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Jørgen Holme 
gav Atlantic Airways et nyt liv
Den tidligere SAS-medarbejder Jørgen Holme (53) har høstet stor ros på Færøerne, efter at han på rekordtid  
har udarbejdet en ny strategiplan for det færøske luftfartsselskab Atlantic Airways samtidigt med, at han i  
2014 mere end fordoblede selskabets overskud.
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I år er det 10 år siden, hæderkronede Maersk Air luk-
kede og slukkede, og for sidste gang vil foreningen 
MA-X afholde en festlighed for tidligere medarbej-
dere. Festen finder sted på Hilton i Kastrup fredag 18. 
september med start kl. 18.30.
   Lis Nielsen, formand for MA-X, oplyser, at der hvert 
år har været holdt sammenkomst, men at tilslutnin-
gen til arrangementerne er blevet stadig mindre med 
årene. Det har en naturlig årsag, mener hun, idet man-
ge af medlemmerne er beskæftiget i udlandet og nok 
ikke har samme flymuligheder mere som i DM-tiden; 
andre kan være afgået ved døden, og så er der dem, 
der har skaffet sig helt nye netværk.

   Arrangementet består af den bedste festmiddag, 
Hilton formår at stille op med, og alle drikkevarer ud-
skænkes ad libitum. Der er musik g dans til den årle 
morgenstund.
   Omkring 150 personer, alle sammen tidligere Maersk 
Air-medarbejdere, har tilmeldt sig. Der er stadigvæk 
åben for tilmelding.
   Hvem, som har deltaget i arrangementerne hvert 
år frem til sin død for tre år siden, er Bjarne Hansen, 
Maersk Air’s mangeårige administrerende direktør og 
senere bestyrelsesformand. Bjarne ville, om havde le-
vet, være fyldt 75 år mandag 22. juni i år.    

Last Call:

Maersk Air letter
for sidste gang!
De årlige arrangementer siden Maersk Air’s ophør i 2005  
finder i september sted for sidste gang.

Maersk Air lukkede 
i 2005 - men siden 
den tid har mange 
medarbejdere mødt
hinanden hvert efter-
år i regi af foreningen 
MA-X. Det 10. arran-
gement, der
finder sted på Hilton 
i Kastrup, bliver det 
sidste i rækken.
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NT&T
Nordisk Træ�yt
& Træpleje ApS

Har du et ønske om at 
få dine træer flyttet?

Rugmarken 31  

DK-3520 Farum  

Tlf. +45 4495 9600

www.traeflytning.dk

info@traeflytning.dk Vi flytter træer – alt mellem ét træ og en hel skov! 

At ville flytte sine træer kan have mange 
årsager. Måske vil du etablere en ny ind
kørsel til din ejendom – det være sig et 
hotel, der skal udvides, tilbli velse af et 
kursuscenter eller anlæg af en ny golf-
bane; eller måske har du en dyrepark, 
hvor du vil ændre på indretningen af 
hensyn til aberne?
  Der kan være mange gode grunde til 
at flytte sine træer, og mulighederne er, 
stort set, uendelige.
 Nordisk Træflyt & Træpleje Aps er ene
ste firma i Danmark, der tilbyder denne 
specialitet. Vi har det erfarne mandskab, 
og vi har specialudstyret. NT&T er grund-

lagt i 1989 og har således flyttet træer i 
22 år – over hele Danmark og også i flere 
andre europæiske lande. 

 Vi flytter gerne ét eller to træer – men 
også en hel skov, hvis det er det, der be-
høves!

 Ring til os for en uforpligtende samtale. 
Vi står til rådighed med råd og dåd.
 Du kan også begynde med at studere 
vor brochure. Ring efter den på telefon 
4495 9600 eller send en e-mail til info@
traeflytning.dk.

NT&T klarer opgaven!

TP_28_indhold.indd   19 10/04/12   16:03:52
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JØRGEN HOLME (54), fhv. medarbejder hos SAS i di-
verse toppositioner, blev hentet til Færøerne i efteråret 
2013, hvor hans opgave bestod i at puste nyt liv i At-
lantic Airways. Han satte sig i chefstolen helt nøjagtigt 
mandag 18. november – og nu, mindre end to år efter 
sin ankomst, er han så småt i færd med at pakke sin 
kuffert for at rejse tilbage til København. Hvad han skal 
beskæftige sig med fremover, var ikke blevet meddelt 
ved deadline af nærværende udgivelse, men helt uan-
set fremtiden kan man i hvert fald notere om ham, at 
resultatet af hans mission på Færøerne er ovenud vel-
lykket, og han bliver rost fra alle sider, ikke mindst af 
bestyrelsen i det færøske luftfartsselskab.
   Jørgen havde bundet sig til at arbejde hos Atlan-
tic Airways i maksimalt to år, men allerede efter otte 
måneder kunne selskabet offentliggøre sin nye stra-
tegiplan, godt nok udarbejdet i samarbejde med et 
dansk konsulentbureau, men hvor Jørgen havde haft 
det overordnede ansvar, og strategiplanen bærer da 
også hans signatur.
   Torsdag 9. april i år publicerede selskabet sit årsre-
sultat for 2014, hvilket viste et fordoblet overskud i for-
hold til året forinden. I 2013 kom AA ud med DKK 8,7 
mio. på bundlinjen, mens Jørgen mere end fordoblede 
det tal i 2014 til i alt DKK 20,2 mio. – en forøgelse på 
ikke mindre end 132 pct.!
   Ikke blot kom Jørgen meget hurtigt i mål med selska-
bets ny strategiplan, som var hovedformålet med hans 
’vikartjeneste’ hos færingerne, men dernæst nåede 
han tillige at få dokumenteret, at planen er økonomisk 
bæredygtig.

’Driftssikker’ 
Bestyrelsesformanden i Atlantic Airways, erhvervs-
manden Niels Mortensen (48), såvel som erhvervsmi-
nisteren på de nordatlantiske øer, Johan Dahl (54), der 
tilhører det dansk-venlige Sambandspartiet, og som er 
den formelle ejer af selskabet, er begge jublende glade 
for de opnåede resultater:
   ’Jørgen har gjort det helt fantastisk,’ siger Niels, som 
er leder af og majoritetsejer i
indkøbscentret SMS i Thorshavn foruden et antal føde-
varebutikker på flere af øerne. ’Han er bare så dygtig, 
og så er han særdeles behagelig at samarbejde med. 
Vi læste i TRAVEL BUSINESS, at tidligere kolleger til Jør-
gen havde betegnet ham som ’driftssikker’. Det er et 
rammende udtryk, som passer ganske så vel.’
   ’Bestyrelsen agter at holde den kurs, Jørgen har lagt 
med den ny strategi for selskabet. Med den i hånden 
er kompleksiteten i virksomheden reduceret, og sel-
skabet kan koncentrere sig om at udvikle et stabilt, re-
gionalt rutenet i Vest-Norden med Færøerne som om-
drejningspunkt. Vi ønsker at blive set som en værdsat 
luftbro til omverdenen med flere forskellige forbindel-

Atlantic Airways 
i nye klæder
Jørgen Holme roses til skyerne for hans fornyelse af det færøske luftfartsselskab.

Af James B. Clinton 
james@travelbusiness.dk

ser til nabolandene og dermed flere udgange til resten 
af verden. Vi rykker dermed både Atlantic Airways og 
verden tættere på Færøerne,’ konstaterer Niels.
   Strategiplanen går i al sin enkelhed ud på, at selskabet 
i fremtiden skal have rutetrafik som sin primæropgave, 
og at det skal være med Færøerne som centralnerven. 
I praksis betyder det, at trafikken mellem Færøerne 
og Danmark har førsteprioritet, hvortil kommer regel-
mæssig, men dog ikke daglig, rutetrafik fra Færøerne 
til Island, Norge og Scotland. Denne trafik er startet 
med nogle få ugentlige frekvenser, og i det omfang, 
disse ruter tiltrækker flere passagerer, øges trafikken.
   Den nuværende flåde på 3 stk. Airbus A-319 ændres 
til 1 stk. A-319 og derudover 1 stk. A-320. Desuden vil 
selskabet anskaffe et fly af mindre størrelse, såfremt 
satsningen på ruterne til Island, Norge og Scotland vi-Jöhanna á Bergi

Niels Mortensen bestyrelsesformand i Atlantic Airway
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REYKJAVIK

FÆRØERNE

EDINBURGH

BERGEN

BILLUND

AALBORG

KØBENHAVN

BARCELONA

PALMA DE MALLORCARuteprogram 2015 & 2016
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  2-3 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 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.

*) Edinburgh flyves ikke mellem 5. januar og 17. marts 2016
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 Increased regularity

 New terminal

Come and be part 
of the success

 35% growth since 2004

 Less than 2 hrs. from the continent

 More affordable than you think
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ser sig at være succesfuld. Hvilket fabrikat og type det 
bliver, er der endnu ikke taget endelig stilling til.
   I den udstrækning, der bliver overskudskapacitet i 
flyprogrammet, skal man forsøge at sælge denne til 
charteroperatører, men chartertrafikken kommer ikke 
fremover at udgøre et selvstændigt forretningsom-
råde.
   AA’s to Bell 212-helikoptere udskiftes med den større 
og langt mere avancerede AW-139, som man ligeledes 
modtager to stykker af. De skal bruges til ruteflyvning 
indenrigs på Færøerne samt i SAR-beredskabet. Over-
gangen til denne type kan også på sigt give mulighe-
der i  offshore-industrien. 

Ny billetstruktur
Billetstrukturen har den ny strategiplan også ændret 
radikalt på, idet de mange forskellige rabatordninger 
er blevet forenklet, hvorefter der på langt hovedpar-
ten af alle afgange forefindes 20 stk. billetter på ruten 
Færøerne-Danmark og vice versa til DKK 779 pr. stk. 
Kun kræves, at billetten er booked og betalt mindst 60 
dage før afgang:
   ’Jeg har forstået, at færingerne har efterlyst en så-
dan ’lavprisbillet’ i mange år, og den er da også blevet 
ovenud godt modtaget hos kunderne,’ siger Jørgen 
Holme. ’I princip kan hvem som helst benytte sig af 
tilbuddet, men der er næppe nogen tvivl om, at unge 
mennesker og pensionister er blandt dem, der i særlig 
grad vil gøre brug af 779-billetten, idet de har bedre 
mulighed for at tilrettelægge deres Danmarks-rejse i 
god tid.’
   Tilsvarende tilbud findes også på ruterne til Norge, 
Island og Skotland, men her er prisen noget højere.
   
’Best man’
Til ny administrerende direktør har bestyrelsen udset 
Jóhanna á Bergi (44), der i en årrække har været ad-
ministrerende direktør for fragtrederiet Faroe Ships.   
Stillingen har været opslået ledig i annoncer i de store 

Interview med Jørgen Holme og 
Jóhanna á Bergi på TRAVEL PEOPLE-

siderne bagest i bladet.

Da Jørgen Holme tiltrådte jobbet hos Atlan-
tic Airways i november 2013, gik han sam-
men med selskabets bestyrelsesformand, 
Niels Mortensen, til Regeringsbygningerne 
på Tinganes i Thorshavn for at hilse på 
Lagmanden, Kaj Leo Holm Johannesen, og 
Landsstyremedlemmet for erhverv, John 
Dahl.

dagblade i Skandinavien og Island foruden naturlig-
vis i Sosialurin på Færøerne i april, og efter hvad Niels 
Mortensen oplyser til TRAVEL BUSINESS, indkom i om-
egnen af 45 ansøgninger. Blandt ansøgerne var flere 
færinger, de fleste med virke i Danmark samt andre 
lande, men også Jóhanna på Færøerne.
   ’Selvom jeg selvfølgelig gerne så, at vi skulle få en 
færing til igen at stå i spidsen for vort luftfartsselskab, 
så var højeste prioritet for os, at vi skulle finde ’the 
best man’, og det er jeg sikker på, at vi har gjort med 
Jóhanna,’ siger Niels.
   Sammenfatningsvis siger Niels om den ny strate-
giplan, at den giver selskabet mulighed for dels at 
sætte kunderne i fokus, og dels at virksomheden ople-
ves som et åbent, effektivt og serviceorienteret rutefly-
selskab, der løbende indretter sig efter kundernes og 
samfundets behov.
   Han pointerer, at strategien ikke er mere fastlåst end, 
at trufne beslutninger selvsagt kan revurderes efter be-
hov. Men kernen i strategiplanen, der udgøres af, at 
Atlantic Airways først og fremmest skal betjene Færø-
erne og færingerne, rokkes der ikke ved! •

www.fae.fo

 Extended runway

 Increased regularity

 New terminal

Come and be part 
of the success

 35% growth since 2004

 Less than 2 hrs. from the continent

 More affordable than you think

FLY TO 
the Faroe Islands
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2014 VAR ET GODT og begivenhedsrigt år for Atlantic 
Airways med et højt aktivitetsniveau og mange grund-
læggende ændringer i selskabet såvel som et godt års-
resultat, stærk likviditet og stigende passagertal – kort 
og godt en helt ny struktur.
   Sådan lyder det i årsrapporten 2014 fra Atlantic 
Airways, hvor bestyrelsesformanden Niels Mortensen 
sammenfattende betegner det forløbne år som ’godt 
og begivenhedsrigt’. Han noterer, at Atlantic Airways i 
dag fremtræder som ’et solidt flyselskab, der med stor 
ekspertise og en veludrustet flåde klarer sig godt i en 
verden, hvor flybranchen stadig har det hårdt’.
   Årsresultatet hos Atlantic Airways for 2014 blev mere 
end fordoblet sammenlignet med året forinden. Resul-
tatet nåede op på DKK 20,2 mio. mod DKK 8,7 mio. 

året forinden. Det svarer til en resultatforøgelse på 132 
pct.!
   Efter skat var tallene DKK 16,5 mio. henholdsvis DKK 
7,1 mio. 
   Indtægterne steg med seks procent fra DKK 542,2 
mio. i 2013 til DKK 573,7 mio. i 2014.   
   Antallet af rejsende øgede fra 225.200 i 2013 til 
237.028, hvilket var en forøgelse på fem procent.    
   Likviditeten var DKK 103 mio. ved årets afslutning, 
hvilket er DKK 13 mio. mindre i forhold i 2013, men 
Bestyrelsen er godt tilfreds med situationen set i lyset 
af, at selskabet i perioden samtidig har gennemgået 
en omfattende ændringsproces samt tilbagekøbt egne 
aktier for DKK 68 mio.
   Den ny strategi med mindst 20 stk. ’lavprisbilletter’ 

’Et godt og 
begivenhedsrigt år’
Atlantic Airways gennemgik et antal positive ændringer i 2014,  
som Bestyrelsen hilser med tilfredshed.

Atlantic Airways' aktiviteter omfatter  
både trafik med fastvingede fly og 
med helikoptere.

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelbusiness.dk
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på langt hovedparten af alle afgange til og fra Dan-
mark svarer til, at der udbydes 35.000 billige sæder 
om året. Denne nye prispolitik er blevet vel modtaget 
på Færøerne. Mange regler, der førhen styrede billet-
valget, er afskaffet. 

NORD-ruter
NORD-ruterne fra Færøerne til Norge, Island og Stor-
britannien har som primært formål at understøtte 
vækstmulighederne for færøsk erhvervsliv og vil også 
være til glæde for befolkningen såvel som for turister, 
der ønsker at besøge Færøerne. 
   Oprindeligt skulle Aberdeen have været en af NORD-
ruterne, men planen blev revideret, og valget faldt i 
stedet på Edinburgh med dens større lufthavn, der har 
flere fordele i forhold til Aberdeen. Således har Edin-
burgh betydeligt flere forbindelser til andre lufthavne 
som f. eks. London City og London-Heathrow, der kan 
være til gavn for erhvervslivet.
   Selv om Atlantic Airways har nedprioriteret charter-
aktiviteterne, flyver selskabet fortsat færinger nonstop 
til sol og sommer. I sommeren 2015 er Barcelona og 
Mallorca på rejseprogrammet. 
   Atlantic Airways har fra 1. april styrket samarbejdet 
med SAS’ EuroBonus.

Højere regularitet
Atlantic Airbus-fly er alle udstyret med Airbus’ nye na-
vigationsteknologi, RNP AR 0,1, der – sammen med 
øget fokus på ruteflyningen – har medført markant 
højere regularitet og dermed færre forsinkelser. 
   RNP AR 0,1 er en GPS-baseret teknologi, nu også 
kombineret med det almindelige ILS-system i lufthav-
ne, som sammenlagt er et særdeles præcist instrument 
både ved indflyvinger og takeoffs. 
   Ifølge Airbus er Atlantic Airways det første flyselskab 
i verden til at bruge RNP AR 0,1 og ILS kombineret som 
ét redskab til ind- og udflyvninger. Atlantic Airway har 
i første omgang tilpasset kombinationen af RNP AR 0,1 
og ILS til Vágar Lufthavn, som dermed er den første 
lufthavn i verden, hvor denne metode bruges.
    I Atlantic Airways’ tilfælde kan alle tre Airbus-maski-
ner f. eks. flyve lavere og med dårligere sigtbarhed ind 
til Vágar Lufthavn end tidligere.
   Atlantic Airways begyndte som det første flyselskab 
i Europa at flyve med den nye teknologi,da selskabet 
i 2012 købte en Airbus. Selskabets tre Airbus 319 har 
gennemgået en grundig opdatering af RNP AR 0,1, og 
det fik Airbus til i en pressemeddelelse i januar i år at 
konstatere, at ’Atlantic Airways flyver med den mest 
avancerede luftrums-teknologi i Europa’.

Aktionærer købt ud
I 2014 købte Atlantic Airways størstedelen af de priva-
te aktionærer, der tilsammen besad 33 pct. af aktierne, 
ud af selskabet for i alt DKK 68 mio. Dermed kom At-
lantic Airways og Færøernes Landsstyre til at eje 99,2 
procent af aktiekapitalen pr. årsskiftet, og selskabet 
bliver igen et 100 pct. offentligt ejet aktieselskab, når 
de sidste aktier forventeligt bliver købt tilbage om kort 
tid.
   Situationen med en tredjedel private aktier var uhold-
bar, da de små aktionærer og Landsstyret var bundet 
til hinanden uden, at nogen af parterne havde fordel af 
det. Tilbagekøbet af aktierne medførte også, at Atlan-
tic Airways som naturlig konsekvens blev afnoteret fra
børserne i København og Reykjavík, hvilket har givet 
en langt større ro i den daglige drift.

Luftbro til kunstnere
Atlantic Airways var i 2014 med til at oprette en luft-

bro for færøske kunstnere, der udbreder kendskabet 
til færøsk kultur udenfor Færøerne. Der er tale om en 
støtteordning til flybilletter i et samarbejde mellem At-
lantic Airways, Nordens Hus, Thorshavn Kommune og 
Kulturministeriet.
   Ordningen er iværksat som en prøve i 2015, og det 
første år er i alt DKK 1 mio. afsat til rejsestøtte. De 
fire deltagende parter har hver indskudt DKK 250.000 
i ordningen.
   Formålet er at udbrede kendskabet til færøsk kultur 
i udlandet, og parterne anerkender med samarbejdet, 
at kulturen har stor betydning, når Færøerne skal skil-
dres som et levende og spændende samfund.

3 mio. rejsende
Fredag 28. november 2014 gik passager nummer tre 
millioner hos Atlantic Airways ombord på Airbus 319 
på Vágar Floghavn med afgang til København.
   Den allerførste flyrejse med Atlantic Airways blev 
foretaget mandag 28. marts 1988, hvor der var uvis-
hed omkring starten lige til det sidste. Selskabets AOC 
kom nemlig fra Statens Luftfartsvæsen først i sidste 
øjeblik. 
   Ombord på premiereflyvningen var en større delega-
tion med Færøernes statsminister, Lagmand Atli Dam 
(S), den nordatlantiske ø-gruppes mest markante po-
litiker nogensinde, i spidsen. Også trafikminister Lasse 
Klein var blandt passagererne såvel som selskabets før-
ste direktør, Heri Mortensen.
   Ved ankomsten til Kastrup blev flyet modtaget af 
daværende lufthavnsdirektør, fhv. finansminister i Dan-
mark Knud Heinesen (S), der er halvfæring.
   10 år senere var det samlede antal passagerer kom-
met op på 500.000. Det var i juli 1998.    
   Rejsende nummer en million gik ombord i november 
2003, og selskabet fløj med passager nummer to mil-
lioner i marts 2010 – og som sagt rejsende nummer tre 
millioner fløj med Atlantic Airways i november sidste 
år.

Ikke Færø-relevant trafik droppes
’Atlantic Airways er kommet hjem’, hedder det afslut-
ningsvis i årsberetningen. Dermed hentydes til, at man 
ikke mere skal råde over fly kun med det sigte at være 
en spiller på chartermarkedet, men udelukkende have 
en flåde, der har til opgave at servicere Færøerne og 
færingerne.
   At forsøge sig med trafik, der ikke har relationer 
til Færøerne, har man gjort nogle gange før – senest 
med det Airbus-fly, der skulle flyve for Atlantis Rejser 
fra København henholdsvis Billund til Egypten, men 
som på grund af politisk uro i landet blev en fiasko, 
og som kom til at koste Atlantic Airways et to-cifret 
millionbeløb. 
   For kun få år siden udlejede man et fly på wetlea-
se-vilkår til trafik i Syd-Amerika, men selvom der i det 
tilfælde ikke blev tale om noget underskud, så var ma-
nøvren forbundet med så mange besværligheder, at 
det sammenlagt kostede mere, end det smagte. 
   Ligeledes har man udført operationer i Nord-Norge.
   Endelig har selskabet, da det kun var et par år gam-
melt, forsøgt sig med lokaltrafik mellem København 
og Trondheim i Norge, men man glemte dengang at 
fortælle forbrugerne om rutens eksistens, så der var 
stort set ingen passagerer med på nogen af afgan-
gene, og i økonomisk henseende var den trafik noget 
nær en katastrofe for selskabet. •

Landsstyret er igen blevet eneejer af Atlan-
tic Airways, efter at de private investorer er 
blevet købt ud, og ikke mindst af den år-
sag er også John Dahl, erhvervsminister på 
Færøerne og dermed den formelle ejer af 
selskabet, ovenud glad for den fremgang, 
AA er omgærdet af.
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HOTEL FØROYAR i Thorshavn har fået nye ejere med 
hotellets administrerende direktør, 51-årige Johannes 
Jensen, som frontfigur og et af Thorshavns ældste og 
mest respekterede handelsfirmaer, P/F Poul Hansen, 
som den kapitalstærke grundpille. Samtidigt er også 
sket ændringer hos Færøernes andet store hotel-fyr-
tårn, Hotel Hafnia, ligeledes i Thorshavn, der har for-
øget værelseskapaciteten med 30 pct.
   Sælger af Hotel Føroyar er forsikringsselskabet Trygd, 
der i en årrække har været ejer af det mere end 30 
år gamle hotel, og som også har økonomiske interes-
ser i færgerederiet Smyril Line såvel som i Eik-banken. 
(Sidstnævnte er kommet i danske myndigheders søge-
lys på en noget negativ vis, idet det statslige Finansiel 
Stabilitet kun har modtaget en mindre del af i alt DKK 
2 mia., som blev investeret i Eik Banki efter dens kol-
laps i 2010. Efter seneste regnskabsaflæggelse har Eik 
Banki tilbudt Finansiel Stabilitet DKK 60 mio., men det 
er meget for lidt, mener det danske ’redningsselskab’ 
for banker.)
   Hotel Føroyar blev indviet i 1983, og med sine godt 
og vel 100 værelser er hotellet det største på Færøerne 
– dog tæt fulgt af downtown-hotellet Hafnia. 
   I handelen indgår tillige hotellerne Tórshavn, identisk 
med det tidligere Sømandshjemmet, samt Hotel Vágar, 
som ligger ved siden af Færøernes lufthavn på øen Vá-
gar. Ligeledes er et lokalt vandrerhjem ved siden af ho-
tellet inkluderet, og det samme er et par restauranter i 
Thorshavn samt en kafé på det lokale stadion foruden 
restaurantfaciliteterne i Færøernes eneste lufthavn. 
   Johannes udnævntes til direktør på Hotel Føroyar i 
2002 uden forudgående erfaring fra hotel- og restau-
rantbranchen. Under hans ledelse er hotellet kommet 

Hotel Føroyar solgt
Hoteldirektør Johannes Jensen og ledende medarbejdere på hotellet har 
sammen med P/F Poul Hansen overtaget Færøernes største hotel.  
– Konkurrenten Hotel Hafnia udvider værelses-antallet med 30 pct.

ind i en rolig gænge mod tidligere forskellige ejerfor-
hold og endnu flere forskellige direktører, og udviklin-
gen med flere hoteller og restauranter tilskrives lige-
ledes ham. Ikke kan det således forbavse, at han på 
Færøerne omtales som Mr. Kniv og Gaffel.

P/F Poul Hansen
Sammen med en håndfuld ledende medarbejdere 
(køkkenchef, bookingchef m.fl.) er Johannes ejer af 
driftsselskabet Gist & Vist, som fra nu af er medejer af 
Hotel Føroyar med 15 pct.
   Johannes har desuden et eget holdingselskab, Vøl, 
som sidder på 40 pct., mens Atlantic Airways i flere 
år har haft 10 pct., hvilket også er luftfartsselskabets 
andel i den ny ejerkonstellation.
   De sidste 35 pct. er indskudt af P/F Poul Hansen, og 
selvom denne aktiepost separat ikke giver nogen kon-
trollerende indflydelse, så er alene navnet Poul Hansen 
et kvalitetsstempel på Færøerne og giver omgivelserne 
garanti for, at der er tale om ’et ordentligt firma’.
   P/F Poul Hansen er i dag ejet af et barnebarn til 
grundlæggeren Poul Hansen, Høgni Hansen, som des-
uden er virksomhedens administrerende direktør.
   Driften på hotellerne og restauranterne menes at 
have en årlig omsætning på omkring DKK 75 mio. 

Cigarhandler blev hotelejer
Mens Hotel Føroyar er beliggende på en fjeldskråning 
lige uden for Thorshavn, i øvrigt med en bedårende 
udsigt ned over by og havn, er Hotel Hafnia identisk 
med det virkelige downtown-hotel i den færøske ho-
vedstad.
   Hotel Hafnia på Aarvegur er et hotel i klassisk pro-

Af James B. Clinton 
james@travelbusiness.dk

Mr. Kniv & Gaffel alias Johannes 
Jensen har opbygget en hotel- og 
restaurantkoncern på Færøerne 
bestående af tre hoteller, et van-
drerhjem samt fem restauranter.

Mangemillionæren Osmund Ju-
stinussen (t.h.) købte Hotel Hafnia 
som vennetjeneste overfor Johan 
Restorff. Til venstre i billedet ses 
Osmunds to sønner, Tummas og 
Gunnar, der er partnere i fade-
rens virksomheder. Damen mellem 
Osmund og sønnerne er Oddbjørg 
Højgaard, som er direktør på Hotel 
Hafnia.
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vinsstil med gamle dyder som personlig service og en 
atmosfære som på Farfars tid. Det blev grundlagt af 
Christian Dahl-Restorff, der før Anden Verdenskrig 
havde en cigarbutik på samme adresse, og som der-
efter gik over til at udleje værelser til tilrejsende, inden 
han for alvor etablerede sig som hotelejer under nav-
net Hafnia.
   Senere gik hotellet i arv til sønnerne M. C. og Johan, 
og siden årtusindskiftet var storbroderen Johan ene-
ejer af virksomheden.
   I 2005 solgte Johan, som i dag har rundet de 75 
år, hotellet til baptistvennen og mangemillionæren 
Osmund Justinussen, der dog ikke havde tid til selv at 
drive det. Købet foretog han nærmest som en venne-
tjeneste over for Johan, der inkasserede DKK 25 mio. 
for virksomheden.
   Osmund er beskæftiget i offshore-branchen, og 
han havde før købet sikret sig tilsagn fra Oddbjørg 
Højgaard om, at hun ville stå i spidsen for hotellet. 

Oddbjørg Højgaard har for nylig 
åbnet for 20 nye værelser på Hotel 
Hafnia foruden et supermoderne 
konferenceafsnit på toppen af ho-
tellet.

Hun, der er 44 år, sidder stadigvæk i direktørstolen.
   Tidligere var hun ejer af et mindre reklamefirma i 
Thorshavn, hvilket hun afhændede i forbindelse med 
sit engagement på Hotel Hafnia.

Udvidelse og renovering
For nylig kunne Hafnia indvie en ny fløj med 20 nye 
værelser, hvilket svarer til en forøgelse på 30 pct. i for-
hold til det tidligere værelsesantal på 65.
   Desuden er etableret et konferenceafsnit på hotellets 
øverste etage (6. sal) med alle nymodens AV-faciliteter 
m.v., ligesom lobby’en er udvidet, idet det tidligere rej-
sebureau Flogfelag Føroya ikke eksisterer mere, og det 
efterfølgende kontor for Fonn Flog er ligeledes lukket, 
og dermed har hotellet kunnet inddrage pågældende 
lokale til brug for en udvidelse af receptionen.
   To nyinstallerede elevatorer indgår ligeledes i renove-
ring og udvidelse. •

P/F Poul Hansen Heilsøla med be-
liggenhed på Havnen i Thorshavn 
er et gammelkendt, hæderkronet 
en gros-firma i dagligvarebran-
chen, som fremover vil være et 
kvalitetsstempel for Hotel Føroyar-
koncernen.

Hotel Vágar er Færøernes egentlige 
lufthavnshotel - bygget i 1979 og nu 
solgt til Hotel Føroyar-gruppen.
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MARKEDET FOR LAVPRIS-hoteller er taget til med 
styrke, og den udvikling synes at fortsætte. Senest har 
Zleep-kæden meldt ud, at man i de nærmest følgende 
år agter at formere sig med to hoteller om året, så man 
i år 2020 omfatter så mange som 20 hoteller. Desuden 
har Zleep-chefen Peter Haaber (52) planer om at in-
troducere et antal internationale hotelbrands på det 
danske hotelmarked.
   Bortset fra et enkelt hotel beliggende i Hamborg – 
i øvrigt ejet af Egon Klitgaard, tidligere chef på SAS 
Radisson i Silkeborg – findes samtlige syv øvrige af de 
nuværende Zleep-hoteller i Danmark med fire i hoved-
stadsområdet og tre i Jylland, og alle er i øjeblikket 
genstand for renoveringer og udvidelser. Hvor de kom-
mende medlemmer af kæden skal placeres, afgøres 
fra gang til gang, selvom Peter Haaber, majoritetsejer 
af kæden og desuden dens administrerende direktør, 
selvsagt har nogle idéer om, i hvilke byer Zleep skal 
vågne op til dåd og gøre sig gældende.
   ’Konkurrencen er betydelig,’ siger Peter, ’men indtil 
nu dog ikke større end, at der er plads til os alle, og det 
vil der være lang tid fremover. Lavprishoteller er blevet 

Zleep Hotels formerer sig
’Konkurrencen blandt lavprishoteller øger, efter at klientellet er udvidet fra 
rygsæksturister til forretningsmanden,’ siger Zleep-chefen Peter Haaber, der tror 
på en langvarig periode med betydelig vækst for hotelbranchen.

in på markedet, og i dag er det ikke kun rygsæksturi-
ster, som opsøger den kategori af overnatningssteder, 
men også mange forretningsfolk vælger i visse tilfælde 
denne billigere form for boende.
   Et lavprishotel skal være rent og virke indbydende, 
og værelset skal bestå af en god seng, eget bad og 
toilet samt et TV. Og prisen skal være mindst 40 pct. 
lavere end på de nærliggende standard-hoteller. Der-
ved tiltrækker vi den forretningsmand, der er omkost-
ningsbevidst, og som kun har brug for værelset som 
overnatningssted. Han er slet ikke interesseret i et ho-
tel med en masse services, som han alligevel ikke har 
brug for, og specielt har han ikke lyst til at betale for 
sådanne.’
   Peter drager sammenligning til lavprisselskaberne i 
luften:
   ’For ikke mange år siden ville en forretningsmand 
ikke sætte sine ben i et fly fra et af lavprisselskaberne. 
Det skulle være SAS, han fløj med, og helst af alt skulle 
han have Janne Carlzons blå klemme siddende på jak-
kereverset, så omgivelserne kunne se, at han fløj med 
SAS på Business Class. Men i dag eksisterer klemmen 
overhovedet ikke, og forretningsmanden flyver lige 
gerne med Norwegian, easyJet m.fl., når blot disse sel-
skaber tilbyder billetterne til nogle lave priser. Og det 
er samme situation, der gør sig gældende på hotelsi-
den,’ siger han.

Konkurrerer med sig selv
Peter konstaterer, at flere hotelkæder af traditionel 
type er begyndt at markedsføre lavprishoteller ved si-
den af deres almindelige produkter. I Danmark gælder 
det eksempelvis Arp-Hansen Hotel Group, der har åb-
net lavprishotel med navnet Wake-Up, og som også i 
Borgergade i det indre København har åbnet to sam-
menhængende lavprishoteller med sigte på rygsæks-
turister:
   ’Man kan sige, at Arp-Hansen kommer til at kon-
kurrere med sig selv, hvorimod Niels Fennet, manden 
med CabInn-kæden, udelukkende beskæftiger sig 
med lavprisproduktet. En undtagelse er dog den gamle 
Fredensborg Store Kro, som Niels overtog for noget 
over et år siden, og som han siden har renoveret for et 
større millionbeløb.’
   Fredensborg Store Kro ligger på gaden op til det kon-
gelige Slot og var for år tilbage en velfungerende for-
retning med stor tilstrømning af turister, der besøgte 
den lille, nordsjællandske perle primært for at se det 
royale slot, og som i tilknytning hertil skulle have for-
tæring af større eller mindre art. Men finanskrise og 
andre omstændigheder satte kroen i stå, indtil Niels 
Fennet overtog fallitboet og sørgede for istandsæt-
telse.
   Nu satser Niels på, at Store Kro igen skal blive en tu-
ristmagnet – og om ikke andet kan han nok regne med 
lokalbefolkningens opbakning. Han bor nemlig selv i 
det idylliske Fredensborg, hvor han er en kendt profil.

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelbusiness.dk

Peter Haaber satser på at have omkring 
20 Zleep-hoteller i porteføljen i år 2020 
foruden nogle hoteller med udenlandske 
brands. Han tror på en fortsat fremgang 
for hotelbranchen, dels med forretnings-
folk som kunder på grund af globaliserin-
gen, dels med turister fordi ’Danmark er et 
fantastisk land’ at holde ferie i.
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Flere hotelbrands
Ved siden af Zleep-hotellerne åbner Peter Haaber i lø-
bet af 2016 et lavprishotel med brand’et Moxy, som 
bliver det første af det navn i Danmark. Moxy-hoteller-
ne er en lavpriskæde i Marriott-koncernen, og aftalen 
mellem Marriott og Peter er indgået som franchise for 
så mange som 30 år mod normalen på 15-20 år.
   Nybyggeriet er planlagt at starte til efteråret og får i 
alt 200 værelser plus mindre konferencefaciliteter, bar, 
café m.v.  Placering bliver i Sydhavnen i København.   
   ’Zleep Hotels er således ved at bevæge sig fra at være 
en single brand-operatør med eget varemærke til at 
være en multi-brand-operatør med yderligere hoteller 
og brands,’ fastslår han.
   ’Samtidigt er det vigtigt for os at pointere, at der er 
plads til flere Zleep-hoteller både i Danmark og uden 
for landets grænser. Vi håber således at kunne komme 
med flere gode nyheder i de kommende måneder.’
   ’Er det let at skaffe finansiering til nye hoteller?’
   ’Let ville være et forkert udtryk,’ svarer Peter. ’Men 
lad os sige, at det ikke er umuligt. Sagen er jo, at der 
sker meget i hotelverdenen i øjeblikket, hvilket også er 
tiltrængt. Det har stået lidt i stampe i en del år. Men 
nu er der kommet skred i tingene. I hvert fald sover vi 
ikke hos Zleep. Det er kun gæsterne, der zleeper. Og 
de betaler endda for det!’ – siger Peter med et smil.

Renoveringer
Zleep åbnede i 2014 et totalt renoveret Zleep Hotel 
Aarhus (tidligere Hotel Mercur), som Peter og hans 
bagland sammen med bygningens ejer, Aros Forsik-
ring, har investeret et tocifret millionbeløb i at få op-
graderet til et moderne budgethotel.
   Desuden oplyser han:

   ’I 2014 overtog vi også det gamle Hotel Bel Air på 
Løjtegårdsvej i Taarnby – ligeledes et nedslidt midmar-
ket-hotel, der trængte til ’første hjælp’, hvilket vi i øje-
blikket er i gang med at give det. Vi foretager således 
en total renovering af hovedfløjen og har omdøbt ho-
tellet til Zleep Hotel Copenhagen Airport. Det ender 
med at blive et superprodukt! 
   I år har vi desuden overtaget det gamle Hotel Tre 

Det mere end 40 år gamle Hotel Bel Air på 
Løjtegårdsvej i Taarnby har gennem årene 
haft forskellige ejere og operatører, bl.a. 
Scandic Hotels. For et år siden blev det 
overtaget af Zleep Hotels, der i øjeblikket 
giver hotellets hovedbygning en større up-
grading, og når renoveringen er klar, står 
man ifølge Peter Haaber (billedet) tilbage 
med et superprodukt. 
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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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Roser i Kolding, der ligesom de andre førnævnte hotel-
ler var et ’træt’ mid-market-hotel, hvilket vi pønser på 
og opgraderer til et moderne budgethotel. Vi håber at 
kunne starte med den renovering senere på året. 
   Ligeledes gennemføres i efteråret renovering af både 
Zleep Hotel Copenhagen City og Zleep Hotel Ishøj.   
   Endelig går vi i gang med opgradering af Zleep Hotel 
Ballerup – og vi er i øjeblikket i færd med at udvide 
Zleep Hotel Billund med 60 værelser!’
   Samtlige renoveringer og udvidelser løber ifølge Pe-
ter Haaber op i omegnen af DKK 60 mio.:
   ’Der skal selvfølgelig sælges en del overnatninger for 
at skabe rentabilitet i de samlede investeringer. Men 
markedet er godt, og udsigterne for fremtiden tegner 
sig positive. Jeg er ikke et øjeblik usikker på, hvad vi 
gør.’

 ’Et tiltrængt løft’
’Markedet kan vel rammes af nye kriser, og du siger 
selv, at flere udenlandske hotelbrands forventeligt vil 
begynde at operere i Danmark, bl. a. med dig selv som 
fødselshjælper? Endvidere henviser eksperterne til for 
ringe vækst i turismen i forhold til vore nabolande el-
ler, som man ynder at kalde det, ’de lande, vi normalt 
sammenligner os med’. Udgør disse faktorer ikke en 
risiko?’
   ’Naturligvis er der en risiko ved alt. Men grundlaget 
for hotelbranchen må i dag betegnes som solidt samti-
digt med, at fremtiden ser særdeles gunstig ud.
   Efter at Sheraton i København lukkede i begyndelsen 
af 1990’erne, var der et tomrum for udenlandske ho-
teloperatører, indtil Hilton etablerede sig på Kastrup i 
2001. Men siden er flere kommet til, først og fremmest 
Marriott, ligesom franske Accor også har været her.
   Mange hoteller léd under ikke at være vedligeholdt 
i mange år, og hotelbranchen var mere eller mindre i 
forfald. Men så skete noget omkring årtusindskiftet, 
da de to nordmænd, Asmund Haare og Petter Storda-
len, gjorde deres entre på det danske marked. Deres 
respektive hotelkæder, First og Choice, opkøbte både 
mindre og mellemstore hoteller i konkurrence med 
hinanden, og der blev investeret millioner af norske 
olie-kroner i opkøb samt opgradering. Det fik de dan-
ske hotelejere, der ikke nåede at sælge til nordmæn-
dene, mens tid var, op på mærkerne, så hele branchen 
dermed fik et tiltrængt løft.’

’Danmark – et fantastisk land’
Udover at konstatere, at danske hoteller i dag opret-
holder en rimelig standard, peger Peter - trods den mi-
nimale stigning i vækstraten - også på den faktor, at 
Danmark som turistland gennem de senere år er krav-
let hastigt op ad stigen og i dag rangerer på linje med 
andre lande, der er værd at besøge:
   ’Vejret kan vi ikke gøre meget ved, men Danmark 
er alligevel et fantastisk land og udgør et kvalitets-
produkt, som i årene fremover vil tiltrække tusindvis 
af mennesker,’ mener han. ’Alene udnævnelsen til at 
være det land, hvor verdens lykkeligste befolkning le-
ver, vil gøre mange mennesker nysgerrige og i hvert 
fald skabe et ønske om at se og opleve en sådan na-
tion. Den oplysning har været publiceret verden over i 
trykte medier, i radio og TV samt på de sociale medier. 
En sådan nyhed er guld værd for Danmark. 
   Desuden kommer vor positive indstilling over for grøn 
energi, hvor vor levevis, ikke mindst i hverdagen med 
stor fokus på økologi i husholdningen samt produktion 
og eksport af vindmøller, vejer tungt.
   Dertil er danskerne kendt som et fredeligt folkefærd, 
hvor menneskene taler godt sammen trods forskellig-
artede opfattelser, og i gastronomiens verden har vi 

Fra opvasker 
til hoteloperatør
Peter Haabers løbebane

PETER HAABER er 52 år. Han stammer fra Aalborg, hvor han begyndte i hotelbranchen 
som opvasker hos Enan Galaly på Hotel Hvide Hus.

   ’Enan var en hård arbejdsgiver, men havde samtidigt store menneskelige egenskaber,’ 
erindrer Peter sig.

   Løbebanen gik videre til Scandic, hvor han startede som direktør for Scandic Marina i 
Herning og sluttede på Scandic Aalborg.

   Herefter arbejdede Peter for nordmanden Asmund Haare – bl.a. som First regionschef 
med placering i Drammen i Syd-Norge:

   ’Asmund blev af mange betragtet som en meget privat og tilbagetrukket person. Men 
jeg var glad for at arbejde for ham, og jeg vil altid huske ham som en meget initiativrig 
og dygtig finansmand.’

   I 2003 sprang Peter ud som selvstændig med sit første Zleep-hotel beliggende på Eng-
landsvej i Taarnby. Da ejendommen efter få år blev solgt til en britisk fond, trak Peter sig.

   Zleep-gruppen er skruet sammen på den måde, at Peter Haabers familie står som ejer 
af driftsselskabet Zleep Hotels A/S, mens Peter er ansat som administrerende direktør i 
samme selskab.

   Zleep Hotels A/S har herefter indgået aftaler med de enkelte ejere af hotelejendom-
mene – enten egentlige lejemål, hvor Zleep Hotels A/S egenhændigt har det økonomi-
ske ansvar for driften, eller såkaldte managementaftaler, hvor ejendomsbesidderen og 
operatøren deler risikoen.

fået topkarakterer med ’Noma som verdens bedste re-
staurant’, hvilket trækker et helt specielt pengestærkt 
publikum hertil. Og her skal vi heller ikke glemme 
’Danish Design’, som også er blevet et verdenskendt 
begreb, der lokker folk med sans for moderne kunst i 
dagligdagen til vort land.
   Ved siden af disse menneskelige kvalifikationer vil 
globaliseringen givetvis sætte sine spor derved, at sta-
dig flere danske virksomheder får udenlandske ejere 
henholdsvis samarbejdspartnere. Det giver en enorm 
trafik, som både hoteller, restauranter, taxier og butik-
ker vil nyde godt af.
   Den store forskel på den fremtidige turisme og den 
traditionelle består i, at tidligere var det hovedsaligt 
børnefamilier fra det øvrige Skandinavien samt Tysk-
land, der besøgte os, og de blev hos os i en eller to 
uger og oftest kun på ét og samme sted. Nu om stun-
der er antallet af nationaliteter mange gange større, 
hvorimod længden af deres besøg er betydeligt kor-
tere. Men uanset om gæsten er en decideret turist, 
eller det er en forretningsmand, har han eller hun ofte 
et konkret formål med besøget, og vedkommende 
lægger lige så mange penge, måske endda flere, på 
et tre-fire dages ophold, som den egentlige turist gør 
på en uge’ – sagt af Peter Haaber, manden bag Zleep-
hotellerne. •
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EN STYRKET tilstedeværelse på markedet sender Com-
well ud af 2014 med en omsætning på godt DKK 730 
mio., hvilket er ni procent mere end i 2013 og dermed 
den højeste omsætning siden den danske hotelkædes 
etablering i 1969, men bundlinjeresultatet er samtidigt 
et underskud på DKK 13,8 mio.
   Underskuddet på det ikke specielt store millionbeløb 
skyldes først og fremmest de betydelige investeringer, 
der blev foretaget i det forløbne år, og på den baggrund 
oplyser bestyrelse og direktion i en kommentar til regn-
skabet, at ’forventningerne til fremtiden bedømmes som 
positive trods et fortsat presset marked’.
   Opkøb af Hvide Hus-hotellerne i Aalborg og Køge fra 
den dansk-egyptiske hotelmand Enan Galaly samt indvi-
else af et nybygget designhotel i Aarhus foruden en re-
finansiering af ejendommen Kellers Park ved Vejle hører 
til blandt de højeste investeringsposter. Dertil kommer 
en nedgang i det svenske marked, der ligeledes har for-
årsaget afsmitning.
   Desuden trådte Comwell ind i et nyt samarbejde med 
Bella Center, hvor man blev partner i BC’s kongres- og 

Comwell skærper profilen
Comwell foretog i 2014 flere investeringer i opgradering 
på hotelsiden samtidigt med, at man overtog afviklingen 
af samtlige konferencer i Bella Center.

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelbusiness.dk

konferenceafdeling under navnet CCCC (Comwell Con-
ference Center Copenhagen). Til gengæld slap Comwell 
tøjlerne til Bella Sky Hotel.
   Selvom Bella Center stod for den hovedsalige omkost-
ning ved ombygning, udvidelse og indretning på DKK 
20 mio., var introduktionen af CCCC selvsagt ikke gratis 
for Comwell.
   ’Ser vi udviklingen i et historisk perspektiv, har vi gen-
nem de seneste fem til syv år årligt brugt betydelige be-
løb til forbedringer og opgraderinger af en lang række 
områder på de enkelte hoteller,’ oplyser Peter Schelde, 
Comwell’s CEO. ’Det har vi gjort for at sikre, at vort 
’fysiske produkt’ til enhver tid fremstår inspirerende og 
tidssvarende og med faciliteter, der lever op til gæstens 
forventninger, uanset om det er mødelokaler, SPA-om-
givelser eller i de gastronomiske områder.’
   ’Samtidigt har vi investeret i at sikre, at vor vigtigste 
ressource, nemlig mine 1.400 kolleger, forstår og lever 
op til vor mindset. Medarbejderstaben er utrolig dygtig 
og dedikeret til den opgave, det er at udøve nærvæ-
rende service for tusindvis af gæster 24/7/365 ud fra 

Konferencecentret Kellers Park i Børkop 
ved Vejle består af en serie bygninger i 
italiensk og fransk stil, opførte omkring år 
1900 og anvendt af Åndssvageforsorgen 
fra start helt frem til 1980. Siden blev byg-
ningerne indrettet til hotel og overtaget af 
Comwell, der har dette kompleks som det 
flotteste og smukkest beliggende ved Vejle 
Fjord af sine i alt 17 hoteller.
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den kultur og de værdier samt erfaringer, som Com-
well bygger på. Vi kalder det Præcision og Nærvær = 
Harmoni.’

Optimisme om fremtiden
Peter siger videre:
   ’Med de nye hoteller har vi øget synligheden af Com-
well på landkortet, og også i Aarhus, Aalborg og Køge 
er vi nu parate til at levere et højt serviceniveau.
   Vor optimisme angående fremtiden bygger vi bl.a. på 
det faktum, at vi har en øget og forbedret ordrebehold-
ning på bøgerne i indeværende år.
   Desuden ser vi tegn på vækst i det private segment, 
som vi absolut forventer os at tage vor andel af. 
   Som sådan har vi taget et seriøst greb på at sikre den 
fremtidige indtjening, og vi forventer allerede i indevæ-
rende år at se et positivt resultat.’
   Han noterer med tilfredshed, at Comwell modtager 
en særdeles god feed-back fra gæster på de tre ’nye’ 
hoteller og ligedan fra Comwell Conference Centre Co-
penhagen i Bella Center:
   ’Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi – sam-
men med Bella Center – har det helt klare mål til enhver 
tid at være absolut førende på konferencemarkedet i 
Danmark,’ siger Peter.
   ’Samtidigt er vi i gang med at implementere vor diffe-
rentierings-strategi, hvor vi tilfører flere af hotellerne en 
selvstændig profil oven på Comwell’s fundament. Det 
gælder eksempelvis Comwell Sport Rebild Bakker syd for 
Aalborg, Comwell Campus Klarskovgaard syd for Korsør 
henholdsvis Comwell Kellers Park ved Vejle, der alle har 
et særpræg ved siden af Comwell’s standardprogram.
Det giver kunden endnu flere vinkler og muligheder, når 
næste konference skal tilrettelægges.’

Ændring i mødemønstret 
’Samtidigt med optimismen nævner du faktorer som 
’presset marked’ og ’generelt faldende marked’ – beror 

Peter Schelde, koncernchef hos Comwell, 
er optimistisk med hensyn til Comwell-
hotellernes fremtid.

det på flere aktører på markedet end tidligere, eller er 
kundemassen skrumpet ind?’
   ’Vore profetier bygger vi på egne antagelser, idet der 
ikke findes konkrete tal for mødemarkedets størrelse. Vi 
kan se, at de seneste års finanskrise med økonomiske 
lavkonjunkturer har ændret på mødemønstret i marke-
det. Således konstateres, at møderne bliver kortere, og 
at mødefrekvensen er sat en smule ned – måske fordi 
nogle mødetyper afholdes hjemme i virksomheden. Un-
der alle omstændigheder mener vi, at ’kagen’ på konfe-
rencemarkedet er blevet mindre.
   At en del af det danske mødemarked i stedet skulle 
gøre brug af udbydere i nabolandene, ser vi derimod 
ingen tendens til.’
   ’Vurderer du udviklingen derhen, hvor et antal konfe-
rencecentre i Danmark tvinges til at give op, og vil det i 
så fald ramme en bestemt gruppe, eksempelvis de større 
eller de helt små?’
   ’Set i bakspejlet er der kun ganske få konferencecentre, 
som gennem de seneste kriseperioder har drejet nøglen 
om. Vi tror, det skyldes, at der kun er få alternativer til 
brug af sådanne ejendomme, ligesom det selvfølgelig 
er et spørgsmål om, hvordan den bagvedliggende ejer-
struktur er skruet sammen.
   Således tror vi i hvert fald ikke, det nødvendigvis kun 
er størrelsen, som afgør, om man er i stand til at skabe 
rentabilitet eller må give op og lukke. Snarere er der tale 
om, at det at stå alene med en sådan virksomhed kræ-
ver høj fokus på at sikre sin position på markedsplad-
sen, idet netop synlighed og position alt andet lige er 
sværere at skabe som enkeltstående hotel. Hertil kom-
mer, at kæder og kædesamarbejder kreerer en betydelig 
mængde synergi, som den enkeltstående forretning kun 
i nogen grad kan opnå. Det drejer sig om markedsføring 
og salg såvel som indkøb, men også et antal støttefunk-
tioner som HR, økonomi, IT og udvikling.’

17 hoteller
Comwell ejer og driver hotel-, spa- og konferencecentre 
i Danmark og Sverige.
   Konferencecenter-konceptet blev introduceret i Dan-
mark i 1969, dengang under navnet Scanticon, som var 
beliggende i Viby ved Aarhus. I 1992 åbnede Comwell sit 
første spahotel i Danmark. 
   I dag driver Comwell 15 hoteller i Danmark og to hotel-
ler i Vest-Sverige. Koncernen er dansk og hovedsagelig 
ejet af Nic Christiansen Invest i Kolding.
   Omregnet til fuldtidsbeskæftigede har Comwell en 
samlet medarbejderstab på 835 personer. •
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SCANDIC HOTELS har introduceret en form for hotel, 
der ikke tidligere er set på det danske marked. Det ny 
hotel hedder ’Hotel Scandic to go’ og udmærker sig ved, 
at det kan bookes til opstilling hvor som helst i Danmark.
   Hotellet indeholder en lejlighed på 18 kvm., og på det 
areal får kunden en indretning beregnet for en familie 
bestående af to voksne og to børn.
   Ud over en kombineret dagligstue/soveværelse findes 
badeværelse med toilet og shower.
   Møblementet består af det, Scandic kalder ’en blød 
seng’ samt en sovesofa, fri WiFi, samt TV.
   På badeværelset findes ’to bløde badekåber’ samt 
’lækre badeprodukter’ fra FACE i Stockholm.
   ’Scandic to go’ vejer knap syv ton og tager to til seks 
timer at opføre – afhængigt at forholdene.
   Det mobile hotel blev indviet på Kristi Himmelfartsdag, 
da det var booket til placering i Zoologisk Have i Kø-
benhavn. Herefter har det været booket til Hammeren 
Havn på Bornholm, Cold Hawaii ved Klitmøller samt på 
Tandkrogen under Food Festival i Aarhus.

DKK 1.950 pr. nat
’Scandic to go’ blev i fjor introduceret i Norge og Sverige 
og blev i begge lande en stor succes.
   Casper Puggaard, salgs- og marketingdirektør hos 

Scandic tilbyder mobilt hotel
Fremover kan man leje sit eget hotel med placering 
hvor som helst i Skandinavien og Finland

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelbusiness.dk

Scandic Hotels i Danmark, oplyser, at prisen for at leje 
’hele hotellet’ er DKK 1.950 pr. nat, og at Scandic står 
for omkostningerne ved at få hotellet kørt frem til det 
sted, hvor kunden ønsker det placeret. Ligeledes står 
Scandic for ’opbygningen’ af hotellet, og der er ikke no-
get minimumskrav om antal af døgn, kunden skal be-
nytte hotellet:
   ’Vil kunden have det for blot en enkel nat, er det OK 
med os,’ siger han.
   Scandic står også for indhentning af tilladelser fra myn-
digheder eller lodsejere i de tilfælde, hvor dette er nød-
vendigt for opstilling af det mobile hotel.
   Hotelkæden har to mobile hoteller, der ’rykker ud’ i 
Danmark, Norge, Sverige og Finland.
   Hoteldirektør på ’Scandic to go’ er Søren Amstrup. 
Han bor dog ikke på hotellet, når det er udlejet til gæ-
ster. Men det er ham, der står i døren og byder gæsterne 
velkommen og i øvrigt har ansvaret for driften:
   ’Jeg glæder mig enormt til at give danskerne nogle helt 
særlige ferieoplevelser,’ siger han til TRAVEL PEOPLE.
   Booking sker via www.scandichotels.dk/to-go.
   Scandic-kæden omfatter 230 faststående hoteller i 
Danmark, Sverige, Norge, Finland, Polen, Tyskland og 
Belgien – foruden de to mobile hoteller. •
   
   

Søren Amstrup.

Scandic To-Go placeret i 
Zoologisk Have i København

Det mobile hotel ankommer til ønsket plads. Scandic To Go's indretning.
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DE FIRE STØRSTE biludlejningsselskaber, der opererer 
på det danske marked, omsatte i fjor for DKK 895 mio., 
hvortil kommer et antal mindre og helt små biludlejere 
såvel som bilværkstedernes såkaldte ’gratis udlån’ af 
personvogn, mens kundens egen bil er til reparation 
eller service, med en samlet omsætning sandsynligvis 
et sted mellem DKK 50 og 100 mio. Med andre ord 
blev der i Danmark udlejet biler i 2014 for noget nær 
DKK 1 mia.
   Årets ubetinget topscorer på markedet i 2014, når 
det gælder overskud, blev Europcar, og på en sikker 
andenplads kom AVIS/Budget, der noterede et positivt 
resultat på ikke mindre end DKK 20,9 mio. - et af de 
største overskud i Avis´ 50 årige historie på det danske 
marked. Resultatet hos AVIS/Budget er DKK 33 mio. 
bedre end i 2013, hvor Kasper Gjedsted trådte ind i 

Biludlejning 
for nær DKK 1 mia.
AVIS/Budget var det biludlejningsselskab, der havde største 
avance-forøgelse i 2014 forhold til året forinden.

selskabet og overtog en forretning med blodrøde tal 
på bundlinjen.
   Mens AVIS/Budget således tegner sig for branchens 
suverænt største fremgang, står Europcar for den stør-
ste omsætning.
   Danske Europcar, tidligere Østergaard Biler, er ejet af 
milliardæren Karsten Ree.
   I øvrigt har Karsten, der i juli fylder 70 år, bestemt at 
lade en af sine sønner efterfølge Poul Henrik Tvede på 
posten som administrerende direktør i Europcar, når 
Poul går på pension inden for et års tid.

Sixt
Hertz Biludlejning og Sixt præsterer ligeledes overra-
skelser - omend på hver sin måde. Ingen af disse to 
regnskaber er noget at prale af.

EUROPCAR

Nettoomsætning:
2014: DKK 441,2 mio.
2013: DKK 427,6 mio.

Bruttoresultat:
2014: DKK 171,5 mio.
2013: DKK 168,8 mio.

Antal medarbejdere:
2014: 241
2013: 239

Egenkapital:
2014: DKK 275,0 mio.
2013: DKK 225,5 mio.

Balancesum:
2014: DKK 823,5 mio.
2013: DKK 793,1 mio.

Cash-flow:
2014: DKK -6,5 mio.
2013: DKK  5,9 mio.

Overskud før skat:
2014: DKK 60,6 mio.
2013: DKK 54,7 mio.
Forøgelse: 9,73 pct.

AVIS/BUDGET

Nettoomsætning:
2014: DKK 210,6 mio.
2013: DKK 189,1 mio.

Bruttoresultat:
2014: DKK 58,0 mio.
2013: DKK 29,9 mio.

Antal medarbejdere:
2014: 118
2013: 116

Egenkapital:
2014: DKK 32,9 mio.
2013: DKK 17,1 mio.

Balancesum:
2014: DKK 100,0 mio.
2013: DKK  58,7 mio.

Cash-flow:
2014: DKK 50,8 mio.
2013: DKK  2,6 mio.

Overskud før skat:
2014: DKK  20,9 mio.
2013: DKK -12,3 mio.
Forøgelse: 269,9 pct.

HERTZ

Nettoomsætning:
2014: DKK 98,0 mio.
2013: DKK 92,9 mio.

Bruttoresultat:
2014: DKK 27,8 mio.
2013: DKK 24,4 mio.

Antal medarbejdere:
2014: 77
2013: 76

Egenkapital:
2014: DKK -1,5 mio.
2013: DKK -2,2 mio.

Balancesum:
2014: DKK 31,2 mio.
2013: DKK 32,5 mio.

Cash-flow:
2014: N/A
2013: DKK 0,032 mio.

Overskud før skat:
2014: DKK  0,7 mio.
2013: DKK -7,2 mio.
Forøgelse: 112 pct.

SIXT

Nettoomsætning:
2014: DKK 145,0 mio.
2013; DKK 125,9 mio.

Bruttoresultat:
2014: DKK 44,9 mio.
2013: DKK 40,7 mio.

Antal medarbejdere:
2014: 76
2013: 64

Egenkapital:
2014: DKK 26,2 mio.
2013: DKK 21,7 mio.

Balancesum:
2014: DKK 93,2 mio.
2013: DKK 65,0 mio.

Cash-flow:
2014: DKK -1,6 mio.
2013: DKK  8,8 mio.

Overskud før skat:
2014: DKK 8,6 mio.
2013: DKK 7,1 mio.
Forøgelse: 17,44 pct.

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelbusiness.dk
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DE FIRE STØRSTE biludlejningsselskaber, der opererer 
på det danske marked, omsatte i fjor for DKK 895 mio., 
hvortil kommer et antal mindre og helt små biludlejere 
såvel som bilværkstedernes såkaldte ’gratis udlån’ af 
personvogn, mens kundens egen bil er til reparation 
eller service, med en samlet omsætning sandsynligvis 
et sted mellem DKK 50 og 100 mio. Med andre ord 
blev der i Danmark udlejet biler i 2014 for noget nær 
DKK 1 mia.
   Årets ubetinget topscorer på markedet i 2014, når 
det gælder overskud, blev Europcar, og på en sikker 
andenplads kom AVIS/Budget, der noterede et positivt 
resultat på ikke mindre end DKK 20,9 mio. - et af de 
største overskud i Avis´ 50 årige historie på det danske 
marked. Resultatet hos AVIS/Budget er DKK 33 mio. 
bedre end i 2013, hvor Kasper Gjedsted trådte ind i 
selskabet og overtog en forretning med blodrøde tal 
på bundlinjen.
   Mens AVIS/Budget således tegner sig for branchens 
suverænt største fremgang, står Europcar for den stør-
ste omsætning.
   Danske Europcar, tidligere Østergaard Biler, er ejet af 
milliardæren Karsten Ree.
   I øvrigt har Karsten, der i juli fylder 70 år, bestemt at 
lade en af sine sønner efterfølge Poul Henrik Tvede på 
posten som administrerende direktør i Europcar, når 
Poul går på pension inden for et års tid.

Sixt
Hertz Biludlejning og Sixt præsterer ligeledes overra-
skelser - omend på hver sin måde. Ingen af disse to 
regnskaber er noget at prale af.

   Samtidigt med, at omsætningen hos Sixt er steget 
med 15,2 pct. fra DKK 125 mio. til DKK 145 mio., er 
overskuddet kun gået op fra DKK 7,1 mio. i 2013 til 
DKK 8,6 mio. Eftersom der ikke er foretaget væsent-
lige investeringer i det forløbne år, burde årets resul-
tat i forhold til omsætningsstigningen have ligget på 
mindst DKK 10 mio.; og med et resultat på kun DKK 
8,6 mio. er der under alle omstændigheder langt til 
AVIS/Budget’s overskud på DKK 21 mio. (AVIS er det 
selskab, ejeren af det danske Sixt, Henrik Isaksen, ger-
ne vil sammenlignes med. Han har nemlig selv en for-
tid hos AVIS, hvor han var ansat i leasingafdelingen.)
    Til gengæld er det en positiv overraskelse i branchen, 
at firmaet Sixt overhovedet eksisterer i dag. Som tid-
ligere meddelt i TRAVEL BUSINESS er det ikke mange 
år siden, Sixt i Danmark var i overhængende fare for at 
gå i konkurs. Revisionen skrev direkte i årsrapporten, 
at øjeblikkelig kapitaltilførsel var en betingelse for sel-
skabets videre drift!
   Da det stod rigtigt galt til med danske Sixt, bad Hen-
rik sin salgs- og marketingdirektør, Kasper Gjedsted, 
om at sætte sig i chefstolen, og den disposition blev, 
som TRAVEL BUSINESS har rapporteret, redningen for 
Sixt.
   Samme Kasper Gjedsted, der i mellemtiden er gået 
videre til AVIS/Budget, har nu præsteret rekordover-
skuddet på DKK 21 mio. hos selskabet, der er kendt 
verden over for sit slogan ’We try harder’. Desuden 
er Kasper fornylig også udnævnt til administrerende 
direktør i den svenske afdeling af Avis, så nu er han 
AVIS-chef i både Danmark og Sverige! Dygtig mand, 
må man nok sige om Kasper ...
Hertz
Hertz Biludlejning har gennem de seneste år vist resul-

Kasper Gjedsted satte sig i chefstolen hos 
AVIS/Budget for kun to år siden og vendte 
allerede i sit ’eget’ første regnskabsår de 
røde tal på DKK 12,3 mio. til et overskud på 
DKK 20,9 mio. – en fremgang på bundlin-
jen på ikke mindre end 269,9 pct.! Fornylig 
blev hans ansvarsområde udvidet til også 
at omfatte Sverige.
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SCANDLINES HAR et de facto-monopol på færge-
trafikken over Femernbæltet samt på trafikken mellem 
Helsingør og Helsingborg (HH-forbindelsen). Scand-
lines tjener hvert år mellem en halv og en hel milli-
ard kroner på denne trafik – selvom de præcise tal er 
svære at være sikre på, da rederiet er kapitalfondsejet 
med al den mangel på transparens og de store inter-
ne rentebetalinger, de jonglerer med. Mit personlige 
bud er, at Scandlines i sine interne regnskaber langt 
fra Danmarks grænser tjener over DKK 1 mia. om året 
på deres danskrelaterede rederiaktiviteter. Men uanset 
det præcise beløb er der ingen tvivl om, at det er nogle 
usædvanligt profitable trafikmonopoler, de har!
   Scandlines véd udmærket, at deres dage nok er talte 
på den lange bane. Det har de altid vidst, også længe 
før de første gang blev kapitalfondsejet i 2007. Alle-
rede i 1994 blev Femernforbindelsen nemlig betegnet 
som et af EU’s store kommende infrastrukturprojekter.
   Rederiet gør aktivt alt, hvad det kan for at forsinke 
Femern-byggeriet. Der findes vel næppe en instans i 
Danmark, Tyskland eller EU, som de ikke har klaget til 
endnu.

Medierne tæppebombes
Scandlines fremstår virkelig tvivlsomme, når de insi-
sterer på, at de vil fortsætte færgetrafikken efter, at 
Femern-forbindelsen er åbnet. Jeg har ikke mødt én 
eneste – og jeg har talt med mange af Scandlines’ sto-
re kunder – der tror på dem. 
   Selskabets fastholdelse af, at det vil sejle på Østersøen, 
når Femern-forbindelsen er en realitet, kan jeg derfor 
alene tolke som at have til formål at fordyre, besværlig-
gøre og især forsinke Femern-byggeriet, ligesom man 
prøver at skabe tvivl om trafikprognoserne.
   Scandlines har hyret horder af advokater, PR-bu-
reauer og formentlig en række andre uidentificerede 
personer, som alle arbejder på at klage, tæppebombe 
medier og infiltrere både tysk og dansk politik med det 
simple formål at forsinke Femern-byggeriet. Scandlines 
mener tilsyneladende, at denne adfærd er ’investerin-
gen’ værd, idet man håber, at hver måneds forsinkelse 
måske kan bidrage med yderligere DKK 100 mio. ned i 
kapitalfondsskattelyets hensynsløse lommer.
   Med sit monopol opretholder Scandlines noget, 
der er tæt på ågerpriser. Det er derfor intet under, at 
Scandlines, både over Øresund og Femern Bælt, har 
haft tocifret procentuel nedtur i mængden af køretø-
jer, siden de blev kapitalfondsejet i 2007, mens der i 
samme periode har været vækst over både Øresund og 
Storebælt. Det er IKKE samfundets skyld, men derimod 
konsekvensen af en grådig prispolitik!

’Femern - bedre end budgetteret’
Trafikken over Øresund blev næsten tredoblet på de 
første otte år (1999-2007), og trafikken over Storebælt 
blev mere end tredoblet over de første 10 år (1997-
2007). Transportministeriet forventer kun en fordob-
ling af antal køretøjer over Femern Bælt på de første 
14 år. 
   Med udgangspunkt i den erfaring, vi nu har fra Sto-
rebælt og Øresund, vil det efter min opfattelse være 
mere retvisende at forvente mere end en tredobling 
af trafikmængderne gennem Femern-tunnellen, der 
således vil lande et godt stykke over seks millioner kø-
retøjer årligt efter kun otte til 10 år. 

   At Femern desuden vil tage færgetrafik fra Sverige til 
Tyskland – og vel også nogle af de nuværende transit-
rejsende, der allerede er blevet så trætte af Scandlines, 
at de bruger de ekstra mange kilometer på at køre 
over Fyn til Tyskland – gør, at en tredobling måske 
endda er i den beskedne ende.

Samfundsgevinster
Øresund på knap 16 km. og koster DKK 345 – eller 
DKK 158, når man har et bropas, hvilket mange, både 
danskere og svenskere, er i besiddelse af. 
   At passere Storebælt på 17 km. koster DKK 235 uden 
mange rabatter. 
   Femern-tunnelen på 18 km. må ikke koste mere end 
DKK 400 for en enkeltbillet. 
   Som med Øresund og Storebælt skal der muligvis 
også være særpriser for shoppingture og weekendrej-
ser.
   Endelig er der de enorme samfundsgevinster, som 
alle rejsende vil opnå ved at spare over en time på Fe-
mern. Denne værdi kommer oven i den egentlige in-
frastrukturinvestering og udgøres især af den sparede 
transporttid både for personer og varer. Her skal det 
nævnes, at Transportministeriet er kommet frem til en 
samfundsgevinst over de første 50 år på svimlende 
DKK 379 mia. ved at bygge Storebæltsforbindelsen. 
I dette perspektiv er prisen på Storebælt på DKK 34 
mia. ikke det vigtige. Og det vil DKK 50-60 mia. for en 
Femern-forbindelse heller ikke være!
   Vi skal derfor holde klippefast i at få lavet den for-
bindelse over Femern så hurtigt som muligt, og vi skal 
også i gang med det samme med etablering af en fast 
forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg – ikke 
kun fordi Scandlines har fortjent at miste sine mono-
poler hurtigst muligt (det har de nemlig!), men fordi vi 
også her vil skabe enorme samfundsgevinster ved den 
slags infrastrukturinvesteringer. •

Træt af Scandlines
Af Ole Egholm, direktør og ejer,  
Dansk Brancheanalyse.

Ole Egholm glæder sig til at kunne sidde mageligt i et 
tog, der farer over Femern Belt på syv minutter.
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Af Preben Jack Petersen.

Jørgen Holme overrasket 
over ønsket om konkurrence
’Der er ikke underlag for to operatører 
på Færøerne, men selvfølgelig skal 
Atlantic Airways gøre sig fortjent til at 
være alene på det lokale marked,’ siger 
Jørgen Holme.

JØRGEN HOLME (54) siger snart farvel til 
Færøerne, hvortil han ankom for mindre end to år 
siden med det formål at rette op på visse skævhe-
der i det lokale luftfartsselskab Atlantic Airways 
og derudover at udarbejde en strategiplan for virk-
somheden. Hans job er tilendebragt, og nu mang-
ler kun, at selskabets nyudnævnte administrerende 
direktør, Jóhanna á Bergi, tiltræder og får et par 
uger sammen med Jørgen for at blive orienteret om 
diverse rutiner.
   Allerede da Jørgen blev kontaktet af bestyrel-
sesformand Niels Mortensen i oktober 2013, blev 
indgået aftale om, at et eventuelt engagement 
ville blive på maksimalt to år, og at hovedopgaven 
bestod i at udarbejde en ny strategi, der skulle give 
selskabet en helt ny profil.
   Efter blot et par samtaler blev parterne enige 
om vilkårene, og tiltrædelsen skete mandag 23. 
november 2013. Der var stort hemmelighedskræm-
meri omkring ansættelsen, idet bestyrelsen øn-
skede, at Jørgen skulle overtage stillingen i direkte 
fortsættelse af forgængeren Magni Arge, der ikke 
vidste, hvad som forestod. Kilder på Færøerne 
mener dog, at Magni nok har haft en mistanke om, 

at hans dage var talte, eftersom han flere gange 
havde været i åben konflikt med sin bestyrelse.

Nøglespiller
TRAVEL PEOPLE har spurgt Jørgen om, hvem 
som havde tippet bestyrelsen om, at han kunne 
være et emne til jobbet. 
   Jørgens svar kommer i bedste diplomatstil:
   ’Jeg blev ringet op af bestyrelsen tre til fire uger, 
før jeg tiltrådte.’
   Et gæt fra kilder i branchen går på, at ’forbin-
delsesofficeren’ hedder Jens Wittrup Willumsen. 
Han har tidligere siddet i bestyrelsen hos Atlantic 
Airways, og han har arbejdet sammen med Jørgen, 
da de begge var ansatte i SAS. Han trak sig fra 
Atlantic Airways nogen tid efter, at han var blevet 
valgt til formand for Air Greenland.
   I dag har Jens sit eget konsulentfirma, der bl.a. 
beskæftiger sig med at skaffe management til 
luftfartsselskaber.
   Uanset, hvordan Atlantic Airways og Jørgen 
Holme kom i forbindelse med hinanden, glæder 
Jørgen sig i dag over, at han fik tilbudt den spæn-
dende udfordring at stå i spidsen for udarbejdelsen 

Under sit ophold på Færøerne bor Jørgen Holme i et lejet 
hus i den lille by Sørvágur på øen Vágar, kun tre kilometer 
fra lufthavnen. Der er stort set ingen butikker tilbage i 
flækken, men til gengæld forefindes al den idyl med fred 
og ro, man kan ønske sig, og det nyder lokalbefolkningen 
på nogle få hundrede sjæle. inkl. Jørgen Holme, godt af.
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Også lufthavnen på Færøerne har sin egen 
idyl. Fårene løber rundt på græsarealerne, 
men har selvsagt ikke adgang til airside.

og implementeringen af Atlantis Airways’ nye 
strategi:
   ’Hele organisationen har arbejdet særdeles flot 
med denne store opgave, og det føles naturligvis 
godt, at den er blevet vel modtaget og ikke mindst, 
at vi holder tidsplanen for implementeringen,’ 
siger Jørgen. ’Synligheden af alle ændringerne er 
helt centralt for, at vi kan få vore kunders fortsatte 
opbakning til vor position som eneoperatør. Det er 
vigtigt, at vi hele tiden gør os umage og dermed 
fortjent til at have den rolle, vi har.’
   ’Har arbejdet været forbundet med besværlighe-
der af nogen art?’
   ’Alle ændringer af strategier kræver naturligvis 
tid for såvel medarbejdere som eksterne interes-
senter at vænne sig til. Det har, som forventet, 
også været tilfældet i vor proces. Jeg synes, det er 
gået godt; og når vi er lykkedes, er det, fordi der 
har været lagt et stort og flot arbejde på tværs af 
hele organisationen.’
   ’Noget må have overrasket dig?’
   ’Egentlig ikke så meget. Men Atlantic Airways 
er en nøglespiller i Færøernes infrastruktur, og 
derfor er der fokus på alt, hvad vi gør og siger. 
Hvad jeg selvfølgelig bemærkede mig, var, at der i 
starten var så megen fokus på, at bestyrelsen hav-
de valgt at ansætte en udlænding til udarbejdelse 
af den ny strategi. Og dertil har der også, efter min 
mening, været en til tider overdreven fokus fra 
flere sider få at få etableret direkte konkurrence til 
Atlantic Airways.
   Færøerne er et specielt sted at operere på, og 
hvis Færøerne fortsat skal have stabile og stærke 
flyforbindelser, som man har i dag med Atlantic 
Airways, så er det vigtigt at erkende, at markedet 
ikke er stort nok til to stærke spillere. Det forud-

Jørgen Holme - 'Atlantic Airways skal 
gøre sig fortjent til rollen som eneope-
ratør på Færøerne, hvis man vil undgå 
konkurrence.'

sætter naturligvis, at vi i Atlantic Airways hver 
eneste dag gør os fortjente til at håndtere vor rolle 
som eneoperatør.
   Udover den altid værende fokus på sikkerhed 
er det naturligt, at vi hver dag arbejder på at leve 
op til vore kunders forventninger. Det være sig 
eksempelvis vor effektivitet, så vore kunder kan 
rejse enklere og billigere, men også at vi – i det 
omfang, det giver mening – udbygger trafiksy-
stemet for Færøerne, ligesom vi fortsat vil være 
med helt fremme med hensyn til anvendelse af 
teknologi.
   Vor ganske unikke arbejde gennem flere år med 
at udnytte sofistikeret GPS-baseret navigations-
udstyr er en hovedårsag til, at vi er i stand til at 
operere på en destination som Færøerne med den 
høje regularitet, vi reelt nu har opnået.’

Karriereforløb
Jørgen Holme er bankuddannet (1981-83) i Spare-
kassen SDS i Aarhus, som er hans fødeby og det 
sted, hvor han er vokset op. Herefter tog han en 
Cand. Oecon. på Aarhus Universitet med manage-
ment og økonomi som specialer og har læst MBA 
på Cranfield School of Management i England.
   Hans karriereforløb har siden hovedsaligt kon-
centreret sig om SAS og SEB Cards (Diners Club, 
Eurocard m.fl.), hvor han begge steder har besat 
ledende stillinger. Afstikkere har han gjort dels 
til Air Greenland, Spanair og senest til Atlantic 
Airways. 
   Han har flere gange tidligere medvirket til udar-
bejdelse af nye strategier, men opgaven på Færø-
erne var den første, hvor han har stået i spidsen for 
et sådant projekt.
   På spørgsmålet om, hvorvidt en stilling står og 

venter på ham, når han snart er tilbage i Danmark, 
svarer han igen diplomatisk:
   ’Jeg koncentrerer mig nu om at afslutte mit job 
hos Atlantic Airways på en god måde samt i tæt 
samarbejde både med bestyrelsen og Jóhanna, 
der skal være min efterfølger. Og nej, jeg har ikke 
noget nyt job endnu, men jeg er så småt begyndt at 
tænke på, hvad det skal være.’ ■

preben@travelpeople.dk
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Jóhanna á Bergi – overtager posten som administrerende 
direktør i Atlantic Airways senest 1. september.
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Af Preben Jack Petersen.

Fra cargo på havet 
til pasagerer i luften
Jóhanna á Bergi skifter spor fra  
Faroe Ship til Atlantic Airways

NÅR FÆRINGEN JÓHANNA Á BERGI (44) 
sætter sig i førersædet hos Atlantic Airways senest 
1. september, bliver hun luftfartsselskabets fjerde 
CEO siden stiftelsen i november 1987. Jóhanna, der 
er en ’international færing’, kommer fra en stilling 
som CEO i det færøske fragtrederi Faroe Ship, der 
siden 2004 har været en del af det børsnoterede, 
islandske rederi Eimship.
   Både Eimship og Faroe Ship hører til nogle af 
de ældste virksomheder på Færøerne henholdsvis 
Island. Faroe Ship med det færøske navn Skipa-
felagið Føroyar blev stiftet i 1919, fem år efter at 
Eimskip havde set dagens lys. Dengang sejlede 
begge rederier også med passagerer. Således havde 
Faroe Ship gennem årene ikke færre end fire skibe 
med navnet Tjaldur.
   Jóhanna har lederuddannelse fra Robert Gordon 
University i Skotland, og derudover er hun uddan-
net inden for salg og marketing på Den Danske 
Eksportskole. Hun var salgsdirektør i otte år i JFK, 
der både som rederi og fabrik producerer fiske-
produkter fra Færøerne, ligesom hun i fire år var 
salgschef hos Faroe Seafood i Frankrig.
   CEO-posten hos Faroe Ship har hun haft siden 
2006.
   Jóhanna har tillige bestridt diverse bestyrelses-
poster.

Samarbejde med Maersk Line
Eimship har egne kontorer i 20 lande. North Atlan-
tic udgør kærnemarkedet, og af Eimship’s i alt 16 

skibe sejler de 10 under færøsk flag og er således 
noteret i det færøske skibsregister.
   Store mængder af laks bliver sejlet to gange om 
ugen til UK/Scotland (Immingham, Scrabster) og 
derfra kørt til London-Heathrow, hvorfra lakse-
lasten flyves, fortrinsvis med passagerfly, til Far 
East, USA m.fl. 
   98 pct. af al last fra Færøerne består af fisk, 
og hovedmarkederne udgøres af Far East, USA, 
Afrika, Rusland og UK.
   Foruden det store antal havne, som Eimship 
sejler til, har man et fortrinligt samarbejde med 
Maersk Line, der medtager fisken til alle mulige 
andre havne verden over.
   Eimship har været agent for Maersk Line på 
Færøerne gennem de seneste 30 år, og Jóhanna be-
tegner samarbejdet med det danske verdensrederi 
som ’særdeles godt’.
   På spørgsmålet om, hvad skibene har med i last-
rummene, når de returnerer til Færøerne, oplyser 
hun, at det spænder over alt som fødevarer, biler, 
møbler, byggematerialer, materiel til fiskeindu-
strien m.m.

’Et privilegium’
Om sit jobskifte siger Jóhanna til TRAVEL 
PEOPLE:
   ’Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg 
stortrivedes hos Faroe Ship samt med at være en 
del af Eimship-koncernen. Men at blive en del af 
Atlantic Airways betragter jeg også som noget 

ganske særligt. AA er ’luftbroen’ mellem Færø-
erne og udlandet og mellem udlandet og Færøerne 
– bindeleddet mellem vore fantastiske øer og den 
store, vide verden.
   At arbejde lokalt, men samtidigt med globalt ud-
syn er for mig et privilegium. Og jeg tænker ikke 
mindst på selskabets vigtige samfundsopgave med 
’search and rescue’, som betyder alt for færingerne 
med befolkningens tætte tilknytning til fiskeri og 
havet. Det er et ansvar, der forpligter.    
   Bestyrelsesformand i Atlantic Airways, Niels 
Mortensen, er glad for, at Jóhanna á Bergi var 
blandt ansøgerne til stillingen som administrerende 
direktør. Først og fremmest var han ovenud for-
nøjet med, at der var kvalificerede færinger blandt 
ansøgerne, og desuden mener han, at bestyrelsen 
i Jóhanna har fundet den bedste af dem alle. Han 
fremhæver Jóhannas stærke ledelseserfaring såvel 
som hendes kvalifikationer inden for salg, marke-
ting og økonomi som betydningsfulde meriter.
   Jóhanna er født og opvokset i Thorshavn og 
har boet og arbejdet otte år i udlandet (Danmark, 
Belgien, Frankrig, Schweiz og Spanien). Siden 
hun i 1998 kom tilbage til Færøerne, har hun boet i 
Færøernes næststørste by, Klaksvík. Hun er gift og 
har to børn. 
   Jørgen Holme, der tiltrådte stillingen hos Atlantic 
Airways ultimo november 2013, fortsætter som 
CEO, indtil Jóhanna har sat sig i direktørstolen.  ■

preben@travelpeople.dk

M/S Blikur af Tórshavn er et af Faroe Ship’s 
tidligere fragtskibe. Maersk-containeren 
på dæk illustrerer det tætte samarbejde 
mellem Faroe Ship og Maersk Line.



28

Af Preben Jack Petersen.

Ruths Hotel i Skagen
– en gastronomisk perle
Brøndums Hotel er stadigvæk det klassiske hotel med ry om det gamle 
kunstnermiljø, mens Ruths Hotel har placeret sig selv som det moderne hotel 
med det højt rangerede gourmetkøkken.

KOREANSKFØDTE DENNIS JUHL (27) har 
overtaget køkkenansvaret på mondæne Ruths Ho-
tel i Skagen. Han efterfølger Thorsten Schmidt.
   Dennis har arbejdet på Ruths Hotel i flere år, 
først under den legendariske franskmand Michel 
Michaud og siden under Thorsten Schmidt. Han 
har haft sin opvækst i Danmark og er uddannet 
som både kok og tjener. Han er helt fortrolig med 
det danske køkken, som han har tilsat et fransk 
touch, hvilket falder i gæsternes smag.
   ’Dennis har haft to gode læremestre i både Mi-
chel og Thorsten,’ siger Peter Chr. Jensen, admini-
strerende direktør på Hotel Ruth. ’Og gæsterne er 
vældigt begejstrede for udbuddet på vore menukort 
både i brasserie og i restauranten Ruths Gourmet.
   Vi var glade for årene med Michel, som var 
med til at give restauranten et helt nyt image, og 
på samme måde var også Thorstens introduktion 
af ny nordisk mad et forfriskende input, som 
gæsterne kunne lide. I dag er det danske køkken 
udgangspunktet i vore menukort, men selvsagt 
tilsat den inspiration, som Dennis har tillært sig 
hos både Michel og Thorsten. 

Luksusatmosfære og kunstnermiljø
Ruths Hotel er fuldbelagt hele sommeren 2015, og 
sådan er situationen også for flertallet af øvrige 
hoteller i Skagen. 
   Ruths har, efter at Peter tiltrådte som direktør for 
snart fire år siden, skabt en luksusatmosfære om-
kring sig og er i dag stedet, hvor kendte danskere, 
der kræver kvalitet, mødes, mens det andet kendte 
Skagen-hotel, Brøndums Hotel, har kunstnermil-
jøet som sin platform.
   Peter har haft sin opvækst på det gamle fami-
liehotel Scheelsminde i Aalborg og er i branche-
kredse kendt som en særdeles dygtig fagmand. Til 
september fylder han 60 år.
   I dag drives Hotel Scheelsminde af næste 
generation, datteren Anemette og svigersønnen 
Danni Bühlmann, der tillige har ansvaret for det 
forholdsvis nye lufthavnshotel i Aalborg.

Udenlandsk arbejdskraft
Hotellerne i Skagen beskæftiger mange udlæn-
dinge, som er helt vilde med at jobbe på det kendte 
feriested, også selvom det kun er over sommeren. 

Nogle af hotellerne har ikke en eneste dansker i 
hverken køkken eller som stuepige eller i rengø-
ringen.
   Herom siger Peter på Ruths Hotel:
   ’I de såkaldte lavlønsklasser på hotellerne er det 
fortrinsvis statsborgere fra Polen, Bulgarien og 
Rumænien, som arbejder. De tager med kyshånd 
imod det arbejde, danskerne ikke vil have. Og de 
er alle sammen glade for deres job. Vi har i øje-
blikket en rumænsk politimand ansat i opvasken, 
og på en måned tjener han hos os samme beløb, 
som han får udbetalt i sit hjemland over et halvt 
år!’
   Peter understreger, at det vil være en katastrofe, 
hvis den danske Regering sætter en stopper for 
udlændinges adgang til at arbejde i Danmark. Det 
kan betyde undergangen for flere brancher. Jeg 
håber, de danske politikere har fået øjnene op for 
problemets rette sammenhæng.’  ■

preben@travelpeople.dk

Peter Chr. Jensen, administrerende direktør på 
Ruths Hotel, bliver i godt humør af at have glade 
og tilfredse kunder omkring sig. Peter er selv 
udlært som både kok og tjener, så han kender 
faget til bunds. Desuden har han en pilotuddan-
nelse bag sig og fløj som kaptajn hos det tidli-
gere Maersk Air. Tirsdag 22. september fylder 
han 60 år.
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Skagens turistchef, René Zeeberg, fotograferet sammen 
med hoteldirektør Peter Chr. Jensen, har også turisme-
ansvaret for Frederikshavn og Sæby. ’Skagen sælger 
stort set sig selv, i hvert fald i højsæsonen,’ siger han, 
’men vi skulle gerne have fyldt ud med eksempelvis kon-
ferencer udenfor sæsonen, og her er Ruths Hotel et godt 
bud, fordi det hotel har åbent året rundt.’

Dennis Juhl Jensen er gastronomisk ansvarlig på Ruths 
Hotel i Skagen. På billedet ses han sammen med Peter 
Christian Jensen, hotellets administrerende direktør.
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Nakskov 
– et besøg værd

Turistchef Henriette Lund-Pedersen (billedet) 
fortæller om Nakskovs mange perler.

NAKSKOV OG VESTLOLLAND byder på mange 
små perler, som er værd at rejse efter, hvad enten 
du er til små hyggelige museer, gallerier, historiske 
bygninger eller en fantastisk natur.
   Vestlollands flagskib er Nakskov Fjord, der med 
sin ø-rigdom byder på mange forskellige naturople-
velser. Hvert forår dækkes Albuen, Lolland-Falsters 
vestligste punkt, af et lyserødt blomstertæppe, hvor 
naturvejlederen Klaus Bek Nielsen inviterer på en 
smagfuld krabbesuppe eller en guidet cykeltur langs 
Fjorden – alt efter vejr og ønsker.
   Skipper Otto Paludan sejler med den gamle post-
båd Vesta rundt til Fjordens mange små øer. På flere 
af disse er der mulighed for at komme i land og ud-
forske naturen, der til en stor del er uberørt, og den 
mulighed er der rigtigt mange, der benytter sig af – 
skoleklasser på udflugt, yngre familier såvel som æl-
dre mennesker. Naturen omkring Nakskov har tilbud 
til folk i alle aldre, og Otto har altid tid til at varetage 
turisternes interesser og ønsker, idet Postvæsenet er 
holdt op med at bruge skibet til distribution af post 
til øerne, bortset fra i sommermånederne. I stedet 
sejler Otto med turister, og han har tilladelse til 

fortsat at føre splitflag på postbåden, der blev bygget 
på værftet i Bandholm i 1924, og som frem til 1937 
sejlede som bilfærge (to biler!) mellem Kragenæs og 
Fejø i Smålandshavet. Det år blev fartøjet solgt til 
daværende postbådsfører Harald Nielsen i Nakskov, 
der gennem de forløbne år har sørget for postud-
bringningen til øboerne i Nakskov Fjord.
   Siden årtusindskiftet har stort set samtlige øer i 
Nakskov Fjord været ubeboede, så der er helt enkelt 
ikke noget post at sejle ud med uden for feriesæso-
nen. 
   Alle øer såvel som tangen Albuen, hvor Postbåden 
lægger ind til, har handikapvenlige anløbsbroer, 
hvilket gør det muligt at komme i land selv med 
elektrisk kørestol. Nakskov Fjord er dermed Dan-

Indtil for et halvt hundrede år siden var Havne-
gade – gaden langs byens havn – et livligt strøg 
med butikker, vejerbod, toldvæsen m.m. samt 
naturligvis en ægte havnekafé. Den rødlige byg-
ning til venstre i billedet var frem til 1960 et blad-
hus, hvorfra den konservative Vestlollands Avis 
blev udgivet i konkurrence med Venstre-bladet 
Lollands Tidende og den socialdemokratiske 
Ny Dag. Vestlollands Avis var den mindste af de 
tre lokale aviser, men af mange anset som den 
mest agtværdige med den dygtige redaktør P. 
A. Bakke ved roret. Gennem de senere år har 
huset rummet en klinik for fysioterapi. 
   I husene efter Vestlollands Avis lå en skibs-
mægler ved navn Rasmussen og dernæst en 
skibsprovianteringshandel med en yngre klerk, 
der var den første til at modtage ankommende 
skibe.

NAKSKOVPÅ TOPPEN
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marks første og mest handicapvenlige Fjord!

Købstads-jubilæum
I bunden af Nakskov Fjord ligger Nakskov, der i 
2016 kan fejre 750 års jubilæum. Allerede i år tages 
hul på aktiviteterne med et hav af specialarrange-
menter foruden lørdagsmarked og sommermusik på 
byens torv, Axeltorvet, hvor Kong Christian X fra 
ryggen af sin uundværlige hest holder øje med, hvad 
der sker i den gamle middelalderkøbstad.
   Hver 14. dag går turistforeningens formand, 
pensioneret turistchef Lise Simon, byvandring med 
turister, hvor hun fører deltagerne gennem histori-
ens vingesus. Lise er barnefødt i den vestlollandske 
købstad og vokset op i et miljø præget af sukker 
med duften af roesaft og støjen fra skibsbyggeriet 
på den modsatte side af havneindløbet i forhold til 
bykærnen, så hun fortæller om byen med en ægthed, 
man ikke på nogen anden vis kommer tættere på. I 
1960’erne blev hun uddannet til journalist på Lol-
lands Tidende, og det journalistiske gen har ikke for-
ladt hende. Hendes beretninger om 50’ og 60’ernes 
Nakskov er en levende legende.
   Nakskov byder på så mange som fem små museer: 
Skibs- og Søfartsmuseet, Danmarks eneste Suk-
kermuseum, Den Gamle Smedje, Brandbilmuseet 
og Det Gamle Trykkeri – alt sammen elementer, der 
sætter det gamle Nakskov i perspektiv.
   Kvartererne mellem bykærnen og Havnegade 
byder på mange små, hyggelige stræder med pit-
toreske huse med lavt til loftet, ofte skæve vinduer, 
små gårdhaver samt alle de skrånende gader belagte 
med stenbro og så smalle, at to biler ikke kan passere 
hinanden.

Peter Freuchen
I september afholdes Fjorddage med flere tusinde 
deltagere på Hestehovedet og Langø kun nogle få 
kilometer fra Nakskovs centrum. På Hestehove-
det finder man bl.a. en suveræn badestrand med 

Danmarks længste badebro samt en velrenommeret 
restaurant ved navn Fjorden, hvor restauratøren Elin 
Hellesøe har en fin fornemmelse for, hvordan et 
uhøjtideligt spisested alligevel kan være efterspurgt. 
På den sydlige side af indsejlingen til byen, en halv 
snes kilometer længere væk, findes Langø med en 
idyllisk småbådshavn og med udsigt både til Albuen 
og til øen Enehøje, hvor forfatter og polarforsker Pe-
ter Freuchen boede, når han ikke befandt sig på Ærø, 
i Grønland eller i USA. Han døde under et besøg i 
USA i 1957.
   Rundt om Nakskov snor sig Ringstien, der danner 
ramme om en smuk cykelrute, der ender ud i en lille 
’bjergetape’ sydvest for byen. Det er en tur, mange 
cyklende turister benytter sig af.
    Langø er ikke blot et besøg værd for turister. 
Adskillige lollikker og falstringer fra både Nakskov, 
Maribo, Nykøbing m.fl. har sommerbolig på stedet 
og tilbringer somrene dér. Trods områdets skønne 
natur skrumper befolkningstallet år for år, og både 
Brugsen og et par andre butikker har for længst 
drejet nøglen om. Eneste tilbageværende business 
er en lille butik med særskilt fiskeforretning og 
café på havnen i sommertiden, hvilken drives af en 
norsk dame, Kari Nordeide, bistået af hendes danske 
mand.

Richard Winther
Ikke langt fra Nakskov, i Vindeby, finder man et me-
get særpræget museum, Richard Winthers Hus, der 
fik sin første opmærksomhed for ikke så mange år si-
den. Eksperter mener, at maleren Richard Winthers’ 
værker ligger på højde med nogle af tidens største, 
globale kunstnere. Det særlige ved RDO-huset er, at 
kunstneren har malet direkte på vægge og lofter i sin 
daværende bolig. Kunsten er abstrakt og viser bl.a. 
nøgne kvindekroppe sammen med menneskeædende 
monstre. 
   Ud over malerkunsten findes også nogle meget 
specielle skulpturer. Huset er ubetinget et besøg 
værd for kunstinteresserede – alene af den årsag, at 

dets lige ikke menes at eksistere noget sted i verden. 
   Længere nord på Vestlolland findes mere mystik. 
På Glentehøj ved Kragenæs, hvorfra der er bådfor-
bindelse til øerne Fejø, Femø og på bestilling også 
til Vejrø, skuer de første af 12 høje granitstatuer i 
Dodekalitten ud over landskabet og Smålandshavet, 
imens lolersang fra 12 skjulte højtalere blander sig 
med havets susen og lærkesang. Det er gratis at be-
søge Dodekalitten, og den mulighed benytter mange 
turister sig af.
   Tæt på Glentehøj ligger Reventlow Museet, der 
omgives af en meget smuk park. Sommeren igen-
nem kan man i Parken nyde årets skulpturudstilling 
Flygtighed ganske gratis. 
   I en ombygget tidligere stald på gården Elvermose 
ligger et højt anerkendt koncerthus, der byder på 

Midt på Axeltorvet i Nakskov kommer kong Christian X riden-
de.  Siddende på sin hest holder han et vågent øje med alt, 
hvad der sker i Lollands største by, fortælles det i Nakskov.

Et gedigent bindingsværkshus i et af de snævre stræder, der 
skråner fra byens centrum ned mod havnen, er med til at 
skabe idyl og give karakter til byens gamle stadsdele.

På facaden af huset på Havnegade 31, der var 
domicil for Vestlollands Avis, ser man den dag i 
dag fire ’platter’ med hoveder af personer tilsy-
neladende af en høj status. Det menes, at disse 
platter er indsatte i murværket ved husets til-
blivelse for godt og vel 125 år siden, og at ar-
kitekten, som tegnede huset, hentede dem i 
Schweiz.
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koncerter med klassisk musik i verdensklasse. 

Overnatnings-muligheder
Nakskov og Vestlolland rummer et stort antal 
overnatningsmuligheder af enhver smag. Udvalget 
spænder over alt mellem B&B, hoteller, feriehuse, 
campingpladser eller overnatning i det fri. Vil man 
bo herskabsagtigt i slotsmiljø, anbefales Vindeholme 
Slot mindre end en snes kilometer fra Nakskov, hvor 
slotsfruen Susanne von Rosen hygger om gæsterne, 
mens Lollands måske mest efterspurgte kogekone, 
Susanne Bruun, regerer i køkkenet og sørger for 
klargøring af måltiderne.
   I tillæg til allerede nævnte seværdigheder byder 
Vestlolland og Nakskov på teater, et hav af cykel- og 
vandreruter, biograf i Søllested, åbne kirker, kano/
kajak-sejlads, supergodt lystfiskeri, smukke haver 
og parker, nyopført lækker svømmehal, bow-
lingcenter, kopifestival, nytårskoncert, juleby, 11 
foredrags-torsdage, sommerfestival, orgelkoncerter 
i den smukke kirke Sankt Nikolai i byens centrum, 
litteraturfestival, koncerter i Kulturhuset og mange 
andre arrangementer.
   Trænger man til lidt omskiftning i ferien, skal man 
ikke glemme, at Nakskov har status som Lollands 
ledende handelsby med et stort antal butikker både 
med fødevarer og mange andre forbrugsprodukter. 
Det er altid spændende at gå på opdagelse og slendre 
sig frem ikke blot på gågaden, Søndergade, men til-
lige i de gamle kvarterer i den indre by.
   Hvis du vil følge med i, hvad der sker og hvornår, 
kan du gratis tilmelde dig Turistbureauets nyheds-
brev på visitlolland@infololland.dk. ■

På byens torv, Axeltorvet, ligger Nakskov Rådhus, hvor det har haft sin plads 
siden Middelalderen, så vidt man véd. Det nuværende Rådhus er ikke det 
oprindelige, idet en storbrand for flere hundrede år siden raserede den da-
værende rådhusbygning, og svenskekrigene var ligeledes hårde mod byen. 
   Nakskov Rådhus blev i sin nuværende nyklassicistiske skikkelse i streng 
symmetri opført i 1840. Efter kommunesammenlægningen i 2008 blev 
Borgmesterkontoret flyttet til Maribo, hvorfor kun enkelte afdelinger af den 
kommunale forvaltning rummes i Nakskov. Det gælder bl.a. IT-departemen-
tet, som servicerer samtlige afdelinger i Lolland Kommune.

Lolland-Falster er spækket med godser og herregårde, og 
et af dem er Vindeholme Slot ved Østersø-kysten syd for 
Nakskov. Slottet er opført i 1910 af Grev Ferdinand Revent-
low, der var diplomat i Udenrigstjenesten, og drives i dag 
af Gustav Erik Reventlov von Rosen, der er fjerde genera-
tion efter bygherren. Fra Slottet drives landbrug, ligesom 
hovedbygningen er indrettet til at modtage selskaber á la 
familiearrangementer. Mod forudbestilling betjenes også 
turister, der vil indtage deres middag i herregårdsmiljø.
   På billedet ses slotsfruen Susanne von Rosen foran Slot-
tets hovedbygning.

Pederstrup Gods med Revent-
low-museet daterer sig fra årene 
omkring 1820 og blev opført af 
statsminister C. D. F.  Reventlow, 
der havde datidens store landbo-
reform samt undervisning i sko-
lerne såvel som skovbrug som 
sine store mærkesager.
   På billedet ses et herreværelse 
fra Reventlovs hjem.
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Richard Winther’s hus    – et særpræget museum
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Af Preben Jack Petersen.

RICHARD WINTHER med kunstnernavnet Rdo 
blev født i Maribo i 1926, og efter at have opholdt 
sig det meste af sit voksenliv både i København, 
bl.a. som elev på Kunstakademiet, og i udlandet 
vendte han i begyndelsen af 1990’erne tilbage til 
Lolland, hvis natur og atmosfære han satte som 
noget af det højeste i verden.
   I 1993 købte han det nedlagte alderdomshjem i 
Vindeby nær Horslunde på Vest-Lolland og indret-
tede det til kombineret bolig, kunstnerværksted og 
udstillingsområde. Samlet rummer huset 250 kvm. 
udstillingsareal.
   I 1995 udsmykkede han ca. 70 kvm. af loft og 
vægge med sin kunst – i alt 56 værker malet direkte 
på tapetet henholdsvis de nøgne mure. Motiverne 
var, som hans øvrige kunst, næsten alle sammen 
hentet fra Ovids fortællinger.
   Huset i Vindeby var Richard Winthers hjem fra 
1993 til hans død i 2007. Idet det fungerede som 
både atelier, værksted, kunstkammer og beboelse, 
holdt han altid åbent for offentligheden.
   Efter hans død overgik både hus og kunstværker 
til en fond, der driver museet videre. Det er ofte 
blevet betegnet om et af verdens mest særprægede 
museer.
   Han er repræsenteret på Statens Museum for 
Kunst, Den Kongelige Kobberstiksamling, Ny 
Carlsberg Glypotek samt på flere af landets kunst-
museer, bl.a. det lokale Fuglsang Kunstmuseum ved 
Nysted. Desuden har Det Danske Akademi i Rom 
erhvervet hans kunst.
   Fondsbestyrelsen, der varetager Richard Winthers 
eftermæle og driften af museet, består, usagt af 
hvilken årsag, udelukkende af kvinder:
   Birthe Hvarre (formandinde), Anne Bendtsen, 
Grethe Bull Sarning, Lotte Madsen, Rikke Køl-
gaard, Annette Greenfort, Kirsten Quist Boysen, 
Libuse Müller, Pia Pape, Lislot Jørgensen (suppl), 
Susanne Lund Madsen (suppl), Karin Leveaux (kas-
sererske) samt Conni Petersen (revisor). ■

preben@travelpeople.dk

Richard Winther’s hus    – et særpræget museum
Kunstneren Richard Winther rejste 
hjem til Lolland, da han blev gammel, 
og indrettede sig i et nedlagt plejehjem 
uden for Nakskov.
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Jens Veino følte sig altid godt tilpas i selskab 
med dejlige damer. ’Kvinder virker stimulerende,’ 
sagde han ofte. Hosstående foto stammer fra et 
modeshow i transithallen i Københavns Lufthavn.
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Jens Veino død
Dansk rejsebranches store  
marketing-guru afgået ved døden  
i en alder af kun 65 år.

Af Preben Jack Petersen.
 

JENS VEINO, tidl. koncernchef hos Tjæreborg, døde 
onsdag 22. april. Han blev 65 år.
   Nok var Jens Veino ikke med til at starte charter-
epoken i Danmark; den ære tilkommer alene Simon 
Spies og Eilif Krogager - og kun dem. Men Jens var 
manden, der i allerhøjeste grad stod i spidsen for 
den innovation, som chartersektoren i 1980’erne og 
90’erne blev genstand for - herunder ikke mindst ned-
brydningen af IATA-selskabernes pris-mure, hvilket 
han gjorde i en sådan grad, at The Establishment, 
anført af SAS, gerne så ham knække halsen allerede 
fra Dag 1. Men med Tjæreborg-præstens pengetank 
og Jens’ betydelige idérigdom som modspillere fik 
SAS og SAS’ søstre ikke den oplevelse. I stedet måtte 
de se billetpriserne rasle ned på stribe og naturligvis 
først og fremmest til de områder af verden, hvortil 
Jens udviklede charteroperatørernes virke. 
   Enkelt kan man sige, at Jens åbnede stort set hele 
verden for den almindelige dansker, mens det tidli-
gere kun havde været Europa og endda kun udvalgte 
destinationer i Europa, hvortil myndighederne gav sin 
tilladelse til chartertrafik med fly. 
   Sovjetiske Aeroflot, som i forvejen havde 
forholdsvis lave billetpriser, og som kun sjældent 
overholdt de af myndighederne fastsatte mini-
mumspriser, var første luftfartsselskab til at hoppe 
på Jens ’folkelige tog’ fra København til Moskva og 
videre til landene bag Jerntæppet, først og frem-
mest Kina og Japan.
   Efter at de første luftfartsselskaber, ud over Aero-
flot, havde ladet sig friste til at indgå aftaler med 
Tjæreborg Rejser om bulk sales med ekstremt lave 
priser til destinationer, som folk ellers havde været 

vant til at betale tusindvis af kroner for at komme til, 
gik der for alvor hul på bylden. Pludselig ville alle 
være med. Luftfarten stod nærmest i kø for at komme 
i kontakt med ’manden med de mange idéer’. Alle 
ville sælge sine sæder, og for nu afdøde Jens Veino 
var situationen, at han kunne vælge og vrage mellem 
luftfartsselskabernes mange tilbud.
   Særligt ondt gjorde den ny udvikling på Profil 
Rejser, der fra virksomhedens start i eftersommeren 
1982 til et stykke ind på 90-tallet var markedets stør-
ste wholesaler for flybilletter, og hvor Jahn Schapiro 
dengang sad på sin pind i gården bag Fridas Bodega 
og enerådigt bestemte, hvad agentleddet skulle betale 
for køb af billetter. Man kan uden overdrivelse sige, 
at Jens var den, der åbnede op for, at agenterne selv 
kunne indgå aftaler med luftfartsselskaberne – hvil-
ket blev starten på Profil Rejser’s fald og dermed Jahn 
Schapiros detronisering fra positionen som dansk 
rejsebranches ukronede billetkonge – måske først og 
fremmest fordi Profil Rejser ikke fik omstillet sig til 
de nye markedsvilkår i tide. Jahn var for optaget af at 
sole sig i sin egen succes.

New York med Tower Air
En destination, det dog var svært at komme ind på 
– selv for en opfindsom Jens Veino - var New York. 
SAS foretog alle mulige krumspring for at beskytte 
denne prestige-destination, hvortil selskabet havde 

daglige flyafgange fra både København, Stockholm 
og Oslo. 
   I forvejen var det, i henhold til indgåede konventio-
ner af bilateral karakter, ikke tilladt at flyve charter 
mellem Skandinavien og New York, så den mulighed 
kunne Jens altså ikke benytte sig af for at bryde SAS-
monopolet. Men en af hans bekendte, Københavns 
dengang dygtigste og i kreativ henseende ’mest 
uartige’ luftfartsfolk, Søren Hjorth, der hos SAS og 
ligestillede besad noget af en outsider-rolle, havde 
løsningen på problemet. Søren gik i gang med at 
forhandle med amerikanske Tower Air, og i det tidlige 
efterår 1986 faldt brikkerne på plads, hvorefter Søren 
solgte projektet til Jens.
   Samme efterår sprang bomben om, at Tower Air fra 
marts 1987 ville gå ind på ruten JFK-CPH, og at Tjæ-
reborg Rejser var udnævnt til Sales Agent i Danmark 
og ville udbyde t/r-billetter på det danske marked til 
kun DKK 1.495!
   SAS var lamslået over, hvad Jens var i gang med, 
og det store, skandinaviske luftfartsselskab, der havde 
status af National Carrier i hele Skandinavien, forsøg-
te at mobilisere trafikminister Frode Nør Christensen, 
indvalgt i Folketinget af Centrum-Demokraterne, til 
at gribe ind og bremse Jens Veinos projekt. Men på 
det tidspunkt kunne ingenting ændres. Jens var trådt 
frem på TV-skærmene, og aviserne overgik hinanden 
med store rubrikker om, hvad det fremover skulle 

I 1991 blev Jens Veino hentet ind af dynekongen Lars 
Larsen fra Jysk Sengetøjslager, der året forinden 
havde investeret i rejsearrangøren Larsen Rejser, og 
som nu manglede en leder med den rette erfaring. 
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koste at rejse til ’Guds eget land’. Jens blev 
udråbt til folkehelt, og al tale om at trække tilladelsen 
tilbage var nyttesløs.
   Både Jens Veino som person og Tower Air som ope-
rationel banebryder fik så megen goodwill, at Tower 
Air’s President og majoritetsejer, Morris Nachtomi, 
blev indbudt af Arne Bang Mikkelsen, daværende 
chef for Bella Center, til at holde den officielle 
åbningstale ved Feriemessen i 1992. Desuden blev 
chefen for SAS Airline, Kjell Fredheim, ’tvungen’ 
til at sidde i panel med Morris ved en diskussion om 
’Frihed i Luften’ i Foreningen af Danske Rejseskri-
benter.

Tre Falke, Grønland og Dyne-Lars
Da Tjæreborg i januar 1989 blev overtaget af Spies-
koncernen, røg Jens Veino ud, men efter forholdsvis 

kort tid fik han job som admini-
strerende direktør på Hotel Tre 
Falke på Frederiksberg. Den 
stilling besad han imidlertid 
kun i et par år, før han igen 
måtte kigge sig om efter et nyt 
arbejde. Årsagen var, at hotellet 
blev medlem af SAS’ hotel-
kæde, og som sådant skulle 
det meget naturligt bemandes 
med SAS’ egne hotelfolk. At 
Jens tidligere havde givet SAS 
konkurrence på luftfartssiden, 
havde altså intet med hans 
afgang fra hotellet at gøre.
   Den kreativitet, Jens havde 
præsteret, var der også blevet 
lagt mærke til i Grønland, 
hvor den dengang værende 
chef for Grønlandsfly, Ole 
Bjerregaard, foranledigede, 
at Grønlands Landsstyre en-
gagerede den opfindsomme 
rejsemand til formand for 

Grønlands Turistråd.
   Hvem som i mellemtiden var blevet ny spil-

ler i dansk rejsebranche, var Dyne-Larsen alias Lars 
Larsen fra Jysk Sengetøjslager. Han havde stiftet Lar-
sen Rejser og mente, han havde brug for en mand som 
Jens til at styre og udvikle den del af forretningen.
   Lars var blevet fristet af to yngre mennesker, 
begge tidligere Tjæreborg-medarbejdere, Annelene 
Hein Larsen og Kurt Steffensen, til at investere i en 
virksomhed, der blev døbt Larsen Rejser; men om-
drejningerne tog hurtigt så voldsomme dimensioner, 
at Lars fandt, at Annelene og Kurt var ved at miste 
overblikket, hvorfor Jens blev udset til ny topleder i 
virksomheden.
   Jens stod herefter i spidsen for Larsen Rejser, indtil 
Lars havde tabt så mange penge på eksperimentet, at 
han ikke syntes, det var sjovt længere. Larsen Rejser 
blev afviklet, og Jens blev i stedet placeret i Moskva 
for at virke som agent for Jysk Sengetøjslager.

Bedste markedsfører
Inden han rejste tilbage til Danmark, nåede han også 
at bestride en stilling som salgsdirektør for bilpro-
ducenten Lada, hvilket job han i et interview med 
dagbladet Børsen betegnede som ’noget ud over det 
almindelige’. Hvad det ’ualmindelige’ bestod i, forkla-
rede Jens med følgende ord:
   ’Når man som dansk forretningsmand indleder en 
forhandling med en anden forretningsmand, tager 
man det i Danmark som en given sag, at begge parter 
har til hensigt at opnå en fair deal og god forretning. 
Men i Rusland ligger det allerede fra starten af et 
sådant forretningsmøde i luften, at din modpart er en 
forbryder med bedrageriske hensigter, hvorfor du går 
til sagen iført både livrem og seler.
   Mens du selvsagt også i Danmark kan blive skuffet 
og føle dig ført bag lyset, kan du i Rusland kun i 
sjælden grad ’risikere’ at møde en mand, der er ærlig, 
og som ikke agter at snyde dig.’ 
   Sådan fremstod billedet for Jens.
   Det var langt fra hver gang, Jens satte sit navn under 
et regnskab, at der var sorte tal på bundlinjen, hverken 
i Rusland eller i Danmark. Hans force lå nemlig ube-
tinget i markedsføring, og i dansk rejsebranche blev 
han af mange betegnet som den bedste markedsfører 
nogensinde. Hans evner gjorde ham til et unikum på 
det felt.
   I et interview med TRAVEL PEOPLE udtalte han, 
at effektiv markedsføring selvsagt koster penge, men 
at indtægterne ofte havde svært ved at følge med op 
ad stigen i samme tempo. Han brugte gerne følgende 
lignelse:
   ’Den, der tager opvasken, er også den, der fra tid til 
anden taber en tallerken.’

Kvinderne
Gennem de senere år har man ikke hørt meget om el-
ler fra Jens Veino. Han har ført en mere stille, næsten 
anonym, tilværelse – i modsætning til tidligere tider, 
hvor der altid skete ting og sager omkring hans person 
og som oftest i rampelysets stråler. 
   Han har aldrig skånet sig selv. En fuldblods arbejds-
narkoman har været prædikatet på ham. Han kunne 

I årene omkring årtusindskiftet var Jens Veino bestyrelsesformand i Grønlands Turistråd og deltog i diverse marketing-aktiviteter, hvor han 
stillede op bl.a. i Danmark med grønlandske nissepiger og importerede brudstykker af den grønlandske indlandsis. Jens mente, at indlands-
isen var fortrinlig til brug i skotsk whisky – uanset mærket!

Nyheden om Tjæreborg Rejser’s salg af flybilletter til New York for kun DKK 1.495, 
endda tur-retur, blev i efteråret 1986 forsidestof i alle landets aviser og selvsagt 
også hos fagpressen.
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Jens Veino fotograferet ved en reception til ære for hustruen Lene i an-
ledning af dennes 50 års dag i 2001. Damen, Jens ses i selskab med, 
hedder Gitte Novrup og var dengang ansat i incomingfirmaet ’Our 
Agent’, hvilken virksomhed Lene var ejer af.

sidde over skrivemaskinen til langt ud på natten og 
færdiggøre sit arbejde. Og uanset hvilken branche, 
han arbejdede i, var han kendt som samarbejdets 
mand – rar, venlig og mild. 
   Ved siden af jobbene var han selskabelig, og han 
har altid haft øje for smukke kvinder. Men selvom der 
har været talrige af sådanne, var han aldrig i tvivl om, 
at Lene hjemme på Slotsvej i Charlottenlund var den 
dejligste af dem alle. Hende mødte han få år efter, at 
han i 1982 havde fået ansættelse hos Tjæreborg.
   Lene, der før ægteskabet med Jens hed Lene Holt, 
havde i flere år været regnskabsmedarbejder i hotel-
branchen, inden hun blev aktiv på incomingsiden. 
Bl.a. arbejdede hun hos en dansk operatør i USA, der 
var blevet agent for Tjæreborg Rejser i forbindelse 
med Tower Air-flyvningerne. Det var i øvrigt i den 
forbindelse, Lene og Jens traf hverandre. Bryl-
lupsklokkerne ringede i Ribe Domkirke lørdag 26. 
februar 1988.
   Jens var ikke bare glad for Lene. Han var også stolt 
over hende og elskede at vise hende frem.

’En sød og fræk sag’
Efter kun kort tids bekendtskab skete det en fredag 
eftermiddag, at Jens var taget fra Tjæreborg til Bil-
lund Lufthavn i sin Volvo 760 for at hente Lene, der 
skulle ankomme med Maersk Air fra København. 
Inden flyet landede, kom en bekendt af Jens forbi, og 
det møde gav straks anledning til ’to kolde’.
   Pågældende bekendt var luftfartsmanden Klaus 
Hoppe, der i dag lever en pensionist-tilværelse i 
Brasilien, og som i øvrigt huskes fra Air France, Air 
Europe og Sterling Airways i København.
   ’Nu skal du bare høre,’ indledte Jens. ’Jeg har truffet 
verdens dejligste og flotteste pige. Hun lander om et 
øjeblik med flyet fra København.’
   Klaus lyttede interesseret – og pludselig kommer en 
yngre, flot sild strygende hen mod de to øldrikkende 
mænd. Det var Jens’ nye fund – iført en stor, varm 
persianerpels, som Jens på elegant vis hjælper hende 
af med.
   Herefter står Lene – for at bruge Klaus’ egne ord – 
’i næsten ingenting’. En lille, fiks kjole, kort og stram, 
og hvor ikke meget var overladt til fantasien, var alt. 
Klaus noterede sig bjerget af en pels og kjolen, der 
kunne ligge i en håndtaske!
   I dag siger Klaus over mobiltelefonen fra sin favorit-
golfbane i det centrale Brasilien:
   ’Jeg glemmer aldrig det møde. Hun så både sød og 
fræk ud, og forelskelsen lyste ud af øjnene på dem 

begge.’
 
Præsten fyrede direktøren
En søn ved navn Jakob havde Jens fra et tidligere for-
hold, og denne Jakob kom i de weekend’er, hvor Jens 
havde ham, naturligvis med på arbejde i Gutenberg-
hus (Egmont), hvor Jens i årene før Tjæreborg-epoken 
var ansat som marketingdirektør. Hans tilværelse som 
arbejdsnarkoman var begyndt flere år forinden.
   Gutenberghus havde gennem årene haft et væld af 
chefredaktører til flagskibet Hjemmet, endda flere 
kendte navne, uden at man fik oplaget til at rykke. 
Men med Jens’ indtog i den gamle bladkoncern blev 
mange nye koncepter lanceret, og i kølvandet på dem 

gjorde man hurtige oplagsfremskridt. 
   Bl.a. blev pengepræmierne i bladets kryds-og-
tværs’er på DKK 200 hhv. 100 udskiftet med at-
traktive charterrejser. Det skete ved, at Jens rettede 
forespørgsel til Tjæreborg Rejser, om man her skulle 
være interesseret i at levere sådanne produkter mod 
til gengæld at få annoncer og reportager i Hjemmet og 
øvrige Gutenberghus-blade, bl.a. det dengang stærkt 
profilerede Alt for Damerne. 
   Med opbakning fra selveste pastor Eilif Krogager 
sagde direktøren, Helmer Dahl Andersen, ja til forsla-
get, og et samarbejde kom i stand.
   En dag modtog Jens en opringning fra Krogager, 
der spurgte, om Jens kunne tænke sig at blive direktør 
for Tjæreborg Rejser.
   ’Det kunne jeg måske nok,’ svarede Jens. ’Men De 
har jo Dahl Andersen ,,,’
   Præstens replik:
   ’Hr. Veino, hvis De siger ja, så er Dahl Andersen 
ikke længere i firmaet.’
   Nogle dage senere blev Helmer fyret – og Jens over-
tog chefstolen. Ikke lang tid herefter blev Jens ophøjet 
til koncernchef. ■

preben@travelpeople.dk

Gennem adskillige år har Lene Veino arbejdet med incoming traffic samtidigt med, at hun 
har drevet Larsen Hotel- og Kroferie. Fornylig er nordmanden Tom Henriksen indtrådt i 
firmaet, og hans opgave er i første række at optimere salget. Tom har i mange år arbejdet 
for den norske hotelmatador, Asmund Haare, bl.a. som direktør for et af Asmunds danske 
hoteller, Hotel Marina i Vedbæk.
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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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