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AVIS-Kongen
MED SINE NYLIG fyldte 40 år er administrerende direktør i AVIS Biludlejning Denmark, 
Kasper Gjedsted, den yngste topchef i dansk biludlejningsbranche.
   På mindre end to år har han ført AVIS tilbage til igen at være en overskudsgivende 
virksomhed, der ved salg i december 2014 indbragte sine norske ejere et beløb på USD 50 mio.
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PILOTSTREJKEN hos Norwegian er heldigvis ikke hver-
dagskost - endnu. Men på den anden side kan vi nok 
forvente os mere af den karakter, efterhånden som 
stadig flere luftfartsselskaber etablerer sig i lande, hvor 
de kan engagere medarbejdere til en lavere løn end på 
hjemmemarkedet. Se blot på Finnair's Asia-trafik.
   Der hersker næppe nogen tvivl om, at selskaberne 
ikke foretager den manøvre for morskabs skyld. Luft-
fart er en global industri, og skal man overleve, må der 
gøres et eller andet.
   Umiddelbart inden Norwegian-piloterne gik i strejke 
havde SAS sine problemer, fordi man ikke havde ori-
enteret den del af personalet, som skulle overflyttes til 
'produktionsselskabet' Cimber Air, godt nok.
   SAS-stewardesserne nedlagde arbejdet, og i kølvan-
det på arbejdets genoptagelse skete den kedelige ting, 
at SAS så sig nødsaget til at suspendere 27 medarbej-
dere for det, som SAS betegnede som illoyal optræden. 
Pågældende 27 medarbejdere skulle ifølge SAS have 
generet deres kolleger og forsøgt at påtvinge dem at 
gå i strejke.
   Sagen endte da heldigvis med, at SAS annullerede 
suspenderingen og lod disse medarbejdere fortsætte i 
Cimber Air. Men det var ikke uden dramatik, idet Stand 
By News kunne oplyse, at samtlige 27 medarbejdere 
havde modtaget en e-mail fra ledelsen, hvor man både 
taler om, at 'nu lægger vi den historie bag os' og al-
ligevel gentagne gange i samme mail vader rundt i de 
fremførte beskyldninger.
   En professor i arbejdsret, som har læst de forskellige 
e-mails i sagen, rystede på hovedet og udtalte, at tek-
sterne ikke var specielt generende.
   Man kan forbavses over, at et selskab som SAS vil 
nedværdige sig til en sådan optræden i stedet for at 
erkende - i hvert fald over for sig selv - at der har været 
tale om en helt ekstraordinær situation, hvor medar-
bejderne har handlet i noget nær panik med nerverne 
hængende udenpå skjorten/skjorteblusen.
   At CEO'en, svenskeren Richard Gustafson kan agere 
på den måde, er én sag. Men at danske Flemming Jen-
sen (COO), der snart skal køre tog, kunne hænge med 
på vognen i stedet for at vejlede sin svenske chef, var 
skuffende. Hvordan skal det ikke komme til at gå for 
ham hos DSB, der er en følsom institution netop i rela-
tion til personalet?
   Mere turbulens i luften kan opstå omkring Ryanair's 
entre i Københavns Lufthavn. Men det selskab kommer 
til gengæld ikke med overraskelser.Ryanair har meldt 
klart ud, at 'vi forhandler ikke med fagforeninger', men 
kun med medarbejderne. At disse så går for 'slaveløn-
ninger', er beklageligt. Men det véd man - og folk, inkl. 
danskerne, rejser alligevel med det selskab. •

Turbulens i luften

Flemming Jensen, COO, SAS

Richard Gustafson, CEO, SAS

Tre dramaer: SAS, Norwegian og Ryanair.
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Kasper Gjedsted har levet sig godt ind i 
biludlejningsbranchen, hvor han stortries 

og nu har placeret AVIS i førerfeltet.
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AVIS-Kongen i Danmark, Kasper Gjedsted (40), betegnes 
som noget af et unikum, når det gælder at skabe sorte 
tal på bundlinjen i virksomheder, der i flere år har haft 
underskud i årsregnskaberne. Først gjorde han det i bil-
udlejningsselskabet Sixt, og nu har han præsteret samme 
kunststykke hos det nu mere end 50 år gamle AVIS Bilud-
lejning i Danmark.
   Da Kasper for en halv snes år siden blev ansat i den dan-
ske afdeling af Sixt, var det som salgs- og marketingchef. 
Men han havde tydeligvis ambitioner af mere end så, og 
da ejeren, Henrik Isaksen, en dag behøvede en ny admini-
strerende direktør, blev jobbet tilbudt Kasper.
   Regnskabstallene var på det tidspunkt blodrøde, så 
umiddelbart var det ingen let opgave at sætte sig til rette 
med. Omvendt kan det siges, at med de elendige tal var 
udfordringen det større og mere interessant.
   I årsrapporten skrev firmaets revisor lige ud, at selska-
bet var i umiddelbart behov af kapitaltilførsel for at kunne 
overleve!

Reddede Sixt fra lukning
Kasper startede med selv at lave en analyse af regnska-
berne og fandt hurtigt frem til de mest belastende om-
kostninger, som han skar godt og grundigt i.
   Allerede i den næste årsrapport, efter at Kasper havde 
sat sig i chefstolen, var der kraftig fremgang at spore, og 
efter endnu et år var de røde tal forvandlet til sorte. Inden 
Kasper for tre år siden forlod Sixt, havde firmaet fire år i 
træk haft overskud - under Kaspers ledelse!
   Da han sagde farvel til Sixt, havde han ikke noget an-

det job på hånden. Men han fandt, at han havde løst sin 
opgave og ville holde en pause, før han gik i gang med 
næste projekt.
   Med tilfredshed kunne han se tilbage på en periode, 
hvor Sixt som det eneste internationale biludlejningssel-
skab gennem flere år havde vist overskud. Da Kasper satte 
sig i stolen, var Sixt behæftet med en betydelig gæld og 
en negativ egenkapital, men i takt med de positive resul-
tater gennem de fire år fik Kasper høvlet gælden ned samt 
skabt en positiv egenkapital, hvilket reddede virksomhe-
den fra at gå nedenom og hjem.
   Imidlertid gik der ikke lang tid, før AVIS Biludlejning hev 
fat i Kasper. Avis i Skandinavien var på det tidspunkt ejet 
af en norsk handels- og investorgruppe, som havde planer 
om at afhænde de tre virksomheder i henholdsvis Norge, 
Sverige og Danmark til biludlejning-mastodontens euro-
pæiske holdingselskab i England; men en sten på vejen 
bestod i, at i Danmark - som det eneste af de tre skandi-
naviske lande - havde AVIS haft underskud på bundlinjen 
gennem de seneste fem år og hvert år endda med to-
cifrede millionbeløb!
   Nordmændene vidste naturligvis, at de røde tal i de 
danske regnskaber ville trække prisen mere nedad end op, 
når den samlede skandinaviske virksomhed skulle sælges. 
Derfor havde man et ønske om en forvandling af tallene, 
så regnskaberne udviste et positivt resultat i stedet for et 
negativt. Kort og godt ville man gerne have regnskabsre-
sultater som i epoken med legendariske Ivan Nadelmann 
ved roret, i hvilke år der konstant var sorte tal.
   De norske ejere havde hørt om, hvad der var sket hos 
Sixt, og at manden bag kovendingen i regnskaberne hos 
Henrik Isaksen efter sigende var ledig på markedet. Her-
efter blev daværende AVIS-chef i Danmark, Philip Schack, 
udskiftet med den unge Kasper Gjedsted, der endnu en 
gang levede op til forventningerne om at levere sorte tal 
på bundlinjen. Denne gang gennemførte han en turn-
around rent faktisk i løbet af kun et enkelt år, hvorefter 

Reddede Sixt fra konkurs
- og fik AVIS op i skyerne

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelbusiness.dk

Kasper Gjedsted (t.h.) ses med sin davæ-
rende bestyrelsesformand, nordmanden 
Dag André Johansen fra RAC Holding AS, 
mens nordmændene stadigvæk var ejere af 
AVIS Biludlejning i Skandinavien og til dels 
også i Island. Dag var ikke mindst tilfreds 
med Kaspers lynhurtige turnaround, der 
medvirkede til, at AVIS Corporate betalte 
DKK 600 mio. for det skandinaviske AVIS.

Den kun 40-årige Kasper Gjedsted 
har hos både Sixt og AVIS forvandlet 
blodrøde tal på bundlinjen til pæne 
overskud



6

nordmændene solgte til AVIS Corporate og scorede i om-
egnen af DKK 600 mio.!

SAS-problematikken
TRAVEL BUSINESS har spurgt Kasper, hvad der skjuler sig 
bag disse rekordhurtige og succesfulde turn-arounds, som 
han dokumentarisk har gennemført hos to biludlejnings-
selskaber med kun få års mellemrum - det ene selskab 
stort og med et verdenskendt, velrenommeret brand; det 
andet af en langt mindre størrelse.
   'Min medicin er meget enkel,' siger Kasper. 'Først og 
fremmest skal der være tale om en reel vare, som udstrå-
ler kvalitet, og som der er en tilpas stor efterspørgsel på. 
For et biludlejningsselskab skal kærnen - dvs. bilerne, som 
skal udlejes - være i orden, og derefter fjerner man enhver 
form for unødige ekstravagancer, så man står med det 
nøgne skelet, som man herefter må bygge op.'
   Kasper sammenligner situationen med SAS, og hvad der 
er sket hos SAS: 
   'Da jeg kom til AVIS, havde det selskab mange af de 
samme træk, som gjorde sig gældende hos SAS, og som 
gennem mange år har været årsag til de voldsomme un-
derskud. Der var for mange medarbejdere, der i kraft af 
deres lange ancienniteter havde opbygget en høj løn for-
uden et antal omkostningskrævende rettigheder. Desuden 
havde man en aldrende bilflåde at sammenligne med SAS' 
gamle DC9'ere etc., og man havde - ligeledes sammenlig-
nelig med SAS - for mange komplicerede processer. Der-
for omlagde jeg organisationen fra en enhed, der 'admini-
strerede', til en 'performance'-baseret organisation.
   I dag får de medarbejdere, der performer bedst, de 
højeste lønninger i modsætning til tidligere, hvor det var 
ancienniteten, der udgjorde forskellen mellem højt- og 
lavaflønnet personale. Totalt set har jeg i dag de samme 
lønomkostninger som før samtidigt med, at salget og ef-
fektiviteten er gået voldsomt i vejret, ligesom organisatio-
nen nu består af folk, som har et ønske om at performe 
hver eneste dag. Det giver en helt anden virksomhedskul-
tur og dermed også en anden stemning.
   I forbindelse med den ændring har mine medarbejdere 
fået nye og fantastiske produkter at arbejde med samt en 
træning i verdensklasse, hvor vi får undervisere fløjet ind 
fra både USA og UK. Disse faktorer, sammenholdt med et 
lønsystem, hvor langt de fleste medarbejdere kan holde 
en større månedsløn end, hvad de gjorde før, er forklarin-
gen på vor store stigning i salget.

   Kasper tilføjer, at hele idégrundlaget til succes ikke er 
hans eget. Han har læst økonomi på både Handelshøjsko-
le og Universitet, og i sine helt unge dage var han desuden 
ansat hos Pitzner Autoudlejning i Trommesalen, hvor den 
gamle Axel Pitzner var en fremragende læremester.
   'Desuden var jeg i et par år i første halvdel af 00'erne 
ansat hos Maersk Air, mens Finn Øelund var chef dér. En 
af de mange gode ting ved Finn var, at han respekterede 
og lyttede til os unge mennesker. Han gav sig altid tid 
til at tale seriøst om medarbejdernes idéer og til at dele 
ud af hans egne erfaringer. Det har måske været en del 
af inspirationen, da jeg hos AVIS/Budget oprettede en ta-
lentpool for virksomhedens unge talenter. Her drøfter vi 
bl.a. strategi for virksomheden og klæder talenterne på til 
på sigt at kunne overtage tungere poster i foretagendet.'

Biludlejen koncentreres
'Hvordan vurderer du biludlejningsbranchen i Danmark 
som helhed?'
   'Vi har en masse regler og afgifter, som vi kæmper mod. 
Men det er jo vort skattesystem, der er bygget op sådan, 
og det har politikerne indtil nu ikke været villige til at æn-
dre på. Når bilen er udset til at være en skattemæssig ind-
komstkilde, så gælder det selvsagt også udlejningsbiler, 
hvilket jo kan virke naturligt nok. Men problemet for os 
opstår, når vore nabolande, eksempelvis Tyskland og Sve-
rige, kan udleje store, gode biler til langt lavere priser end 
hos os.'
   Om branchen generelt siger Kasper: 
   'Udviklingen har gjort, at de mange mindre biludlej-
ningsfirmaer ikke eksisterer mere. Vi er kun tre store tilba-
ge plus et par mellemstore. De tre store er Europcar, AVIS 
og Hertz. Og i den udstrækning, branchen vokser, bliver 
det i første række disse tre, der tager 'gevinsten' hjem.
   Årsagen hertil er, at langt den overvejende del af om-
sætningen ved biludlejning kommer fra erhvervslivet, og 
enhver virksomhed har ved leje af bil brug for at kunne 
aflevere køretøjet på hvilket som helst sted i udlandet, hvis 
medarbejderen efter sine kundebesøg ønsker at tage flyet 
hjem, eller på anden måde har behov af fleksibilitet ved 
sin transport.'
   Når Europcar er så stort, som det er, skyldes det iføl-
ge Kasper primært to faktorer - dels at Poul Tvede på 
Europcar på dygtig vis har støvsuget markedet for mindre 
biludlejningsselskaber, som han har opkøbt; dels at han 
har en anden kundestruktur med bl.a. udlejning en masse 

AVIS Rent-a-Car blev stiftet af amerikaneren War-
ren E. Avis i 1946, der dengang startede med ud-
lejning af tre biler i Detroit Airport. Først i 1963 
dukkede firmaet op i Danmark, efter at den kø-
benhavnske forretningsmand Poul Georg Laursen 
havde besøgt USA og undertegnet en franchise-
aftale med AVIS.
   Udlejningen i København fandt sted fra et kon-
tor i 'Ambassadegaarden' på Dag Hammerskiölds 
Alle, hvor det hurtigt stod klart, at flertallet af 
kunder bestod af udenlandske forretningsfolk 
samt af folk fra Jylland. Derfor åbnedes kontor i 
Lufthavnen i Kastrup, og den idé viste sig at være 
helt rigtig.
   Andre biludlejningsselskaber, der kom til hen ad 

vejen, åbnede ligeledes kontor i Københavns Luft-
havn, og interessen var så voldsom, at lufthavns-
ledelsen bestemte sig for at begrænse antallet af 
skranker for biludlejning. Samtidigt øjnede Luft-
havnen en mulighed for at tjene gode penge på 
den business, og i 1982 udlyste man en licitation, 
så de interesserede selskaber kunne indkomme 
med sine bud.
   For AVIS Biludlejning kom det som et chok, at 
fire konkurrenter havde budt højere end AVIS, 
og at AVIS således blev udelukket fra lufthavnen, 
hvor man var branchens absolut største.

AVIS røg ud
Ivan Nadelmann, der i 1979 var blevet administre-

rende direktør for det danske AVIS Biludlejning, 
fik fat i nogle ledige værkstedslokaler på Ama-
ger Strandvej, umiddelbart vest for lufthavnen, 
hvor han indrettede 'location' for AVIS, og mel-
lem lufthavnen og Amager Landevej kørte røde 
minibusser i pendultrafik med kunderne. Kørslen 
blev oplyst til at tage to minutter - men i virkelig-
heden var køretiden til lufthavnen ca. tre minut-
ter! Transferkørslen blev navngivet AVIS Express 
Service.
   Lufthavnsledelsen var selv klar over, at frem-
gangsmetoden med licitation ikke var særlig 
smart, når man derved kunne holde landets fø-
rende biludlejningsselskab uden for. Men sket var 
sket, og først da fhv. finansminister Knud Heine-

AVIS i Danmark siden 1963
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sen var blevet chef for Københavns Lufthavn, kom 
AVIS på ny 'indenfor i varmen'. Det skete i 1987.
   I 2005 skilte Ivan sig af med den virksomhed, 
hvor han i studietiden (Handelshøjskolen) starte-
de med at vaske biler i weekend'erne for senere 
at rykke ind i regnskabsafdelingen, inden han i 
1979 overtog virksomheden med Klaus Riskær 
Pedersen som sleeping partner og sig selv som 
administrerende direktør.
   Da Klaus røg uklar med myndighederne og 
derfor måtte træde tilbage, blev hans aktiepost 
overtaget af Finn Harald Simonsen. Senere blev 
Finn købt ud af Ivan, der herefter sad på 90 pct. 
af virksomheden. De sidste 10 pct. blev fordelt 
på Ivans to nærmeste medarbejdere, Torben Otte 
Jørgensen henholdsvis John Christensen.
   I efteråret 2005 blev AVIS Biludlejning Denmark 
solgt til en sydafrikansk kapitalfond.
   Efter kommunismens sammenbrud i 1991 åbne-
de Ivan en polsk afdeling af AVIS med hovedkon-
tor i Warszawa. Den virksomhed, som han fortsat 

driver og ejer, er i dag det største biludlejnings-
firma i hele Øst-Europa.
   Desuden er han ejer af AVIS i Rusland, og ind-
til for tre år siden var han desuden indehaver af 
AVIS på Cuba. Regeringen i Havana forbød dog 
navnet AVIS, så Ivan kaldte i stedet virksomheden 
Rex Rent-a-Car.
   AVIS er i dag repræsenteret i 170 lande verden 
over med sammenlagt 5.000 udlejningskontorer. 
Den samlede flåde tæller til 400.000 biler. •

Ivan Nadelmann startede sin karriere i biludlejningsbran-
chen med at vaske biler hos AVIS. Senere blev han ejer af 
virksomheden - både i Danmark, Polen, Rusland og med 
50 pct. på Cuba.

til eksempelvis Postvæsenet, der ofte lejer flere hundrede 
biler i stedet for at købe.
   Europcar var for år tilbage ejet af familien Østergaard 
i Aarhus. I 00'erne var det ejet af nogle islændinge, men 
det ejerskab satte finanskrisen en brat stopper for, og i 
dag hedder ejeren Karsten Ree.
   På det danske marked har Hertz Biludlejning, overord-
net set, i flere år levet en noget tilbagetrukket tilværelse. 
I 80'erne var selskabet synligt i kraft af daværende salgs-
chef Villy Karup Rasmussen, men heller ikke dengang mar-
kerede direktionen sig over for branchen.
   AVIS har i Danmark 38 udlejningssteder med Køben-
havns Lufthavn som det ubetinget største. Af de 38 kon-
torer er syv ejet af franchise-partnere, mens de øvrige er 
corporate offices.
   'I fjor købte vi 5.000 nye biler,' fortæller Kasper. 'Vi har 
ikke forkærlighed for bestemte bilmærker generelt, men 
køber hos de importører, der kan give os de bedste til-
bud. Vi foretrækker selvklart kvalitetsbiler med godt sik-
kerheds- og komfortudstyr.
   Derudover har AVIS/Budget landets suverænt største 
flåde af el-biler. Vi indgik sidste år aftale om køb af 400 
Nissan Leaf el-biler. Det var den største enkeltordre i Nis-
san-fabrikkernes historie på den biltype. Den stigning i sal-
get af el-biler, som har været beskrevet i medierne, skyldes 
i første række ordren fra AVIS/Budget.'
   Kasper nævner videre, at AVIS/Budget i Danmark har 
flere end 700 Audier i flåden, hvortil kommer en del BMW 
og Mercedes.
   180 medarbejdere er ansatte hos AVIS/Budget i Dan-
mark.

Svag brancheforening
'Hvad består det overordnede problem for dansk bilud-
lejningsbranche i? Og gøres der noget for at løse proble-
merne?'
   'Det grundlæggende problem er, at der i Danmark ikke 
er tradition for at leje bil i samme grad som hos vore na-
boer, svenskerne og nordmændene.
   Selvom udlejningsbilen ofte er et langt billigere alter-
nativ til eksempelvis DSB, så har vi ikke formået at få det 
budskab tilstrækkeligt godt igennem til forbrugerne. Jeg 
håber, vi fremover i langt højere grad kan være et alter-
nativ hos den brede del af befolkningen, når det gælder 
transport.'
   'Er jeres brancheforening ikke stærk nok?'

   'Danske Biludlejere, som vor organisation hedder, er, 
set i forhold til store organisationer som Dansk Industri og 
andre, absolut ikke stærk. Men det er alligevel en vigtig 
organisation, idet vor branche totalt set er meget lille og 
derfor let bliver overhørt hos bl.a. politikere. Det er også 
en god organisation for de små biludlejere, der har en lige 
så stor stemme som de store, internationale selskaber.'
   'Når autoværkstederne reklamerer med 'gratis lånebil, 
mens vi reparerer din bil', er det så biler, værkstederne 
lejer hos et biludlejningsselskab, eller er disse 'lånebiler' en 
form for konkurrent til jeres branche?'
   'Lånebilerne lejer værkstederne desværre ikke hos bilud-
lejningsselskaberne, så på den måde kan man godt sige, 
at de er en konkurrent til vor branche. Og selvfølgelig fin-
des der ikke 'gratis lånebiler'. Disse biler betaler kunderne 
selv for. Det gør de via værkstedsregningen. Værksteder-
ne skal jo have sine penge hjem på en eller anden måde. 
Det siger sig selv.
   I Sverige og Norge er lånebilen oftest en del af forsik-
ringspolicen, og her kommer branchen og i særdeleshed 
AVIS ind i billedet, idet forsikringsselskaberne har en aftale 
med både os og andre om leje af biler til de formål. AVIS 
har dyrket det segment særdeles grundigt på det sven-
ske marked, og jeg forventer, at samme udvikling vil ske i 
Danmark om ikke ret mange år. Derved vil det reelle udlej-
ningsmarked blive tilsvarende større.' •

Kasper Gjedsted fyldte 40 år på årets første 
dag - og er dermed yngste topchef i den 
danske biludlejningsbranche.
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ATLANTIC AIRWAYS gik i juni 2014 på markedet med 
en ny strategi, der bl.a. indeholdt salg af flybilletter fra 
Færøerne til København og Billund til DKK 799 for en 
one/way ticket - og med den særlige restriktion, at 
disse billetter skulle bookes og betales mindst 60 dage 
før afrejse, ligesom der ikke kunne foretages ændring 
henholdsvis refundering. I mangt og meget var der så-
ledes tale om en parallel til luftfartsselskabernes tidli-
gere Apex-billetter.
   Atlantic Airways bruger dog ikke benævnelserne PEX 
henholdsvis APEX, men kalder sine billig-billetter for 
‘799’, og de sælges primært fra AA’s dertil kreerede 
Lavpriskalender. I tillæg introducerede AA i december 
en ny og forenklet prisstruktur, som består af et pro-
dukt med restriktioner, som kaldes ‘TIDLIG’, og et an-
det med fleksible regler, som hedder ‘ALTID’. Samtidigt 
er booking-dialogen på atlantic.fo forbedret.

20.000 solgte billetter
Ifølge Jørgen Holme, selskabets ny administrerende di-
rektør, er der i perioden siden salgsstarten medio juni til 
udgangen af 2014 solgt ‘flere end 20.000 billetter’, af 

Ny strategi hos Atlantic Airways:

Lavpris-billetter 
blev mega-succes
Det færøske luftfartsselskab solgte på mindre end et halvt år så mange 
som 20.000 billetter á DKK 799, selvom billetterne skulle bookes og 
betales mindst 60 dage før afgang.

hvilke de 3.000 er til rejser i sommeren 2015. Dermed 
er der tale om den største salgssucces i selskabets mere 
end 25-årige historie!
   Udover hovedruterne til Danmark opererer Atlantic 
Airways regionaltrafik med Færøerne som udgangs-
punkt. Den trafik kalder man NORD-ruterne, og de ru-
ter inkluderer Bergen, Reykjavík og Edinburgh.
   Med disse tre destinationer sigtes på det færøske er-
hvervsliv såvel som privatrejsende og tillige på turister. 
   Antallet af billig-billetter i den kategori er mere be-
grænset end på Danmarks-ruterne, og billetprisen ved 
tidlig booking ligger meget nær de DKK 1.000.
   Jørgen oplyser, at man er på udkig efter en egnet 
flytype til NORD-trafikken, men at man endnu ikke har 
låst sig fast på nogen bestemt, og indtil det sker, gør 
selskabet brug af et af sine tre Airbus A319-fly:
   ‘Ret beset er en Airbus for stor til vort NORD-program, 
men da vi alligevel har kapitalomkostningerne frem til 
september 2016, hvor pågældende lease udløber, har 
vi valgt den løsning,’ siger han. ‘Vi har naturligvis for-
søgt at komme ud af pågældende lease før tid, men 
det er ikke lykkedes. Til gengæld får vi så bedre tid til 

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelbusiness.dk

Atlantic Airways’ nye strategiplan er blevet 
godt modtaget af den færøske befolkning. 
Farverige informationsfoldere med oriente-
ring om regler og priser er blevet distribue-
ret til samtlige husstande og har medvirket 
til det rekordstore salg.
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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 

Bella_Sky_ann 245x340 travel people juni 2014.indd   1 11/06/14   13.07
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at analysere markedet og finde den flytype, vi fremover 
skal bruge som regionalfly - om vort forsøg med at ud-
bygge NORD-ruterne krones med held.’

PMI og BCN
Et tredje segment i Atlantic Airways’ virksomhed ud-
gøres af ‘sol-destinationerne’, der retter sig mod fæ-
ringer med trang til en traditionel ‘sol-og-bade-ferie’. 
For sommeren 2015 er valgt Mallorca og Barcelona som 
destinationer for sådan trafik; og som ‘forårs-destinati-
on’ flyves fra Færøerne til Sardinien, hvilken destination 
er fremkommet via en konkurrence på Facebook. Fæ-
ringerne blev opfordret af Atlantic Airways til at foreslå 
et rejsemål i forårsperioden, og blandt de mange ind-
komne svar var der stor opbakning til Sardinien:
   ‘Det var en interessant måde at udpege et rejsemål 
på,’ siger Jørgen, ‘så det er nok ikke sidste gang, vi gør 
det ad den vej.’

Back to home
Inden Jørgen Holme i november 2013 satte sig til rette 
i chefstolen hos Atlantic Airways, havde selskabet ind-
gået en charteraftale med den danske touroperatør At-
lantis Rejser på Frederiksberg angående en lang serie 
flyvninger fra København henholdsvis Billind til Egyp-
ten. Meningen var, at Atlantis i stor grad skulle beskæf-
tige det ene af de tre Airbus-fly, som Atlantic Airways 
disponerer.
   Imidlertid har de politiske uroligheder i Egypten forår-
saget afbrud i trafikken til Egypten, og aftalen med At-
lantis Rejser resulterer derfor i tab for Atlantic Airways 
og formindsket indkomst for Atlantis.
   ‘Fremover vil vi koncentrere os om at servicere den 
færøske befolkning foruden de udlændinge, der besø-
ger Færøerne,’ fastslår Jørgen.
   ‘Hovedvejen til og fra Færøerne vil også fremover 
være ruten Færøerne-København, sekundært Færø-
erne-Billund. Herudover skal vi forsøge at opretholde 
henholdsvis udbygge vort NORD-program til Bergen, 
Reykjavík og Edinburgh, og endelig skal vi glæde færin-
gerne med nogle attraktive soldestinationer, der - som 
nævnt - i 2015 bliver Mallorca og Barcelona.’

Forøget turisme
Det tredje A-319-fly var udlejet fuldt ud til islandske 
Wow Air i fire måneder over sidste sommer, hvor islæn-

En af dem, der er særdeles begejstret for 
Atlantic Airways’ succes, er turistchefen på 
Færøerne, Gudrid Højgaard. Hun har alle-
rede noteret en stigning i antallet af tilrej-
sende turister og tror på fortsat fremgang. 
På billedet ses hun sammen med Jørgen 
Holme, siden november 2013 administre-
rende direktør hos Atlantic Airways.

Vága Floghavn set fra landevejen mellem Sørvágur og Thorshavn. Bygningen (i midten) med det store, flade tag er 
den ny passagerterminal, mens den mindre bygning i billedets højre side udgør den tidligere terminal. I bygningen 
til venstre for den ny terminal findes lokaliteter til Postvæsen, speditører etc. I billedets midte, længst bag (airside), 
ses to af Atlantic Airways’ A319-fly.

Lufthavnen på Vágar ligger 49 kilometer fra hovedstaden Thorshavn. Indtil for en halv snes år siden skulle man sejle 
med færge fra Streymoy (Strømø) til Vágar (Vågø) for at komme fra hovedstad til lufthavn, men i dag er færgen 
afløst af en undersøisk tunnel, og turen til lufthavnen er mere end halveret - fra halvanden time til ca. 40 minutter.

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 

Bella_Sky_ann 245x340 travel people juni 2014.indd   1 11/06/14   13.07
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Atlantic Airways’ administrerende direktør 
gennem 18 år, Magni Arge, sendte fredag 
21. november - næsten på et års dagen for 
sin afskedigelse i selskabet - en lille hilsen til 
AA’s bestyrelsesformand, Niels Mortensen, i 
form af et interview med sig selv i den gen-
opstandne færøske avis ‘Dimmalætting’.
   Artiklen/interview’et med Magni var ho-
vedhistorien i pågældende udgave af  Dim-
malætting, hvor forsiderubrikken lød 'At-
lantsflog  vid skerdum veingjum' (‘Atlantic 
Airways på vej mod ingenting’). Det var AA’s 
ny strategi, som Magni gennemgik og kom-
menterede punkt for punkt. Han så ingen 
visioner i den.
   Iagttagere på Færøerne så artiklen ikke blot 
som en lille hævnaktion overfor Niels Mor-
tensen, men lige så meget som et tegn på, at 
den gennem årene særdeles PR-glade Magni 
var i behov af opmærksomhed.
   Magni har siden sin deroute fra Atlantic 
Airways arbejdet som medlem af diverse 
bestyrelser, og senest har han stiftet et eget 

anpartsselskab, der som formål har at handle 
med pantebreve, fast ejendom m.v. samt at 
yde rådgivning.

Døde og genopstod
Dimmalætting (på dansk: Morgengry) stifte-
des i 1878 og var i mange år en hæderkro-
net avis i den nordatlantiske øgruppe. Man 
kaldte den for ‘den lille Berlinger’, både på 
grund af dens anseelse og seriøsitet, og fordi 
den på den lokale, politiske scene havde en 
danskvenlig holdning.
   Omkring årtusindskiftet fik Dimmalætting 
betydelig konkurrence fra både konkurren-
ten Sosialurin såvel som fra de sociale medier 
på Nettet, og i 2013 måtte den lade livet.
   I efteråret 2014 genopstod Dimmalætting, 
dog kun som ugeavis.

Magni Arges vurdering af Atlantic Airways’ nye strategiplan 
blev bragt på forsiden af den ellers ærværdige avis Dimmalæt-
ting under rubrikken ‘Atlantic Airways på vej mod ingenting’.

Hilsen fra Magni Arge

Niels Mortensen og Jørgen Holme, besty-
relsesformand henholdsvis administreren-
de direktør hos Atlantic Airways, udtaler 
samstemmende, at årsrapporten for 2014, 
der forventes offentliggjort i det tidlige 
forår, vil vise et mindre overskud.

dingene brugte det til ferietrafik fra Island til Syd-Euro-
pa. Allerede nu er det aftalt, at AA også næste sommer 
flyver for WOW, omend det bliver mindre intensivt, 
fordi den ledige kapacitet formindskes, efter at AA ikke 
længere opererer Avro-fly, som i årevis udgjorde flåden 
i selskabet.
   Trods besværlighederne med at skaffe trafik til de to 
‘ekstra’ fly bekræfter både Jørgen og hans bestyrelses-
formand, Niels Mortensen, at Atlantic Airways kommer 

til at vise sorte tal på bundlinjen, når 2014-regnskabet 
præsenteres i løbet af marts:
   ‘Atlantic Airways har i det forløbne år haft i omegnen 
af 235.000 passagerer, hvilket er en stigning på fem 
procent, og det resultat er vi godt tilfredse med,’ no-
terer Jørgen.
   Han oplyser videre, at stigningen i passagertallet i 
stort omfang skyldes forøgelsen af antallet turister, der 
er ankommet med fly:
   ‘Dermed bidrager vi også til den del af systemet, der 
arbejder for en øget turisme,’ konstaterer Jørgen, der li-
geledes priser de opgraderede lufthavnsfaciliteter i den 
færøske lufthavn.  Herom siger han:
   ‘Lufthavnen på Vágar fungerer i dag på effektiv vis, 
hvilket - ikke mindst sammen med vor anvendelse af 
avanceret GPS Navigations-teknologi - medvirker til at 
højne regulariteten for vor del. AA er det eneste sel-
skab i Europa, der anvender denne teknologi, som kal-
des RNP AR 0,1. Gennem videreudvikling over forår og 
sommer lykkedes det yderligere at forbedre effekten 
via en kobling til Vagar-lufthavnens almindelige ILS-
system. Jeg må i den sammenhæng udtrykke min store 
respekt for det vigtige skridt, Atlantic Airways tog for 
få år siden, da man startede arbejdet med RNP-tekno-
logien, der er hovedårsag bag de kraftige forbedringer, 
vi i dag ser i regularitet og punktlighed. 
   I praksis betyder det, at alle AA’s tre Airbus-maskiner 
f.eks. kan flyve ind til lufthavnen på Vágar i meget lav 
højde og tilmed i dårlig sigtbarhed. Enhver færing ved, 
om nogen, betydningen heraf med de vejrforhold, vi 
ind imellem har heroppe.'
    Sammenfattende konstaterer Jørgen Holme, at fæ-
ringerne i dag har et velfungerende luftfartsselskab, 
der i høj grad imødekommer lokalbefolkningens behov, 
og idet lufthavnen på Vágar samtidigt ‘er fulgt med’, 
er grundlaget for kommunikation til og fra udlandet i 
topklasse. •
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REYKJAVIK

FÆRØERNE

EDINBURGH

BERGEN

BILLUND

AALBORG

KØBENHAVN

BARCELONA

PALMA DE MALLORCARuteprogram vinter 2014 og sommer 2015
RUTE   FLYTYPE  SOMMER  VINTER

KØBENHAVN  Airbus A319  3x daglig  2x daglig

BILLUND   Airbus A319  5x ugentlig  2x ugentlig

AALBORG   Airbus A319  2x ugentlig  via CPH

NORD   Airbus A319  2-4x ugentlig  2-4 x ugentlig

BARCELONA   Airbus A319  1x ugentlig

MALLORCA  Airbus A319  1x ugentlig

Atlantic Airways     Vagar Airport      FO-380 - Sørvágur      Faroe Islands      Tel: +298 34 10 00        www.atlantic.fo

Som en central del af vores nye rutenet og et bærende 
element i vores nye strategi, har vi allerede lanceret NORD.  
NORD er udvikling og opbygning af et regionalt rutenet, 
der vil servicere det fæørske erhvervsliv, befolkning og turister 
med frekvente afgange til vores nabolande Island, Norge 
og UK. Ud over NORD, flyver vi også flere daglige afgange 
året rundt mellen Færøerne og Danmark og om sommeren 
også til Barcelona og Mallorca i Spanien.



14

Nyt kommunikationsbureau hjælper mindre hoteller med at få 
nyhederne bragt ind i avisspalterne.

ANETTE PRICE, gennem mange år velkendt i hotelbran-
chen som Anette Larsen, har etableret kommunikations-
bureauet ‘Price Kommunikation’ med sigte på hotel- og 
restaurantbranchen. Baggrunden for starten af det nye 
kommunikationsbureau er den rivende udvikling, som 
servicefagene har været genstand for gennem de senere 
år, og den interesse, som de største aktører har vakt hos 
medierne og således også hos offentligheden.
   Anette konstaterer, at de store spillere i branchen na-
turligt nok har givet anledning til de største rubrikker hos 
massemedia, men tilføjer, at også mindre virksomheder 
ofte indeholder en god historie, som dog kun sjældent 
kommer op til overfladen, og det er ikke mindst på det 
punkt, hendes relativt nye PR-bureau ser sit fremtidige 
virke:
   ‘Behovet er naturligt nok steget i takt med udviklin-

Anette Price
tilbyder PR-service

gen,’ forklarer Anette, der samtidigt fortæller, at beslut-
ningen om at blive selvstændig er kommet i to tempi: 
‘Da jeg for to år siden stoppede hos Scandic, var det 
i første omgang for at bestride en stilling som or-
ganisationschef på Dragsholm Slot og de to Brdr. 
Price-restauranter i henholdsvis Tivoli og i Rosen-
borggade ved Nørreport Station. På det tidspunkt 
ønskede jeg at tage udfordringen op i en mindre 
virksomhed og medvirke til opbygning af deres 
organisation. Det var et spændende og lærerigt 
år. Og det var i den periode, jeg mærkede en 
stadig større trang til at starte min egen virk-
somhed.’

Tidsmangel til PR
‘Gennem min mangeårige karriere har jeg talt 
med og mødt mange virksomhedsledere in-
den for hotel og restaurant, med hvem jeg har 
drøftet de udfordringer, de har med at finde 
overskud og ressourcer til at arbejde med pres-
se og kommunikation. Og jeg har kunnet for-
nemme, at der var et behov i branchen for en 
kommunikationsvirksomhed, der kender faget 
indefra, og som dermed har forståelse for, 
hvor svært det kan være i dagligdagen også at 
finde tid til at forestå den eksterne kommuni-
kation,’ fortæller Anette til TRAVEL BUSINESS. 
‘Så alt i alt kan man vel sige, at lysten til at blive 
selvstændig kom ganske naturligt, efterhånden 
som jeg kunne se, at der var et behov og ikke 
mindst en ledig platform at indtage.’
    ‘Finder du, at hoteller og restauranter indehol-
der nyheder og historier, som pågældende firmaer blot 
ikke får ud til pressen, enten fordi de ikke har tid, el-
ler de mangler faglig indsigt og kapacitet til sådanne 
opgaver?’
   ‘Der er masser af nyheder og historier i vor bran-
che, som medierne har og bør have interesse i at 
publicere. Samtidigt hermed er branchen et af de 
hurtigst voksende erhverv i Danmark og således 
også generator af tusindvis af job til danskerne. 
Publikationen ‘Dansk Erhverv’s Perspektiv fra 2014 
konkluderer bl.a., at de private serviceerhverv er de 
største skabere af job i nyere tid. Og tallene i DE’s 
publikation taler da også sit tydelige sprog: I 2013 
lå over 70 pct. af den private beskæftigelse hos ser-
viceerhvervene - en stigning på 25 procentpoint siden 
1966, hvor kun 46 pct. af den private beskæftigelse ud-
gjordes af servicefag. Den udvikling hænger selvfølgelig 
sammen med, at såvel den tunge industri som landbru-

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelbusiness.dk

Sin virksomhed driver Anette Price fra kon-
tor i hjemmet i Gentofte.
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get i dag ikke beskæftiger så mange menne-
sker som tidligere, men uanset baggrunden er 
servicefagene altså kommet i top.’
   ‘Så ja, historier og nyheder omkring hotel 
og restaurant bør derfor naturligt nok være 
af interesse for medierne. Men uanset, at det 
kan være tids- og ressourcekrævende, ligger 
der alligevel en større udfordring hos virk-
somhederne selv i at få bragt de mange re-
levante historier og nyheder ud til pressen.’

Opmærksomhed omkring 
mindre hoteller
Anette Price siger videre:
   ‘At drive hotel og restaurant i dagens 
Danmark er forbundet med betydelige 

indsatser, og ledelsen i hver enkel 
virksomhed bliver ofte opslugt af 
den daglige drift og de mange op-
gaver, der skal løses for at kunne 
præstere den bedst tænkelige 

service overfor gæsterne for-
uden kravene om, at medar-
bejderne bliver informeret 
og motiveret i dagligda-
gen. At få sendt nyheder 

af sted til pressen, er af den 
årsag måske ikke altid det, 

virksomhederne får gjort mest 
ud af i en ofte meget travl og 
hektisk hverdag.’

   Om hvorvidt opmærksomheden 
omkring den stærke hotelkoncentra-

tion i specielt København har styrket in-
teressen for PR hos mindre hoteller, mener 

Anette, at nyheder og historier om de store 
kæder også er medvirkende til at skabe in-
teresse for PR hos de mindre virksomheder 
i branchen:
   ‘I øvrigt synes jeg, at det er vigtigt, at 

de historier, der publiceres i pressen, også 
repræsenterer de mindre virksomheder, så 
læserne får et så nuanceret billede som mu-
ligt af branchen som helhed.’
   ‘Finder du, at PR-branchen har lettere vil-
kår i dag end tidligere, fordi medierne på 
grund af tidens besparelser er mere villige 
til at acceptere optagelse af materiale, som 
redaktionerne får stillet gratis til rådighed?’
   ‘Vi véd jo alle sammen, at udviklingen 

Anette Price har efter næsten 20 år i ho-
telbranchen, heraf merparten hos Scandic 
Hotels, etableret sig med eget kommunika-
tionsbureau, der tilbyder udførelse af PR-
opgaver, herunder medierådgivning etc., til 
hotel- og restaurantbranchen.
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i medieverdenen går ekstremt stærkt, og mange print-
medier rammes af digitaliseringen og nedgang i oplag.’ 
Hvilket bl.a. har resulteret i, at mange medier i stor ud-
strækning er overgået til brug af freelance-journalister på 
bekostning af den faste medarbejderstab. Parallelt her-
med er mængden – paradoksalt nok, må man fristes til 
at sige – af nyheder fra hele verden nærmest eksploderet 
gennem de senere år. Nok bliver der dagligt produceret 
meget nyhedsstof, men det sker af et færre antal penne 
og hænder end tidligere. Konsekvensen bliver i stigende 
grad, at der ofte ikke er tid til den mere dybdeborende 
journalistiske historie, hvor skribenten har og tid til at ve-
rificere kilder, baggrund etc.
   Resultatet heraf bliver desværre, at der fremkommer 
historier og nyheder med et tyndt indhold, mens der bli-
ver mindre fokus på de mere arbejdskrævende artikler 
med dybde og substans.
   Med dette i mente kan jeg mærke, at det for både 
kommunikationsvirksomhederne og vore kunder bliver 
sværere at få ’den rigtige historie’ bragt i medierne, der 
oftest ikke har tidsmæssigt overskud til at interessere sig 
for mindre virksomheder. Der er her tale om en udfor-
dring, som vi kommunikationsfolk ser på med stor alvor, 
men som også skærper os i at blive skarpere og mere 

målrettet i vort arbejde med at ’sælge’ en nyhed eller 
historie til et givet medie.’
   ’Spiller det en rolle for dig, at du med dit ægteskab 
med James er kommet tættere på restaurationsbran-
chen – og måske har lettere at komme frem med navnet 
Price end med Larsen?’
   ’Jeg har levet godt med navnet Larsen i de mere end 20 
år, jeg har arbejdet med hotel og restaurant, og jeg op-
nåede da også at skabe mig et navn særligt blandt me-
dierne i den branche. Men da jeg for nu to år siden tog 
navnet Price og efterfølgende skulle stifte min egen virk-
somhed , faldt det helt naturligt for mig at anvende mit 
nye familienavn i forbindelse med virksomhedens navn.
   James og jeg er jo så heldige, at vi har mange fælles 
referencer i vort daglige virke, og tillige har navnet Price 
gennem de senere år fået en høj kendskabsgrad, når det 
handler om god og velsmagende mad tilberedt af de 
bedste råvarer – og dette meget positive omdømme i 
tillæg til kendskabsgraden er da uden tvivl medvirkende 
til, at min virksomhed drager fordel heraf.’

Sociale medier
’Tillægger du værdien af omtale i de sociale medier som 
værende lige så høj som omtale i de traditionelle me-
dier?’
   ’De sociale medier spiller bestemt en vigtig rolle i mit 
daglige arbejde, og jeg betegner dem, som også andre 
kommunikationsrådgivere gør, som en ufravigelig faktor, 
når nyheder og artikler skal publiceres. Især er de vel-
egnet i virksomheders daglige og direkte kontakt med 
kunder og gæster.’
   ’Dog vil jeg understrege,’ siger Anette videre, ’at det 
trykte medie ifølge min opfattelse stadigvæk har sin 
fulde berettigelse. Heldigvis er der fortsat mange men-
nesker, der nyder og sætter pris på at have det trykte 
blad, specielt magasiner, i sin hånd. Jeg tror, vi i fremti-
den skal forvente at se færre printmagasiner af gængs 
karakter, men til gengæld får markedet utvivlsomt flere 
specialmagasiner. Se blot på det store antal livsstil-, 
mode- og madmagasiner, der finder vej til butikkernes 
hylder i disse år.
   Omvendt skal vi selvsagt være stærkt opmærksomme 
på, at for hver ny generation, der tilkommer, falder an-
tallet af printmedier. De unge i dag opdrages til at læse 
på tablets, andre elektroniske platforme etc. lige meget, 
om det er nyheder eller længere reportager, og på den 
lange bane må man nok indstille sig på, at printmediet 
bliver fortid, mens de digitale medier tager over.’ •

Hotel og restaurant står højt på både Anet-
tes og gemalen James' gebetliste og smit-
ter selvsagt af på de hjemlige gøremål.

Anette (50) og James (56) har kendt hver-
andre 'i nogle få år' og blev viet i Trinita-
tis-kirken i København den første lørdag 
i december 2012. Siden har parret boet i 
Gentofte med Gentofte Sø i baghaven.
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Sørupvej 26 · 4100 Ringsted
Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk

Lad op på charmerende herregård med afslappet atmosfære

102 VÆRELSER & RESTAURANT
102 dobbeltværelser alle med bad, tv og gratis WIFI.

Hovedbygningen rummer den hyggelige restaurant som består af flere rum.
Herfra er der en flot udsigt over sø og voldgrav.

KONFERENCER (Vi har statens konferenceaftale)
16 lyse konferencelokaler med plads til op til 450 personer.
Priser fra kr. 1.645,- for 1 konferencedøgn i enkeltværelse.

Dagmøde fra kr. 575,-

SELSKABER (min 20 voksne)
8 selskabslokaler med plads til fra 20 til 400 i et lokale.

Helaftensarrangement fra kr. 855,- Natmad 78,-

FERIETILBUD Foråret 2015
VINTERFERIE: Gælder fra 6. til 25. februar

PÅSKEFERIE: Gælder fra 25. marts til 12. april
Kr. HIMMELFART og PINSEFERIE fra 30. april til 18. maj

MINIFERIE
2 x overnatning, 2 x stort morgenbord,

2 x dagens menu 3 retter eller buffet efter køkkenchefens valg
kr. 995,- pr. person i dobbeltværelse.

Tillæg lørdag nat kr. 140,- per person.
Enkeltværelsestillæg 195,- per nat.

Børn: Under 15 år halv pris i egen seng på forældres værelse.
Børn: Under 6 år overnatter gratis i forældres seng, vi har børnemenuer.

WEEKENDOPHOLD HELE ÅRET
Ankomst fredag eller lørdag

Eftermiddagskaffe med kage, Velkomstdrink
Dagens menu 3 retter eller buffet efter køkkenchefens valg.

Vi griller på terrassen når vejret tillader
Overnatning i dobbeltværelse og Stor morgenbuffet

Pris per person i dobbeltværelse kr. 895,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 250,-

AKTIVITETER
Saltvandspool og sauna. Billard, air hockey, bordfodbold og dart.

Parken, haverne, og de 700 tdr. land giver gode muligheder for gå og løbeture.
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LOLLAND-FALSTER AIRPORT, der ejes af de to kommu-
ner på Lolland-Falster, Lolland Kommune henholdsvis 
Guldborgsund Kommune, er en brik i spillet omkring det 
store tunnelprojekt, der skal binde Lolland og Femern 
sammen. Også andre erhvervsaktiviteter på Sydhavs-
øerne ser frem mod tunnelprojektet.
   De to kommuner forventer en opblomstring af lufthav-
nen, idet man tror, at de store entreprenørvirksomheder, 
der skal stå for tunnelbyggeriet, vil gøre brug af den lille 
lufthavn, der blev anlagt i 1965 på et mindre græsareal 
tilhørende et af Lollands mange godser.
   Interessen for trafik på mini-lufthavnen gjorde, at de 
lokale kommuner, der stod som ejere af den, i 1973 be-

Lolland-Falster Airport 
forbereder sig på mere trafik

Tunnelprojektet mellem Lolland og Femern forventes at smitte af 
på mange erhvervs-aktiviteter på Lolland-Falster.

sluttede at investere i en 1.200 meter lang, asfalteret 
runway til beflyvning døgnet rundt. Efter kommune-
sammenlægningen i 2007 overgik ejerskabet til Lolland 
Kommune og Guldborgsund Kommune, og sådan er 
ejerforholdet fortsat.
   Flyvepladsleder Bøje Hansen oplyser, at lufthavnen i 
fjor havde 5.600 operationer, og det antal forventes at 
gå kraftigt i vejret, så snart tunnelbyggeriet kommer i 
gang:
   ’Det bliver nok ikke bare antallet operationer, der sti-
ger, men frem for alt tror vi, at vi får mere trafik af de lidt 
større fly,’ siger Bøje. ’Vi kan tage fly ned, både propelfly 
og jet, med op til 100 passagerer, og såfremt der sker 

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelbusiness.dk

Bogmester Holger Schou Rasmussen foto-
graferet på landingsbanen (09-27). Ved et 
dokumenteret behov for udvidelse vil de to 
ejerkommuner være lydhøre for et sådant 
ønske, afslørede borgmesteren.
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De to ejere af Lolland-Falster Airport er 
Lolland Kommune og Guldborgsund Kom-
mune, hvis respektive borgmestre, Holger 
Schou Rasmussen og John Brædder, har 
gjort sig klar for take-off.

en seriøs udvikling af trafikken, er lufthavnens bestyrelse 
villig til at se på eventuelle udvidelses-muligheder.’

Helikopter
Nærmest for står et projekt med udskiftning af tank-
anlægget. Lolland Kommune har for nylig bevilget DKK 
150.000 til indkøb af en ny tank, hvorimod Guldborg-
sund Kommune har indtaget en reserveret holdning på 
grund af økonomisk stramning i det offentlige budget.
   ’Vi tror på en løsning, hvor Guldborgsund Kommune 
betaler sin del af udgifterne,’ siger Bøje Hansen. ’Og ind-
til brikkerne falder på plads ovre på Falster, lægger Lol-
land Kommune pengene ud.’
   Et flyforetagende i Esbjerg har meddelt, at så snart 
tunnelbyggeriet går i gang, placerer man en helikopter i 
Lolland-Falster Airport. 
   Derudover bruges lufthavnen af både den lokale svæ-
veflyveklub samt af en motorflyveklub såvel som af en 
faldskærmsklub.
   Lufthavnens faciliteter stilles desuden til rådighed for 
særlige arrangementer, eksempelvis Legal Streetrace, 
som afholdes tre til fire gange om året, og som giver 
mulighed for at køre race under kontrollerede former.
   Tilbage i 1980’erne var den daværende direktør i GT 
Ruten (Gedser-Rostock), Tom Bringsværd, så begejstret 
for den lille lufthavn i Holeby, at han lod særlige gæster 
til rederiet transportere i fly fra Roskilde Lufthavn i Tune 
til lufthavnen i Holeby, hvorfra den endelige transport til 
Gedser foregik i limousine. •

Borgmester Holger Schou Rasmussen og 
flyvepladsleder Bøje Hansen taler om den 
forventede stigning i trafikken og om mu-
ligheden for baneforlængelse. 
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’HVAD ER NOGLE af de væsentligste begivenheder, der 
set med dine øjne står på agendaen i 2015?’
   Spørgsmålet stilles af Knud Meldgaard, redaktør af 
Øresunds-Magasinet, til Michael Svane, direktør for 
Dansk Industri’s transport-sektion.
   ’To ting,’ svarer Michael. ’Det ene er Folketingsvalget, 
hvor vi må forudse et gamechance, altså et ønske fra Blå 
Blok om en anden prioritering af, hvordan vi f. eks. bru-
ger vore penge på infrastrukturen. Og den anden store 
beslutning i 2015 bliver, forhåbentligt, en vedtagelse af 
Anlægsloven angående Femern-tunnelen, der jo er det 
største infrastrukturprojekt ’i mands minde’.
   ’Det er den almindelige opfattelse blandt eksperterne, 
at der, når vi har fået tyskerne på plads, ’kan skrives med 
blæk’ i foråret, så spaden kan stikkes i jorden i septem-
ber 2015.
   ’Er der nogen risiko for, at nogen stiller sig i vejen med 
en slæde?’
   ’Kun hvis et folketingsvalg ikke er afklaret, kan der 
blive tale om en vis forsinkelse, idet et folketingsvalg er 
ensbetydende med, at lovforslaget falder bort og skal 
genfremsættes af en ny regering. Men i det store billede 
er den situation blot en detalje, og jeg ser med forvent-
ning og glæde frem til et enigt Folketing, der bakker op 
om Anlægsloven,’ siger Michael.
  ’Men en tunnel alene gør det ikke. At skabe en euro-
pæisk, velfungerende transportkorridor ned gennem 
Europa kræver også ændringer, udbygninger, signalsy-
stemer og meget andet, før Danmark kan få det fulde 
udbytte af forbindelsen – og Togfonden er bare en del 
af den problematik, der endnu ikke er faldet helt i hak.’

Kvalitetsløft til DSB
’Er der grund til at være nervøs?’
   ’Det er klart, det er bekymrende, når man har fastlagt 
finansieringen på en bestemt udvikling af oliepriserne, 
og virkeligheden så bliver en helt anden. Så kan man 
selvsagt komme i problemer. Men det er ikke det samme 
som at sige, at de partier, der står bag Togfonden, ikke 
vil stå fast på finansieringen, og DI er stærk tilhænger af 
Togfonden, incl. Time-modellen og elektrificeringen af 
vore banenet,’ understreger Michael og tilføjer:
   ’ … at toget skal være rygraden i den kollektive trafik, 
ligesom der skal gennemføres et kvalitetsløft af karat af 
vore jernbanenet, er sikkert og vist – men samtidigt skal 
vi huske på, at Togfonden, i sig selv, ikke indeholder ét 
eneste ’futtog’.
   Michael påpeger den uheldige omstændighed, at 
’smartensbarnet’ IC4-togene i betydelig grad er medvir-
kende til, at Danmark ikke har en stærk, politisk plan på 
jernbaneområdet – en plan, der må betragtes som tvin-
gende nødvendig, når – ikke hvis! – vi skal implementere 
det danske jernbanenet i det europæiske.
   ’Mangler vi planlægning eller lige frem visioner?’
   ’DI er i besiddelse af en vision om den grænseoverskri-
dende infrastruktur, både når vi taler vejforbindelser og 

Nytårsbetragtninger ved Michael 
Svane, direktør for Dansk Industri’s 
transport-sektion.

Femern-tunnelen og Togfonden er
Michael Svane’s mærkesager

Knud Meldgaard, redaktør 
af Øresunds-Magasinet, har 
spurgt Michael Svane, direk-
tør for Transport-sektionen i 
Dansk Industri, om dennes for-
ventninger til året 2015.

anden infrastruktur, luftfart m. m. Nok er der yderligere 
behov for at tænke på tværs af landegrænser, og jeg 
har, sammen med mine nordiske kolleger, tilskrevet de 
nordiske transportministre med krav om en strategi, der 
forbinder infrastrukturen mellem landene, hvilket ikke 
mindst erhvervslivet vil have økonomisk nytte af,’ siger 
DI-direktøren.

Respekt
Michael fremhæver, at han har stor respekt for de po-
litikere, der beskæftiger sig med de aktuelle infrastruk-
tur-anliggender, men tilføjer, at de fleste af disse par-
lamentarikere primært arbejder i nationale interesser, 
mens det er en nødvendighed, at det politiske system 
erkender og indser, at vi, som medlem af EU og som en 
åben handelsnation med en åben økonomi, også tæn-
ker i europæiske interesser, hvor Danmark gunstigt kan 
opfylde sin rolle som bindeleddet mellem Skandinavien 
og resten af Europa:
   ’Danmark har den bedst mulige internationale tilgæn-
gelighed, både mod nord og syd,’ påpeger han.
   Kritiske røster gør ofte gældende, at Danmark risikerer 
blot at blive et ’gennemkørselsland’, men hertil anfører 
Michael Svane:
   ’Jeg synes, helt grundlæggende, at det er nødvendigt, 
ikke kun for danske politikere, men også erhvervsorgani-
sationerne, at have et perspektiv og en vision, der ræk-
ker længere end til nabohækken. Vi kan konstatere, at 
danske virksomheder i stigende grad opsøger fjernere
markeder: Sydamerika, Afrika, Asien, osv., og den udvik-
ling kan vi kun få del i, hvis vi bevidst satser på at have en 
infrastruktur og tilgængelighed lige ud over den lokale 
plovfure.’ •

Michael Svane, direktør for transportsektionen hos Dansk Indu-
stri, ser frem til vedtagelsen af Anlægsloven for Femern-tunnelen 
samt til færdiggørelsen af Togfonden.

Af Knud Meldgaard 
knud@travelbusiness.dk
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Hård uge?
Forkæl dig selv med ren afslapning i
naturskønne omgivelser på Lolland.

Din guide til 
naturlige oplevelser
Scan koden eller
hent app’en i App Store
eller Google Play 
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 fik mere trafik
Øresundsbroen 

Det økonomiske resultat blev 
tilsvarende forbedret.

FOR FØRSTE GANG siden 2009 oplevede Øresundsbro-
en i 2014 en stigning i den samlede vejtrafik, og resulta-
tet før værdiregulering udgjorde som følge af stigningen 
i trafikken DKK 783 mio., en forbedring på DKK 186 
mio. i forhold til året før.
  Vejtrafikken på Øresundsbroen steg med 3,4 pct., hvil-
ket er den største trafikstigning i seks år, også når der 
ses bort fra effekten af strejken i juni 2014.
  Udviklingen skyldes primært fritidstrafikken med Bro-
Pas, der er steget med 7,6 pct. i perioden.
  I løbet af efteråret er den tilbagegang, der har præget
pendlertrafikken de seneste år, blevet efterfulgt af en 
udvikling med øget pendling.

Hovedposter 2013 og 2014 (DKK mio.):

2014 2013 Udvikling

Indtægter vej 1.211 1.143 68

Indtægter jernbane 490 495 -5

Øvrige indtægter 21 22 -1

Indtægter i alt 1.722 1.660 62

Driftsomkostninger -284 -291 7 

Afskrivninger -271 -270 -1

Resultat  
af primær drift

1.167 1.099 68

Finansielle poster -384 -502 118

Resultat før  
værdireguleringer

783 597 186

Værdiregulering, 
dagsværdieffekt, 
netto*

-849 1.356

Værdiregulering, 
valutakurseffekt, 
netto*

178 125 

Årets resultat 112 2.078

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver 
og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdire-
guleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale 
sin gæld, betones i Årsrapporten.
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  Fragttrafikken fortsætter med at stige, dog i mindre 
grad end tidligere. Øresundsbroens andel af lastbilstrafik 
over Øresund i fjor udgjorde således 53 pct.

Mere fritidstrafik
'Vi arbejder intensivt med at gøre det lettere for folk at 
tage over Broen i fritiden, og det har vi, synes vi selv, 
haft god succes med. Vi ser først og fremmest, at det er 
de store, traditionelle attraktioner, som lokker folk over 
Sundet,' siger Caroline Ullman-Hammer, administreren-
de direktør for Øresundsbro Konsortiet.
  Hos danske politikere hersker dog en vis skuffelse over
langsommeligheden i integrationen mellem København-
regionen og Skåne. Flere politikere mener, at prisen for 
at komme over Sundet er så høj, at den virker som en 
hæmsko, og det har været nævnt, at en effektiv nedsæt-
telse af brotaksterne tilsyneladende møder på modstand 
fra svensk side.

Regnskab
Vejindtægterne steg i fjor til DKK 1.211 mio., hvilket er 
en øgning på DKK 68 mio. sammenlignet med 2013.
  Indtægterne fra det danske henholdsvis svenske jernba-
neselskab, som er et fast beløb, faldt nogle procentpoint 

på grund af justering af indeksreguleringen. Derudover 
reguleres beløbet i takt med prisudviklingen.
   Driftsresultatet før renter viste et overskud på DKK 
1.167 mio., hvilket er en forbedring med DKK 68 mio.
   Renteudgifterne faldt med DKK 118 mio. til DKK 384 
mio. Det skyldes primært det generelt lavere renteni-
veau, men også en mindre nettogæld samt faldende 
inflation har bidraget positivt til udviklingen. Den rente-
bærende nettogæld faldt med DKK 1.611 mio.
   Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering 
blev DKK 783 mio., hvilket er en forbedring på DKK 186 
mio. •

Vejtrafikken på Øresundsbroen 2013 og 2014:

Trafik pr. dag
2014

Trafik pr. dag
2013*

Udvikling
trafik

Markedsandel
2014** 

Markedsandel
2013**

Kontant 3.712 3.684 0,8 %

BroPas 5.382 5.003 7,6 %

Pendler 5.818 5.879 - 1,0 %

Business 2.758 2.557 7,9 %

Personbiler totalt* 17.671 17.122 3,4 % 82,0 % 81,3%

Lastbiler 1.155 1.102 4,8 % 53,1 % 53,4%

Busser 138 113 22,6 % 72,0 % 64,9%

Total 18.964 18.337 3,4 % 79,4 % 78,7%

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.
** Markedsandelene gælder perioden januar-november.

'Vi arbejder energisk på at øge antallet 
af fritidsrejsende,' siger Caroline Ullman-
Hammer, administrerende direktør hos 
Øresundsbro Konsortiet.

• Øresundsbroen er 16 km. lang og består af en bro,  
en tunnel og den kunstige ø Peberholm.

• Hver dag kører 19.000 køretøjer over Øresundsbroen.

• 330.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.

• Øresundsbroen drives af Øresundsbro Konsortiet.
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IVÆRKSÆTTER-firmaet Norwell i Faaborg har siden 
etableringen i 2007 specialiseret sig i udendørs fitness-
redskaber og skal nu forsyne 15 krydstogtsskibe fra re-
deriet Princess Cruises i USA med sine produkter.
   Største kundegruppe har indtil nu været hoteller, 
men også flere lufthavne samt mange kommuner såvel 
som private virksomheder findes på kundelisten.
   Bag Norwell står ægteparret Charlotte og Lars Bark-
holt, der med stor glæde konstaterer, at de med suc-
ces er kommet ind på både det amerikanske og det 
kinesiske marked:
   'Selvom der stadigvæk findes et betydeligt poten-

Krydstogtsskibe 
med dansk Outdoor Fitness

Norwell på Fyn, specialist på udvikling af fitness-aktiviteter, er 
storleverandør til kommuner i mange lande samt til private virksomheder, 
herunder hoteller og nu også krydstogtsrederier.

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelbusiness.dk

tiale for vore redskaber i Danmark, så er det jo klart, 
at vi når langt større modtager-grupper i både Kina og 
USA,' siger Lars, der fik idéen til at sælge fitness-ud-
styr, mens han tidligere arbejdede i legetøjsindustrien. 
Hans hustru er marketing-uddannet, så tingene hæn-
ger godt sammen for det unge ægtepar, der fornylig 
åbnede salgskontor i USA, mens man i Kina har knyttet 
kontakt til en agent.
   'Outdoor Fitness er som en bølge, der har fået godt 
fat i danskerne, og som nu også mærkes i flere andre 
lande,' noterer Lars med tilfredshed. Ikke mindst hæf-
ter han sig ved, at de udendørs fitness-aktiviteter er Diverse udendørs fitness-redskaber fra 

Norwell's program.
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blevet 'in' i de koldere egne som Grønland, Island og 
Færøerne:
   'Allerede i 2011 solgte vi en serie fitness-redskaber til 
Qeqqata Kommune, der bl.a. omfatter Sisimiut, Grøn-
lands næststørste by, hvor kommunen lod dem opstille 
omkring en lille sø,' fortæller han.
   Området med de danskproducerede fitness-aktivite-
ter blev dengang indviet af kommunens borgmester,  
Hermann Berthelsen, under stor bevågenhed af elever 
og lærere fra de lokale skoler såvel som fra andre in-
stitutioner m.v.
   Else Finne, projektmedarbejder i kommunens fritids-
afdeling, siger i dag til TRAVEL BUSINESS, at udendørs 
fitness ikke blot fortsat er et populært aktivitetsom-
råde i Sisimiut, men at interessen herfor har været sti-
gende siden 'premieren' i 2011, og at det billede fort-
sat er gældende.
   Også færøske og islandske kommuner har erhvervet 
fitness-aktiviteter fra Norwell i Faaborg, der ligeledes 
eksporterer til lande som Norge og Sverige samt til 
Tyskland, Holland, England, Frankrig og Spanien.
   En af kunderne i det spanske område er Kuoni's 
sportsresort Playitas på kanarieøen Fuerteventura. 
Playitas er for nylig blevet udbudt til salg i lighed med 
Kuonis worldwide rejseaktiviteter.

Udvikling
Charlotte og Lars Barkholt er sig bevidste om, at de 
ikke er ene om at sælge fitness-rekvisitter, og at den 
succes, deres firma indtil nu har været omgærdet af, Populær Outdoor Fitness-park i Sisimiut i 

Grønland. (Foto: Qeqqata Kommunia)

Charlotte og Lars Barkholt - iværksætter-
par med succes.

ikke nødvendigvis opnår Lego-rekord. Derfor gør de 
meget ud af hele tiden at forny deres produkter:
   'De fleste af vore produkter bygger på egne idéer, 
som vi har fået designere til at 'sætte i ramme', så de 
udover at være funktionelle opnår et professionelt 
look,' oplyser Lars.
   I øjeblikket arbejdes på at supplere sortimentet med 
to søsterlinjer - en crossfit samt en linje til større børn. •
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HVAD DE 11 DAGES STREJKE hos luftfartsselskabet 
Norwegian i marts reelt har kostet virksomheden, vi-
des ikke. Topchefen hos Norwegian, Bjørn Kjos, ved det 
knapt nok selv.
   ’Man kan nok fastslå, at de faktiske omkostninger 
trods alt næppe når op på NOK 500 mio.,’ siger Jacob 
Pedersen, chefanalytiker hos Sydbank med luftfart som 
speciale. ’Men selv et tab på mellem NOK 300 og 500 
mio. kan jo også gøre ondt, og der er ingen tvivl om, at 
på et tidspunkt, efterhånden som strejken skred frem, 

Alle tabte på pilot-strejken
Værre kunne det næsten ikke gå: Norwegian tabte, piloterne tabte og 
passagererne tabte!

Af James B. Clinton 
james@travelbusiness.dk

har Bjørn Kjos og hans nærmeste folk frygtet det vær-
ste. En strejke af en måneds varighed kunne have kostet 
selskabet livet. Ingen tvivl om det.’
   Jacob bedømmer, at en måneds strejke kunne have 
opslugt hele egenkapitalen, hvilket ville have været det 
samme som selskabets død.
   Han erindrer om, at Norwegian har bestilt 222 nye 
fly, og selvom ordrer af den størrelse indebærer store 
rabatter, så er der tale om indkøb for mindst NOK 125 
mia.!

Bjørn Kjos læser artikel om sig selv i 
TRAVEL PEOPLE. Artiklen bar rubrikken 

'Denne mand er farlig' (underforstået: 
for SAS og andre konkurrenter). Bjørn var 

ganske tilfreds med reportagen.
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Go get social with us!

På Crowne Plaza tilstræber vi, at du ikke behøver at bekymre 
dig om noget. Faktisk er vi så sikre på, at jeres arrangement 
på Crowne Plaza vil være en succes, at vi har indført en 
tilfredshedsgaranti. Book dit møde i dag og læs mere om 
vores tilfredshedsgaranti på www.cpcopenhagen.dk

meet to 
succeed

*Læs om forbehold vedr. tilbuddet på cpcopenhagen.dk

dagsmødepakke 

fra kr.

625,-
pr. person*
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WELCOME TO... 
A 5-STAR MEETING & CONFERENCE EXPERIENCE AT THE LEADING

BUSINESS HOTEL IN THE CAPITAL OF GREENLAND

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

HOTEL HANS EGEDE

HHE CONFERENCE & EVENTS

Plenum: 4
4

Meeting rooms: 19
19

High-speed wi� , 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

156 newly refurbished hotel 
rooms

156

Delicious breakfast bu� et

Polar Class and Suites 
incl. a 24-hour free internet access package per day

20 top-of-the-line hotel 
apartments

20

HHE Fitness
 - free access for hotel guests

Nuuk Thai Massage
 - exclusiv massage at HHE

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
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   Bjørn Kjos indrømmede umiddelbart efter strejkens 
afslutning, at han ikke sov godt om natten, mens strej-
ken stod på.

Massiv salgskampagne
Kardinalpunktet for Norwegian’s piloter var kravet om 
tilhørsforholdet til koncernens moderselskab, Norwe-
gian Air Shuttle (NAS). Her mente de, at de reelt hører 
hjemme – og ikke i nogle regionale selskaber i Danmark 
og Sverige. Resultatet af forhandlingerne mellem le-
delse og piloter blev en mellemting gående ud på, at 
piloterne nok skal opsplittes i regionale selskaber, men 
dog med en binding til moderselskabet og frem for alt 
med en jobgaranti på tre år. Så uanset hvad der sker 
med virksomheden, så er samtlige piloter sikret arbejde 
mindst tre år fremover.
   Desuden fik piloterne forbedret diverse detaljer i deres 
pensionsforhold, og dermed erklærede de sig tilfredse.
   Det mest opsigtsvækkende er, at også ledelsen med 
Bjørn Kjos i spidsen udtrykte sig positivt om resultatet, 
selvom han også oplyste, at selskabet havde medvirket 
til at få strejken afsluttet ud fra den kendsgerning, at ’vi 
behøver piloterne i dag, og vi behøver også piloterne i 
morgen’.
   ’Vi har tabt et trecifret millionbeløb, og piloterne har 
ikke fået mere ud af deres aktion end, hvad vi forinden 
havde tilbudt dem, og endelig har aktionen været til 
stor gene for vore passagerer,’ var Bjørns sammenfat-
tende opfattelse.
   Allerede på andendagen efter strejkens ophør, dvs. 
torsdag 12. marts, gik Norwegian ud med helsidesan-
noncer i alle landsdækkende aviser i Norge med to bud-
skaber: For at lokke kunderne tilbage til selskabet ud-
bød man i en massiv salgskampagne de første 100.000 
solgte rejser til kun NOK 119 pr. enkeltur. Man und-
skyldte over for kunderne, at man i 11 dage (strejkens 
varighed) havde forsat dem i en situation, hvor de skulle 
betale langt mere for deres flyrejser end normalt. (Un-
derforstået: Konkurrenterne, eksempelvis SAS, havde 
skruet priserne op, mens de på grund af strejken var 
uden for konkurrence.)

Kabinepersonalet
Mens Norwegian må anses at kunne være i fred for 
piloterne de førstkommende tre år, forholder det sig 

anderledes med kabinepersonalet, hvis formand, Marit 
Lindén, så småt er begyndt at rasle med sablen.
   Til norsk presse siger Marit, at pilot-aktionen var et 
principielt spørgsmål om, hvorvidt de skulle være ansat 
hos Norwegian eller af et bemandingskontor ’et sted i 
den tredje verden’, mens det for stewardesser og ste-
wards er et anliggende om arbejdsvilkår. Hun peger 
således på, at en tur/retur-flyvning fra Norge til De 
Kanariske Øer eller anden tilsvarende destination ofte 
strækker sig over mere end 15 timer, og at der på disse 
flyvninger er fuld aktivitet for kabinepersonalet på både 
ud- og hjemturen.
   Hvorvidt hendes udtalelser skal opfattes som et for-
varsel til en konfliktsituation, er ikke oplyst.
   En del af årsagen til pilotaktionen og nu stewardesser-
nes ’sabelraslen’ menes at være følelsesbetonet. Visse 
medarbejdere hos Norwegian finder nemlig, at de of-
rede sig ved at stille sig imødekommende over for Bjørn 
Kjos og hans nærmeste folk i år 2002 og de førstkom-
mende år derefter, da Norwegian bestod af stort set 
ingenting, men hvor Bjørn havde store planer – eller ret-
tere: drømme – om et globalt luftfartsselskab.
   Nu, hvor disse drømme begynder at blive virkelighed, 
vil de samme medarbejdere ikke skubbes af vognen, 
men synes, de i stedet bør belønnes for deres opbak-
ning til chefen med gode faste stillinger.

Tak i stedet for ballade
Den svenske analytiker Toni Schönfelder har fra sit ud-
sigtspunkt i Spanien raset mod Norwegian’s piloter og 
rost Bjørn Kjos til skyerne.
   Toni er af den opfattelse, at når man som flykaptajn 
oppebærer en løn på over en million kroner om året og 
som styrmand tjener mere end NOK 800.000, så bør 
man være taknemmelig i stedet for at lave ballade.
   I samme forbindelse mener Toni, at pilotkorpset hos 
Norwegian bør sætte pris på den præstation, Bjørn Kjos 
har udført ved at skabe en sund virksomhed med hund-
redvis af arbejdspladser – og dette tilmed i en tid med 
høj arbejdsløshed over hele Europa samt i USA.
   Om udflagningen med filialer i lande med lav løn siger 
han, at sådan har søfarten jo gjort i årevis, og at alle 
større luftfartsselskaber i dag går samme vej:
   ’Gør de det ikke på den måde, bliver de overhalet 
indenom af asiatiske luftfartsselskaber,’ pointerer han. •

Norwegian's stolthed, den nye Boeing 787 
Dreamliner, er nu på vingerne igen.
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HEAD aHEAD - rekrutteringsvirksomheden, der har væ-
ret en spiller på jobmarkedet inden for turisme og rejseliv 
siden 2002 - har netop introduceret en ny og moderne 
jobportal, der gør det endnu lettere for kandidater til di-
verse stillinger at lægge sine CV'er op, og som samtidigt 
er den første jobportal i branchen med en match-funk-
tion, hvilken gør det let og hurtigt for virksomhederne 
at finde de rette kandidater til netop den stilling, de har 
behov for at besætte.
   Udover lanceringen af den nye portal har Head aHead 
indgået samarbejde med brancheorganisationen Hore-
sta, hvis medlemmer fremover kan glæde sig til gode 
fordele, når de anvender Head aHead's nye portal.

Skal sikre fremtidig vækst
Bag Head aHead står Thorkild Fuglsang Nielsen, som 
har en lang karriere bag sig i turismeerhvervet, bl.a. som 
topchef på Hotel Munkebjerg ved Vejle.
   Thorkild siger til TRAVEL BUSINESS, at den ny jobpor-
tal er sat i søen for at styrke HEAD aHEAD's fremtidige 
vækst:
   'Jeg er selvfølgelig glad over, at Head aHead er blevet 
en af de mest betydningsfulde rekrutterings-enheder i 
branchen, og i takt hermed var det kun naturligt at fore-
tage en videreudvikling for derved at befæste positionen 
som markedsleder,' siger han.

HEAD aHEAD lancerer
fænomenal jobportal
Thorkild Fuglsang har fundet Columbus-ægget for jobrekruttering 
i dansk turisme, hotelbranche og rejseliv.

   'Målet er selvklart at sikre, at endnu flere jobsøgende 
i branchen vælger Head aHead, og at flere virksomhe-
der gør brug af portalen, når de skal annoncere efter 
nye medarbejdere alternativt er i behov af assistance 
og rådgivning i forbindelse med større rekrutterings-
opgaver.'
   Den nye jobportal er landsdækkende og er repræsen-
teret i Jylland, på Fyn og på Sjælland, og den indeholder 
et stort udvalg af alle typer ledige stillinger inden for 
hotel, konference, restaurant, café, luftfart samt i ople-
velsesindustrien. Thorkild har lagt vægt på, at både de 
jobsøgende og virksomhederne får optimale betingelser 
og muligheder.

'Foretrukne jobportal'
'Head aHead har som mål at være branchens foretruk-
ne jobportal, og vor mission har i alle år været at gøre 
det nemt for kandidaterne at søge nye udfordringer i 
turistbranchen. I udviklingen af den nye jobportal var 
det derfor utroligt vigtigt for mig, at kandidaterne såvel 
som virksomhederne fik et redskab, der tilgodeser deres 
behov.
   Kandidaterne kan nu let lægge deres CV op med tek-
ster og billeder, og virksomhederne får mulighed for på 
en nem måde at finde de rette kandidater via portalens 
match-funktion. Udover jobmatch er der mange andre 
moderne og tidssvarende features. Der er fx integration 
med de sociale media, import af CV direkte fra LinkedIn, 
ligesom virksomheder kan oprette firma- henholdsvis re-
krutteringsprofiler,' forklarer Thorkild.
   Head aHead-chefen peger videre på det forhold, at 
det er tidskrævende for den enkelte virksomhed at vare-
tage hele rekrutteringsprocessen selv, mens det let kan 
koste ekstra på bundlinjen, når man ikke fra begyndel-
sen bruger de fornødne ressourcer på at finde den rette 
kandidat. Head aHead tilbyder derfor også hjælp med at 
forestå hele eller dele af rekrutteringsforløbet.

Horesta
Horesta glæder sig over at kunne tilbyde sine medlem-
mer målrettet hjælp, når der skal rekrutteres nye medar-
bejdere. Organisationens relationschef, Christoffer Susé, 
peger på, at man i Head aHead har fundet en unik og 
professionel samarbejdspartner, som han betegner som 
både kompetent og erfaren:
   'Kort og godt er det en samarbejdsaftale, vi er rigtigt 
glade for,' siger han.
   Også Thorkild Fuglsang Nielsen ser frem til samarbej-
det med Horesta:
   'Økonomi og tid er vigtige faktorer i hverdagen for 
branchen og dermed også for Horestas medlemmer. Vi 
ser meget frem til at kunne hjælpe, rådgive og formidle 
med alle Head aHead's forskellige ydelser inden for re-
kruttering.' •

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelbusiness.dk

Thorkild Fuglsang Nielsen - har lanceret ny, epokegørende jobpor-
tal inden for turisme og beslægtede brancher.
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VI KENDER 
BRANCHENS 
SKARPESTE 
HOVEDER

Med mere end 4000 CV’er fra kvalificerede jobsøgen-
de indenfor branchen, er HEAD aHEAD’s nye jobportal 
blandt de største i turismeerhvervet.

Vi hjælper hvert år flere end 500 jobsøgende med 
at få job og vores database indeholder kompetente 
kandidater på alle niveauer; faglærte, ufaglærte, ledere, 
mellemleder og topledere til stillinger i både drift og 
administration.

Vi står på hovedet for at 
finde din nye medarbejder

Med en jobannonce hos
HEAD aHEAD får du

• Et let og hurtigt værktøj til 
oprettelse af din jobannonce

• En annonce med detaljeret 
beskrivelse af det ledige job

• En favorabel og 
konkurrencedygtig pris

• Alle kandidater med jobagent 
modtager din jobannonce

• Profiltekst af din virksomhed og 
eksponering af virksomhedens logo

• Din jobannonce går live inden for 
max. 24 timer og er aktiv i 30 dage

Post dit næste job på HEAD aHEAD’s nye jobportal

Med jobportalens matchfunktion
finder du let den rette kandidat

• HEAD aHEAD’s jobportal er den eneste 
jobportal i branchen med indbygget 
matchfunktion

• Sikker match mellem din virksomhed 
og alle egnede kandidater i databasen

• Automatisk match af din jobannonce 
op mod alle kandidater med jobagent

• Du kan selv følge aktiviteten på din 
jobannonce i hele perioden

headahead.dk     +45 26 89 88 89     info@headahead.dk

HEAD aHEAD’s 
rekrutteringsprodukter:

HEAD aHEAD Search & Selection

HEAD aHEAD Delrekruttering

HEAD aHEAD Light

Læs mere på
headahead.dk
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Jet Time fik tilført DKK 57 mio.
DET PRIVATEJEDE charterflyselskab Jet Time kom ud af 
seneste regnskabsår (2013/14) med et underskud på 
DKK 69,9 mio. før skat. Aktionærer og bankforbindelse 
har måttet træde til med tilsammen DKK 57 mio. 
   Den samlede omsætning udgjorde DKK 1.430 mio. 
   Året forinden udviste regnskabet et overskud før skat 
på DKK 39,1 mio. og en omsætning på DKK 1.378 mio 
   Klaus Ren, Jet Time’s administrerende direktør, siger i en 
kommentar til regnskabet, at årsagen til det dårlige resul-
tat er, at direktionen ikke har disponeret særligt dygtigt. 
   ’I højsæsonen, hvor alle pengene skulle tjenes, havde 
vi ikke styr på vor mandskabsdisponering,’ erkender han.
   Klaus udsendte et brev til medarbejderne, hvor han 
berettede om det forfærdelige regnskab, og han anmo-
dede den samlede medarbejderstab om ’at give den en 
ekstra skalle’ for derved at medvirke til, at virksomheden 
kunne fortsætte.
   Bestyrelsesformanden, bankdirektør Lars Thuesen var 
dog ikke så overrasket over underskuddet, som hans di-
rektør tilsyneladende var. Lars ejer en publikation ved 
navn Stand By, som han nogle gange om året udsender 
til sine venner, og allerede sidste eftersommer fortalte 
han i nævnte skrift, at Jet Time ville komme ud med et 
negativt resultat. Vennekredsen var således underrettet. 
   Klaus Ren forventer nu, at det ellers velrenommerede 
Jet Time i 2014/15 kommer ud med overskud. 

Ni millioner transit-pax
AIRBALTIC, Letlands National Carrier, og Riga Airport har 
markeret, at man siden landets selvstændighed i 1991 er 
nået op på så mange som ni millioner transit-passagerer. 
   airBaltic gør bl.a. meget ud af at fastholde sin posi-
tion som hub for trafik mellem Skandinavien og Finland, 
Rusland/CIS, centraleuropæiske hovedstæder såvel som 
Mellem-Østen.
  Transitpassager nr. 9 mio. blev Mr. Georg Malvius, pro-
fessor i musikhistorie og teaterdirektør i Helsingfors, der 
fløj med airBaltic fra Helsingfors til Riga for viderefærd til 
Tallinn. På billedet ses jubilæums-passagereren som nr. 
2 fra venstre flankeret af Giray Colpan og Tamer Cigero-
glu fra Riga Airport på den ene side og Aldis Mūrnieks, 
Riga Airport, Martin Sedlacky, airBaltic CEO, samt Jānis 
Vanags, airBaltic Communications, på den anden. 

Hvidbog om MD370
LUFTFARTSMYNDIGHEDERNE i Malaysia offentliggjorde 
søndag 8. marts i år en rapport i form af en slags ’hvid-
bog’ om det Boeing B-777-fly, der forsvandt sporløst 
under en flyvning fra Kuala Lumpur til Beijing nøjagtigt 
et år forinden. 232 ombordværende menes omkommet.
   Mange lande har deltaget i den indtil nu forgæves 
eftersøgning af flyet, som sandsynligvis er styrtet i Det 
Indiske Ocean. Omkostningerne ved eftersøgningen op-
lyses at være ’mange hundrede millioner’ kroner.

FedEx bygger på Terminal A-grund
FEDEX’s NY FRAGTTERMINAL i Københavns Lufthavn 
skal opføres på den grund, som folkene bag Terminal 
A-projektet ellers havde udset sig til alternativ lavprister-
minal. Det skriver nyhedssitet check-in.dk.
   Grunden er beliggende i Københavns Lufthavns syd-
østlige hjørne nær det bestående fragtområde med di-
rekte adgang til den 
apron og de stand-
pladser, der i forvejen 
bruges af fragtfly. 
   Den ny terminal bli-
ver på 8.000 kvadrat-
meter og skal kunne 
håndtere 11.500 pak-
ker i døgnet. 120 medarbejdere forventes ansat. Termi-
nalen vil stå færdig ved udgangen af 2015.
   Ideen om at etablere en lavpristerminal på Københavns 
Lufthavns arealer som et alternativ til de bestående ter-
minaler blev lanceret i 2008.

FAE nedsætter lufthavnsafgiften
KRAFTIG VÆKST i trafikken til og fra Vága Floghavn på 
Færøerne har muliggjort en reducering af passagerafgif-
ten fra den hidtidige DKK 185 til nu DKK 165. Det oply-
ser Lufthavnens bestyrelsesformand, Kitty May Ellefsen, 
i en pressemeddelelse:
   ’Udover at nedsætte passagerafgiften har vi råd til flere 
forbedringer af passagerfaciliteterne såvel som tekniske 
opgraderinger, der styrker regulariteten yderligere,’ siger 
hun. ’Forlængelsen af runway i 2011 fra 1.250 til 1.799 
meter samt den ny passagerterminal i 2014 med en ny 
og større Taxfree Shop har sammenlagt betydet flere 
indtægter.’
   ’Parallelt med, at vi giver al mulig opbakning til vor 
national carrier, Atlantic Airways, forsøger vi at interes-
sere udenlandske luftfartsselskaber for etablering af 
scheduled traffic til Færøerne,’ siger Jákup Sverri Kass, 
lufthavnens direktør.

TAP flyver til Bogota og Panama
TAP AIR PORTUGAL har udvidet sit rutenet til også at 
inkludere Bogota (Colombia) og Panama City, oplyser 
João Morais, Area Manager Nordic & Baltic.
   Routingen bliver Lissabon-Bogota-Panama City-Lis-
sabon med fire ugentlige frekvenser, der får afgang fra 
Lissabon kl. 12 med ankomst til Bogota kl. 15.55 og til 
Panama City kl. 18.25. Ankomst Lissabon kl. 11 følgende 
dag.
   I forvejen flyver TAP til 12 destinationer i Brasilien og 
Venezuela, og fra København er der to daglige frekven-
ser til Lissabon. 
   ’TAP’s opgradering af trafikken på Syd-Amerika er 
selvsagt en følgevirkning af den stærke vækst i flere syd-
amerikanske økonomier,’ siger João.

Icelandair til Minneapolis
ICELANDAIR genoptager trafikken mellem Keflavík og 
Minneapolis fra maj i år.  Der flyves dagligt i højsæsonen 
og i skuldersæsonerne fire gange ugentligt.

Mænd på Donna-etagen
ØSTRE LANDSRET har afsagt en kendelse, hvorefter Bel-
la Center tvinges til at give adgang for mandlige gæster 
på 17. etage, hvor værelserne siden hotellets åbning i 
2012 ellers har været forbeholdt kvinder.
   Sagen var blevet anlagt af Ligestillingsnævnet.

KORTE 
NYHEDER
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Føroya Ferðamannablað – Suðuroy

Shoppingcentret i Suðuroy

Altid med gode tilbud – og lette anretninger i café-hjørnet

Suðuroy – det glemte 

paradis i Nordatlanten

Suðuroy som 

Geopark

Geopark, der startede 

i 2000, har vokset sig 

stor og stærk og slår 

måske snart sine rødder 

på Færøerne 
Side 4

Frimærkemotiver 

fra Suðuroy

Posta værdsætter bl.a. 

de kulturelle begivenhe

der og navne med til

knytning til Suðuroy

Side 6

Skal nok lykkes

– Hvis man virkelig vil, 

at noget skal fungere, 

får man det til at fun

gere, siger Johan Dahl, 

erhvervs minister.

Side 3

Westerbeeks 

forlis i 1742

På Færøerne kan man 

møde efterkommere fra 

besætningen på det hol

landske skib Westerbeek

Side 10

Færøernes sydligste 

ø byder på en masse 

uforglemmelige 

oplevelser, som man 

ikke kan få andre 

steder i verden
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Føroya Ferðamannablað – Norðoyggjar

Norðoyggjar – de seks perler mod nord

Den uspolerede ø, 
Fugloy
Trods kun 5 km vejnet 
mellem øens eneste 
bygder, Hattarvík og 
Kirkja, findes flere biler 
på øen

Side 38

Klaksvík har 
focus på turisme
Siden de første cruise
skibe anløb Klaksvík, 
har solen skinnet under 
hvert skibsbesøg, siger 
byens borgmester

Side 20

Aktivitet i det 
gamle sejlhus
I “Gamla Seglvirkinum” 
bliver der ikke mere syet 
sejlduge. Huset danner 
nu rammen om en graf
isk virksomhed

Side 30

Sundheden  
altafgørende
Udveksling af arbejds
opgaver indenfor sund
hedsvæsenet mellem 
Færøerne, Island og 
Grønland bliver sat i 
faste rammer

Side 3
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Norðoyggjar Føroya Ferðamannablað – Eysturoy

Så fjernt og dog så nærI smukke omgivelser langt væk fra det 
daglige trummerum – Gjáargarður er det 
mest charmerende hotel på Færøerne.Velkommen til Gjáargarður Dalavegur 20 | FO-476 Gjógv

Faroe Islands | Tel. +298 42 31 71
info@gjaargardur.fo | gjaargardur.fo

Eysturoy  – fremtidens oliemekka
Tórbjørn fik nok af politik

Forhenværende republi-kansk lagtingspolitiker, Tórbjørn Jacobsen, blev træt af politik. Nu er han havnefoged ved Runa-víkar havn
Side 38

Balsam for legeme og sjælAl stress forsvinder i samme øjeblik, man ankommer til Gjáargarð, det hyggelige hotel ved Gjógv

Side 16

Eksport af  saltfisk
“Vaðhorn Seafood” har ifølge direktør Jógvan Gregersen specialiseret sig saltfisk med henblik på eksport til Spanien og Italien

Side 44

Eysturoy er fremtidens ø
Ifølge Alfred Olsen, lagtingets næstformand, har Eysturoy mange historiske steder lige fra Nes i syd til Eiði i nord.
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Færøernes Turistblad
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Færøernes Turistblad 
– bladet der giver turister indblik i det færøske samfund

Et blad til alle, der ønsker at rejse til Færøerne

Føroya Ferðamannablað udgiver Færøernes 
Turistblad. Selvom Føroya Ferðamannablað 
er et færøsk fortagende, bliver “Færøernes 
Turistblad” skrevet på dansk, da næsten alle 
skandinaver forstår dansk. På den måde 
prøver vi at få flere skandinaviske turister at 
besøge Færøerne.
 
I vores første nummer af “Færøernes 
Turistblad” i 2014 har vi besøgt Færøernes 
sydligst beliggende ø, Suðuroy, hvor vi har 

et portræt af alle syv borgmestre på øen. 
Derudover har vi krydret tidsskriftsindholdet 
med andre for turisters vedkommende 
spændende artikler.
 
De næste numre af “Færøernes Turistblad” 
indeholder interviews fra vores besøg hos 
borgmestre i de resterende kommuner.
 
Formålet med “Færøernes Turistblad” er at få 
udenlandske turister til Færøerne og dermed 

vække den besøgendes lyst at tage ud på de 
små øer og bygder på besøg.
 
I “Færøernes Turistblad” ønsker de respektive 
borgmestre gæsterne velkommen, samtidig 
som de fortæller, hvad lige præcis deres 
kommune har af spændende ting og 
oplevelser at byde gæsterne på under 
besøget.

www.turistblad.info

info@turistblad.info

Færøernes Turistblad fås gratis på alle færøske turistbureauer.Læs bladet online på  
www.turistblad.info
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Atlantic Airways udvider EuroBonus
ATLANTIC AIRWAYS tilbyder fra 1. april sine passagerer 
et udvidet EuroBonus-program samtidigt med, at det 
hidtidige Súlu-bonusprogram gradvist udfases. 
   EuroBonus-point kan bruges både hos Atlantic Air-
ways, SAS og øvrige Star Alliance-selskaber.
Afhængigt af optjente point opgraderes medlemskabet 
til Sølv-, Guld- eller Diamant-niveau.  

Ryanair i Travelport
RYANAIR har indgået aftale med Travelport, hvorved det 
fremover vil være muligt at booke billetter til det irske 
luftfartsselskab gennem GDS-systemerne Galileo og 
Worldspan.
   ’Siden i fjor har Ryanair’s produkter gradvist været 
tilgængelige i Travelport’s to GDS-systemer, Galileo og 
Worldspan,’ oplyser Kurt Ekert, vicekoncernchef hos Tra-
velport med ansvar for de kommercielle aktiviteter.
   Aftalen er et led i Ryanair’s forsøg på at arbejde sig ind 
på markedet for forretningsrejser.
   Som noget nyt åbner Ryanair ved overgangen til som-
mertidtabellen ultimo marts base i Københavns Lufthavn 
med stationering af fire fly og med trafik fra København 
til Bruxelles, Dublin, Köln, London-Luton, Madrid, Mi-
lano, Rom, Skavsta og Warszawa,

TAP flyver til Bogota og Panama
TAP AIR PORTUGAL har udvidet sit rutenet til også at 
inkludere Bogota (Colombia) og Panama City, oplyser 
João Morais, Area Manager Nordic & Baltic.
   Routingen bliver Lissabon-Bogota-Panama City-Lissa-
bon med fire ugentlige frekvenser, der får afgang fra Lis-
sabon kl. 12 med ankomst til Bogota kl. 15.55 og til Pana-
ma City kl. 18.25. Ankomst Lissabon kl. 11 følgende dag.
   I forvejen flyver TAP til 12 destinationer i Brasilien og 
Venezuela, og fra København er der to daglige frekven-
ser til Lissabon. 
   ’TAP’s opgradering af trafikken på Syd-Amerika er 
selvsagt en følgevirkning af den stærke vækst i flere syd-
amerikanske økonomier,’ siger João.

Island afviser kinesisk projekt
ISLANDS REGERING har givet afslag til det kinesiske sel-
skab Zhongkun, der ejes af den kinesiske rigmand Hu-
ang Nubo, angående køb af et landområde i Island med 
henblik på etablering af diverse turismeprojekter. Forin-
den havde landets Økonomiministerium dog godkendt 
planen.
   Området, Huang ville købe, hedder Grímsstaðir á Fjöl-
lum og er på 300 kvadratkilometer med vild natur, og 
han var villig til at betale USD 10 mio. for hele arealet og 
desuden investere USD 200 mio. i opførelsen af ferieom-
råder på stedet. 

Ny ledelse i færøsk rejsebureau
NORD 62*, rejsebureau i Thorshavn (Færøerne), har fået 
ny ledelse, efter at den tidligere direktør og medejer, 
Kent Christensen, er blevet købt ud og derefter bedt om 
at forlade virksomheden straks.
   Nord 62* blev etableret i 1970’erne af makkerpar-
ret Lars Larsen og Hugo Fjordøy under navnet Flogfelag 
Føroya og var i mange år det ubetinget førende rejsebu-
reau på Færøerne og repræsenterede bl.a. SAS, Maersk 
Air, Danair samt Braathens SAFE.
   Efter Hugos død solgte Lars virksomheden til Kent, 
der ændrede navnet til Nord 62* og optog kutterreder 
Tommy Petersen og dennes hustru som partnere.
   Under Kents ledelse kom virksomheden ud med røde 
tal år efter år, mens kun ægteparret var i stand til at til-
føre ny kapital. Det endte med Kents afgang.

KolleKolle moderniseres
KURSUSCENTRET KOLLEKOLLE, beliggende i Furesø 
Kommune i Nord-Sjælland, er i øjeblikket genstand for 
en modernisering til DKK 4 mio. Bl.a. er 77 enkeltværel-
ser ved at blive ændret til at være dobbeltværelser.
   Enkeltmands-sengene, der er blevet tilovers ved reno-
veringen, har KolleKolle skænket til Kofoeds Skole.

DSB tillader alkohol
DSB tillader indtagelse af alkohol ombord på togene 
samt under ophold på stationerne, oplyser selskabet. En 
betingelse er dog, at passagererne ikke bliver berusede 
og ej heller er til gene for hverken personale eller andre 
passagerer.
   Oplysningen kommer som en konsekvens af, at de 
betjente ’rullevogne’ i togene er ophørt, ligesom snack-
barerne på de fleste stationer er nedlagt. Passagererne 
skal således selv medbringe sine drikkevarer.
   Statens Järnvägar (SJ) i Sverige tillader kun alkohol 
i restaurantvogne, hvor personalet kan holde øje med 
passagererne. Hvilke regler, som gælder for de danske 
tog, der kører i Syd-Sverige, er ikke blevet meddelt.
Bedste sæson for Hotel Arctic
HOTEL ARCTIC i Ilulissat (Grønland) havde i fjor sit hidtil 
bedste år, hvad angår antal turistovernatninger på ho-
tellet. Således er antallet af overnattende turister steget 
med 45 pct. i perioden fra 2010 til 2014
   Det glædelige for Ilulissat har især været, at den store 
vækst er sket i de såkaldte lavsæsoner, nemlig op til juni 
måned og igen fra oktober. Nye nationaliteter, eksem-
pelvis kinesere, er blevet synlige i bybilledet.
   Efter et dyk i 2009 oven på finanskrisen året forinden, 
hvor turiststrømmen havde toppet, har en kraftig mar-
kedsføring-indsats formået at vende udviklingen.
   Desuden har den øgede flykapacitet muliggjort æn-
dringen. Kombinations-turismen mellem Island og 
Grønland har nu været mulig i fem år, og desuden er 
udbuddet af sæder på Air Greenland’s Airbus-fly fra Kø-
benhavn til Kangerlussuaq blevet forøget.
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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
Med den nye madstil følger også en helt ny indret-
ning, der skal spille sammen med thorstens måde 
at lave mad på. 

Design og indretning af Ruths Gourmet står Rikke 
Malling for, så det er i den grad både Malling & sch-
midt 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 modningsska-
bet 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.

Det regionale køkken
Maden fra thorstens schmidts køkken formidler 
historier og oplevelser, og intet er overladt til til-
fældighederne. Ved præsentationen, smagen, sam-
mensætningen eller noget helt fjerde formår ret-
terne 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 territori-
um. thorsten schmidt dyrker det regionale køkken 
og elsker udviklingen af de nordiske smage, baseret 
på friske, lokale råvarer. 

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

Ruths hotel - Gl. skagen
Ruths hotel er beliggende i det idylliske Gl. skagen. 
hotellet er et klassisk badehotel opgraderet til hø-
jeste standard med bl.a. 2 restauranter, wellness-
afdeling, pejsestue, stor terrasse med udendørs-
servering, underjordisk garageanlæg og 52 lækre 
værelser.

På gensyn ...

245x340_rejsemagasin14_ruths.indd   1 14/06/14   09.52
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Saxo Bank bag missionshotel
STELLA MARIS HOTEL DE LUXE er et tidligere missions-
hotel i Svendborg, nyrenoveret og med masser af spiritus 
i baren og vine på middagsbordet, som åbnede 1. april 
i fjor.
   I missionsepoken hed hotellet blot Stella Maris, men 
med tilføjelsen ’Hotel de Luxe’ har ejeren, Vejrø Grup-
pen – som er et konsortium med bl.a. rigmanden Kim 
Fournais, medstifter af den kreative Saxo Bank, som en 
af bagmændene – villet signalere hotellets nye status.
   Vejrø Gruppen driver også et mindre hotel på øen 
Vejrø i Smålandshavet, hvilken ø Kim er ejer af.
   Christian Deijenberg, fhv. direktør på Hotel Scandic 
Sydhavnen i København samt fhv. hotelchef på d’Angle-
terre på Kgs. Nytorv, var ansat hos Vejrø Gruppen med 
henblik på åbning af Stella Maris Hotel, men han er al-
lerede væk fra hotellet. 

Urban House i København
URBAN HOUSE COPENHAGEN er åbnet i det hippe lo-
kalmiljø på Vesterbro. Hotellet har 225 værelser med i 
alt 950 senge, som spænder fra enkeltværelser til 10 
personers værelser. Der findes toilet med eget bad på 
hvert værelse.
   Bag det nye hotel står det svenske hotel- og ejendoms-
foretagende Pandox, der også er ejer af nogle hotelejen-
domme i Danmark, hvor bl.a. Scandic Hotels er operatør.

Færgen afslører ø-hemmeligheder
Danske Færger A/S, også kaldet Færgen, har udarbejdet 
et antal digitale rejseguides til det danske ø-rige, hvori 
sløret for en lang række hemmeligheder løftes.
   Bl.a. får man at vide, at der bliver fremstillet vingummi 
af tang på Bornholm, og at Fanø hvert år lægger om-
givelser til verdens største drageflyvning- og dragebyg-
ningstræf. Det fortælles også, at der på Langeland er 
anlagt en dykkersti, der gør det muligt at opleve særlige 
undervandsspor fra stenalderen.
   Guiderne inkluderer Bornholm, Samsø, Langeland, Als 
og Fanø.
   ’De nye rejseguider sætter fokus på det overflødig-
hedshorn af sjældne oplevelser, som øerne ofte gemmer 
på,’ konstaterer John Steen-Mikkelsen, administrerende 
direktør i Danske Færger A/S.
   Se detaljer på www.faergen.dk. 

Icelandair til Minneapolis
ICELANDAIR genoptager trafikken mellem Keflavík og 
Minneapolis fra maj i år.  Der flyves dagligt i højsæsonen 
og i skuldersæsonerne fire gange ugentligt.

Rederiet Danske Færger har forbedret færgekvaliteten 
på ruten mellem Fynshav på Danfoss-øen Als og Bøjden 
ved Faaborg på Fyn, idet færgen Fynshav er blevet reno-
veret og udstyret med en række forbedringer i forhold 
til tidligere, i passagerområderne såvel som i maskinen.
   M/f Fynshav kan medtage 550 passagerer foruden 90 
biler, og overfartstiden er 50 minutter.
   Som noget helt nyt reklamerer rederiet nu med, at 
passagererne under overfarten gives mulighed for at se 
både hvaler og marsvin.
   Den nyrenoverede færge får selskab af den noget æl-
dre M/f Frigg Sydfyen.
   I 2014 rejste 328.000 personer med færgerne over 
Fynshav, og samme år blev desuden 121.600 biler fragtet 
over. I begge tilfælde var der tale om stigninger i trafik-
ken, 1,7 pct. for passagerer og 0,9 pct. for personbiler.
   Ved indvielsesceremonien udtalte John Steen-Mikkel-

sen, administrerende direktør i Danske Færger, at færge-
trafikken over Fynshavn i dag udgør et konkurrencedyg-
tigt alternativ til vejtransporten.

John Steen-Mikkelsen (t.h.), administrerende direktør i Danske 
Færger, i selskab med Erling Bonnesen, MF for Venstre, og Inge 
Olsen, direktør for Land, By og Kultur i Sønderborg Kommune. 
Billedet er taget i forbindelse med færgeindvielsen.

De to færger, m/f Fynshav henholdsvis m/f Frigg Sydfyen, er nu sammen om at klare trafikken mellem Bøjden og Fynshav.

Forbedret færgekvalitet
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Journalist PERNILLE HERMANN, der tidligere 
i sit liv har været tæt på DSB og tillige har ar-
bejdet som informationschef i Hovedstadens 
Trafikselskab (HT), anmelder hosstående Uffe 
Paludans nyudgivne bog, 'DSB af sporet'. 

Anmeldelsen var i december offentliggjort i 
Øresunds-Magasinet.

FORSINKELSER PÅ KYSTBANEN, et alt for indviklet rej-
sekort til DKK 1,5 mia., en ny Nørreport Station, hvor 
man i gadeplan skal lede efter busserne. Det skyldes alt 
sammen et mangeårigt storhedsvanvid i DSB's ledelses-
kultur og lægger sig oven i andre skandaler som IC4-
togene og spin-manøvren med kommunikationsfirmaet 
Waterfront. 

Det er fremtidsforskeren, trafiknørden og samfunds-
revseren Uffe Palludan, der er ude med krabasken i bo-
gen 'DSB af sporet', der udkom i midten af november. 

Fra forbillede til skandaler 
Over 270 sider gennemgår forfatteren DSB's udvikling 
gennem fire årtier fra en støvet etat, der i 80'erne mo-
derniseredes og blev et forbillede for den øvrige offent-
lige sektor - for derefter at indlede et frit fald med den 
ene skandale efter den anden.

'Jeg skriver om, hvordan og hvorfor det gik galt, og 
om hvilke konsekvenser det fik. De samfundsmæssige 
skadevirkninger indskrænker sig nemlig langt fra til de 
i offentligheden kendte skandaler; siger Uffe, der også 
langer ud efter den nye jernbane København-Ringsted, 
Togfonden og timemodellen for fjerntogene til Jylland, 
Banedanmarks storstilede udskiftning af alle signaler og 
meget andet. 

Palludans baggrund er, at han selv var ansat hos DSB 
for 30 år siden og herefter har fokuseret på de trafikale 
udviklingsprojekter i sit virke som samfundsforsker og 
konsulent for både trafikselskaber og offentlige myndig-
heder. Derved er det en indsigtsfuld bog, fuld af nådes-
løse detaljer om dispositioner, der har vist sig at være 
mindre heldige. 

Man kan roligt kalde Uffe for bedrevidende i sine af-
sløringer, holdninger og ordvalg. Blandt hans grundlæg-
gende pointer er, at mange faktorer er gået galt for DSB, 
fordi etaten har koncentreret sig for meget på de poli-
tiske spil og altid sat sig selv over alle andre. Og at man 
er gået efter forretning frem for passagerer - som om 
passagerer ikke er rigtige kunder og dermed afgørende 
for forretningen, forklarer han. 

De forkerte Øresundstog 
I kapitlet om Øresundstogene skriver Uffe Palludan for 

DSB hudflettes 
Skandaler på stribe skyldes fokus mere på politik og forretning end på passagerer, 
gør Uffe Paludan, forhenværende DSB-ansat, gældende i bogen 'DSB af sporet'.

eksempel, at DSB bærer ansvaret for de store forsinkel-
ser på den danske side, fordi det var under DSB's værdig-
hed at snakke med Skånetrafiken under planlægningen. 
Skånetrafiken var jo 'kun' et regionalt selskab. 

Uffe konkluderer, at DSB's konsekvente fokus på 'rig-
tige' tog, læs fjerntog, betød meget lange strækninger 
på den svenske side - og de deraf afledte store forsinkel-
ser på Kystbanen. 

Direkte tog til for eksempel Ystad - og på den danske 
side til Roskilde - ville have haft langt større effekt for 
integrationen i Øresundsregionen. 

Man burde også have valgt togvogne med mange 
flere døre, så passagererne hurtigere kunne stige ind og 
ud, og ifølge Uffe ville det ligeledes have været mere 
hensigtsmæssigt med en effektiv trafikterminal med or-
dentlig samling af busserne ovenpå stationen.

En anden af bogens mange historier handler om 
Rejsekortet, der oprindeligt var udtænkt af HT som et 
smartcard til hovedstadsområdet efter forbillede fra ud-
landet, bl.a. Hong Kong. Dengang var prisen estimeret 
til DKK 18 mio. Men DSB ville kun være med til et lands-
dækkende kort - skønt der dagligt kun er 22.400 tog-
rejser mellem landsdelene mod 584.000 busrejser hos 
HT/Movia.

Problemet har efterfølgende vist sig i at få involveret 
alle de regionale trafikselskaber med deres respektive 
takstsystemer. Processen forsinkede introduktionen af 
Rejsekortet i årevis og gjorde det både dyrt og komplice-
ret. Dyrt er i den forbindelse et fsttigt ord. DKK 1,4 mia. 
er det nemlig blevet til - stadig ifølge forfatteren.

Nye tider, ny erkendelse
Een mands vurderinger er ikke nogen uigennemskydelig 
sandhed, men bogen er interessant, underholdende og 
en noget rystende læsning for alle, der interesserer sig 
for den offentlige sektor, samt et bevis på hvorfor store 
projekter ikke altid lander, som de var tænkt. 

Her er et direkte citat fra forordet: 
'I skrivende stund ser det ud til, at DSB har fået en 

ledelse, der er ved at få løst nogle af problemerne, hvilke 
i dag ikke længere er begrænset til DSB. Sagen er, at 
DSB-kulturen lever videre andre steder i trafiksektoren, i 
statsadministrationen, i kommuner og blandt konsulen-
ter. Så der er stadig brug for erkendelsen af, hvad det er, 
der er galt.' •

Bogen koster DKK 348 og kan bestilles på  
www.palludan.dk

Pernille Hermann 
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Tekst og foto: Aage Krogsdam.

STRÅLERNE FRA DEN nedgående sol rammer 
de mange løgformede guldkupler fra de syv store 
katedraler i Kreml og kaster et purpurfarvet lys-
skær ned mod Kremls røde mure, mens jeg står her 
på Den Røde Plads i Moskva. Det er et betagende 
syn at iagttage den over 500 år gamle bymur i sin 
blodrøde farve med den takkede overkant, der 
rækker mod en dybblå himmel. 
   Den politiske uro på grund af Ruslands engage-
ment i Ukraine-konflikten og den deraf følgende 
devaluering af rublen har betydet en mærkbar 
nedgang i turismen, men stadigvæk bevæger turi-
ster sig rundt på den stenbelagte plads foran Kreml 
enten i mindre grupper eller to og to, mens der fo-
tograferes flittigt. Og turisterne såvel som enkelte 
russere – formentlig nogle trofaste kommunister, 
der fortsat beundrer den i deres øjne store revoluti-
onshelt Lenin – besøger også Lenin Mausolæet, der 
er beliggende foran Muren på Den Røde Plads, der 
i omfang måler 695 meter i længden og 130 meter i 
bredden – nok til, at den 19-årige vesttyske student 
Mathias Rust i maj 1987 kunne lande på stedet.

Kreml oser af historie

Militærparaderne på Den Røde Plads er afløst af turister fra nær og fjern, der vil 
beskue det røde magtcentrum midt i Moskva

   Mathias’ landing skete efter, at han i et lille 
sportsfly var fløjet ind over Rusland i lav højde 
uden at blive opdaget af de russiske radarer, og 
hans præstation var kulminationen på mange store 
begivenheder, som Den Røde Plads havde lagt 
krop til lige siden Middelalderen.
   De fleste mennesker, både russere og udlæn-
dinge, forbinder Den Røde Plads forbinder pladsen 
med de magtfulde militærparader, der gennem 
mere end 70 år symboliserede Sovjet-tidens store 
tyranner, først og fremmest Lenin, Oktober-revo-
lutionens fader i 1917, men også Josef Stalin, hvis 
rædselsregime fra 1924 til 1953 formentlig udryd-
dede mere end 25 millioner russere, fordi de ikke 
sympatiserede med denne rablende gale mand. 
Mange af de turister, der kommer til Den Røde 
Plads, ser for sig Sovjet-soldaterne i strækmarch 
defilere forbi stenansigter som Nikita Krustjov, 
Alexei Kosygin, Leonid Bresjnev og Mikhail 
Gorbatjov. Alle disse magthavere sad på rad og 
række på toppen af Lenin Mausolæet og iagttog de 
årlige parader, hvor det nyeste militære isenkram 

blev vist frem og på synlig vis demonstrerede 
Sovjetunionens magt og var med til at sprede 
skræk og rædsel ikke alene i hele Sovjetunionen, 
men mange steder i verden under Den Kolde Krig. 
Titusinder af moskovitter var dengang nærmest 
tvangsudskrevet til at overvære paraderne.  

Smuk og rød
Det russiske navn for Den Røde Plads betyder 
både rød og smuk og stammer helt tilbage fra 
1600-tallet. Derfor er Den Røde Plads ikke en 
benævnelse, som hverken Lenin eller Stalin har 
fundet på, selvom det passede godt ind i deres 
ideologi.  
   Den første Kremlborg blev bygget som en 
træfæstning på 1100-tallet lige op ad floden på det 
sted, hvor byen Moskva blev grundlagt for godt 
900 år siden. Og første mur omkring fæstningen 
var ligeledes af træ. Mange skove måtte lade livet 
for at blive til den cirka 2,5 km. lange mur, men 
senere blev egetræet imidlertid udskiftet med 
kalksten, og i slutningen af 1400-tallet blev de 
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Det russiske navn for Den Røde Plads betyder både rød og smuk og stammer helt 
tilbage fra 16oo-tallet. 
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røde murstensmure, som vi kender dem i dag, 
opført. Muren er nogle steder syv meter tyk og op 
til 25 meter høj og er flankeret af 20 tårne, hvoraf 
det højeste er cirka 60 meter.  
   Hele Kreml dækker et område på 28 hektarer, 
og det er her fra, fyrster, senere tsarer, og i 70 år 
kommunisternes ledere på godt og ondt sty-
rede det enorme Sovjetrige. Når man går rundt 
inden for Kremls mure, ser man, hvilke enorme 
rigdomme tsartiden og den russisk- ortodokse 
kirke har omgivet sig med. De enorme rigdomme 
og kunstskatte, vi kan beundre i dag, blev skabt 
under Tsar Ivan 3., der hentede arkitekter, kunst-
malere, guldsmede, ikonmalere, håndværkere og 
andre specialister fra hele landet for, at de kunne 
gå i gang med at bygge de mange katedraler i 
Kreml – bl.a. Maria Himmelfarts Katedralen, 
Maria Bebudelses Katedralen og Ivan Den Stores 
Klokketårn.

Kremls vartegn   
Klokketårnet er Kremls vartegn. Det 80 meter 
høje, smukke tårn lod Tsar Ivan den Store opføre i 
begyndelsen af 1500-tallet. I året 1600 blev tårnet 
yderligere forhøjet og forsynet med den gyldne 
kuppel. Tårnet rummer 21 klokker, hvoraf den 
tungeste vejer 64 ton. Man kan undre sig over, 
hvordan bygmestrene dengang fik denne tunge 
klokke anbragt så højt oppe. Det er en gåde! Men 
den hænger der, og dens dybe rungende toner 
lyder dagligt ud over Moskva.  
   Det er en spændende oplevelse at gå rundt i 
Kreml og besøge de flotte katedraler med alle de-
res ufattelige rigdomme, som skiftende tsarer om-
gav sig med på bekostning af det fattige russiske 
folk. Man kan godt forstå, at al denne rigdom på få 
hænder gav grobund for den russiske revolution, 
hvor også St. Petersburgs slotte var om muligt 
endnu flottere og mere pompøse med rigdomme af 
kunst, som næppe ses nogen andre steder i verden 

Moskva-floden slynger sig gennem den 
russiske hovedstad for til sidst at munde 
ud i Volga. På flere af de små pladser i 
storbyen udfolder sig et folkeliv, som det 
kendes fra hovedstæder og andre byer i 
Vest-Europa.

– alt sammen bygninger med løgformede kupler 
i guld og indvendigt udsmykkede med guld, sølv, 
ædelsten og hærskarer af ikonmalerier på vægge, 
gulv, loft og i kuplerne! 
   Op igennem århundrederne byggede de forskel-
lige herskende tsarer nye bygninger. Nogle skulle 
genopbygges efter brande og plyndringer, men alle 
bygninger, vi ser i dag, udgør kunstskatte uden 
lige i verdenshistorien. Derfor er det heller ikke 
usædvanligt, at turister på Kreml bruger to, tre 
eller fire dage på at besøge stedet.
   Lige uden for klokketårnet står Tsar-kanonen. 
Denne enorme kanon blev støbt i bronze i 
1586 og har en kaliber på 890 mm og måler 
5,3 meter. Det er den største kanon i verden, 
og dette frygtindgydende våben vejer 40 ton.                                                                                                                                             

         
200 ton Tsarklokke            
Ikke langt fra tårnet står et andet symbol på tsarti-
dens magt, styrke, rigdom og pompøsitet, nemlig 
Tsar-klokken, der vejer 200 ton.  Den er 6,14 meter 
høj og har en diameter på seks meter. 
   Klokken blev støbt i 1735, men et par år efter 
udbrød brand i Kreml, og i et forsøg på at køle 
klokken ned, hældte nogle velmenende brandfolk 
vand over den. Det var imidlertid mere, end den 
kunne klare, og et stort stykke på 11,5 ton sprang 
af klokken og står i dag lige op ad den øvrige del af 
klokken.  
   Under Sovjettiden fik byplanlæggerne kun lov til 
at bygge en enkel bygning i Kraml-området, nemlig 
den store, grimme betonklods af et kongrespalads 
med plads til 6.000 deltagere, som deltog i den år-
lige partikongres. Denne triste bygning blev opført 
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i 1961, og i dag benyttes den til koncerter og repræ-
sentative formål. En anden større bygning fra nyere 
tid er det i 1934 opførte Præsidentpalads, som dog 
er opført i samme stil og samme farver som mange 
af de øvrige bygninger i Kreml. Præsidentpaladset 
er i dag residens for Præsident Putin, ligesom den 
smukke bygning i klassicistisk stil ved siden af 
Præsidentpaladset, den tidligere Senatsbygning 
opført i 1877-87, i dag benyttes af regeringen til 
ministerkontorer, mens den russiske Rigsdag har til 
huse i Det hvide Hus to kilometer fra Kreml. 

I konflikt med sig selv
Når jeg forlader Kreml og passerer igennem de 
tykke røde mure, kan jeg ikke lade være at tænke 
på, at den røde farve måske mere end noget andet 

symboliserer alt det blod, som er gydt, fort at skif-
tende herskere har kunnet bevare magten i det store 
rige. Men ingen anede under revolutionen i 1917, 
at de nye herskere skulle blive eksponenter for en 
brutalitet, som først Lenin og sidenhen Stalin stod 
for. Derfor er et besøg i Kreml og Den Røde Plads 
en oplevelse, der maner til eftertanke og minder 
om, hvor ilde det kan gå, når magt korrumperer.  
   Befolkningen i Ruslands hovedstad er i konflikt 
med sig selv nu næsten 25 år efter kommunismens 
fald. Omvæltningerne i Det Russiske Rige har ikke 
været uden ofre – det ser man overalt.  I det herrens 
år 2015 er drømmen om rigtig demokrati ikke gået 
i opfyldelse, og de nuværende magthavere med 
Vladimir Putin i spidsen tager sig i mangt og meget 
samme beføjelser som fortidens diktatorer. Mange, 
ikke mindst middelklassen, er desillusionerede 
over den manglende stigning i levestandarden. De 
havde håbet på en hurtigere velstandsstigning, og 
de er meget skuffede, hvorimod den unge genera-
tion strutter af optimisme og gå-på-mod.  
   De seneste kvarte sekel har skabt et rodløst og 
usikkert samfund, hvor den nuværende regering 
ikke har formået at sætte en stopper for krimi-
nalitet og korruption. Samtidigt er dog skabt en 
klasse af nyrige, som skummer fløden af omvælt-
ningerne og svømmer i penge, mens gruppen af 
socialt udstødte vokser støt, og den gruppe møder 
man overalt i den russiske hovedstad i form af 
tiggere og hjemløse. Et trist syn i den store by. 
Men befolkningen har næsten 100 år at indhente, 
hvilket kræver blod, sved og tårer. Den proces vil 
tage tid, men alligevel tror den unge generation, at 
det lykkes.  ■

aage@travelpeople.dk 

Hele Kreml dæk-
ker 28 hektarer, 
og det er her på 
godt og ondt, at 
fyrster, senere 
zarer og i 70 år 
kommunisternes 
ledere har styret 
det enorme rige. 
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ALLAN LINNEBERG AGERHOLM, admini-
strerende direktør, BC Hospitality Group, fylder 50 
år lørdag 10. januar.
   I BC Hospitality Group indgår Bella Center, Hotel 
Bella Sky, Hotel Crowne Plaza samt Hotel Marriott.

BENT ERIK CARLSEN, direktør, Ordrup, star-
tede sin erhvervsmæssige karriere i kreditkortbran-
chen og kom senere til A. P. Møller, hvor han bl.a. 
blev bestyrelsesformand i Maersk Air i den periode, 
hvor Finn Øelund var selskabets chef.

BJARNE EKLUND, direktør, Dragør, er speditør 
af uddannelse. Senere gik han over i passager-trafik 
hos Lufthansa og derfra videre til brasilianske Varig 
Airlines, hvis Skandinavien-chef han var i en år-
række.
   1995 blev han direktør i Danmarks Turistråd og 
kom siden til Grønlands Turistråd, hvor han var 
formand i to perioder.

ERLING BRODERSEN, fhv. direktør i Spies-
koncernen, Dragør, fylder 75 år søndag 1. marts.
   Erling var oprindeligt ansat i Flying Enterprise, 
hvilket selskab Simon Spies købte tilbage i 1960’er-
ne. Simon fik Erling med på købet. ’Han koster ikke 
ekstra,’ sagde sælgeren. Selvom det var rigtigt, så 
viste det senere, at han var en dyr dreng, der godt 
nok kendte sin pris. Hos Spies arbejdede han mest 
med Conair, indtil han blev medlem af direktionen 
på koncernbasis.
   Folk, han ikke kunne lide, ville han ikke give 
hånd, når han mødte dem.
Således skete det på 1980-tallet, at Simon holdt 
pressemøde på Hotel Mercur med efterfølgende 
lunch på Hotel Richmond.
   Da journalisterne ankom til Richmond stod hele 
direktionen på rad og række for at tage imod pres-
sen. Tony Rask fra Vsetkysten stod i køen for at sige 
goddag, men da han kom frem til Erling, trak denne 
hånden til sig med bemærkningen ’Dig hilser jeg 
ikke på’.
   Under frokosten fortalte Tony om sin oplevelse, 
hvorefter Simon bag tjeneren om at hidkalde Erling. 
Og da Erling kom frem til Simons bord, fik han 
besked om straks at gå hen til Toni, sige undskyld 
og i øvrigt hilse pænt.
   Til historien hører, at Tony Rask skrev pænt om 
Simons pressemøde dagen derpå. No bad feeling!

MÆRKEDAGE

ERNST TVILLINGGAARD, direktør, Aalborg, 
runder de 75 år fredag 27. marts.
   Som chef for Aalborghallen har han i mange år 
været den, der har lagt navn til de store fester og 
arrangementer i den nordjyske region.

FINN BLUHME, fhv. direktør, Kenya Airways, 
fylder 75 år lørdag 14. marts.
   Fødselaren har i alle år været identificeret med 
Kenya, ikke kun som skandinavisk chef for landets 
luftfartsselskab, men også som turistrepræsentant.
   Utallige er de gange, han har besøgt Kenya, og 
mange danske journalister og rejsebureaufolk har 
han ført rundt i landet. Han har været en ægte 
ambassadør for det land, han elskede, og som han 
fortsat sætter højst.
   Ved siden af sit professionelle liv har fodbolden 
altid haft hans store interesse.

INGE WEINGARTE, fhv. salgschef hos Europæi-
ske Rejseforsikring, fylder 75 år lørdag 4. april.

JAN LOCKHART (t.h.) fyldte 50 år tirsdag 27. 
januar og blev hyldet af sine mange venner fra både 
rejsebranchen og fodboldens verden ved en reception 
i Lyngby.
   På billedet ses han sammen med Thomas Møller 
Thomsen, der er administrerende direktør i FDM. 
Thomas omtalte Jan som et omvandrende leksikon, 
når det gælder fodboldresultater, aktuelle såvel som 
åregamle.

JØRN ANDERSEN, fhv. direktør i SAS, fylder 75 
år torsdag 5. februar.
Fødselaren har været salgsdirektør i SAS Danmark 
og desuden været placeret som chef for diverse 
SAS-kontorer verden over.

KASPER GJEDSTED, administrerende direktør, 
AVIS/Biludlejning, runder de 40 år på årets første 
dag, torsdag 1. januar. Se artikel om Kasper på side 
4.

MASUD KHAN, direktør, Charlottenlund, fylder 
75 år mandag 4. maj.
   Masud har tilbragt størstedelen af sit voksenliv i 
Danmark, hvor han har drevet GSA-virksomheden 
Khyber International i Vester Farimagsgade.
Diverse luftfartsselskaber, med Korean Air i spid-
sen, samt enkelte turistrepræsentationer har været 
en del af hans foretagende.
   Han har indehaft flere tillidsposter, bl.a. som 
formand for FACD (Foreign Airlines Committee 
Denmark), og som sådan været de udenlandske car-
riers talsmand på det danske marked både over for 
myndigheder og IATA.

PER BRANDSTRUP, direktør, Brandstrup Travel, 
Frederiksberg, fylder 60 år lørdag 4. april.

POUL SCHWARTZLOZE, restauratør i mere 
end 30 år på Restaurant Balkonen i Tivoli, fylder 
70 år torsdag 16. april – samme dag, som Dronning 
Margrethe fylder 75 år.
   Poul har altid været kendt som en dygtig fagmand, 
og der har i alle tider stået stor respekt omkring 
hans person. For en del år siden trak han sig tilbage 
på grund af svagt helbred og bosatte sig i Marbella 
på Costa del Sol, hvor han, vel bistået af sønnen 
John, drev en mindre restaurant ved navn Fonda.

TOMMY ROSENDAHL, ministerchauffør, fylder 
50 år fredag 8. maj.
   Tommy er hoteluddannet og har bl.a. været direk-
tør på Danhotel i Kastruplundgade i Kastrup. I de 
senere år har han bragt landets kulturministre rundt 
til indvielser og møder. Det startede med Per Stig 
Møller, og efter nogle enkelte køreture med Uffe El-
bæk kom Marianne Jelved til at sidde på bagsædet.
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Rejseprisen gik til Spanien
Ved Danske Rejsejournalister's årlige uddeling af 
Rejseprisen gik hæderen i år til Spaniens Turistbu-
reau i København. Prisen var sponsoreret af SOS 
International, og uddelingen fandt sted på Royal 
Hotel i København.
   På billedet ses de to glade vindere, Juan Francisco 
Cervero Polo, chef for det spanske turistkontor i 
København, og hans pressemedarbejder, Fortuna 
Lehnsdal Blázquez.
   Af de 65 millioner udenlandske turister, der i fjor 
besøgte Spanien, kom den ene million fra Danmark.
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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 web-
cam 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.

Best regards to Greenland from Finland   
E.Puranen   

★ ★ ★ ★ ★
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.
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