finder således, at det var et godt bytte,
han nødsagedes til at foretage. Han erkender, at det
gamle ordsprog ‘ingenting er skidt, uden det er godt
for noget’ stadigvæk er gældende.

Bror og søster

Selvom selskabet Nordic Aviation Contractor fortsat
er intakt, er det søsterselskabet NAC Nordic Aviation
Capital A/S, som danner rammen om kærnevirksomheden. Det er NAC, der markedsføres som Martin
Møller Nielsens globale virksomhed. Det er NAC, der
er kendt af luftfartsselskaber verden over.
Selvom virksomheden i Billund i dag tæller et halvt
hundrede medarbejdere, bl.a. Martins bror og søster Per, der er mekaniker, og Hanne, der er sekretær - og
navnet på den administrerende direktør er Kim Gra-

Når Martin besøger sin virksomhed i Billund, går han altid ud i værkstederne og kigger til flyene.
Han har selv certifikat og véd lige nøjagtigt, hvor hver enkel skrue sidder.

ven-Nielsen, er ingen i tvivl om, hvem som er chefen.
Martin er eneejer af firmaet og er som sådan formand
for bestyrelsen. Han er den, der til enhver tid har det
sidste og afgørende ord.
Hans tilstedeværelse ved HQ i Billund er stærkt
svingende. I perioder ses han på kontoret ret ofte, men
det sker også, at der går længere tid mellem besøgene.
Han har en selskabsadresse i England og en ‘vinteradresse’ i Florida. Men set på årsbasis er han mest på
farten. Hans familiære status er single.

En beskeden mand

Som menneske betegnes han som yderst beskeden.
Han optræder aldrig pralende, og da han 29. august
i år rundede de 50 år, stod der ikke en linje om ham i
nogen avis. Mange andre erhvervsfolk havde nok fået
sekretæren eller et PR-bureau til at rundkaste en meddelelse om den runde dag. Men Martin lever helst i
ubemærkethed. Det er hans natur.
Af samme årsag krævede det omhyggelig tilrettelæggelse af Ejvind Olesen, da han i sin position af formand for Luftfartsjournalisterne opfordrede Martin
til at modtage Luftfartspokalen 2013. Han begyndte

allerede i det tidlige forår at bearbejde den potentielle modtager, og sekretærer og andet godtfolk blev i
hemmelighed anmodet om at holde Martins kalender
fri for møder og lign. den pågældende dag i december.
Planen lykkedes, men sandt at sige var det en ydmyg, næsten genert Martin Møller Nielsen, der mødte
frem i Vilhelm Lauritsen Terminalen i Københavns
Lufthavn for at modtage Pokalen. Han kunne overhovedet ikke se, hvorfor han skulle modtage den.
I sin takketale adskilte Martin sig fra alle tidligere
modtagere af Luftfartspokalen derved, at han ikke
med et eneste ord kom ind på sin egen karriere. I stedet talte han om de store muligheder, dagens ungdom
i Danmark mødes af for at komme frem i verden, og
han roste det danske velfærdssystem næsten til skyerne. Han sagde, at det var en ære for ham at være
dansker. ■

preben@travelpeople.dk
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Mogens Kornbo fortsætter kampen
MOGENS KORNBO (50), fhv. COO i Københavns
Lufthavn, er en af initiativtagerne og drivkræfterne bag projektet om den alternative Terminal A
i Københavns Lufthavn, som har mødt på bastant
modstand fra Københavns Lufthavn, der med mange
forskellige argumenter har forsøgt at bremse de
private terminalplaner. Pladsmangel på lufthavnsområdet samt brist på sikkerheden har været nogle af
de elementer, der har indgået i CPH’s argumentation
mod projektet.
Selvom Konkurrencerådet har meddelt, at man
ikke har yderligere kommentarer til sagen udover,
hvad der allerede er sagt, har Mogens ikke opgivet sit projekt, som han agter at realisere sammen
med kompagnonerne Kren Erik Nielsen og Torben
Thyregod, sidstnævnte fhv. økonomidirektør hos
CPH. Sammen med deres bestyrelsesformand, fhv.
transportminister Flemming Hansen (K) arbejder de
i øjeblikket på at få sagen op i Højesteret med henblik på en kendelse for, at Transportminister Magnus
Heunicke (S) skal tvinges til at tage stilling til sagen
og i givet fald sagligt motivere et eventuelt afslag.
Mogens var ansat i Københavns Lufthavn i årene
1995-2007 med rang af Vice President og med
ansvar for driften. I sine unge år blev han uddannet
i ejendomsbranchen, og efter ansættelsen hos CPH
gik han til Schaumann Properties, hvor han dog kun
virkede i kort tid.
Gennem de seneste år har han bestridt jobbet
som administrerende direktør hos Siemens Real
Estate, der i Danmark omfatter 45 ejendomme på
sammenlagt en halv million etagemeter. De mange

Det er nu seks år siden, Mogens Kornbo
sammen med Torben Thyregod og Kren
Erik Nielsen offentliggjorde deres planer om en alternativ passagerterminal i
Københavns Lufthavn. Men CPH har sat
et bolværk op, som indtil nu har kunnet
modstå presset.

56

ejendomme er ikke mindst forårsaget af Siemens’
engagement i dansk vindmølleindustri.
I privatlivet danner han par med Anette Haaning,
der i 2008 måtte forlade sit job som kommunika
tionsdirektør hos Københavns Lufthavne på grund
af samboens Terminal A-planer. Det skete dog med
en særdeles rosende anbefaling fra daværende CPHchef Brian Petersen.
En tilsvarende flot anbefaling fik Mogens Kornbo
af daværende CPH-chef Niels Boserup, da han året
forinden fratrådte sin stilling i lufthavnen. Boserup
skrev i et ’åbent brev’ til lufthavnens medarbejdere:
’De kompetencer og handlekraft, Mogens er i
besiddelse af, har gennem de seneste mange år haft
afgørende betydning for udviklingen af Københavns
Lufthavn. Desuden har Mogens været en væsentlig
årsag til, at Københavns Lufthavn i tre år i træk er
kåret som Europas mest effektive lufthavn.’ ■
preben@travelpeople.dk

Mogens Kornbo kæmper videre for at få
lov at etablere en alternativ terminal på
lufthavnsområdet i Kastrup.

Royal Hotel hylder Arne Jacobsen
Det berømte Room No. 606 har fået en kopi.
ROYAL HOTEL, det tidligere SAS-hotel i Hammerichsgade i København nær Hovedbanegården og
Frihedsstøtten, har fremstillet en moderne udgave
af det berømte Room No. 606, som blev designed af
arkitekten Arne Jacobsen ved hotellets opførelse i
1960. Nyskabelsen er beliggende på hotellets femte
etage med værelsesnummeret 506, dvs. umiddelbart
under Room No. 606.
Indretningen er forestået af den spanske arkitekt
Jaime Hayon, der oplyses at være udvalgt til opgaven, fordi han i mange år har været stærkt inspireret
af Arne Jacobsen.
I en pressemeddelelse fra Royal Hotel hedder det,
at beslutningen om at indrette værelse nr. 506 som
en efterligning af Arne Jacobsens Room No. 606
skal opfattes som en anerkendelse og hyldest til den
danske arkitekt, der døde i 1971 i en alder af 69 år.
Opførelsen og indretningen af det, der blev Københavns første højhushotel, skete i et tæt samarbejde
med den schweiziske hotelmand Alberto Kappenberger, der efter indvielsen kom til at stå i spidsen for
hotellet gennem 25 år, og hvis søn, Roy Al Kappenberger, overtog ledelsen i 2008.
‘Mange tilrejsende kommer for at se hovedværket
i Arne Jacobsens arkitektur, og den situation skal vi
tage vare på,’ siger Roy. ‘Hotellet udgør en historie,
og vi har at gøre med en bygning, der er på verdenskortet.’
Roy indrømmer, at indretningen af værelse nr. 506
også hænger sammen med det faktum, at der er en

vis efterspørgsel på Room No. 606, som følgelig ofte
er optaget:
‘Når vi i sådanne tilfælde må melde ‘optaget’ angående nr. 606, vil vi fremover være i stand til at tilbyde
nr. 506 som erstatning,’ fortæller han. ‘Nok er det
værelse ikke en identisk vare - men det er tæt på!’ ■

Den
spanske
indretningsarkitekt
Jaime Hayon har i mange år været en
stor beundrer af Arne Jacobsens stil
og har ladet sig inspirere af denne.
Derfor blev han valgt til at kopiere
danskerens Room No. 606 på Royal
Hotel.
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Arne Melchior
- den energiske trafikminister
Arne Melchior fandt den plads til Lounge i Transithallen på Kastrup, som lufthavnsledelsen ikke kunne få øje på.

ARNE MELCHIOR, fhv. trafik- og
turistminister, fylder 90 år onsdag 22.
oktober.
Uden tidligere at have været dybere
engageret i politik, men dog flirtet en smule
med Socialdemokratiet, blev han indfanget
af Erhard Jakobsens politiske idéer,
hvilke i 1973 blev den tidligere Gladsaxeborgmesters farvel til Socialdemokraterne
og derefter grundlaget for stiftelsen af
Centrum-Demokraterne. Det var således
som centrum-demokrat, Arne i 1982
udnævntes til trafikminister (Ministeriet
hed dengang Ministeriet for Offentlige
Arbejder) af statsminister Poul Schlüter.
I årene 1993-94 var han Minister
for Kommunikation og Turisme i
Ministeriet Nyrup Rasmussen. Som
Kommunikationsminister havde han bl.a.
ansvaret for Post- og Telegrafvæsenet,
hvorfor han indrettede sig med kontor
i Centralpostbygningen i Tietgensgade
vis a vis Københavns Hovedbanegård.
Arne ønskede at være tæt på begge
disse instanser, forlød det. Både
Generaldirektøren hos P&T samt
Stationsforstanderen på Hovedbanegården
havde det ellers bedst med, at han passede
sit kontor i Ministeriet i Frederiksholms
Kanal, men Arne var en person, der følte
sig dedikeret til de opgaver, han havde fået
ansvar for, og som derfor ville være tæt på
’arnestederne’.
Københavns Lufthavn var også et af de
områder, der optog ham. Luftfartsfolk, der
var aktive i 80’erne, husker problemerne
for de udenlandske airlines med hensyn til
at få etableret en lounge i Transithallen,
idet Lufthavnen gjorde gældende, at man
ikke havde mere lounge-plads end, hvad
SAS lagde beslag på. SAS var dengang en
magtfaktor i Københavns Lufthavn, som
man ikke skulle tage fejl af!
Harald Rytz, daværende chef for
Northwest Orient Airlines, sad i
bestyrelsen for FACD og trodsede
Lufthavnens beslutning, idet han rettede
direkte henvendelse til Arne Melchior om
problemet. Dagen derpå tog Arne selv
ud i Lufthavnen og ’gik på opdagelse’ for
at finde et egnet sted til en lounge til de
udenlandske flyselskaber. Det siges, at det
tog ham kun fem minutter, før han foreslog
– og befalede – at den lange udsigtsbalkon
i Transithallen med vue ud til flyene skulle
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Ved Rejsemessen 1994 i Bella Center var Ole Ritter engageret af Frankrigs Turistbureau
til at reklamere for Frankrig som turistland. Arne Melchior, der på det tidspunkt var dansk
Turistminister, besøgte standen og gav gode råd og startsignal til Ole. På øverste billede
ses også daværende chef for Bella Center, Arne Bang Mikkelsen, og Frankrigs turistchef i
Danmark, Pascal Saint-Pere.

FOTO: MARIUS ENGEN PETERSEN

halveres, så den ene halvdel blev stillet til
rådighed som lounge. Og sådan blev det.
1994-97 var han medlem af
repræsentantskabet for SAS/Danmark
og i årene 1986-91 af samme instans i
Jernbanerådet og igen fra 1994. I samme
perioder var han tillige medlem af
Repræsentantskabet af FærdselssikkerhedsKommissionen.
Han var arbejdende formand for
Turismens Fællesråd 1987-93 samt
bestyrelsesmedlem i Danmarks Turistråd
1988-93.
I 1996 modtog han Danmarks Turistråds
hæderstegn.
Oprindeligt var fødselaren uddannet i
tekstil- og konfektionsbranchen og var i
1960’erne direktør hos Mr. Jardex. Han
har også haft eget reklamebureau og var i

årene 1971-72 administrerende direktør for
A-Pressen i Danmark A/S.
Ved siden af sine erhvervsmæssige job
har han viet Mosaisk Trossamfund stor
interesse. Desuden har han været formand
for Dansk Zionistforbund.
Hans karriere som Minister fik dog
en brat afslutning. Det skete som
resultat af kritik omkring nogle bilag
for repræsentation afholdt i hjemmet i
Rømersgade ved Israels Plads i København.
Arne Melchior kommenterede sagen med
følgende ord:
’Her havde jeg netop valgt at holde nogle
middage i hjemmet for at gøre det så billigt
som muligt for Ministeriet. Men utak er jo
verdens løn.’ ■

En glad og smilende Arne Melchior følger, trods sine 90 år, stadigvæk med i,
hvad der sker i rejselivet. På billedet ses
han med et nummer af TRAVEL BUSINESS.
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Preben Nesager
resignerer hos Comwell
Gennem 35 år har Preben Nesager
ført Comwell frem fra et enkelt hotel i
Aarhus til i alt 18 hoteller landet over.

EFTER 38 ÅR hos Comwell-hotellerne, heraf de
35 som administrerende direktør (!), trækker Preben Nesager (64) sig nu fra topposten og overlader
roret til koncernens finanschef gennem 15 år, Peter
Schelde (47). Der er tale om et planlagt generationsskifte, fremgår det af en pressemeddelelse.
‘Bestyrelse og direktion har haft planer for et
generationsskifte liggende i skuffen i et stykke tid,
og nu var vi så enige om, at tidspunktet for dets
realisering var nået,’ siger Preben. ‘Comwell har
selvsagt udgjort en meget stor del af mit voksne liv,
og jeg føler mig privilegeret ved at kunne se tilbage
på en fantastisk udvikling fra det første hotel til
de 18, vi er i dag. Vi har nået mange skelsættende
mål og sat mange nye skibe i søen. Fortsat er målet
at være Danmarks mest veldrevne hotelkæde med
kontrolleret vækst.’
Preben erindrer om, at Comwell har nået en
række markante milepæle de seneste mange år, og
han peger bl.a. på den seneste udvidelse med hoteller i Aarhus, Aalborg og Køge. I Aarhus er der tale
om et nybygget hotel, mens man i Aalborg og Køge
har overtaget Hvide Hus-hotellerne efter danskegypteren Enan Galaly.

Gennem de senere år er man desuden gået i gang
med at opbygge andre helt nye koncepter som
eksempelvis Danmarks første sportshotel i Rebild.
Preben lægger ikke skjul på, at hvad netop dette
sportshotel angår, så har man ladet sig inspirere af
Tjæreborg-præstens La Santa Sport på Lanzarote:
‘Vort sportshotel er selvsagt langt fra udbygget i samme udstrækning som La Santa, men La
Santa havde jo heller ikke det format ved åbningen
i 1983, som det har i dag,’ bemærker Preben. ‘Og
det gode klima, som findes på Lanzarote, har vi
heller ikke, men til gengæld ligger Rebild indenfor
rækkevidde, og vore gæster slipper for den lange
flyvetur, man ellers skal ud på for at nå frem til
Lanzarote.’
Comwell’s sportshotel henvender sig, i lighed
med La Santa, til alle grene af sportsinteresserede
mennesker - fra børnefamilier til den professionelle
sportsudøver.

‘Stabil og harmonisk udvikling’

Comwell udviklede som første hotelkæde i Danmark konferencecenter-konceptet i 1969 under navnet Scanticon i Aarhus, og i starten af 1990'erne
introducerede Comwell spa-konceptet til først
svenskerne og siden danskerne. De to hoteller i
Sverige er beliggende ved Varberg henholdsvis i
Göteborg-området.
‘Vi er meget ydmyge over for den vækst, vi har
haft,’ siger Preben videre. ‘Vi har både været
heldige og dygtige til at ramme rigtigt, og så har

vi haft nogle solide ejere, der har turdet tænke
langsigtet og herved sikret en stabil og harmonisk
udvikling. Disse faktorer er helt afgørende for succesfuld hoteldrift i dag.’

‘En flad struktur’

En af årsagerne til Comwell’s succes er ifølge
Preben Nesager, at man hos Comwell har gjort en
del ting ret så meget anderledes end hos flertallet af
konkurrenterne:
‘Bl. a. har vi praktiseret en for branchen usædvanlig flad struktur, hvor alle har haft ret til at
komme til orde,’ noterer den nu afgående administrerende direktør.
(Arne Bang Mikkelsen, indtil for et år siden
administrerende direktør i Bella Center inkl. Hotel
Bella Sky, der samarbejder med Comwell, kommenterer: en flad struktur - en sådan har jeg desværre aldrig hørt om … Det begreb burde Preben
have orienteret mig om for mange år siden.)
Selvom der er tale om et generationsskifte hos
Comwell, forsvinder Preben ikke fra højkvarteret
på Østerbro i København. Han fortsætter i positionen som udviklingsdirektør og får overdraget
ansvaret for udbygning og renovering af eksisterende Comwell-hoteller.
‘Jo, jeg kommer også fremover at møde ind på
mit kontor hver morgen,’ smiler Preben, der i forbindelse med sin nye status udtræder af koncernledelsen.
Comwell-hotellerne er kendetegnede ved en
meget høj kvalitet og ved at være unikke inden for
hvert deres område. Der er således ikke to Comwell-hoteller, der er ens, og kædens styrke ligger
netop i de enkelte hotellers placering og arkitektur.
Comwell er ofte blevet benævnt som Danmarks
mest innovative hotelbrand.
I 2013 omsatte Comwell for knap DKK 670 mio.
og har en egenkapital på DKK 208 mio.
Koncernen har placering i analytikeren Ole
Egholms liste over de seks bedst indtjenende
hotelvirksomheder i Danmark gennem seneste
10 års-periode og befinder sig dermed i selskab
med Arp-Hansen Hotel Group, Admiral Hotel og

Preben Nesager flankeres af interiørarkitekten Bente Medelby, specialist på
spa, og skønhedseksperten Ole Henriksen. Til højre i billedet synes daværende
bestyrelsesformand hos Comwell, nu afdøde skibsreder Bjarne Hansen.
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Radisson-hotellerne. (Listen var offentliggjort i
forrige udgave af TRAVEL BUSINESS.)
Koncernen har 800 fuldtidsbeskæftigede.
Comwell er hovedsagelig ejet af Nic Christiansen
Invest, hvis ejer, Birthe Christiansen, også er indehaver af bilkoncernen Nic. Christiansen Holding
A/S, hvor hovedaktiviteterne er import af Hyundai, Land Rover og Jaguar samt bil-detailkæderne
Terminalen og Bayern AutoGroup.

‘Best in Class’

Peter Schelde, der nu overtager roret, kom til Comwell i 1989 og har netop fejret sit 25 års jubilæum
i koncernen. Finansdirektør udnævntes han til i år
2000, og i samarbejde med den øvrige direktion
har han bl. a. stået for koncernens mange akkvisitioner:
’Min opgave bliver først og fremmest at konsolidere koncernen. Det handler om at videreføre det
Comwell, som er blevet bygget op de seneste godt

40 år. Dernæst skal jeg sammen med den øvrige
ledelse og vore over 1.000 medarbejdere i Danmark
og Sverige udbygge koncernen gennem kontrolleret
vækst. Vi har et langt sigte og har tålmodighed til
at vente på de rigtige muligheder.’
‘Vi véd, at vi har gjort en masse rigtigt, og vi
véd, hvad der virker, og hvad der ikke virker,’
fortsætter Peter. ‘Men det gør ikke udfordringen
mindre, når vi vil være ‘Best in Class’. Det stiller
kun høje krav til at træffe de rigtige beslutninger!’
Fremadrettet kommer direktionen i Comwellkoncernen til at bestå af administrerende direktør
Peter Schelde, salgsdirektør Henrik Hjorth og
driftsdirektør Peer Rysgaard. Koncernledelsen
består derudover af regionsdirektørerne Martin
Svensson og Michael Lauritsen samt marketingdirektør Anders Gjørup Hansen. (Sidstnævnte har
fået Comwell ind med modermælken, idet hans
mor i koncernens første årtier var salgsdirektør hos
Comwell i Kolding.) ■

Fra venstre ses driftsdirektør Peer Rysgaard, den nu afgåede administrerende
direktør, nyudnævnte udviklingsdirektør
Preben Nesager, ny administrerende direktør Peter Schelde samt salgsdirektør
Henrik Hjorth. Peter er iklædt slips for at
markere, hvem som bestemmer. Og selvom direktions-trioen generelt forventer
medvind i sit arbejde, har den også garderet sig mod en byge. Rettidig omhu!
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Fra rejsebureau-ejer til købmand
Den venlige og rare Kurt Kvorning, der står overfor sin 70 års dag, går stille med
dørene, når han køber og sælger rejsebureauer - og tjener styrtende med penge!

KURT KVORNING runder de 70 år onsdag
29. oktober.
Kurt har gennem årene ikke blot vist sig at
være en dygtig rejsebureaumand, men – ifølge
vennerne – i endnu større grad en overmåde
dygtig forretningsmand. I de første mange
år (1983-2000) af sit virke i rejsebranchen
hed hans virksomhed Nordring Rejser med
adresse i Aarhus, og firmaet havde status som
incomingbureau med egne arrangementer i de
nordlige egne af Skandinavien samt Færøerne
og Island som speciale. Kunderne bestod for
det meste af tyskere, østrigere, schweizere,
franskmænd samt hollændere og belgiere.
Forretningen gik strygende, og selvom
Danmarks Turistråd gerne havde set, at de
mange centraleuropæere, Kurt havde fat i, var
forblevet i Danmark, så stod der stor respekt
om hans virksomhed såvel som hans person.
I år 2000 modtog Kurt en forespørgsel fra
nordmanden Per Omar Johnsen om, hvorvidt
Nordring var til salg. Kurt svarede først nej,
hvilket automatisk fik prisen til at stige med

nogle millioner, idet Per Omar var vild efter
at opkøbe incoming-virksomheder. Forinden
forhandlingerne med Kurt havde han købt
Our Agent i København af ægteparret Lene
og Jens Veino, og hans plan var at blive
’incoming-konge’ i Norden.
En dag gad Kurt ikke flere opringninger fra
nordmanden, så han skød virksomheden af til
Per Omar for DKK 25 mio.
Nu var det så uheldigt for Per Omar,
at han blev syg, og desuden meldte 11.
september 2001 sig, som gav et brat fald i hele
rejseindustrien. Flere af medarbejderne hos
Nordring besluttede sig desuden for at forlade
firmaet for i stedet at starte eget, og en skønne
dag var der ikke ret meget tilbage af Kurts
tidligere så store incomingbureau.
Resultatet blev, at Kurt Kvorning købte
Nordring tilbage til ’dagspris’, der efter
sigende blev aftalt til DKK 1 mio.
Efter at ’købmand Kvorning’ herefter havde
overladt firmaet til den kreds af medarbejdere,
der var startet for sig selv, gik der kun nogen

I forbindelse med en rejsemesse i Akureyri (ca. år 1990), Islands næststørste by, gav Byorkestret koncert på en lokal skole, og en af Kurt Kvornings medarbejdere, Hanne Mikkelsen,
fik overladt dirigenthvervet. Kurt nød seancen.
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En af Kurt Kvornings store interesser er
at rejse - ikke blot professionelt, men
også privat sammen med hustruen Lisbet. På billedet ses ægteparret i lufthavnen i skotske Edinburgh.

tid, før han overtog Hannibal Tours, ligeledes
i Aarhus, hvis ejer havde annonceret efter en
investor med kapitaludvidelse for øje.
Jesper Hannibal, der havde været eneejer
af Hannibal-bureauet, fik nu Kurt som
bestyrelsesformand, idet Kurt med sit
kapitalindskud var blevet hovedaktionær
og derfor satte sig selv ved bordenden.
Den cocktail blev ikke let at håndtere for
Jesper, der havde været vant til at bestemme
enerådigt. Efter nogen tid blev parterne enige
om, at Jesper skulle forlade virksomheden.
Hannibal Tours var kendt som et
specialrejsebureau med destinationer på fjerne
rejsemål og altid i den dyre ende af skalaen.
Bureauets produkter var eksklusive og en
kontrast til gængse charterrejser.
Hvem, som førte nogenlunde samme
produktsortiment som Hannibal, var Marco
Polo, men i stedet for at konkurrere med
Marco Polo, der på det tidspunkt var ejet
af krydstogts-kongen Jesper Boas Smith,
mente Kurt, at de to virksomheder burde
slås sammen, så man udgjorde en slagkraftig
konkurrent til Nyhavn Rejser, Stjernegaard
Rejser m.fl. Således købte Kurt også Marco
Polo, og hans bagtanke med det køb var fra
starten at sælge den samlede virksomhed
til udlandet. Forinden skulle bureauet dog
først have den rette volumen. Marco Polo var

ENROUTE

startet i 1982 af Ingrid Mons og Bethy
Holck.
Køberen blev TUI, der forinden var
blevet ejer af charteroperatøren Star Tour
(Fritidsrejser), og som nu ville supplere
med en operatør, der producerede rejser
langt ud i den vide verden, først og
fremmest Far East og Syd-Amerika. Hvad
TUI betalte for erhvervelsen af Marco
Polo Tours, er aldrig blevet oplyst, men
sikkert er det, at det var Kurts absolut
bedste salg indtil da.
Senere har den handlekraftige jyde
fortsat med køb og salg af rejsebureauer.
Overtog Portugal Bureauet i København
og herefter Kulturrejser, hvilke to
virksomheder han fusionerede og tidligere
i år solgte til Aller Media. Forinden havde
Aller Media overtaget Nyhavn Rejser.
I dag har Kurt interesser i Check Point
Travel i Aarhus samt i netrejsebureauet
Aclass – slagkraftig virksomhed, om end
mindre kendt i offentligheden.
’Den Glade Milliardær’
Inden Kurt Kvorning i 1983 overtog
Nordring Rejser, var han et ubeskrevet
– og således også ukendt – blad i
rejsebranchen.
Hans baggrund var en cand. merc.
med en efterfølgende karriere som
adjunkt henholdsvis lektor ved Aarhus
Købmandsskole, ligesom han også nåede
et job på Aarhus Universitet, før han
fik arbejde hos HOKI i Horsens – en
indkøbscentral for selvstændige købmænd.
Endvidere var han halvpartsejer af en
møbelfabrik samt direktionssekretær for
opfinderen Karl Krøyer.
Fødselaren er manden, der går stille med
dørene. Han gør aldrig noget væsen af sig
selv og trives i det hele taget bedst ’bag
gardinet’. Er rar og høflig og hilser pænt
på folk – både dem, han kan lide, og de
andre.
Så vidt vides, har han aldrig drevet en
virksomhed med røde tal på bundlinjen.
Et bureau i Edinburgh i Skotland,
som han ejede 50 pct. af, danner dog
undtagelsen, men her trak Kurt sig i en
fart, og bortset fra dette skotske ’eventyr’
er det kun gået fremad.
Overskuddene gennem årene er
investeret i fast ejendom, og når Kurt i
dag blandt venner går under øgenavnet
’Den Glade Milliardær’, så skal det om
ikke tages bogstaveligt, så i hvert fald som
udtryk for, at der er tale om en jyde, som
er godt ved muffen. ■
preben@travelpeople.dk

Chok for SAS
Flemming Jensen roses til skyerne.
LYKKES DET IKKE for Flemming at skabe et fornuftigt, positivt forhold mellem ledelse og medarbejdere i DSB, så er der ingen, som klarer den opgave!
Sådan lyder bedømmelsen af Flemming Jensen,
den snart 56-årige luftkaptajn, der om kort tid sætter
sig i cockpit’et i Danmarks statslige jernbaneselskab,
Danske Statsbaner, hvor han efterfølger Jesper Lok.
Jesper nåede kun halvandet år som administrerende direktør hos DSB, før han opsagde sit job.
Flemming synes mere stabil. Han er uddannet jagerpilot (F16) hos Flyvevåbnet og fløj derefter (198689) som pilot hos Sterling Airways, mens Ejnar
Lundt var chef. Siden har han været hos SAS, dvs.
i 25 år, hvor det hele tiden kun er gået opad for Flemmings del. Startede som pilot, udnævntes til kaptajn,
chefpilot og basechef, derefter Country Manager
(Danmark) og siden 2011 koncerndirektør (COO).
Den nye DSB-chef har altid passet sit arbejde, uden
at han på nogen måde har gjort noget væsen af sig
selv. Han får utvivlsomt svært ved at optræde med
rampelyset rettet mod sig. Han vil aldrig blive en ny
Ole Andresen, hvilket han selv ikke betragter som
nogen fejl.
Til gengæld vil han på de indre linjer stille sig i
spidsen for et velfungerende togselskab med gode
relationer til både medarbejdere, offentligheden og
politikerne. Den hårdt kritiserede Kystbanen vil
sandsynligvis fungere fra Dag 1.

‘Skudt papegøjen’

Flemmings udnævnelse til DSB-chef er derimod

Forventningerne til Flemming Jensen er
tårnhøje.

en alvorlig streg i regningen for SAS. Som COO er
Flemming den mand, der har bygget SAS’ rutenet
op, og selvom SAS er et stort selskab med mange
medarbejdere, er det svært at få øje på hans efterfølger. For Richard Gustafson kom opsigelsen som et
chok.
Med ansættelsen af Flemming Jensen må Peter
Schütze, bestyrelsesformand hos DSB, derimod
siges at have skudt papegøjen. ■

Peter Schütze har skudt papegøjen.

MÆRKEDAGE

75 år
Fhv. hotelejer Johan Restorff, Thorshavn, fylder 75 år lørdag 6. december.
Sammen med sin lillebror drev Johan i flere årtier Færøernes daværende flagskib på hotelmarkedet,
Hotel Hafnia. For en lille halv snes år siden blev hotellet solgt, og de to brødre trak sig tilbage.
Hotellet eksisterer fortsat og anses for det ledende downtown-hotel i den færøske hovedstad.
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Den feterede Anette Price
ANETTE PRICE, der i mange år var kendt som
Anette Larsen på Scandic Hotels, blev hyldet af
venner og bekendte samt forretningsforbindelser og
tidligere kolleger, da hun fredag 3. oktober rundede
de 50 år. Dagen var samtidigt et årsdagen for starten

på Anettes nye kommunikations-virksomhed, Price
Kommunikation, der betjener hoteller, konferencecentre og restauranter samt virksomheder i
oplevelsesindustrien som helhed med medierådgivning. ■

Anette ses klar til at modtage gæsterne,
der talrigt mødte frem for at hylde den
50-årige i hjemmet i Gentofte.

Anettes mor, Ragna, glædede sig på datterens vegne over den store opmærksomhed, der
kom fødselaren til del.

Mon ikke, der har været forskellige sorter kaffe i kurven? Søren Kristensen,
administrerende direktør hos Premium
Coffee Denmark, der bl.a. markedsfører
produktet Nespresso Business Solutions, er en af kunderne hos Price Kommunikation.
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Hvem der var med til at sætte glans over selskabet, var TV-kokkene James Price og Adam Price - henholdsvis Anettes mand og
svoger - der begge er kendt for mange andre egenskaber end
deres madkunst. James, der kan skrive både komponist og kapelmester på visitkortet, har i en årrække leveret musikken til Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken, mens lillebror Adam har præsteret
manuskripter til flere store TV-serier både i Danmark og England.
James, Anettes mand siden vielsen i Trinitatis Kirke hin lørdag
i december 2012, havde stået for fremstillingen af en særdeles
lækker Chili-con-Carne, der var suppleret med andre delikatesser fra Slagter Broe i Gentoftegade, kræsne Gentofte-borgeres
favoritslagter.

Anette Price er på den ene side flankeret af Gitte Wenstrøm og på
den anden af Olina Jægergaard og Charlotte Jørgensen, alle tre
damer fra Kursuslex.

Maj-Britt Hjort, indehaver af Brogaarden Korn og Foderstoffer, i
selskab med Lone Bøgh, projektleder hos Conference Care.

Rundt om bordet ses Iben Marburger Juul, direktør på Den
Kongelige Skydebane Sølyst
i Klampenborg, Anne-Marie
Østergaard, HR-chef hos Heada-Head, Birgit Nørgaard, General Manager, Hotel Scandic
Eremitage, Lyngby, norske Jakob Ingvaldsen, gemal til Birgit
Nørgaard og privat ven af huset
Price, samt Berit Kaadner Leth,
General Manager på konferencecentret Kolle-Kolle i Værløse.

Stor gensynsglæde blev det, da Lisbeth Milling mødte op for at
gratulere fødselaren med den runde dag. Lisbeth og Anette har
tidligere arbejdet tæt sammen på Scandic, hvor Lisbeth var marketing-koordinator.

Maj-Britt og James Hjort er nogen af Anettes og James’ gode naboer og venner - og er desuden ejere af det gamle korn- og foderstoffirma Brogaarden i Gentofte. Til højre i billedet ses Susan Alsing, marketingkonsulent hos Miljømærkning Danmark, en sektion
under Dansk Standard, som bl.a. certificerer danske hoteller og
restauranter med Svanemærket.
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Thorkild Fuglsang Nielsen (t.v.), ejer af og
direktør for Danmarks ledende rekrutteringsbureau for hoteller og restauranter,
Head-a-Head, ses sammen med Anette
Price, Benedikte Bøttger, HR-chef hos
Scandic Hotels, samt Grete Højgaard, direktør på Messe C.

Christian Guldager - manden bag Kursuslex, der har styr på samtlige mødelokaliteter i både Danmark, Færøerne, Grønland,
Sverige og Tyskland - indgik i skaren af
gratulanter. Han havde et nært samarbejde med Anette, da hun var ansat hos
Scandic Hotels.

‘Et stort tillykke,’ sagde Tina H. Johansson, Partner Supporter,
FDM Travel.

Benedikte Bøttger, HR-chef hos Scandic, hyggede sig med
Johan Åsell, General Manager på Gentofte Hotel, der indgår
i Arp-Hansen Hotel Group, og som blev startskuddet til det
succesrige hotelimperium.
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Anette Price med to af sine receptionsgæster - Anne Mette Pedersen,
HR-Direktør hos Scandic, og Jette Steen, PA for Scandic-chefen Jens
Mathiesen.

Med Rynkeby til Paris
1.200 ryttere kørte et to cifret million-beløb hjem til Børnecancerfonden.
RYNKEBY FOODS stod også denne sommer som
arrangør af Team Rynkeby-cykelløbet fra Ringe
på Fyn til den franske hovedstad, Paris – og som
sædvanligt deltog adskillige topfolk med tilknytning
til hotel- og rejsebranchen i arrangementet.
Deltagergebyrer samt diverse sponsorater går
ubeskåret til Børnecancerfonden, der i fjor modtog
DKK 15 mio., og selvom tallet for indeværende år
endnu ikke er meddelt, gættes på, at det denne gang
bliver endnu større end, hvad disse arrangementer
tidligere har indbragt.
I alt deltog omkring 1.200 ryttere fordelt på 25
hold, der tilbagelagde strækningen fra det fynske
centrum for æblemost til Byernes By på i alt 1.260
km. indenfor en uge.

God reklame

TRAVEL PEOPLE’s medarbejder genkendte flere
danske hotel- og rejsebureaufolk på bakkerne ned
gennem Nord-Europa. Det gjaldt bl.a. Allan Ager-

holm, den nyudnævnte chef for Bella Center, samt en
af hans souschefer på Hotel Bella Sky, Peter Rasmus
Nannested.
Hvem der ligeledes sled sig gennem terrænet, var
Michael Lauritsen og Rasmus Soelberg, begge fra
Comwell-koncernen, ligesom en enkel bornholmer
også havde fået lyst til at trampe i pedalerne –
Benny Schou, direktør på Hotel Balka Strand.
Rynkeby Foods lancerede turen til Paris første
gang i år 2002, og for hvert år, der er gået siden, er
antallet af deltagere steget gradvist. I de første år
henvendte arrangementet sig kun til virksomhedens
egne medarbejdere samt familie og venner i og omkring Ringe. Men hurtigt stod det klart for de fynske
æblemost-folk, at de havde fat i en virkelig god idé,
der spredte sig som ringe i vandet.
Reklamen for Rynkeby er betydelig - og det er glæden hos Børnecancerfonden også! ■
preben@travelpeople.dk

Allan Agerholm, chef for Bella Center, på vej op ad den berygtede – og berømte! – Mur de Huy i Belgien. Med en stigning på
16 pct. betegnede deltagerne i Rynkeby-arrangementet den som
noget af det mest hårde på hele turen.

Hvem, der deltog i cykelløbet med ekstra
stor fornøjelse, var direktøren i Børnecancerfonden, Marianna Benzon Nielsen, som
administrerer de mange penge, der kommer ind til Fonden. På billedet er Marianna
fotograferet med Allan Agerholm, begge
godt beskidte og trætte efter en af de hårdeste cykeldage med strid regn, blæst og
kulde fra morgen til aften. Alligevel var der
smil på læben.

Ved ankomsten til Paris blev cykelrytterne modtaget af deres velkomstkomitéer. Allan Agerholms hustru, Lise (med solbriller), ventede således på ’sin’ tourdeltager, og længst til venstre ses Olga Bengaard Hansen, der deltog på lige
fod med mændene. Olga havde en veninde (længst til højre) til at modtage sig.

Lars Thuesen
opladede ny energi
HORNBÆK-LØBET, som er det rene vand (uden
æblemost) i forhold til Tour de Rynkeby, der har
Paris som mål, fandt i år sted lørdag 26. juli.
Løber nr. 754 var den i rejsebranchen velkendte
Lars Thuesen (58) , der kom i mål som en flot nr.
698 – således før de 56 sidste! Også hustruen Bolette
deltog i løbet.
’En tur rundt om Hornbæk Sø er en dejlig oplevelse hver gang, det sker,’ sagde en træt og udmattet
Lars efter arrangementet. ’Det er en god måde at
opsamle ny energi på til næste uges dont.’
Gennem de seneste 15 år har han haft sommerhus i
Hornbæk. Til daglig bor han i København, hvor han
er nabo til Dronning Margrethe. ■

Lars Thuesen startede blødt og roligt for
ikke at blive træt for hurtigt. Bag ham ses
hustruen Bolette med nummeret 753.
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A letter from Finland to Hotel Arctic
I’m writing to you to thank you for the most beautiful webcam in the world. I live in Finland and love the winter.
I love the varied colours of snow and ice, but we have no icebergs. And as I will probably never have money to come
to Ilulissat myself. I was so happy to find the webcam of the Arctic Hotel in Ilulissat. I check out the view of the webcam several times a day and enjoy the changing colours of light and ice. I can’t help but admire the beauty of nature,
how can a simple view of basic elements be so beautiful and varied, every five minutes the light is different. I made
a poster for myself of a few “shots” I took this spring from the web cam, and thought maybe I should send one to
Hotel Arctic too, just to remind you have the best view of the world, if you didn’t know already.
H O T E L
ARCTIC

Best regards to Greenland from Finland
E.Puranen

www.jgc-arctic.dk/08-2014

GREENLAND

★★★★★

4-star hotel / 5-star conference
Tel: +299 944153 · E-mail: booking@hotel-arctic.gl

Visit our webcam at www.hotelarctic.com

Hotel Arctic now offers
you an even closer look
at the Icebank through
our newly purchased
super Viewlux binoculars
that are placed on the
hotel terrace.

