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FÆRØERNE SPILLER en betydelig rolle i nærværende udgave af TRAVEL PEOPLE.
Det sker først og fremmest, fordi Atlantic
Airways står foran sit 25 års jubilæum; og selvom
mange luftfartsselskaber verden over har passeret
en sådan milepæl, så er omstændighederne omkring Atlantic Airways ganske specielle og derfor
særlig opmærksomhed værd.
28. marts er datoen for, hvornår det første fly fra
Atlantic Airways for 25 år siden gik i luften med
København som destination. Og selvom mange,
både færinger og danskere, dengang havde svært
ved at tro på en fremtid for det ny luftfartsselskab,
så må man i dag konstatere, at Atlantic Airways
kun kan beskrives som den rene succes-historie.
De mange positive kommentarer, der i dag
udtrykkes om Atlantic Airways, kommer fra det
færøske erhvervsliv, fra den færøske hotelbranche
og fra menigmand. De rosende ord kommer bedst
til udtryk med den omvendte ordstilling: Uden
Atlantic Airways ville Færøerne være slet stillet!

det lille luftfartsselskab, er turismen. Færøernes
Turistråd, som på færøsk hedder Ferðarað Føroya,
har fået ny chef – og det er ikke hvilken chef som
helst. En 40-årig færøsk pige ved navn Guðrið
Højgaard med mange år i professionel turisme i
både København og Stockholm på CV’et besatte
stillingen pr. 1. maj i fjor.
Hun har nogle helt klare mål: Først skal hun
finde det rigtige brand, som Færøerne kan markedsføres på. Nok er frisk Atlanterhavs-luft en
attraktiv faktor, men tilsyneladende er den ikke
tilstrækkelig, mener hun. Der skal noget mere til.
Da Guðrið diskuterede jobbetingelser med Færøernes Landsstyre, lød hendes udspil:
’Hvis Landsstyret fordobler tilskuddet til turismen fra DKK 8 millioner til DKK 16 millioner,
så garanterer jeg en fordobling af turismen til
Færøerne inden år 2020. Jeg fordobler antallet af overnatninger fra de nuværende 90.000 til
mindst 200.000, og turisternes omsætning skal få
et tilsvarende løft fra DKK 400 millioner i fjor til
DKK 1 milliard.
Landsstyret indstillede straks til Landstinget, at
der blev bevilget DKK 16 millioner til turismen.
Forslaget gik smertefrit igennem!

Fordobling af turismen

Et element, der accelererer på grund af Atlantic Airways, og som samtidigt giver forøget
næring til
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Usynlige Tyskland

Selvom Færøerne fylder meget, så har vi,
med et udvidet sideantal, også fået plads
til Primera Air’s præsentation af et nyerhvervet fly af typen Boeing B-737-700, der
fremover trafikerer de tre jyske lufthavne
Billund, Aarhus og Aalborg.
Primera Air flyver på en dansk AOC,
men har islandske ejere – i øvrigt de
samme, som ejer Bravo Tours.
TRAVEL PEOPLE var også på besøg
i Bella Center i januar, da den ny udgave
af Ferie & Fritid løb af stabelen. Ny
struktur, nyt koncept og som helhed en
pæn messe med så mange som 45.000
besøgende. Lidt malurt i bægeret var, at
danskernes ubetinget største ferieland,
Tyskland, glimrede ved sit fravær.
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Ofte tales om, at flere kvinder skal pla-

ceres i virksomhedernes bestyrelser og direktioner.
Ikke alle har tid og lyst dertil, men nogen har, og
TRAVEL PEOPLE tager i denne udgave hul på
præsentationen af et antal elite-kvinder, der gør
sig gældende på topplan i jobs med tilknytning til
rejse- og hotelbranchen. Læs om Birthe Madsen,
Mette Christensen, Christine Engen, Anne-Vibeke
Isaksen, Marianne Laiderz og Jane Strange Nielsen.
Sidst, men ikke mindst, tager TRAVEL PEOPLE
læserne med til to selskabelige sammenkomster
– luftfartsjournalisternes årlige julefest med uddeling af Luftfartspokalen samt hoteldirektør Jeppe
Mühlhausens 50 års fødselsdag.

April/Maj-udgaven

Næste nummer af TRAVEL PEOPLE bliver April/
Maj-udgaven, der foreligger tirsdag 2. april –igen
med masser af spændende artikler og interviews
med branchens nøglepersoner.
På grund af Påsken fremrykkes annonce-deadline til fredag 8. marts.
Book gerne din annonce allerede nu på emailadressen annoncer@travelpeople.dk.

Bedste hilsner,
Preben Jack Petersen
Publisher and Editor-in-Chief
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Elite-kvinder

Preben Jack Petersen,
Redaktør af
TRAVEL PEOPLE.
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ATLANTIC AIRWAYS 1988-2013

Atlantic Airways
– den flyvende succes

Da færøske Atlantic Airways i 1988 gik i luften på ruten mellem Færøerne og København,
var der ikke mange, der troede på en fremtid for selskabet. Men skeptikernes mistro blev
eftertrykkeligt gjort til skamme, og i dag fremstår Atlantic Airways som et succesfuldt og
anerkendt luftfartsselskab med et Airbus-fly af typen A319 som flagskib.

Af Preben Jack Petersen.
GENNEM FLERE ÅR havde ’kloge hoveder’ leget
med tanken om et færøsk luftfartsselskab, som skulle overtage både passagertrafikken og cargotransporten fra danske Maersk Air alternativt konkurrere
med det A. P. Møller-ejede selskab, der siden 1971
havde været alene om den kommercielle flyvning
mellem Færøerne og Danmark. Imidlertid skulle
man helt frem til 1987, før der begyndte at tegne
sig et realistisk billede af et færøsk luftfartsselskab,
der – med aktiv hjælp fra Cimber Air i Sønderborg –
kom i luften første gang mandag 28. marts 1988 med
daglig flyvning til den danske hovedstad.
Med Cimber Air, der fra starten sad på 49 pct. af
aktierne i Atlantic Aiways, som mellemmand indkøbtes i USA et passagerfly af typen BAe-146-200,
hvilket blev klargjort til at flyve mellem Færøerne og
Danmark. Myndighedernes tilladelse, den såkaldte
AOC, lod dog vente på sig, og de endelige brikker
faldt på plads kun få dage før indvielsen, så der var
i bogstavelig forstand spænding til det sidste om,
hvorvidt det nye luftfartsselskab overhovedet skulle
komme på vingerne på den planlagte dato – eller om
bureaukratiet skulle lægge hindringer i vejen.

Fødselshjælper

Første flyafgang kom af sted som planlagt. På
passagermanifestet var selvsagt mange færøske
honoratiores.
Formanden for det færøske Landsstyre, Lagmand Atli Dam, stod i spidsen for delegationen,
og endvidere deltog daværende Landsstyremedlem
Lasse Klein, der havde det politiske ansvar for
infrastrukturen og dermed trafikale forhold, og
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som havde været en af ildsjælene i etableringen
af det nye luftfartsselskab. Blandt initiativtagerne
var også advokat Eyðfinnur Jacobsen og chefen for
Strandfaraskip Landsins’ helikoptertjeneste, Jágvan
Simonsen, og de var dermed ligeledes selvskrevne
gæster i indvielsen. (Jágvan døde for et års tid siden,
mens Atli gik bort allerede i 2005, så ingen af de to
herrer kommer således til at opleve 25 års jubilæet
i marts. I øvrigt havde Jágvan været en af de tre
initiativtagere til etableringen af det konkurrerende
selskab FaroeJet i 2006.)
Naturligvis var også selskabets administrerende
direktør, Heri Mortensen, blandt passagererne på
første flyvning, den såkaldte Inauguration Flight.
Heri havde gennem flere år arbejdet på Frederikssunds Jernstøberi henholdsvis på en fiskefiletfabrik
på Suderø – den sydligste af de i alt 18 Færøer – og
han var af et bestyrelsesmedlem i det nystiftede
luftfartsselskab blevet opfordret til at søge stillingen
som direktør. Heris store problem var, at han absolut
intet vidste om luftfart. Men Cimber Air, der med
sine 49 pct. af aktierne var at betragte som halvpartsejer af Atlantic Airways, havde påtaget sig ansvaret
for uddannelse og træning af både cockpit- og kabinepersonale, ligesom Sales and Marketing var lagt i
hænderne på det Sønderborg-baserede selskab.

Velkomstceremoni

Ved ankomsten til København bød Københavns
Lufthavn på ’et glas’ i gaten, og der var taler ved
både Atli Dam og Lasse Klein samt daværende chef
for Københavns Lufthavn, fhv. finansminister Knud
Heinesen, der har aner fra Færøerne. For ham var
det således en særlig fornøjelse at byde et færøsk
luftfartsselskab velkommen til København.

SAS, der var engageret som handlingagent, var
naturligvis også til stede i gaten såvel som repræsentanter for FACD. Hvem der ligeledes var nysgerrig
for at følge forløbet af ankomsten, var Maersk Air,
der for første gang skulle få en konkurrent på Færøruten.
Men hverken administrerende direktør Bjarne
Hansen eller stationschefen Inger Ollendorff havde
noget ønske om at synes ved ankomstceremonien for
deres fremtidige konkurrent, hvorimod Jørn Eriksen, der havde gjort tjeneste hos Maersk Air UK i
Birmingham, på det tidspunkt var en ganske ukendt
skikkelse i det københavnske lufthavnsmiljø og
derfor var i stand til at møde frem helt anonymt. Han
var dermed Maersk Air’s spejder ved ceremonien og
kunne bagefter rapportere til Bjarne, at alt gik, som
man kunne forvente – hverken mere eller mindre.

’Den blå link’

Heri Mortensen gør gældende i interview andetsteds
i nærværende udgave af TRAVEL PEOPLE, at
’Bjarne helt sikkert vidste’, hvad klokken havde slået
for Maersk Air den dag, Atlantic Airways begyndte
at flyve. Heri siger, at det for Bjarne ikke var et
spørgsmål om, hvorvidt Maersk Air skulle opgive
Færøerne, men kun om hvornår.
Muligvis har Heri ret. Men i så fald vil Bjarne
også kunne påstå, at færingerne ingenlunde havde
regnet med, at der skulle gå så lang tid som 16 år,
efter at Atlantic Airways var begyndt at flyve, før
det sidste Maersk Air-fly forlod Vágar-lufthavnen på
Færøerne med kurs mod København.
Beslutningen om at ophøre med trafik på Færøerne
blev truffet af Finn Øelund, der var blevet udnævnt
til administrerende direktør i Maersk Air pr. 1.

ATLANTIC AIRWAYS 1988-2013

Da Magni Arge, Atlantic Airways’ karismatiske CEO, gik
fra borde, efter at Airbus-flyet var landet i Vágar-lufthavnen på Færøerne torsdag 22. marts 2012, iklædt færøsk
nationaldragt, hilste han på den fremmødte menneskemængde på ren statsmandsmanér med et kort stop
på flytrappen, mens han vinkede til folket. Først efter
Magnis ’nedstigning’ kom den færøske Lagmand, Kaj
Leo Johannesen, og daværende bestyrelsesformand i
Atlantic Airways, nuværende departementschef Bjarni
Askham Bjarnason, ud fra kabinen.
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Magni Arge har været CEO i Atlantic Airways siden maj 1995 og har ingen planer
om at holde op foreløbigt. ’Jeg trives
godt med jobbet og luftfarten, og den
slags er der jo ikke så mange alternativer
til på Færøerne,’ siger han.

januar 2004. Han havde mandat til at drive Maersk
Air ’på kommercielle vilkår’, og han mente, der
ikke var grundlag for to luftfartsselskaber på Færøruten. Ligeledes havde han den opfattelse, at det var
Maersk Air, der burde trække sig. Finn havde ikke
de samme følelser for Færøerne, som Bjarne havde

Direktionen i atlantic airways

Magni Arge – CEO

haft, og som man i øvrigt også havde – og stadigvæk
har – i rederiet A. P. Møller, der gennem mange år
har rekrutteret besætningsmedlemmer på Færøerne
til ’den blå handelsflåde’ – på linje med sømænd
fra Ærø og Svendborg. I søfartskredse siges, at A.
P. Møller aldrig har haft et fartøj uden, at Færøerne
og Ærø har været repræsenteret på besætningslisten. Navnet A. P. Møller sidder således fastnaglet i
mange færingers hjerte!
APM er den udenlandske arbejdsplads, der
ubetinget har givet næring til flest familier på de
nordatlantiske øer, og som har udgjort en livsnerve
for dem. I tillæg hertil er økonomisk afsmitning
selvsagt forekommet på næste led – butikkerne, hvor
’Maersk-familierne’ har foretaget sine indkøb, håndværkere m.fl. og ikke mindst skattevæsenet!
Dette mentale bånd mellem Færøerne og A. P.
Møller var i sagens natur en medvirkende årsag til,

Bestyrelsesformænd
i atlantic airways 1988–2013
Marius Davidsen – CFO

Joen Remmer – COO
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Eyðfinnur Jacobsen . . . . . . . . . . . 1987-1990
Finnbogi Arge . . . . . . . . . . . . . . 1990-1991
Óla-Svenn Nolsøe . . . . . . . . . . . . 1991-1992
Hjarnar Djurhuus . . . . . . . . . . . . 1992-1993
John P. Danielsen . . . . . . . . . . . . 1993-1994
Eyðfinnur Jacobsen . . . . . . . . . . . 1994-2001
Christian Andreasen . . . . . . . . . . 2001-2009
Bjarni Askham Bjarnason . . . . . 2009-2012
Kaj Johannesen . . . . . . . . . . . . . . 2013-

at en stor del af den færøske befolkning gav opbakning til Maersk Air på ruten mellem Vágar og København i mange år efter Atlantic Airways’ start og
dermed gjorde det sværere end forventet for Atlantic
Airways at få fodfæste på hjemmemarkedet.

Voldgiftssag

At Heri Mortensen ikke havde erfaring med luftfart,
da han tiltrådte som direktør ved Atlantic Airways’
start, blev ikke bedre af, at Maersk Air vandt en
voldgiftssag over Cimber Air, hvorefter det sønderjyske selskab blev tvunget til at sælge sine aktier i
Atlantic Airways og i øvrigt ikke på nogen måde
udøve støtte til den færøske virksomhed.
Den usædvanlige retssag var foranlediget af, at
Maersk Air fandt, at Cimber Air havde forbrudt
sig mod samarbejdsaftalen i Danair (indenrigsparaplyselskabet, der opdelte trafikken på de danske
flyruter mellem SAS, Maersk Air og Cimber Air).
Udover, at Cimber Air skulle trække sig fra Færøerne, blev selskabet dømt til at betale Maersk Air en
erstatning på næsten DKK 30 millioner, så alt i alt
blev sønderjydernes assistance til færingerne en dyr
fornøjelse – for sønderjyderne.
For Atlantic Airways var situationen, at de med
dommen, der blev afsagt af Sø- og Handelsretten
i København, mistede den samarbejdspartner, der
skulle stille know-how til rådighed for dem.
Bestyrelsen i Atlantic Airways vidste ikke umiddelbart, hvordan den skulle tackle situationen, idet
man heller ikke kunne hente hjælp hos SAS, der
ligeledes var omfattet af Danair-aftalen.
Heri syntes, helhedsbilledet begyndte at se noget
mørkt ud. Samarbejdspartneren var frataget ham

ATLANTIC AIRWAYS 1988-2013

Airbus-fabrikkerne afleverede det bestilte
Airbus-fly under pomp og pragt til den færøske delegation, der var rejst til Hamburg for at
hente det. Overtagelsen skete i et strålende
forårsvejr.

Ved hjemkomsten til Færøerne blev det nye
Airbus-fly mødt af en stor menneskemængde,
der blev inviteret ombord for at betragte det,
så de vidste, hvad de næste gang skulle ud og
rejse med.

ved dom, og da han udsendte indbydelser til danske
forbindelser til en præsentationstur til Færøerne i
begyndelsen af maj 1988, indløb det ene afbud efter
det andet. Kurt Thyregod, der dengang var kommerciel direktør i SAS/Danmark, undskyldte sig med, at
han var optaget af ’en række andre arrangementer’ i
netop de dage, turen til Færøerne skulle finde sted,
og Bjarne Hansen hos Maersk Air havde ’for længst
arrangeret møder i udlandet’.
Flere andre indbudte personer havde også diverse
forklaringer på, hvorfor de ikke kunne deltage.
Trods afbuddene gennemførtes turen, som i øvrigt
blev til gæsternes store tilfredshed og således en
succes for selskabet.

Optimisme

Selvom modstanden mod Atlantic Airways kunne
mærkes, var der også glæde og medvind fra mange
sider, og både bestyrelse og direktion følte sig overbeviste om, at man nok skulle vinde slaget i sidste
ende samt opnå den succes, som den nuværende
ledelse – bestyrelse og direktion – i dag soler sig i.
En af de positive tilkendegivelser til selskabet blev
udtrykt af Jens Liltorp, dengang ansat som Travel
Manager hos Burmeister & Wain Scandinavian
Contractor (BWSC). Han fandt det vigtigt med en
konkurrent til Maersk Air. I et brev til Atlantic Airways fortalte han om BWSC’s stigende rejseaktivitet
til Færøerne med en forventning om 600 enkeltrejser
på årsbasis, og han ønskede at indgå en samarbejdsaftale med Atlantic Airways, hvor BWSC forpligtede sig til at gøre brug af det færøske selskab mod,
at man til gengæld fik en ekstraordinær rabataftale
samt øget prioritet i forbindelse med venteliste.

I første omgang afviste færingerne at indgå nogen
specialaftale, fordi man ikke havde egne billetter
og derfor var knyttet til den rabatordning, der var
gældende for SAS på ruter mellem Danmark og
Færøerne. Ikke desto mindre vidnede henvendelsen
fra Jens om, at den ny konkurrence-situation var
faldet i god jord i en del af markedet.

FaroeJet

Efter at Maersk Air var ophørt med trafikken på
Færøerne i oktober 2004, forudså Atlantic Airways
en række gyldne år foran sig.
Tirsdag 11. oktober 2005, næsten på årsdagen for
Maersk Air’s farvel til Færøerne, landede for første
gang et Airbus-fly i den lille lufthavn på Vágar. Det
var en kombineret prøve- og præsentationsflyvning,
som Airbus-fabrikkerne stod for i henhold til aftale
med Atlantic Airways.
Landingen foregik helt planmæssigt, og efter
nogen tid gik forhandlingerne mellem Airbus og
Atlantic Airways i gang. Men så var det, at der
begyndte at komme grus i maskineriet.
Selvom Atlantic Airways var sig bevidst, at man
ikke kunne regne med i al fremtid at operere trafikken til og fra Færøerne alene, så kom det alligevel
som noget af en overraskelse, da der pludselig åbenbarede sig en konkurrent på markedet. Tre færinger
stod bag planerne om et nyt luftfartsselskab med
navnet FaroeJet: Hans Meinhard á Høgabóli, Jógvan
(Egga) Simonsen henholdsvis Mourits Joensen.
Hans havde været kaptajn hos Atlantic Airways,
mens Mourits var teknisk chef i samme selskab frem
til 1995.
Jógvans deltagelse i projektet var måske den stør-

ste overraskelse. Han havde nemlig været medlem af
bestyrelsen i Atlantic Airways ved starten i 1988 og
en af datidens initiativtagere til det selskab.

Konkurs

Mens planerne om det nye luftfartsselskab var i
sin vorden, blev det også oplyst, at Uni Danielsen, dengang administrerende direktør i Flogfelag
Føroya, i dag direktør for de to undersøiske tunneler
på Færøerne, indgik i konsortiet. Kort efter blev det
dog meddelt, at han alligevel ikke skulle have med
projektet at gøre.
Trioen gik i luften i troen om, at de kunne slå
Atlantic Airways af banen. Men efter kun seks
måneder endte det vidtløftige eventyr med betalingsstandsning og efterfølgende konkurs samt et
milliontab for initiativtagerne, den lokale sparekasse
i Klaksvík, Færøernes næststørste by, samt omkring
1.000 færinger, der alle havde investeret sine sparepenge i projektet.
Hverken kapitalbehovet til et nyt luftfartsselskab
med daglig trafik på København eller stifternes
management-kompetencer var i orden. At luftballonen Faroe Jet ville revne, stod således på forhånd
klart for enhver iagttager med blot en smule luftfartskendskab.

Fyret uden oplyst grund

I 1995 havde Atlantic Airways skiftet direktør. Heri
Mortensen, der havde været med fra starten, fik
sin opsigelse uden, at han blev gjort bekendt med
årsagen hertil. Det er i hvert fald, hvad han i dag selv
oplyser.
Næste mand på scenen var Magni Arge. Han har
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Fem mennesker, der tilsyneladende finder, at
Atlantic Airways er en god arbejdsplads og altid
har været det, er Heini Davidsen, Diana Mouritsen, Hanna Svabo, Bergtora Nielsen og Marius
Davidsen, der alle blev ansatte i selskabet kort
tid før første afgang fra Færøerne til København
i marts 1988. Medarbejder-kvintetten fejrer således sit 25 års jubilæum sammen med selskabet.

ført selskabet videre med, samlet set, stor succes, og
han er stadigvæk virksomhedens chef. (I hvert fald
var han det, da nærværende artikel blev skrevet i
slutningen af januar.)
Med tanke på, at Magni heller ikke havde erfaring
med luftfart, da han tiltrådte 15. maj 1995, har han
rent faktisk gjort det ganske godt. Det er i hvert fald
den almindelige opfattelse både på Færøerne, inkl.
hos bankerne, og i de luftfartskredse, det færøske
selskab har haft berøring med.

Sorg og glæde

Mørkeste dag i Atlantic Airways’ historie blev
tirsdag 10. oktober 2006, da et af selskabets fly forulykkede i den lille vestnorske lufthavn Stord. Fire
personer omkom ved ulykken.
Største glædesdag var i marts i fjor, da selskabet

Færøske trafikministre
(Landstýrismenn) 1988–2013
Lasse Klein . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985 – 1989
Karl Heri Joensen
1989 – 1989
(Jan.-Juni)
Jóngerð Purkhús . . . . . . . . . . . . . 1989 – 1991
Svend Aage Ellefsen . . . . . . . . . . 1991 – 1993
Thomas Arabo . . . . . . . . . . . . . . 1993 – 1994
Sámal Petur í Grund . . . . . . . . . . 1994 – 1998
Finnbogi Arge . . . . . . . . . . . . . . 1998 – 2002
Bjarni Djurholm . . . . . . . . . . . . . 2002 – 2008
Bjørt Samuelsen
2008 – 2008
(Feb.-Sep.)
Johan Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
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tog leverance af sin nye Airbus A319, som var et resultat af Airbus-fabrikkernes præsentationsflyvning
til Færøerne i 2005.
En større færøsk delegation var taget til Hamburg,
hvor Airbus-fabrikkerne har sit klargøringscenter.
Der blev skålet i de bedste franske champagner –
humøret var højt, og alle var tilfredse og glade.
Ved ankomsten til Færøerne havde flere hundrede
mennesker taget opstilling i lufthavnen for at se det
nye fly lande. Datoen var torsdag 22. marts 2012.
Den dag blev der skrevet luftfartshistorie på de
nordatlantiske, ofte stormomsuste øer. Stormomsuste var de 18 øer ikke netop denne dag, som var en
dejlig forårsdag med sol fra en næsten skyfri himmel og uden vind overhovedet.

Flyflåden

Flåde-udviklingen hos Atlantic Airways er gået fra
den første BAe-146-200 ved starten i 1988, videre
til næste fly af samme type i 1999 og nr. 3 i rækken
i 2004.
Året derefter, således i 2005, modtog man den
første RJ-100, og efter yderligere et år udvidedes
flåden med endnu en RJ-100, hvilket havde tilhørt
den konkursramte konkurrent FaroeJet.
I 2007 overtog Atlantic Airways to RJ-85’ere, og
på et tidspunkt opererede selskabet så mange som
syv fly med scheduled traffic til Danmark, Norge,
Island, Shetland og London.
Airbus-flyet blev introduceret i marts 2012, og
Magni Arge bekræfter overfor TRAVEL PEOPLE,
at man til maj i år modtager endnu et Airbus-fly.
Samtidigt hermed udfaser man begge RJ-85-maskinerne for herefter at se på en mindre flytype, der kan

servicere nærområderne Norge, Island og Skotland
mere frekvent og på en økonomisk forsvarlig måde:
’Er vi konkurrencedygtige, så vokser vi yderligere
op til fem fly frem til 2015. Vi vil gerne diversificere
og se på aktiviteter i nabolandene. Desuden tror jeg,
at vi i højere grad vil gøre os gældende i offshoreog helikopter-segmentet,’ mener Magni, der ikke
udelukker, at et tredje Airbus-fly kan blive aktuelt
indenfor det næste års tid..
I årene 1994-2001 fløj Atlantic Airways en helikopter af mærket Bell-212, hvorefter man gik over til
den noget mere moderne Bell-412, der er velegnet til
Search and Rescue, som Atlantic Airways har haft
kontrakt på med myndighederne siden 2001.
Siden 2008 har man tillige opereret et eksemplar
af den italienske AW-139, der var indlejet frem til
2012.
Den forskelligartede flådesammensætning såvel
som FaroeJet’s seks måneders gæstevisit på ruten
mellem Færøerne og Danmark betød i et par regnskabsår reduceret overskud, men regulært underskud
har man siden 1995 kun haft én gang, og det var i
2009 som følge af den globale finanskrise.
’Guldårene’ nåede man, da SAS i efteråret 2007
blev tvungen til at grounde sine Dash-8 Q400-fly efter flere ulykker og i stedet indleje materiel fra andre
selskaber. Atlantic Airways fik tre af sine fly udlejet
til SAS i over et år. Det skæppede godt i kassen!

Børsnoteret

Atlantic Airways har siden 2007 været noteret på
Fondsbørsen i Reykjavík og siden 2009 i København, men omsætningen på selskabets aktier har
været mere stillestående end forventet.

Hotel Føroyar
—perfect for a Faroe Island conference

Arrange your next meeting in peaceful surroundings close to nature.
Hotel Føroyar offers five-star conference facilities in seven meeting
rooms hosting 2 to 400 delegates
Hotel Føroyar has 106 rooms, all with the same unique panoramic
view over the capital Tórshavn, the island Nólsoy and the North
Atlantic Ocean.
Hotel Føroyar—a perfect place for a business and pleasure trip.

Esth. 1933
Tel +298 31 75 00 · hotelforoyar.com
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Velkommen til Færøerne
– småt, men storslået
D i n s a m a r b E j D s pa r t n E r p å F æ r ø E r n E

National Geographic Traveler har udpeget
Færøerne som de dejligste øer i verden,
nummer 1 blandt 111 udvalgte rejsemål

En oplevelse for alle, der ønsker
noget ud over det sædvanlige
Færøerne byder på en imponerende og uforstyrret natur, og en rig kulturarv.
et lille samfund med sin egen historie, sit eget sprog og sin egen kultur.

Den gamle bydel i Tórsh
avn

Færøerne er overskuelige og overkommelige, dog uendeligt varierede og foranderlige.
en oplevelse for alle, der ønsker noget ud over det sædvanlige.
GreenGate Incoming har en indgående viden om historien, befolkningen,
kulturen og ikke mindst naturen. Vi tilbyder autentiske pakkerejser til
individuelle og grupper. Derudover arrangerer vi udflugter, privat
indkvatering, skolerejser, temarejser, møder, konferencer, firmature,
udflugter til krydstogtsskibe m.m. Vi tager hånd om alt det praktiske og
lover oplevelser og masser af frisk luft.

Ólavskirken i Kirkjubøur
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J . B r o n c k s g ø ta 3 5
F o - 1 0 0 t ó r s h av n

Færøerne
tel +298 350 520

Fa x + 2 9 8 3 5 0 5 2 1
i n F o @ g r e e n g at e . F o

www.grafikmaster.fo

I vores katalog finder du en række skræddersyede pakkerejser, som giver dig mulighed for
at opleve den udsøgte og uspolerede færøske natur. Du har også mulighed for at sætte
din egen rejse sammen ud fra dine egne valg af udflugter, transport og logi. Du kan se
kataloget på greengate.fo
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kabinechef i Santiago. Hun fyldte 60 år torsdag 3.
januar, hvilket vi fik fejret på passende vis i British
Country Club i Santiago,’ beretter Magni.
Basechef i Santiago er Hjalgrím Magnussen.

Reykjavík

Adgangsbillet

Færøerne

Bergen

Jens Wittrup Willumsen
– næstformand i Atlantic Airways’ bestyrelse.

Jens Wittrup Willumsen, der har været medlem
af bestyrelsen hos AA siden 2009, fra seneste årsskifte som næstformand, har tidligere konstateret, at
selskabets aktie ’ikke er særlig likvid’.
To tredjedele af aktierne er ejet af Færøernes
Landsstyre, mens privatpersoner, fortrinsvis på
Færøerne, sidder på den sidste tredjedel.
’Børsnoteringen har den konsekvens, at vi skal
leve op til de regler, der er forbundet med at være
børsnoteret, hvilket er ressourcemæssigt tungt,’
er Jens’ mening om den sag. Han betragter derfor
børsnoteringen som dyr for selskabet uden at være
værdiskabende.

oden.

n.

n.

’Vi kender DAP fra tidligere, idet vor gamle flyvechef Hans Hansen og forhenværende teknisk chef
Mourits Joensen var med til at løbe chilenernes
Bae-146-operation i gang for fire-fem år siden. Det
var en operation mellem Punta Arenas i det sydlige
Chile til Antarktis med turister og videnskabsfolk. Den operation lykkedes godt, og den blev så
adgangsbilletten til, at DAP for tre år siden også
overtog den anden af vore to BAe-146’ere,’ oplyser
Magni.
’Skal Atlantic Airways fortsat foretage operationer
á la den i Chile på udenlandske markeder?’
Herom siger Magni Arge:
’Ja, det er ganske klart, at vi ikke magter at fylde
tre Airbus-fly mellem Færøerne og Danmark. Det
ligger næsten i sagens natur. Men ved at disponere tre sådanne fly opnår vi at kunne tilbyde den
færøske befolkning samt Færøernes gæster udefra et
første klasses transport-produkt. Den overskydende
kapacitet sælger vi så til charteroperatører, fortrinsvis ud af Danmark, men i øvrigt hvor der måtte være
et behov, plus naturligvis til ad hoc-opgaver. Som
bekendt har vi indgået en omfattende kontrakt med
Atlantis Rejser i København om charterrejser til
Egypten i de næste tre år.
Vi budgetterer med selv at bruge mellem 25 og 33
pct. af kapaciteten på de tre Airbus-fly, mens resten
sælges til andre.’
’Hvilken rutetrafik, inkl. sæsontrafik, kan AA
etablere fra Færøerne til destinationer i andre lande
end Danmark?’
’Der er næsten ingen operationelle grænser længere på short- og medium-haul – altså op til ca. 5.000
km., hvilket svarer til seks timers flyvning. Derimod
kan det være en udfordring at få lønsom drift i
mange ruter, når hjemmemarkedet begrænser sig til
50.000 hoveder. Derfor har vi i første omgang valgt
Nord-Spanien (Barcelona) og Nord-Italien (Milano),
hvor vi også forventer turisttrafik i omvendt retning,
altså til Færøerne. Der er også sådanne muligheder
i Frankrig, Tyskland, Sverige, USA og Tyrkiet – for
blot at nævne nogle. Vi skal nok komme efter dem
alle sammen!’
’Skal der satses på ad hoc-trafik ud af Færøerne?’
’Fodboldkampe, besøg på fiskerimesser, oliemesser samt enkeltstående specia oplevelsesture.
Emnerne er mangfoldige. De meget enkle arrangementer, hvor der stort set kun er tale om en flybillet,
sælger vi også selv, mens mere komplicerede
pakkeprodukter vil gå ind over et rejsebureau eller
touroperatør.’

Santiago

I øjeblikket flyver Atlantic Airways for det chilenske
flyselskab Aerovias DAP primært på strækninger
fra Santiago nordpå til Iquique, Antifagasta og en
lille lufthavn ved navn El Salvador (ikke at forveksle
med staten El Salvador!):
’Derudover ser det ud til, at vi også kommer til at
flyve noget ad hoc rundt omkring i Chile,’ fortæller Magni. ’Vore flyvninger servicerer primært
minearbejdere, der transporteres til og fra arbejde i
minerne oppe nordpå i det langstrakte land. Operationerne er blevet udvidet med en af de nyere BAe146, der benævnes Avro RJ-85. Det fly har de lejet
fra os – de første tre måneder med færøsk besætning
og færøske mekanikere. Flyet forlod Færøerne 28.
december, og det færøske nytår blev holdt i luftrummet over det nordlige Chile på vej fra Lima i Peru til
Santiago. På rejsen mellemlandede de i Reykjavík,
Narsarsuaq, Goose Bay Canada, Hamilton Canada
(overnatning) , Nassau Bahamas (overnatning),
Guyaquil El Salvador (overnatning), Lima i Peru og
så til sidst Santiago.
I Santiago bor vore medarbejdere i lejligheder.
Santiago er en dejlig by – og Chile et dejligt land,
der minder meget om Europa. Det er selvfølgelig
ikke den samme kultur, så det tog nogen tid, før vi
fik alle vore forhold indrettet på tilfredsstillende vis.
Men nu er vi i fuld gang med flyvningerne, og vi
fortsætter et par måneder eller tre, indtil DAP selv
er klar til at tage over. DAP er Chiles tredje- eller
fjerdestørste luftfartsselskab, og det opererer både
helikoptere og fastvingede fly.
Vor gode kollega, kære Bergtóra Nielsen – den
først ansatte i Atlantic Airways overhovedet – er

erne må have en sådan service, for ellers kan vi ikke
tilbyde vor egen befolkning samt vore virksomheder
tilstrækkelig fleksibilitet, hvilket er en nødvendighed for at kunne leve og virke i dagens Europa med
base på Færøerne.’
Når Magni taler om den overdimensionerede
vintertrafik, der udgør en form for samfundspligt
overfor færingerne, kan han ikke lade være med
at kritisere Vaga Airport, den eneste lufthavn på
Færøerne:
’Nok har Atlantic Airways et godt forhold til
lufthavnens ledelse,’ siger han. ’Men vi er særdeles utilfredse med dele af afgifterne, der er pålagt
selskabet de seneste tre år – ikke mindst en ublu
takststigning på forsinkede ankomster, som også
gælder, når vejret og lignende faktorer er årsag til
forsinkelsen.
Vi anser i det hele taget, at en stor del af de nye
gebyrer, der blev introduceret i forbindelse med, at
Færøernes Landsstyre for tre år siden overtog lufthavnen fra Statens Luftfartsvæsen, udgør en byrde
for luftfarten, der som bekendt har mange udfordringer i forvejen. Vi anser ligeledes, at de generelle
passagerafgifter er steget alt for meget de seneste
år, og at de har en direkte negativ påvirkning på
udviklingen af trafikken.’
Til gengæld har Atlantic Airways på eget initiativ
fået minimeret sine uregelmæssigheder ved – som
det første og hidtil eneste luftfartsselskab i Europa –
installering af et ’navigational aid system’ (RNP AR
0.1), hvilket ikke behøver støtte fra landjorden:
’Det har indtil videre vist sig at fungere fortræffeligt og har medvirket til en højere regularitet, mindre belastning på piloterne, højnet safety-marginen
og sparet os for fuel,’ oplyser Magni.
. ’Jeg tror, vi gjorde det absolut rigtige, da vi gik
efter dette koncept, som ICAO også anbefaler worldwide til landinger i vanskeligt tilgængelige lufthavne. Jeg håber, det i fremtiden også kan hjælpe os ind
i nye nichemarkeder,’ – sagt af Magni Arge, Atlantic
Airways’ driftige og succesfulde CEO.

Aalborg

Billund

London

København

Highlights
Milano
Ved et hurtigt flash-back på det kvarte sekel,

Barcelona

Forudser ny konkurrent

På spørgsmålet om, hvorvidt Magni Arge har
nogen formodning om, at Atlantic Airways igen
får konkurrence på stamruten FærøerneKøbenhavn, lyder svaret:
’Jeg er ikke i tvivl om, at vi får
konkurrence på et eller andet tidspunkt,
selvom jeg anser det for vanskeligt at skulle
drive rutetrafik i større skala på Færøerne om
vinteren. Grundlaget er simpelthen for spinkelt.
Atlantic Airways har det i forvejen svært med at
opretholde to daglige afgange.
Men jeg er af den opfattelse, at Færø-

Atlantic Airways nu har eksisteret, fremtræder to
milepæle i historikken:
1) Strategiskiftet i 1995, hvor Færøerne fra det ene
øjeblik til det andet blev centrum for regionaltrafikken i VestNorden med ruter til Norge,
Danmark, Shetland, London og Island.
2) Introduktion af Airbus-fly i Atlantic Airways’
flåde. 

preben@travelpeople.dk
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Pseudonymet
Magni Arge
Manden bag succeshistorien Atlantic Airways elsker at blive set og hørt.
Magni Arge – succesfuld CEO for
Atlantic Airways.
Af Preben Jack Petersen.
MAGNI ARGE (53) er pseudonym med Atlantic
Airways.
En sådan pseudonym-situation opstår næsten
pr. automatik, når en person har stået i spidsen
for en virksomhed gennem så mange år som
næsten 18. Og når man desuden er gjort af et
stof som Magni, så er ligheden fuldendt!
Magni er både glad og stolt for den lignelse,
idet han elsker sit job. Der er dem, der siger,
at han styrer det lille, færøske luftfartsselskab,
som var det hans private ejendom. Det er så
rigtigt kun på overfladen, for Magni har både en
kompetent bestyrelse og et politisk bagland at
modtage ordrer fra. Men at han udadtil gerne

lader forstå, at alt, hvad der foregår i og omkring
selskabet, bygger på hans idéer og beslutninger, er så en anden sag. Sådan er Magni.

Statskundskab og journalistik
Magni Arge er søn af fhv. radiodirektør og forfatter, Niels Juel Arge, og Petra Gregersen, fhv.
sekretær ved Færøernes Stiftsøvrighed. Han er
gift med speciallærer Marna Matras Jensen, og
sammen har de tre børn, Rannvå (31), Tróndur
(28) og Heri (20).
Som ung havde Magni en drøm at gå i sin fars
fodspor, og han nåede da også at få sportsjournalistikken ind under huden på den færøske

radio, efter at han i en alder af kun 16 år havde
fået sin ilddåb som reporter. Gennem nogle
år dannede han sammen med sin storebror,
Jógvan Arge, journalist og byrådsmedlem i
Thorshavn, et populært ’reportage-team’, hvor
der blev rapporteret fra såvel lokalkampe om
søndagen til landskampe fra de steder, hvor
Færøerne mødte sine udenlandske modstandere. Bl.a. havde brødrene Arge fornøjelsen
at rapportere fra kampen mod Østrig i 1990,
hvilken Færøerne vandt sensationelt 1-0. Det
er den største, internationale sportspræstation
for Færøerne nogensinde – og den taler man
fortsat om på øgruppen nu 23 år efter!
I stedet for en længerevarende karriere på
Færøernes Radio kom Magni til Aarhus, hvor
han snuste lidt til både statskundskab og
journalistik, og efter at være vendt tilbage til
Færøerne åbnede han egen butik med radioteknik og edb.

Clinton og Al Gore
Da stillingen som administrerende direktør på
Atlantic Airways blev ledig efter fyringen af Heri
Mortensen i 1995, var Magni en af ansøgerne.
Uden den mindste erfaring om luftfart blev
han indstillet til jobbet, som han da også fik.

Selvom Atlantic Airways og Maersk Air var konkurrenter, bestod et godt forhold mellem mændene bag selskaberne. På billedet ses Magni Arge og Bjarne Hansen i Færøernes lufthavn – altid på venskabelig fod.
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Lørdag 30. oktober 2004 var en stor dag for Magni Arge og Atlantic Airways. Den dag holdt Maersk Air op med at flyve på Færøerne
efter 34 års trafik. Finn Øelund, administrerende direktør hos Maersk Air, vurderede, at der ikke var tilstrækkeligt passager-grundlag
for to flyselskaber, hvis begge skulle opnå en solid bundlinje. ’Og Færøerne må i sagens natur være jeres område,’ sagde Finn til
Magni efter den sidste Maersk Air-ankomst til Færøerne.

Forinden havde han dog siddet i formandsstolen hos Færøernes Turistråd og vidste dermed noget om turisme.
Ved siden af gerningen som luftfartschef har Magni gennem
årene haft diverse tillidsposter på Færøerne, bl.a. i Arbejdsgiverforeningen og andre lignende sammenslutninger. Han er
kendt for at stille op, hvor der er brug for ham – og gerne hvor
han bliver set og hørt i et bredere forum. Så føler han sig godt
tilpas. Det gælder også ved festlige lejligheder, hvor han gerne
leverer ’Molly Malone’ for fuld udblæsning.
I årene 2007 og 2008 optrådte han som cicerone for Bill Clinton henholdsvis Al Gore, da de to herrer beærede Færøerne
med et besøg. Og det var en rolle, Magni stortrivedes med.
Han værnede om de to amerikanere, så færingerne troede, han
var deres private livvagter.

Sportsdirektør
Alt i alt har Magni Arge vist sig dygtig til sit job. Den succeshistorie, som Atlantic Airways vitterlig er, kan i stor udstrækning
tilskrives ham.
Af samme årsag ser man ham utvivlsomt i stillingen som
luftfartsselskabets chef nogle år endnu. Og skulle han komme
til en korsvej, så véd hans nærmeste venner, at hans inderste
drøm er at blive sportsdirektør på Færøerne med mulighed for
at skabe verdens bedste fodboldhold:
’Så bliver vi i det mindste verdenskendte,’ mener han. 
preben@travelpeople.dk

Det efterhånden klassiske billede af Magni Arge og Bill Clinton fra
2007, da ex-præsidenten besøgte Færøerne. Magni både hentede Bill
på Keflavík, var hans personlige cicerone under en hastig bytur i
Thorshavn, og sørgede for, at han kom tilbage til Keflavík om aftenen
samme dag.
Bill Clintons fly var for stort til, at det kunne lande i Færøernes lille
lufthavn.
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’Atlantic Airways

har minimeret flugten fra Færøerne’
’En god flyforbindelse udgør forskellen
mellem stagnation og udvikling for erhvervslivet,’ mener Færøernes Arbejdsgiverforening.

Af Preben Jack Petersen.

ERHVERVSLIVET PÅ FÆRØERNE er i al væsentlighed tilfreds med Atlantic Airways, som man
betegner som en virksomhed, der optræder fornuftigt
og ansvarsfuldt i samfundsmæssig henseende.
Færøernes Arbejdsgiverforening’s formand, Bergur
Poulsen, tegner overfor TRAVEL PEOPLE et sådant
positivt billede af det luftfartsselskab, der nu står
foran sit 25 års jubilæum i marts:
’Man kan ikke i tal udtrykke betydningen af en
god og stabil flyforbindelse til og fra Færøerne. Men
alene det, at hver færing statistisk set rejser over
Vágar Lufthavn fire til fem gange årligt, siger ikke så
lidt,’ mener formanden.
Atlantic Airways er, ifølge Bergurs opfattelse, uden
tvivl med til at reducere befolkningsflugten fra Færøerne, når alle færinger véd, at de til enhver tid hurtigt
og let kan besøge venner og familie i Danmark såvel
som andre steder i udlandet, ligesom disse familiemedlemmer og bekendte har let ved at komme på
besøg på Færøerne.
Som formand for Arbejdsgiverforeningen lægger
Bergur særlig vægt på Atlantic Airways’ betydning
for erhvervslivet:
’For vort moderne erhvervsliv er en god flyforbindelse til og fra Færøerne lig med forskellen mellem
stagnation og udvikling,’ betoner han. ’Den gør
det bl.a. muligt for et stort antal færinger at bo på
Færøerne og arbejde i udlandet. Du kommer næppe
ombord på et AA-fly uden, at du rejser sammen med
mindst 10 færinger, der har sit arbejde i udlandet.’

’AA udgør et nyt erhverv’

Bergur lægger også vægt på Atlantic Airways’ betydning som virksomhed:
’Atlantic Airways har i årenes løb opbygget et helt
nyt erhverv på Færøerne med mange spændende
jobs, som veluddannede færinger kan vende hjem
til,’ konstaterer han. ’Den faktor skal vi heller ikke
undervurdere betydningen af!’
’Jeg synes,’ siger han videre, ’at vi færinger kan
være stolte af, at en så lille nation har styrke og kompetence til at have sit eget flyselskab, der markerer
sig ude i den store verden med de færøske farver
malet på flykroppen.’
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Bergur Poulsen, formand for Færøernes Arbejdsgiverforening, roser det nu 25 år gamle Atlantic Airways
for at have taget samfundsmæssigt ansvar: ’Selskabet har plejet sine forbindelser overfor det færøske
folk eksemplarisk,’ siger han.

’Har Færøernes Arbejdsgiverforening ingen kritiske bemærkninger at fremføre angående Atlantic
Airways?’
’Vi skal først og fremmest værne om selskabet og
ikke lade os friste af kortsigtede og nemme løsninger, men samtidigt skal vi selvfølgelig ikke glemme
fortsat at stille nye, men rimelige krav til selskabet.’
’Og det kunne være …?’
’Erhvervslivet savner måske, i et vist omfang, en
lidt mere erhvervsvenlig salgspolitik. Det er ikke
altid muligt i god tid at planlægge sin rejse, ligesom
ændringer i sidste øjeblik kan forekomme. Dette
kan medføre ret dyre rejser. Det er således ikke
utænkeligt, at der ligger et potentiale i særlig pleje af
erhvervskunder, der flyver ofte og regelmæssigt.’

Fokus på Færøerne

I øvrigt roser formanden det lille luftfartsselskab for
dets kundevenlighed:
’Som erhvervskunde erindrer jeg, at vi mærkede
en tydelig forskel, da vi fik vort eget flyselskab i
1988,’ siger han. ’Tidligere var fokus tit og ofte rettet
mod andre destinationer end Færøerne. Men med
AtlanticAirway´s entré på banen fik vi for det første
vort eget selskab, som vi var stolte af, foruden et
selskab, der havde Færøerne som omdrejningspunkt,
og hvor service og kundevenlighed var i højsædet.
Regulariteten har altid været en udfordring på
Færø-ruten, og som jeg husker det, steg denne
mærkbart uden, at jeg dog har dokumentation for det
synspunkt.

   Efterhånden fik vi også andre destinationer end
Danmark, hvor jeg finder, at især Island har haft stor
betydning for erhvervslivet.’

’AA skal tjene penge’

Bergur betoner, at man selvsagt ikke skal glemme,
at Atlantic Airways er et flyselskab, der skal tjene
penge, og at der skal være penge nok til at kunne investere og udvikle sig samt klare sig gennem dårlige
tider med lavkonjunktur uden at komme i økonomiske vanskeligheder:
’Imidlertid har man som erhvervskunde ikke nogen
reel mulighed for at vurdere, om Atlantic Airways
er effektivt nok, og om priserne er rimelige – taget
i betragtning, at basen for selskabet ligger på nogle
tågede og stormomsuste klipper ude i Atlanten. En
neutralt udført benchmarking med lignende selskaber
andre steder i verden ville uden tvivl være gavnlig –
både for selskabet selv, kunderne og for det politiske
bagland,’ noterer han.
Som en særlig jubilæumshilsen til selskabet udtaler
Bergur Poulsen:
’Selvom Atlantic Airways siden 2004 nærmest har
haft monopol på ruten til København, har virksomheden været sit ansvar meget bevidst og plejet sine
forpligtelser overfor det færøske folk eksemplarisk.
Ledelsen har ikke sovet på laurbærrene, og jeg kan
ikke forestille mig et andet selskab, der ville have
gjort det meget bedre.’ 
preben@travelpeople.dk

ATLANTIC AIRWAYS
har gennem 25 år bragt mennesker til Færøerne, og AVIS Biludlejning har gjort det
muligt for flypassagererne at tage sig videre rundt på vore smukke øer.

AVIS Biludlejning gratulerer ATLANTIC AIRWAYS med jubilæet.
Vi lover, at vi også fremover vil stå til tjeneste ved flyankomster på Vágar.

– det første, De møder
efter landingen på Færøerne.

Lasse Klein iførte sig
førertrøjen
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Lasse Klein, der var en af drivkræfterne bag stiftelsen af
Atlantic Airways, fortæller om det politiske spil, der gik
forud for selskabets dannelse.
DER VAR ABSOLUT INTET, der tydede på, at
Færøerne skulle få sit eget nationale flyselskab, da
Landssyret tiltrådte 10. januar 1985. Samarbejdsaftalen mellem regeringspartierne Javnaðarflokkin,
Tjóðveldisflokkin, Sjálvstýrisflokkin henholdsvis
Kristiliga Fólkaflokkin indeholdt intet herom.
Det var derfor meget overraskende for mig at finde
ud af, at Ministeriet for Offentlige Arbejder (det
nuværende Transportministeriet) var forpligtet til at
lade et færøsk selskab få koncession ved siden af, eller
i samarbejde med, et dansk selskab til flyruten mellem
Færøerne og Danmark, og at dette kunne ske allerede
fra 1. oktober 1985.
Forinden denne konstatering var der blevet gjort
diverse forsøg på at etablere et færøsk luftfartsselskab
– uden at dette lykkedes.
Set i lyset af disse forsøg samt min konstatering af
Ministeriets bestemmelse om, at Færøerne havde krav
på at få et eget luftfartsselskab fra 1985, var jeg overbevist om, at der hurtigst muligt måtte foretages en
omstrukturering af forhandlings-konceptet, såfremt et
færøsk luftfartsselskab skulle blive en realitet.

Deltagerne i ed

Den praktiske mulighed for dannelse af et færøsk
luftfartsselskab blev nøje gennemgået på nogle møder
mellem mig og Jógvan S. Simonsen i marts 1985.
Jógvan var leder af den offentlige helikoptertjeneste,
der dengang lå under Strandfaraskipum Landsins.
Jeg nedsatte en intern arbejdsgruppe bestående af
Jógvan, advoka-

ten Eyðfinn Jacobsen
Lasse Klein var en af iværksætterne, da Atlantic Airways blev stiftet for 25
og mig selv. Senere
år siden, og glæder sig nu til at deltage i jubilæumsfestlighederne i marts.
blev gruppen udvidet
til også at omfatte
Carl V. Weihe, Jóhan
Det blev dagen, hvor ’hemmeligheden’ ikke var
Restorf Jacobsen og lufthavnschefen Finnboga Niclanogen hemmelighed længere!
sen til særlige opgaver.
Aftalen, vi havde opnået med Cimber Air, vakte
Jeg fandt det nødvendigt at hente alle deltagerne
stor opmærksomhed, og jeg havde følelsen af, at dette
udenfor central-administrationen for på den måde at
øjeblik var større, end vi kunne have forventet os.
kunne tage deltagerne i ed, så de kun refererede til
I dag skal det indrømmes, at jeg fik mange drøje hug
mig som Minister på området.
for min måde at arbejde på. Det gjaldt selvfølgelig i
Selv om jeg et par gange gav Landsstyret fortrolig
første række den hemmelighedsfulde måde, opgaven
orientering om planerne, var der ingen, der reagerede
blev løst på.
herpå, hvilket jeg fandt mærkværdigt, men som i
Men resultatet fra forhandlingerne var så gode for
øvrigt passede mig fint.
det færøske samfund, at ingen tillod sig at sige nej til
det endelige resultat.
Vi ville mere …
De første møder med Ministeriet for Offentlige
Arbejder såvel som et antal luftfartsselskaber løb af
Tunnel og veje
stabelen. På møderne deltog fra dansk side Birgit
Mandag 28. marts 1988 kunne færinger for første
Willumsen og Kurt Lykketoft, begge fra Ministeriet,
gang flyve fra Vágar til København med det nye
og desuden holdt vi møder med direktøren for Danair,
færøske selskab, og formålet med flyselskabet, som
Gunnar Tietz, og direktøren for Mærsk Air, Bjarne
mange spåede en kort levetid, var at opbygge en sund
Hansen.
forretning og sikre Færøerne en god og tidssvarende
Om disse møder kan jeg i dag kun sige, at vi ville
forbindelse med omverdenen. Desuden ønskede vi at
mere end, hvad nævnte personer fra Ministeriet og
højne serviceniveauet betragteligt.
Danair/Maersk Air gav udtryk for at ville være med
For at have base på Færøerne måtte kravene til tektil, hvorfor vi ikke havde den store interesse i fortsat
nisk vedligehold opfyldes, og Landsstyret lod bygge
dialog med dem.
en hangar, hvilken stod færdig i vinteren 1987/88.
I stedet skulle vi finde et selskab at samarbejde med,
Atlantic Airways lejede herefter hangaren.
som vi på alle punkter følte os trygge ved, og som
For at øge servicegraden for passagererne til og fra
opfyldte vort ønske om gennemsigtighed både i selVágar vedtog medlemmerne af Lagtinget i marts 1988
skabsform, egenkapital, uddannelsesprogram, flytyper
at bygge en tunnel under Vestmannasund. Den blev
m.v. Kemien mellem parterne skulle passe sammen.
taget i brug nogle år senere.
Vi havde mange følere ude, i både Skandinavien og
Samtidigt blev det vedtaget at udbygge helikopEuropa, og vi endte med at indlede samarbejde med
tertjenesten både teknisk og operativt samt køb af
Cimber Air.
helikopter fra USA ligeledes i 1987/88.
Disse udbygninger sammen med andre projekter af
tunneller, veje og færgeforbindelser mellem bygder
En ’granat’ i Tinget
og øer i årene 1985-89 gav en ny dynamik, som siden
I juni 1986 orienterede jeg Lagmanden om resultatet
har haft stor betydning for indbyggerne på Færøerne
af de forhandlinger, der var ført, men da der stadigsåvel som for tilrejsende, og kan uden sammenligning
væk ingen reaktioner kom fra hverken ham eller fra
siges at være de største udbygninger på trafik-området
Landsstyret i øvrigt, valgte jeg 17. december 1986 at
nogensinde på Færøerne.
svare på et spørgsmål fra Svend Åge Ellefsen i LagNu, 25 år efter starten af Atlantic Airways, er det
tinget om etablering af et færøsk luftfartsselskab.
mig en stor glæde at kunne ønske Atlantic Airways
Det var, som om en ’granat’ sprang i Lagtinget den
tillykke med jubilæet.
dag. Alle medlemmerne i Tinget gav udtryk for forbavselse. Det samme gjorde sig gældende hos presLasse Klein, Fhv. Minister.
sen. Og alle ville høre mere om det endelige resultat!

I tiden op til første afgang med Atlantic Airways ventede selskabet på sin AOC fra de danske luftfartsmyndigheder. Og før det forhold var faldet på plads, måtte selskabet ikke annoncere om hverken fatsatte afgangstider
eller priser. Istedet fandtes denne annonce i både Dimmalætting og Sosialurin samt som plakat forskellige
steder på øerne. ‘Okkum dámar at flúgva – tað sæst’, stod der. Oversat til dansk: Vi kan li’ at flyve – det ses.
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Udforsk
Færøerne

Længere landingsbane

30 % vækst siden 2002

Bedre regularitet

Kun 2 timer fra Danmark

Nye muligheder

Det er billigere end du tror

www.fae.fo

Kom og bliv en del
af succesen
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Heri Mortensen:

’Jeg fik aldrig at vide,
hvorfor jeg skulle fyres!’
Atlantic Airways’ første administrerende direktør er stolt over at have medvirket til
at få det færøske luftfartsselskab i luften og glædes over selskabets succes.
Af Preben Jack Petersen.
ATLANTIC AIRWAYS’ FØRSTE administrerende
direktør, Heri Mohr Mortensen, er bosiddende i
Herlufmagle, en landsby mellem Næstved og Ringsted på Sjælland. Her sidder han i dag i en alder af
75 år og tænker på ’sit barn’, som er hans betegnelse
for det nu 25 år gamle, færøske luftfartsselskab. Og
selvom Heri rent faktisk blev afskediget fra jobbet,
endda uden opsigelsesgrund (!), så føler han sig stolt
over at være en af dem, der fik færingerne op at
flyve på egne vinger.
Fra sin udkigspost i Herlufmagle har han i alle
år fulgt selskabets udvikling, og han lægger ikke
skjul på, at han stadigvæk er meget stolt af Atlantic
Airways – ’mit barn’, som han siger.
Heri kom til Danmark første gang i 1959, læste
til maskiningeniør og startede på Frederikssund
Jernstøberi & Maskinfabrik i 1963.
I 1977 gik turen tilbage til Færøerne, hvor han
havde fået job som direktør for fiskefiletfabrikken

P/f Tvøroyrar Flakavirki på Suduroy, der var taget
i brug to år forinden, men som ikke var specielt
veldrevet og befandt sig nær fallittens rand. I løbet
af de 11 år, Heri var fiskefiletfabrikkens direktør, fik
han den drevet op til en position som en af de største
og mest veldrevne virksomheder på Færøerne! At
den senere måtte indstille driften, ligger således
udenfor Heris ansvar.

’En hård negl’

Heri dementerer på det kraftigste rygter om, at han
i 1987 fik jobbet som chef for Atlantic Airways på
grund af sit nære forhold til Atli Dam, Færøernes
socialdemokratiske Landsstyreformand i sammenlagt 14 år, fordelt over fem perioder, og i øvrigt den
største, ubetinget mest markante og indflydelsesrige
politiker på Færøerne nogensinde:
’Atli og jeg stammede rigtignok begge fra Tvøroyrar, og vi var gode venner gennem mange år. Men
havde det stået til Atli Dam,
var jeg blevet på fabrikken
og aldrig kommet til AA.
Men jeg havde ry som lidt
af en ’hård negl’ forstået på
den måde, at jeg altid har
haft en stålsat vilje til at få
ting til at fungere og køre
nogenlunde, som jeg har villet have det; og nogen i AA´s
bestyrelse må have fået øje
på den egenskab hos mig. I
hvert fald blev jeg opfordret
af et bestyrelsesmedlem til
at søge stillingen, hvilket jeg
gjorde. Og jeg fik den.’
’Det stod snart klart for
os alle, at det var tvingende
Heri Mortensen fotograferet i loungen på Søndre Strømfjord i
nødvendigt at holde tungen
forbindelse med afholdelse af VestNorden Travel Mart i Grønland
lige i munden og få alle
i 1993. Damen er Heris hustru, Anny Mortensen, og til højre ses
færinger over på vor side.
Pétur Eiríksson, dengang salgs- og marketingdirektør i Icelandair.
Den proces tog sin tid –
Han blev senere medlem af bestyrelsen hos Atlantic Airways.
ikke mindst fordi der var
højtstående færinger, der

Heri Mortensen – havde sine 10 bedste år
på havet, mens han fiskede med sin fætter.

prøvede at indbilde folk, at det var farligt at flyve
med Atlantic Airways. Vi tog chancer osv., hvorfor
det var meget sikrere at flyve med Maersk Air, blev
det fortalt.’

’Guds frie natur og skumsprøjt’

Heri pointerer, at selvom man lå i skarp konkurrence med Maersk Air, så bestod et godt forhold til
Bjarne Hansen, daværende administrerende direktør
i Maersk Air:
’Bjarne og jeg kunne separere arbejde og privat,
men i dag kan jeg da godt afsløre som min helt klare
opfattelse, at i samme øjeblik, AA var en realitet,
vidste Bjarne, hvad klokken havde slået. Det var
kun et spørgsmål om tid, hvornår han ikke skulle
flyve til Færøerne mere.’
’Men,’ tilføjer Heri, ’der var også mange, der
mente, at Atlantic Airways ikke ville overleve. (Heri
kigger, med et glimt i øjet, på TRAVEL PEOPLE’s
medarbejder, mens han udtaler disse sidste ord.)
Men skeptikerne blev gjort til skamme. De findes
næppe mere – i hvert fald ikke som skeptikere,’
smiler han.
Da Heri i 1995 måtte forlade Atlantic Airways,
indledte han en tilværelse som erhvervsfisker:
’En af mine virkelig gode venner var ejer af en
fiskerbåd, som han tilbød mig at bruge, som var den
min egen. Med den båd fiskede jeg sammen med
min fætter i 10 år. Det var den bedste tid i mit liv. På
havet kunne ingen træde på mig. Guds frie natur og
skumsprøjt udgjorde min verden.’ 

preben@travelpeople.dk
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Færøerne
– den uslebne diamant
Færøerne skal brandes som turistdestination, og turistchefen
Guðrið Højgaard har sat sig for at fordoble turismen til Færøerne
indenfor de nærmeste syv år.

Af Preben Jack Petersen

GUÐRIÐ HØJGAARD (40), Færøernes turistchef
siden 1. maj i fjor, er klar i mælet, når det gælder
den fremtidige markedsføring af den nordatlantiske
øgruppe:
’Færøerne er en usleben diamant,’ konstaterer
hun. ’Vi har et fantastisk produkt med stort potentiale; men dels har markedsføringen hidtil ikke
været tilstrækkeligt godt koordineret, dels har vi
ikke haft et decideret brand at bygge og fokusere
vor markedsføring omkring.’
’Dertil kommer,’ tilføjer hun, ’at bevillingen fra
myndighederne indtil nu har været alt for lille til at
nå udenlandske markeder i tilstrækkeligt omfang.’
Guðrið glæder sig over, at disse faktorer nu er på
god vej til at blive ændret:
’Vi har udarbejdet en fælles vision og strategi og
er for tiden i gang med at kreere et turismebrand for
vore øer samtidigt med, at politikerne har fordoblet
beløbet til fremme af turismen fra DKK 8 millioner
til DKK 16 millioner. Vi regner derfor med at kunne
indhente noget af det forsømte. I hvert fald har vi et
unikt nicheprodukt, hvilket jeg ser som en styrke i
en tid, hvor flere og flere destinationer bliver mere
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og mere ensartede. Færøerne tilbyder nogle unikke
oplevelser, som du ikke får andre steder,’ fastslår
Guðrið.

’Fantastisk modtagelse’

Færøernes nye turistchef er født i Tórshavn og
opvokset i flækken Rituvík på Eysturoy (Østerø),
så hun har fået Færøerne ind med modermælken.
Men gennem de seneste 20 år har hun haft sit virke i
Spanien, London, København og Stockholm, hvoraf
13 år i Stockholm som ansat hos VisitDenmark og
derefter som marketingchef på Stockholm Visitors
Board. Det er således en betydelig ballast, hun har
haft med i bagagen til sit oprindelige hjemsted:
’Jeg kan kun sige, at jeg har fået en fantastisk
modtagelse ved min tilbagekomst til øerne, og
politikkerne har taget vel imod det strategidokument, som jeg sammen med min bestyrelse og andet
godtfolk udarbejdede i tiden straks efter min ansættelse og kunne aflevere 1. august til de politikere
og embedsmænd, der arbejdede med at klargøre
den nye finanslov. Politikkerne har virkelig lyttet til
os. Resultatet er fantastisk for os alle sammen! Jeg

Guðrið Højgaard, Færøernes nye turistchef, har lagt hårdt ud fra starten. De
90.000 overnatninger af udlændinge,
som de færøske hoteller nåede op på i
fjor, mere end fordobler hun senest i år
2020, hvor hun udlover mindst 200.000
overnatninger. Og når det gælder de
penge, turisterne lægger på Færøerne,
stiler hun mod DKK 1 milliard i år 2020
mod DKK 400 millioner i fjor. Også her
er der tale om en fordobling – godt og
vel endda. De færøske politikere er så
begejstrede for Guðriðs udmeldinger,
at de så at sige er faldet på halen for
den unge dame ved straks at fordoble
tilskuddet til Turistrådet fra DKK 8 millioner til DKK 16 millioner.

glædes selvsagt, sammen med alle aktører i færøsk
turisme, rigtigt meget over den nye udvikling for vor
organisation.’
Det fordoblede tilskud på DKK 16,7 millioner fik
virkning fra 1. januar i år.

’Størst mulig synlighed’

Bortset fra, at ca. DKK 2,5 millioner går til diverse
støtteordninger, herunder tilskud til turistinformationerne ude på øerne samt NATA-samarbejdet, er
pengene ikke båndlagt:

Jákup Veyhe var den første heltidsansatte turistchef på Færøerne. Han
tiltrådte i første halvdel af 1980’erne. Forinden havde han været leder af den
delvis kommunale turistinformation i Thorshavn. På billedet ses Jákup på
Thorshavns hovedgade, Niels Finsens Gøta. Den lille kiosk til højre i billedet
forhandlede gennem mange år danske aviser, som blev fløjet op til Færøerne
hver formiddag – af Maersk Air.
En søn af Jákup er Jákup Veyhe, med samme navn som faderen, fra sangduoen Pipar og Salt. Den anden del af duoen er det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skåle. Både Jákup Jr. og Sjúrður holder sig langt væk fra turisme.

Ferðaráð Føroya
Det officielle navn for Færøernes Turistråd er Ferðaráð Føroya, som er en selvstændig afdeling under erhvervsdepartementet i Færøernes Landsstyre.
Imidlertid er man nu i gang med en organisationsændring, hvorefter virksomheden får status som aktieselskab med efterfølgende navneændring.
Ferðaráð Føroya’s bestyrelse
Johannes Jensen (formand), CEO Hotel Føroyar-koncernen
Magni Arge, CEO Atlantic Airways
Rúni V. Poulsen, CEO Smyril Line
Anne Sophie Nordendal, Turistchef Vágar
Johanna Rasmussen, Brancheorganisationen Ferðavinnufelagið
Eyð Matras, Kulturministeriet

’Vort mål er, at så stor en del af bevillingen som
overhovedet muligt skal gå til den deciderede internationale markedsføring – og så lidt som muligt til
omkostninger på hjemmebanen’. Derved opnår vi
størst mulig synlighed for vore penge.’
’Agter du at genåbne repræsentationen i København?’
’Det har vi ikke prioriteret i første omgang.
Derimod kommer vi i højere grad at gøre brug af de
kontorer, vore færøske transportselskaber – Smyril
Line og Atlantic Airways – allerede har i drift i
Danmark og Tyskland. Bl.a. på den måde optimerer
vi vore penge.’
’Kan man ikke, som man gør det i eksempelvis
Danmark, lade aktørerne i de forskellige grene af
turismen deltage i finansieringen af Turistrådet?’
’Jeg kender udmærket den praksis fra mine tidligere jobs, og mit ønske på længere sigt er selvsagt,
at finansieringen skal være fifty-fifty også her på
Færøerne. Men det er ikke så nemt at indføre med
tanke på, at vi er så få og små aktører. Så lige nu er
det ikke realistisk. Men ambitionen på sigt er helt
klart, at branchen skal være med til i endnu højere
grad at betale den fælles markedsføring. Det vil vel
også kun være rimeligt.’

Turismens omsætning

Antallet af turister, der årligt besøger Færøerne, kan

Sigurd Simonsen var Færøernes første turistchef –
en smule selvbestaltet, men respekteret og vellidt
af alle. Han var en af de første på Færøerne, der helt
tilbage i 1950’erne etablerede et rejsebureau, og som
i forbindelse med dette lod fremstille en turistbrochure over både Thorshavn og andre større, færøske
byer, som han uddelte gratis til turisterne. Hen ad
vejen besluttede Færøernes Landsstyre sig for at betale udgiften til brochurens trykning mod, at Sigurd
leverede teksten på dansk og engelsk vederlagsfrit.
Herefter kaldte han sig også for turistchef.
Sigurd drev sit rejsebureau, Hoyviking Tours, helt
frem til februar i fjor, da han døde 92 år gammel. I de
senere år koncentrerede han sig om servicering af
krydstogtsskibe, der anløb Thorshavn.
På billedet ses han (t.v.) med sin gode ven og kollega, Sámal Bláhamar fra firmaet Tora Tourist Traffic.
Sámal huskes bl.a. for sine køb af Simon Spies’
luksusbus i 1980’erne samt Dronning Margrethes
private Volvo, som han erhvervede i år 2000. Begge
køretøjer er fortsat i trafik på Færøerne.

ikke oplyses nøjagtigt, fordi man gennem de senere
år ikke har ført statistik på det område. Men ifølge
det materiale, Guðrið og hendes medarbejdere har
indsamlet, anslås tallet løseligt til at ligge på mellem
30.000 og 40.000, hvortil kommer 52.000 besøgende med cruise-fartøjer.
Færøernes Statistik står nu igen for sammentælling af tilrejsende turister. Det blev departementet
pålagt pr. seneste årsskifte.
Hvad turisterne omsætter for i kroner og øre,
véd man derfor heller ikke med nøjagtighed, men
vurderingen lyder på omkring DKK 400 millioner
– inkl. omkostningerne ved transporten til og fra
Færøerne. Halvdelen af det beløb, eller en smule
mindre end halvdelen, kan ifølge Guðrið henføres
til omsætningen under opholdet på øerne, dvs. hotel,
restaurant, taxi- og buskørsel samt shopping. Også
på det punkt er Færøernes Statistik trådt i karakter
pr. 1. januar i år.

Fordobling af turismen

Uanset hvordan tallene ser ud, når de bliver finjusterede af Færøernes Statistik, har Guðrið allerede sat
sig mål for fremtiden:
’I vor strategi har vi lagt op til, at turismeomsætningen skal fordobles frem til 2020. Med andre
ord skal vi gå fra en omsætning på ca. DKK 400
millioner op til et beløb, der ligner DKK 1 milliard.

I selvsamme periode skal også overnatningerne
fordobles fra de ca. 90.000, vi har i dag, til 200.000
om syv år. Vi kommer selvfølgelig også til at have
kortsigtede mål for hvert år, så vi kan følge udviklingen år for år.’
’Hvad kan myndighederne gøre for at støtte Turistrådets ambitioner?’
’Først og fremmest har politikerne jo velvilligt
fordoblet tilskuddet til vor turistorganisation. Det er
i sig selv et betydeligt skridt. Dertil kan nævnes, at
Færøerne ikke har moms på hotelovernatninger, og
vi er i øjeblikket i forhandling med myndighederne
om muligheden for at fjerne andre afgifter, bl.a. hos
biludlejningsselskaberne. Endelig er politikerne
gået med til helt at afskaffe udrejseskatten. Den har
tidligere udgjort DKK 120, er siden reduceret til
DKK 97 og bortfalder helt senest i 2016.
Alt i alt finder jeg, at politikerne er positive
overfor turismen og overfor en udvikling af vort
erhverv. Dermed bliver det også lettere at opfylde
vor mission om, at turismen skal blive en basisindustri, hvilken skal udvikles bæredygtigt i forhold til
det færøske folk, miljøet og økonomien – og dermed
også, at færøsk turisme skal blive genstand for en
fordobling med en årsomsætning på mindst DKK 1
milliard i år 2020.’ 
preben@travelpeople.dk
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Pax-rekord

i Vágar-lufthavnen

Udforsk
Færøerne

Ny stor terminal samt standpladser
på apron indvies i 2014.

Længere landingsbane
Bedre regularitet
Nye muligheder

www.fae.fo
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ALDRIG FØR HAR så mange rejsende passeret
Vágar Lufthavn på Færøerne som i 2012.
Lufthavnen noterede sig en samlet fremgang på
10,9 pct. svarende til 22.123 rejsende. Derved har
225.532 rejsende benyttet terminalen i modsætning til den forrige rekord, der blev sat i 2008,
hvor 221.942 rejsende passerede den lille lufthavn
ude i Nord-Atlanten.
’Men vi skal sætte endnu flere rekorder,’ lover
lufthavnschefen Jákup Sverri Kass. Han peder på
30 % vækst
2002
udvidelsesplanerne
med densiden
nye terminal,
der står
færdig i 2014, altså om kun et års tid.
’Selvom
terminalen
selvfølgelig
og fremKun
2 timer
fra først
Danmark
mest opføres for at forbedre forholdene for vore
nuværende passagerer, så tager den også sigte på
Detfraer
billigere
end du
en mertrafik
andre
selskaber,’ betoner
han.tror

I oktober 2012 begyndte det færøske
entreprenørfirma Articon på opgaven at
lave nye standpladser ved banen samt
at bygge en ny terminal og servicebygninger. Det samlede arbejde forventes
færdigt i foråret 2014.

primært Norge, hvilket selvsagt sætter sine spor i
trafikken mellem Færøerne og Norge. Derudover
har der været en del aktivitet i forbindelse med
olieboring i den færøske undergrund.
Alle destinationer til og fra Færøerne stod i fjor
for vækst, bortset fra et minimalt fald i passagertallene mellem Færøerne og London.
Atlantic Airways tog som bekendt et Airbus-fly
i anvendelse i marts sidste år, og det forventes,
at selskabet i løbet af få måneder disponerer over
endnu et sådant fly. Måske bliver der tale om et
Vækst på alle ruter
tredje Airbus-fly, før året er omme.
Fremgangen i fjor skyldes flere forskellige faktoMen udover de satsninger, Atlantic Airways
rer. Den ene årsag er, at de knapt 50.000 færinger
foretager, rejser Jákup Sverri ud med salgsmaphar været flittigere til at rejse, ligesom der er tegn
Kompå og
blivend
en del
pen under armen og vil forsøge at interessere
på, at der har været flere turister
Færøerne,
udenlandske luftfartsselskaber for at åbne ruter til
der var i 2011.
af succesen
Færøerne.
En voksende del af færinger arbejder i udlandet,
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Vágar-lufthavnen med sin nuværende runway og taxibaner.

Vágar-lufthavnen med passagerterminal og parkeringsareal, som det ser ud i dag.

Atlantic Airways opererede i 2012 en sæsonrute
imellem Færøerne og Barcelona. Det var første
gang, at færinger fik muligheden for at flyve
direkte sydpå uden stop på vejen. Ruten blev godt
modtaget af færingerne.

Ønsker mere trafik

I december 2011 åbnede en ny, forlænget landingsbane i Færøernes lufthavn. Banen blev forlænget
fra 1.250 meter til 1.799 meter, hvorved der blev
åbnet muligheden for at bruge større og andre
flytyper end tidligere.
Baneforlængelsen har givet en større variation
i flylandskabet på Færøerne med både nye typer
af fly og nye selskaber, der nu har mulighed for at
benytte den forlængede landingsbane og de nye
indflyvningsinstrumenter.
’Sammen med mere trafik har vi også fået en
bedre regularitet, end vi har oplevet før, og det
beviser, at det var en rigtig beslutning at investere
i en baneforlængelse og nyt navigationsudstyr,’
siger Jákup Sverri.
Han tilføjer, at Vágar Lufthavn altid er parat
til at drøfte muligheder, som vil resultere i mere

trafik. Lufthavnen har bl.a. givet rabatter på landingsafgifter i forbindelse med udvalgte kampagner:
’Alle henvendelser omkring udvikling af mere
trafik i Vágar Lufthavn fra flyselskaber, agenter,
tour-operatører etc. vil blive modtaget positivt, og
vi behandler enhver henvendelse både hurtigt samt
med diskretion og seriøsitet,’ siger han. 

’Vi ser frem til et 2013 med fortsat
vækst. Visit Faroe Islands har fået
fordoblet deres marketing-budget,
regeringen har sænket afgifterne på
flybilletter, fragtmarkedet er voksende,
og så har Statoil meddelt, at de genoptager deres offshore-aktiviteter senere
i 2013,’ siger lufthavnsdirektør Jákup
Sverri.
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19
tunneler
linker Færøerne sammen
Fem nye tunnel-projekter venter på at blive realiseret – bl.a. en 20 km. lang undersøisk tunnel til Suderø, der menes at blive verdens længste tunnel med biltrafik.
Af Preben Jack Petersen.
TO UNDERSØISKE TUNNELER samt et større
antal bjerg-tunneler er med til at knytte det færøske
samfund, spredt ud over 18 større og mindre øer,
tættere sammen.
Vága-tunnelen, den ene af de to undersøiske tunneler, blev taget i brug i år 2001 og knytter Streymoy
(Strømø) og Vágar (Vågø) sammen. Tunnelen er 4,8
km. lang og kostede DKK 295 millioner, hvilket

beløb blev finansieret med DKK 160 millioner i
aktiekapital fra Landsstyret, mens resten er låne
finansiering.
Norðoya-tunnelen, der forbinder Eysturoy (Østerø)
med Norðoyar (Nordøerne), hvor Klaksvík, Færøernes næststørste by, er beliggende, har en længde på
6,2 km. Den tunnel blev færdig til brug i 2006.
Prisen var DKK 395 millioner, og den blev fi-

nansieret med DKK 235 millioner i aktiekapital fra
Landsstyret og resterende DKK 160 millioner som
lån.
I begge tilfælde løber lånene over 15 år.

Trafikken mangedoblet

De to tunneler er med til at knytte 86,7 pct. af den
færøske befolkning sammen. Det er udregnet på den

Uni Danielsen er administrerende direktør i de to selskaber, der står som ejere
af Færøernes to undersøiske tunneler.
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Uforglemmelige
oplevelser...
Besøg Vágoy – se Tindholm og
Mykines i den smukke aftensol
Kom med på vores bus- og sejltur
til Vestmanna Fuglefjeldene
– eller oplev den storslående
panorama-udsigt fra Sornfelli
... og meget, meget mere!

Besøg Færøerne. Oplev den åndeløst smukke

natur med de store vidder og den krystalklare luft
– og tag oplevelser med hjem, du aldrig vil glemme.

Tora Tourist Traffic

Professionel guide – lokale historier, storslåede udsigtspunkter
Færøerne – Ferie For Alle og historiske bygder. Bestil dine skræddersyede udflugter i dag: www.tora.fo
Man 18.00–22.00 Besøg Vágoy

Fre 12.30–17.30 Sejltur til Vestmanna Fuglefjeldene

Tirs 07.00–17.00

Fre 18.00–20.00 Panorama udsigt fra Sornfelli

Heldagstur til Nordøerne

Ons 12.30–17.30 Sejltur til Vestmanna Fuglefjeldene

Lør 08.00–15.00 Den nordlige del af Eysturoy

Tors 12.30–17.30 Sejltur til Vestmanna Fuglefjeldene

Søn 09.00–17.00 Saga-øen Sandoy

Ekstrature tilbydes desuden til Kirkjubø, Nolsø, Tórshavn. Læs om alle de spændende ture på www.tora.fo

Tora Tourist Traffic
Niels Finsensgøta 21
100 Tórshavn
Mobil +298 21 56 67
Tlf. +298 31 55 05
tora@tora.fo · www.tora.fo
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funktion i rejsebureauet Flogfelag Føroya, der var
ejet af hans svigerfar, Færøernes egen Lars Larsen.
I 2012 var antallet af køretøjer til og fra Vágar –
øen, hvor nationens lufthavn er beliggende – vokset
til 594.384.
Til og fra Nordøerne med Klaksvík er væksten
endnu større – fra omkring 100.000, da færgen servicerede overfarten, til 747.368 i fjor:
‘Vága-tunnelen har haft særlig betydning for
transporttiden til og fra lufthavnen, som er afkortet med næsten en time hver vej, og hvor en lige så

måde, at 86,7 pct. har adgang til det nationale landevejsnet uden først at skulle rejse med færge.
Da Vága- henholdsvis Norðoya-tunnelen blev
taget i brug, erstattede de færgeforbindelserne, der
forinden havde været dem, der bandt ø-samfundene
sammen:
‘Mens færgerne sejlede, lå antallet af køretøjer,
som årligt blev fragtet over hvert af sundene, på
omkring 100.000,’ oplyser Uni Danielsen til TRAVEL PEOPLE. Uni er administrerende direktør i de
to søtunnel-selskaber. Tidligere havde han samme

Navn

Byggeår Længde (m) Bredde (m)

Sumbiartunnelen

1997

3.240

6,0

Hovstunnelen

2007

2.435

7,0

Sandvíkartunnelen

1969

1.500

3,3

Hvalbiartunnelen

1963

1.450

3,3

Gásadalstunnelen

2006

1.445

3,5

Vágartunnelen

2002

4.940

7,0

Kollfjarðartunnelen

1992

2.816

7,0

Leynatunnelen

1977

760

7,0

Leirvíkartunnelen

1985

2.238

7,0

Norðskálatunnelen

1976

2.520

7,0

Hvannasundstunnelen

1967

2.120

3,5

Árnafjarðartunnelen

1965

1.680

3,5

Trøllanestunnelen

1985

2.248

3,5

Teymur í Djúpadal

1985

220

3,5

Ritudalstunnelen

1980

683

3,5

Mikladalstunnelen

1980

1.082

3,5

Villingadalstunnelen

1979

1.193

3,5

Kunoyartunnelen

1988

3.031

3,5

Nordøtunnelen

2006

6.186

7,0

Planlagte tunneler
Navn

År

Skálafjarðartunnilin

2013

11.000

Skálafjørður–
Tórshavn

Sandoyartunnilin

2014

12.000

Gamlarætt–
Skopun

Tunnillin nord om
Fjeldet
Suðuroyartunnilin
Gjáartunnilin

Viðareiði–
Hvannasund
20.000+

Sandoy–Suðuroy

vigtig detalje selvfølgelig udgøres af, at tunnelen har
elimineret usikkerheden om, hvorvidt der var plads
på færgen, når eksempelvis en bil med flypassagerer
skulle nå frem til lufthavnen,’ siger tunnel-chefen
Uni.
Prisen for at passere Sundet er mere end halveret,
siden tunnelen blev taget i brug.
Tunnelerne ejes og drives af to aktieselskaber: P/f
Vágatunnilin og P/f Norðoyatunnilin.

Bjerg-tunneler

De to nye undersøiske tunneler har været revolutionerende i det færøske samfund derved, at de har
forårsaget en udvikling i rekordtempo.
De 17 bjergtunneler har i realiteten været lige så
samfunds-revolutionerende som de to undersøiske,
men da de er bygget over en længere årrække, har de
ikke haft samme ’chok-effekt’ på befolkningen som
de to under havet. Dertil kommer, at flere af disse
tunneler er blevet bygget for at skaffe forbindelse
til små bygder og flækker med kun nogle få snese
indbyggere. Det var specielt den socialdemokratiske
politiker Atli Dam, der kæmpede for, at enhver færing skulle have mulighed for at komme udenfor sin
egen bygd uden, at han eller hun skulle bruge en halv
eller hel dag på at vandre over nærmeste fjeld.
Det er således ikke mange år siden – mindre end
15 år (!) – at den lille bygd Gasadalur med kun 10
familier fik sin egen tunnel. Den kostede et trecifret
millionbeløb at bygge, men til gengæld gav den et
helt nyt liv til de mennesker, der var de sidste isolerede på Færøerne. Ikke blot kunne disse mennesker
nu komme udenfor deres eget område, men de kunne
også få besøg af familie, venner og bekendte, der
ikke mere skulle bruge en dag på at krydse fjeldet.

Tætteste tunnel-tæthed

I alt findes på Færøerne 19 tunneler med en samlet
længde på 41.787 meter. Derudover er planlagt fem
nye tunneler med en samlet længde på over 45 km.
På de 18 øer, af hvilke de 17 er beboede, findes 960
km. landeveje, alle sammen asfalterede og i særdeles
fin stand.
Når den 20 kilometer lange tunnel til Suðeroy
(Suderø) ligger færdig på havbunden i Atlanterhavet,
vil der være tale om et objekt, der vil trække fagfolk
m.fl. fra hele verden på studiebesøg på Færøerne.
Uni mener dog, at netop det projekt ligger et godt
stykke ud i fremtiden:
’Tunnelen til Suderø er endnu kun en streg på et
kort, og Skálafjarðartunnelen er hverken projkteret
eller udbudt på nuværende tidspunkt,’ konstaterer
han.
Japan har en undersøisk tunnel på ca. 50 km., men
her har biler ikke mulighed for at køre igennem. Den
tunnel er kun beregnet for tog.
Dagens 19 tunneler på Færøerne, der snart bliver
til 24, giver et godt, integreret trafiksystem på de 18
nordatlantiske øer.
Atlantic Airways’ ene Airbus-fly, der muligvis bliver til tre indenfor et års tid, giver gode muligheder
for at besøge Færøerne – øerne med verdens tætteste
tunnel-tæthed i forhold til indbyggerantallet på kun
50.000.
Når de fem nye tunneler er færdigbyggede, har
Færøerne en tunnel pr. 2.000 indbyggere. I dag er
tallet en tunnel pr. 2.500 indbyggere. 

2.000 (ca.) Gjógv–Funningur
preben@travelpeople.dk
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VelKOMMeN TIl

sansir.fo

Kongerigets
laveste punKter

Velkommen til Færøernes undersøiske tunneler - kongerigets laveste punkter.
Med Færøernes 2 undersøiske tunneler er 86% af den færøske befolkning
knyttet sammen.
I bunden af Norðoyatunnilin* - den ene af tunnelerne - kan de besøgende
opleve et unikt kunstværk af Tróndur Patursson, en af Færøernes bedst
kendte kunstnere. Her har kunstneren tændt adskillige lys, der får klippevæggene til at ligne kulørte bølger.
Velkommen til en farverig rejse tværs gennem Færøerne.

*)Kongerigets laveste punkt er Norðoyatunnilin, 160 meter under havoverfladen.

Hoyvíksvegur 65, Postboks 1010, FO-110 Tórshavn, Færøerne
Tel +298 350200, Faks +298 350201, www.tunnil.fo

ATLANTIC AIRWAYS 1988-2013

Færøske hoteller
Atlantic Airways udgør rygraden i de færøske hoteller og rejsebureauer.
Af Preben Jack Petersen.
AT DE FÆRØSKE HOTELLER såvel som rejsebureauerne på de nordatlantiske øer har den størrelse,
de har, skyldes selvsagt i stor udstrækning Atlantic
Airways, der i dag står for størstedelen af trafikken til
Færøerne. Nok sejler rederiet Smyril Line året rundt
fra Jylland til Thorshavn, men det er kun i sommertiden, færgen Norrøna medbringer turister, og mange

af dem har slet ikke Færøerne som mål, men derimod
Island. Frem til 2004 fløj også Maersk Air mellem
Danmark og Færøerne og bragte dengang mange turister til øgruppen i konkurrence med Atlantic Airways.
Hotel Hafnia i Thorshavns down town-distrikt er
byens gamle, klassiske hotel, der i alle år har været
kendt for sin gæstfrihed med høj personlig service,
og hvor den oprindelige ejer, Christian Dahl-Restorff,
samt sønnerne M. C. og Johan hver dag stillede op

udenfor hotelbygningen, når lufthavnsbussen kørte af
sted fra hotellet, og vinkede farvel til de afrejsende
gæster. Og så vidt muligt stod de også ude på fortovet
og bød gæsterne velkommen, når bussen kom ind
fra lufthavnen. Fra receptionen blev holdt et godt
øje med bussens ankomst, så man kunne gøre en af
Restorff’erne opmærksom herpå, hvorefter mindst den
ene af dem skyndte sig ud til gæsterne for at hilse dem
velkommen og hjælpe med bagagen.

Parnas

Hotellet har 65 værelser, der alle er blevet moderniseret hen ad vejen. Bedste værelse er nr. 5-1, der er slået
sammen med 5-2 og dermed udgør en lille suite. Det
ligger på femte etage med udsigt over idylliske Thorshavn og har Domkirken som nærmeste nabo.
På samme etage findes også et lokale til møder,
familiefester etc., der oprindeligt blev brugt som klublokale af forfatterforeningen Parnas, hvis formand
gennem mange år var William Heinesen. Også Eiden
Müller, dagbladet Politikens Færø-korrespondent
gennem årtier, var medlem af foreningen. (Eidens mor
var chef for DFDS på Færøerne, der før Smyril Line’s
etablering var søvejens bindeled mellem Færøerne og

Oddbjørg Højgaard, General Manager på det klassiske Hotel Hafnia i Thorshavns downtown-distrikt,
gør meget ud af fiskeretter, som er restaurantens
specialiteter. Samtidigt glæder hun sig over ejerens
planer om at indrette restaurant på øverste etage,
hvilket vil give gæsterne ’byens bedste udsigt’.
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og rejsebureauer
Danmark, og en søn af ham, Jan, var chefredaktør på
Sosialurin, tidligere Føroya Social Demokrat, i årene
1984-2010.)
Pågældende lokale bærer i dag navnet Parnas. I
særdeleshed gamle færinger, for hvem det historiske
islæt er af vægtighed, gør flittigt brug af Parnas til
familiefester.

Hemmeligt kælderrum

Den modsatte ende af hotellet, dvs. i kælderen, har
i alle år været indrettet med diverse depotrum og
minder i mangt og meget om et pulterkammer. Hvad
man ikke har plads til andre steder på hotellet, bliver
placeret her.
Gennem mange år, fra 1970’erne og frem til ophævelsen af spiritusforbudet på Færøerne i 1992, var et
af rummene i kælderen særdeles hemmeligt. Det blev
disponeret af Danair og Maersk Air i forening, og det
var altid propfyldt med vin og spiritus!
Når Danair-chefen Gunnar Tietz og Bjarne Hansen,
administrerende direktør i Maersk Air, besøgte
Færøerne, var det oftest i forbindelse med presserejser,
bestyrelsesmøder e.lign., eller måske skulle de holde
møde med forretningsfolk ude fra byen eller fra nogen
af øerne. I hvert fald ønskede de at have gode franske
årgangsvine til rådighed til forretningsmiddagen,
hvilket ikke var så lige til dengang, idet spiritusreglerne på Færøerne ikke tillod, at hoteller og restauranter solgte spiritus til gæsterne. Havde nogle gæster
derimod reserveret et eget lokale, og var dette lokale
hermetisk tillukket for ’almindelige’ mennesker udefra, så var det tilladt, at ’lukkede middagsselskaber’
havde egne flasker med til middagen, som så måtte
åbnes og nydes på stedet!

Mangemillionæren Osmund Justinussen (t.h.) gør sig mest i offshare-branchen og har
købt Hotel Hafnia sammen med sønnerne Tummas og Gunnar nærmest som en hobby.
På billedet ses far og sønner sammen med hoteldirektøren Oddbjørg Højgaard.

Hvordan Gunnar og Bjarne kom i besiddelse af de
store mængder alkoholiske drikke, fortalte de aldrig
højt. Men muligvis var det så enkelt som, at der var
ansøgt om ekstraordinær spiritustilladelse i forbindelse med ’intern firmasammenkomst’, og at de færøske
myndigheder havde givet grønt lys hertil, hvorefter
sprutten var sendt op til Færøerne som luftfragt med
Maersk Air.
Efter god A. P. Møller-skik blev beholdningen
retableret i takt med, at der blev brugt af den. Derfor
var lageret altid intakt.
Depotet i kælderen eksisterer stadigvæk. Men i
dag er der ikke hverken vin eller spiritus i det. Og
familien Restorff står heller ikke mere ude på fortovet

og vinker farvel til gæsterne. Lufthavnsbussen kører
nemlig slet ikke forbi hotellerne mere, men holder i
stedet ved en stor busterminal på Havnen. Ordningen
med at bringe og hente gæsterne ved byens hoteller
blev afskaffet af myndighederne, efter at Thorshavns
to taxiselskaber havde protesteret. De mente, at lufthavnsbussen ’tog brødet ud af munden’ på taxivognmændene.
I øvrigt er Christian Dahl-Restorff død for mange
år siden, og sønnerne M. C. og Johan solgte hotellet
i 2005 til Osmund Justinussen – en forretningsmand,
der gør det stort i offshore-branchen i et samarbejde
med norske Statoil. Han har for nylig ladet bygge
tre offshore-skibe til DKK 350 millioner pr. stk., og
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Ása Johnsdóttir, General Manager på Hotel Tórshavn.
Hotellet er den røde bygning i baggrunden.

Hotel Hafnia har han kun købt som en slags hobby på
samme måde, som andre samler på frimærker.

Fiskebuffet

Osmund har indsat en yngre kvinde ved navn Oddbjørg Højgaard som hoteldirektør. Hun har ingen hotelerfaring, men har tidligere drevet et reklamefirma,
hvis speciale var posters.
Når hendes venner kommer til hotellet for at spise,
spørger de sjældent efter menukortet, men stiller i
stedet spørgsmålet: ’Hvad har du på plakaten i dag,
Oddbjørg?’
Så smiler hun – og fortæller helst om dagens fisk,
som hun sætter en særlig ære i at servere:
’Vi gør meget i fisk,’ forklarer hun. ’Om sommeren
har vi en fiskebuffet, som er vældigt populær. Den
har vi kørt med i flere år, og den tiltrækker mange
færinger – ikke blot her fra Thorshavn, men fra øerne
i øvrigt. Og mange turister, der har været her før, kommer til vor restaurant alene på grund af fiskebuffet’en,
uanset om de bor her på hotellet eller på noget andet
hotel i byen.
Oddbjørg deltog i sidste måned i et seminar i Island
for at lære mere om hotel – og om fisk: ’Islændingene
er rigtigt dygtige på det felt,’ konstaterer hun.
I øvrigt glæder Oddbjørg sig over, at Osmund Justinussen tænker på at indrette restaurant på hotellets
øverste etage. Dermed får Hafnia’s restaurant byens
flotteste udsigt.
Problemet har hidtil været, at hotellets køkken er
beliggende på 1. etage. Nu skal det altså flyttes til
femte. Men med Osmunds ressourcer er det problem
ikke mere noget problem.

Hotel Føroyar

Hotel Føroyar blev opført i 1982-83 og indviet i 1983.
Bygherrerne bestod af triumviratet Sjóvinnubankin,

Johannes Jensen er en kreativ direktør
på Hotel Føroyar. Hotellet kører fornuftigt, og ved siden af står Johannes for
driften af flere restauranter i Thorshavn
plus kaféen i lufthavnen på Vágar.
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Føroya Banki og Tryggingarsambanði Føroyar.
Det nye hotel var placeret på fjeldskråningen
ovenfor Thorshavn-forstaden Argir og skulle være et
supplement til Hotel Hafnia i byens downtown. Hafnia
havde ganske vist tre store selskabslokaler, men de
var ofte optaget alle sammen – enten til konferencer
eller familiefester. Andre steder i byen fandtes ganske
vist indkvarteringssteder som Skansin, Bládýpi osv.,
men ingen af disse havde nogen selskabskapacitet
overhovedet.
Efter ganske få år meldte Hotel Føroyar sig konkurs.
Det skete til almindelig forundring hos befolkningen
på Færøerne med tanke på, at øgruppens to store banker samt det lokale forsikringsselskab stod bag. Men
det ejerskab var altså ingen garanti.
Kuratellet solgte den konkursramte virksomhed
til kutterreder Jákup Joensen fra Suðuroy (Suderø).
Det første, han gjorde efter overtagelsen, var at give
hotellet et nyt navn. I stedet for Føroyar (på dansk:
Færøerne) kom det nu til at hedde Hotel Borg.
De penge, der i de første år var lagt ned i markedsføring, var nu delvist spildte. Men Jákup havde en god
bevæggrund til navneskiftet, og det var, at samtlige

hans kuttere på havet havde navne, der endte på ’borg’.
Derfor skulle også flagskibet på land hedde Borg.
Jákup fik hurtigt et godt øje til den unge dame, han
havde ansat som hoteldirektør. Hun hed Ingibjørg, og
da Jákup nogle få år senere gav op og lod hotellet gå
tilbage til forsikringsselskabet, tog han Ingibjørg med
sig hjem til Suðuroy.
Ingibjørg og Jákup danner stadigvæk par!

106 værelser

Hotel Føroyar levede fra starten i 1983 frem til begyndelsen af 2000-tallet en særdeles ustabil tilværelse med
skiftende direktører. Nogen blev opsagt, andre løb selv
deres vej. Samtlige disse direktører var færinger – dog
med én undtagelse, som gjaldt den danske rejsebureaukvinde Birgit Dalkov og hendes norske mand.
I 2002 kom Johannes Jensen på banen, og i de år,
han har siddet i chefstolen, er hotellet efter nogle
års konsolidering gået ind i en udviklingsfase med
rivende fart.
Johannes går stille med dørene. Nok slår han store
brød op, men han gør det stille og diskret, og hans
projekter er der ingen, der lægger mærke til, før de er

Svend Aage Ellefsen, fhv. trafikminister på Færøerne, foran sit Hotel Streym i Thorshavn.
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Lis Eklund er indehaver af en af de mest populære kaféer i Thorshavn - Kaffehuset beliggende på havnen.

en realitet. Ved siden af jobbet som hoteldirektør har
han dog påtaget sig hvervet som bestyrelsesformand i
Ferðelag Føroya, det nationale turistråd.
Hotel Føroyar har 106 værelser, heraf fire suiter.
Den ene hedder Clinton Suite, selvom Bill Clinton
aldrig har overnattet på hotellet. Navnet på den anden
er Prime Minister’s Suite. De to sidste har ingen
specielle navne.
Værelserne er fordelte på to etager.
Fra nederste etage er udsigten ned over Thorshavn
ikke den maksimale. Til gengæld går fårene lige
udenfor vinduerne, og åbner man sit vindue i værelset,
risikerer man at få besøg af et får, der kommer forbi
og stikker hovedet ind.
Værelserne på anden etage har derimod en fremragende udsigt, både ned over den færøske hovedstad og
over til naboøen Nólsoy med færre end 250 indbyggere.
Den helt suveræne udsigt har man fra KOKS-restauranten på etagen ovenover værelserne. Her konkurrerer
udsigten kun med menukortet, der ligeledes er i særklasse. Køkkenchefen Jens Sørensens menuer består af
seks henholdsvis otte retter. To personer, der har fået

en flaske vin til maden, forlader sjældent restauranten
uden at have erlagt DKK 3.000, oftest mere.
’Konceptet kan sælges,’ smiler Johannes.
Han tilføjer, at hotellet også har en bistro i gadeniveau – nær receptionen: ’Her er priserne som på
andre restauranter,’ oplyser han.

Laks i luften

Ved siden af sit ansvar for den daglige drift på Hotel
Føroyar har Johannes udvidet aktiviteterne til også
at omfatte restaurantdrift ude i byen. For få år siden
overtog Hotel Føroyar således ansvaret for cafeteria
og mødelokaler i Nordens Hus i Thorshavn. Det engagement er senere blevet udvidet til også at omfatte
cafeteriaerne i indkøbscentret SMS, ligesom man har
åbnet en sushi-restaurant vis-a-vis konkurrenten Hotel
Hafnia. 100 meter derfra har Johannes etableret en
gourmetrestaurant med navnet Áarstova.
Endelig har Hotel Føroyar overtaget Sømandshjemmet i Thorshavn og omdøbt det til Hotel Tórshavn.
Der kræves ikke mere søfartsbog for at bo på hotellet!
Hotel Tórshavn har i alt 43 værelser, heraf et par
hjørneværelser med en vidunderlig udsigt til byens

havn og livet på denne. De er indrettet i tre afdelinger
en suite med soveværelse, dagligstue og en karnap til
eftermiddagskaffen eller aftendrinken. Spørg efter
værelse 202 eller 302 – og hils hotelchefen Ása Johnsdóttir fra TRAVEL PEOPLE!
Tilbage til Johannes: Snart går Johannes også i
luften. Han skal levere ’Færøernes bedste lakseanretning’ til Atlantic Airways’ passagerer på ruten
Færøerne-København. Det vil ske i et tæt samarbejde
med en af Færøernes største fiskefiletfabrikker.
Laksen i luften får premiere til foråret, senest i maj.
Restaurantkonge? Nej tak, sådanne titler bryder
Johannes sig ikke om. Han lever diskret. Det gjorde
han også, da han i januar fyldte 50 år. Han stak af
sted til Maldiverne sammen med familien og et par
gode venner. Ingen reception på hjemmeplan og ingen
omtale i lokalaviserne.

Andre hoteller

Thorshavn har også andre hoteller end Hafnia og
Føroyar. Et af de større af de mindre er Hotel Streym,
der ejes af fhv. trafikminister Svend Aage Ellefsen.
Hotel Streym har 26 værelser. Fra nogle af dem er der
havudsigt. I øvrigt er der kun fem minutters gang til
havnen og 10 minutter til byens centrum.
Nabohotellet til Hotel Streym hedder Skansin og
har i mange år gjort sig gældende som et familiehotel,
solidt og godt – og i den billige ende af skalaen.
Det samme gælder Bládýpi, beliggende midt i bykernen, som hidtil har haft status af vandrerhjem, men
som lige i øjeblikket gennemgår en udvidelse, hvilken
vil være tilendebragt før den kommende sommersæson. Hidtil har Bládýpi haft fire store familieværelser,
men efter ombygningen vil der være 23 værelser af
normal størrelse.
Bládýpi skiftede ejer for et år siden, da en lillebror
til den færøske politiker Óli Breckmann købte stedet.

Tidligere havde Bládýpi status af vandrehjem, men for et år siden blev det opkøbt af Páll Brechmann, bror til politikeren Óli Brechmann, der i mange år var færøsk medlem af Folketinget.
Gravemaskiner er i fuld gang med at gøre plads til en nybygning med 23 værelser, der skal
stå klar inden sommersæsonen. ’Jeg har altid drømt om at blive hotelejer,’ siger Páll.
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Kent Christensen foran lufthavnshotellet 62* Nord, tidligere Hotel Vágar.
Kent ændrede navnet straks efter købet.

Gennem de senere år har Thorshavn tillige fået et
udbud af lejligheder i byens centrum. De er møblerede, og de kan lejes for det antal overnatninger, gæsten
er i behov for.

Trendy Thorshavn

Thorshavn fremtræder i dag som en moderne, trendy
by – samtidigt med, at den har beholdt sit gamle
miljø med bydelen Tinganes, hvor lokalregeringen
har til huse.
Mange turister går på opdagelse i butikkerne, og
om sommeren er der overfyldt på byens kaféer og
udendørsserveringer. To af de mest populære kaféer
er Natur nær Hotel Hafnia og Kaffihúsið (Kaffehuset) på havnen.
Indehaver af Kaffihusið er Lis Eklund (50), der
tidligere har været direktør på Hotel Føroyar.

Hoteller udenfor Thorshavn

Selvsagt findes også hoteller udenfor Thorshavn.
Først og fremmest kan nævnes lufthavnshotellet 62*
Nord, identisk med det tidligere Hotel Vágar.
Det var ejet af rejsebureauet Flogfelag Føroya (på
dansk: Færøsk luftfartsselskab) frem til år 2005,
da de hidtidige indehavere af rejsebureauet, Hugo
Fjorðoy og Lars Larsen, afhændede både rejsebureau og hotel til en yngre dansker ved navn Kent
Christensen.
I Klaksvik, Færøernes næststørste by, er Sømandshjemmet det mest kendte overnatningssted, og længere nordpå – efter kørsel i to tunneler af sammenlagt nogle kilometers længde – kommer man til Hotel
Nord på Viðareiði, et lille charmerende hotel med
kun et mindre antal værelser. Tunnelerne er meget
smalle, og to biler kan kun passere hinanden, når en
af dem holder tilbage på de vigepladser, som findes.

Hotellets navn passer godt med beliggenheden, for
man kan ikke komme meget nordligere på Færøerne
og i hvert fald findes ikke noget overnatningssted
nordligere end Hotel Nord.
På den sydligste Færø, Suðuroy, findes også hoteller. I den største by, Tvøroyri (på dansk: Tværå), hedder hotellet meget enkelt Hotel Tvøroyri, og en halv
snes kilometer udenfor byen findes Hotel Øravik, et
hotel med landlig idyl.

Rejsebureauerne

Selv med lokale konferencer, familiearrangementer og individuelle privatmiddage som en stor del
af omsætningen udgør tilrejsende turister også en
betydelig del af helheden for hotellerne. Det betyder,
at Atlantic Airways spiller en afgørende rolle for
hotelbranchens eksistens.
Hertil kan føjes, at overnatningsstederne rundt om
på øerne også værdsætter de turister, som Smyril
Line leverer. Det er oftest rygsæksfolk eller familier i

Friðun Jacobsen – chef for GreenGate, Færøernes eneste specialbureau for incoming traffic.
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egen bil, og når de har opholdt sig i Thorshavn et par
dage, går færden for deres del videre ud i landet.
Formanden for Færøernes Arbejdsgiverforening,
Bergur Poulsen, fortæller om Atlantic Airways’
betydning andetsteds i bladet. Konklusionen af hans
udtalelser er kort og godt:
Uden Atlantic Airways ville Færøerne være slet
stillet!
En næringsgren, for hvem det lokale luftfartsselskab er en livsnerve, er rejsebranchen. Uanset om et
rejsebureau sælger pakkerejser eller Business Travel
eller har kastet sig over incoming traffic, ville der
ikke være meget at sælge, om ikke kunderne kunne
komme fra eller til Færøerne med fly.
Tidligere var Flogfelag Føroya den alt dominerende
rejsevirksomhed på Færøerne. Firmaet solgte
både forretningsrejser og privatrejser og havde sågar
en betydelig incoming-afdeling. I tillæg hertil stod
virksomheden også for passagerhandling i lufthavnen, fuel til flyene – osv.

Sámal Bláhamar – indehaver af Tora Tourist Traffic, der leverer
limousine-kørsel i Dronning Margrethes Volvo. En af Sámals faste
kunder er fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvis hustru
som bekendt er færing.
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Johannes Berg – bilkonge og mangemillionær med repræsentation af AVIS
Biludlejning på Færøerne. ’We try harder,’ siger den 83-årige færing.

Kent, der købte Flogfelag Føroya, har siden omdøbt
både rejsebureau og hotel til 62* Nord. Hvorfor han
har foretaget denne ændring på et velrenommeret
firmanavn, der har eksisteret i 50 år, vides ikke. Måske har han gjort det for at komme væk fra det gamle
ejerskab, men at kassere navnet Flogfelag Føroya på
Færøerne skulle svare til at skifte navn på SAS i de
skandinaviske lande.
Andre rejsebureauer på Færøerne er først og fremmest Alpha Travel, der i flere år har specialiseret sig
i sømandsbilletter og med særlig tyngde på søfolk
fra A. P. Møller. Ejeren af Alpha Travel, Tommy
Djurhuus, var repræsentant på Færøerne for Maersk
Air i 1990’erne.
Efter at Mette Christensen, Travel Manager hos
APM, koordinerede samtlige billetindkøb til APM’s

hovedkontor i København, har Tommy ændret policy
og har i dag et bredt sortiment af rejseprodukter.
For få år siden besad han desuden ejerskabet af
rejsebureauet Fonn Flog i Klaksvík, Færøernes næststørste by, men allerede tre år efter købet, solgte han
det tilbage til den oprindelige ejer, Leivur Fonn, som
nu igen står som indehaver af virksomheden.
Tilbage i slut-80’erne åbnede Faroe Travel i midtbyen i Thorshavn som en gren af Sigurd Simonsens
Hoyviking Tours.
Sigurd ville hellige sig servicering af krydstogtsskibe og gav derfor afkald på alle øvrige rejseprodukter. Han hjalp den yngre Dánjal Poulsen i gang
med Faroe Travel, der siden har fungeret som et
all-round-rejsebureau – bortset fra betjening af
krydstogtsskibene.
GreenGate Incoming er Færøernes eneste bureau,
som helt og holdent koncentrerer sig om incoming
traffic. Dermed er firmaet, der blev etableret for en
halv snes år siden med Atlantic Airways som halvpartsejer, også førende på feltet.
GreenGate’s omsætning har været meget svingen-

de, men har i gennemsnit ligget på DKK 15 millioner
årligt. Efter at Sigurd Simonsen døde for et år siden
uden at have nogen arvtager til Hoyviking Tours, har
GreenGate overtaget en del af krydstogts-kunderne,
og på det grundlag forventes omsætningen at stige
væsentligt allerede fra førstkommende sæson.
Administrerende direktør hos GreenGate er Friðun
Jacobsen, der for nylig har efterfulgt Marni Hjall
nafoss på den post. Marni er flyttet til København
’for at være nærmere på markedet’, idet 70 pct. af
kunderne er fra Danmark. Han har nu titel af salgsog marketingdirektør.
En af udfordringerne for GreenGate er, at adskillige rejsearrangører foretager sine bookinger direkte
hos hotellerne og busvognmænd m.fl.
Tora Tourist Traffic hører også til kredsen af
incoming-operatører, selvom virksomheden har
konsolideret sig og dermed er gået ned i størrelse.
Firmaet har specialiseret sig i limousinekørsel i
et automobil med kongelige aner. Således tilbyder
ejeren, Sámal Bláhamar, kørsel i en Volvo, der har
tilhørt Dronning Margrethe. Og for at markere bilens
royale fortid, er den forsynet med nummerpladsen
KRONE 12, som også var dens oprindelige betegnelse. Dog var den, mens Dronningen stod som ejer,
forsynet med en rigtig krone på nummerpladen. I dag
er det bogstaver …
Sluttelig kan oplyses, at biludlejningsselskaberne
naturligvis også lukrerer på turismen. Ældste biludlejning på Færøerne er AVIS, der blev sparket i gang
af danskeren Ivan Nadelmann med et lille skrankekontor i lufthavnen.
Senere blev AVIS-repræsentationen overtaget af
den færøske bilkonge og mangemillionær Johannes Berg. Han, der nu er 83 år, repræsenterer fortsat
AVIS med en flåde, der om sommeren tæller mere
end 100 biler.
’We try harder,’ siger den 83-årige færing. Og han
istemmer med hotellerne og rejsebureauerne:
’Uden Atlantic Airways – ingen forretning.’ 
preben@travelpeople.dk

Dánjal Poulsen startede Faroe Travel slutningen af 1980’erne,
og bureauet er i dag et af de ledende på det færøske marked.
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Nord-Atlantens gourmet-mekka
Hotel Føroyar har, udover at være hotel for både forretningsmanden og turisten,
tilegnet sig status som mødested for nordiske kokke med gourmet-mad som speciale.
Af James B. Clinton.

I RUSTIKKE OMGIVELSER med en storslået
udsigt ned over Thorshavn udfolder sig i restauranten KOKS en skueplads for den færøske mesterkok
Leif Sørensen (48) og hans kokketeam, der sammen udøver deres gastronomiske færdigheder.
Restauranten KOKS er indrettet på Hotel Føroyar, beliggende på en fjeldside i udkanten af den
færøske hovedstad Thorshavn, der af lokalbefolkningen blot benævnes Havn.
Hotel Føroyar blev indviet i år for 30 år siden.
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Hotellets første direktør var Meinert Jensen, og
gennem den seneste halve snes år har Meinerts søn,
Johannes Jensen, været chef på hotellet. Under hans
ledelse har virksomheden ikke blot fået et godt ry
som hotel, men i særdeleshed har den kulinariske
side optaget ham, og KOKS-restauranten er i dag
stedet, man søger til, når man ønsker noget ud over
det sædvanlige.
Essensen i menuerne er nordiske råvarer, de fleste
af dem fra Færøerne, og Leif og hans kokke behøver ikke at bevæge sig mange meter væk fra hotellet
for at forsyne sig med diverse urter og krydderier,
der vokser på fjeldene så at sige lige udenfor døren.
En middag i restaurant KOKS består for det

meste af seks retter mad og i udvidet version af otte
retter. Johannes pointerer, at man ikke behøver at
være gourmand for at sætte en sådan middag til
livs, men nok så meget gourmet.

Populære kokke-træf

KOKS er anerkendt af mange nordiske kokke som
Nord-Atlantens gourmet-mekka, og disse kokke tager ca. hvert andet år rejsen til Færøerne dels for at
teste Leif Sørensens menukort, dels for at udveksle
erfaringer.
’Jeg tror,’ siger Johannes, ’at et mad-symposium,
hvis hovedsalige indhold udgøres af nordiske
råvarer, kommer bedst til sin ret i et åbent, nordisk

Johannes Jensen, chef for Nord-Atlantens gourmet-mekka alias Hotel Føroyar i Thorshavn,
siger, at hans restaurant ikke er for gourmand’er, men nok så meget for gourmet’er.

miljø, og det er nok årsagen til, at ’kokke-træffene’
hos os er blevet så populære.’
Leif Sørensen er udlært på Restaurant Kommandanten nær Kongens Nytorv i København dengang,
denne restaurant var dekoreret med to Michelinstjerner. Herefter arbejdede han på flere andre
restauranter i Danmark for i 2001 at vende hjem til
Færøerne. 

james@travelpeople.dk
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På høflighedsvisit i eget fly
Islændinge tog på rundtur til Jylland for
at sige goddag og fremvise nyindkøbt
fly.
Af James B. Clinton.
NÅR PRIMERA AIR, islandsk-ejet luftfartsselskab
med main base i København, øger sin flåde med yderligere en Boeing B-737-700, rejser selskabets ejer og
direktion rundt til diverse lufthavne og siger goddag!
Sådan var det også i november sidste efterår, hvor
man aflagde ’fransk visit’ bl.a. i Aarhus’ og Aalborgs
lufthavne, og hvor man samtidigt havde inviteret
repræsentanter for pressen på den ’flyvende housewarming’. Flyet var ikke nogen nyhed i sig selv, men
eftersom det fremover skal operere på de to jyske
lufthavne for både Bravo Tours, Aarhus Charter og
Sun Tours, så mente den islandske ejer, Andri Már

Ingólfsson, og den administrerende direktør i Primera
Air, Jón Karl Ólafsson, at det nok var ulejligheden
værd at tage på en lille rundtur til Jylland.
Flyet var blevet ’ekviperet’ med nye sæder i flot
design og gav i det hele taget indtryk af at være helt
nyt – hvad det altså ikke var.

Opkøbte rejsebureauer

Udover førnævnte rejsearrangørers brug af flyet er det
meningen, at det også skal sælges til ad hoc charter,
og til at løse den opgave har islændingene engageret
en gammel rotte i faget, Lars Hindum, der var med i
det oprindelige Sterling Airways i midt-80’erne.
I alt inkluderer Primera Air fem –700’ere samt to
–800’ere. Selskabet er identisk med det tidligere JetX,
der blev etableret i 2004 og dengang fløj indenrigs i
Italien.
Det overordnede selskab, som Primera Air indgår
i, hedder Primera Travel Group. Det blev startet

Jón Karl Ólofsson, CEO Primera Air, Lars Hindum, Sale Manager Primera Air, og Andri Már
Ingólfsson, Owner Primera Travel Group.
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på Island af Andris far og har siden opkøbt mindre
rejseforetagender i Skandinavien og Finland. Herefter
mente islændingene, at det ville være fornuftigt også
at have egne fly, så man selv kunne transportere sine
kunder frem til feriedestinationerne. 
james@travelpeople.dk

Jón Karl Ólofsson,
CEO, har tidligere
været CEO hos Icelandair.

Søren Svendsen, lufthavnschef i Aalborg,
og Peder Hornshøj, adm. dir. i Bravo Tours,
fandt flyet særdeles flot.
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Elite-kvinder
TRAVEL PEOPLE bringer i nærværende udgave samt i de
nærmest kommende numre en guide over rejsebranchens
mest betydningsfulde kvinder – dem, der har gjort karriere
ved at besætte nøgleposter i luftfart og i rejsebureauer samt
indenfor turisme og hotel.

Af Preben Jack Petersen.
DE TALES OFTE om mangel på kvinder i virksomhedernes direktioner og
bestyrelser. Fra visse sider, oftest politiske, fremkommer endda forslag om lovmæssige krav om minimumskvoter af det kvindelige køn i bestyrelserne, hvilket
forslag dog som hovedregel hurtigt bliver skudt ned af kvinderne selv. De fleste
af dem mener, at såfremt de skal tage plads i en bestyrelse, så skal det ske på
grundlag af kvalifikationer – og ikke af kønsmæssige kvoteregler.
Især rejsebureauerne rummer mange kvindelige medarbejdere, måske endda
flere end mænd, og på hotellerne ser man ofte en kvinde i lederstilling – om ikke
som højeste chef, så i hvert fald i næste led.
Som helhed er kvinderne i klart mindretal i bestyrelserne. Det gælder specielt
i større og mellemstore firmaer, hvorimod de helt små med mand og kone som
ejere oftest fungerer på den måde, at manden placeres – eller rettere: placerer sig
selv – i chefstolen, mens hustruen tildeles en plads i bestyrelsen sammen med
ægtemanden.
Hvorfor de større rejsefirmaer ikke har flere kvinder i sine bestyrelser, end de
har, kan man sikkert finde mange forskelligartede svar på. Dels kan det utvivlsomt henføres til traditioner, dels siger den unge, moderne kvinde, at hun ikke har
tid og overskud dertil, og mens hun er helt ung, hører man naturligt nok også om
den manglende erfaring.
Kvindens professionelle karriere udspilles mellem kl. 9 og 17. Ved siden af har
hun ofte et liv som mor med det primære ansvar for børnene samt rollen som
husmor med både indkøb, madlavning, rengøring osv. samt hustru! – plus at der
måske også skal være plads til enten kondiløb eller besøg i det lokale fitnesscenter. Alt i alt er der således mange motiver fra kvinderne selv til at holde sig borte
fra bestyrelsesarbejde.
Alt imedens debatten om kvinder i både direktioner og bestyrelser fortsætter,
konstateres, at indenfor rejseliv samt i hotelnæringen findes mange både dygtige
og, i flere tilfælde, også magtfulde kvinder i direktionerne. 
preben@travelpeople.dk
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Anne-Vibeke Isaksen (49),
TV-producent og rejseredaktør
på DR4
Anne-Vibeke Isaksen er, så vidt vides, i dag den eneste TV-producent
og rejseredaktør, der beskæftiger sig med rejsestof på fuldtid
på en dansk TV-kanal.
Selvsagt kan DR4 ikke måle sig med hverken DR eller TV2
som helhed, men når det gælder rejsestof, ligger kanalen helt
fremme i førerfeltet med flest rejseportrætter af både nære
destinationer og de mere fjerne.
Alene Anne-Vibekes ugentlige udsendelser trækker mange
seere fra de to store kanaler til DR4, og professionelt står der
stor respekt om hendes produktion.

Birthe Madsen (46),
chef for Star Tour i Skandinavien
og Finland
Birthe har tilbragt hele sit arbejdsliv
hos Fritidsrejser/Star Tour bortset fra
to år, hvor hun ’gjorde tjeneste’ hos FDB. Star Tour og FDB
var på daværende tidspunkt forbundet ejermæssigt.
Som alenemor har Birthe ofte sin søn med på rejse, og
overordnet set er det drengen på otte år, der i mangt og meget styrer mors kalender.

E lite -k vind er 2 013
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Christine Engen (45),
Turistchef for Trinidad & Tobago
i Skandinavien, Finland
og Baltikum
Christine er nordmand og har boet
i Danmark siden 2002. Tidligere repræsenterede hun Tahiti,
men gennem de seneste syv år har der stået Trinidad/Tobago på visitkortet. Hun har præsteret at løfte turismen fra
Skandinavien til den caribiske østat fra næsten ingenting til
3.000 hoveder om året. Fra næste vintersæson bliver der tillige charterfly fra Stockholm til Tobago.
Christine er, i lighed med Birthe hos Star Tour, single med
en søn på ni og et halvt år, og Christine erkender også, at
man i den situation i stor udstrækning er underlagt sit barn.

Jane Strange Nielsen (59),
ejer af og direktør for
konferencestedet
Sørup Herregaard ved Ringsted
Jane har i sin ungdom været virksom i hotelbranchen på flere ledende poster, bl.a. som General Manager på Danhotel i Kastrup. Hun er en kvalitetsbevidst
arbejdshest, og har ry for altid at holde fanen højt. Hun kan
ikke se, hvorfor det skal være nødvendigt at indføre kvoteregler for kvinders medlemskab i bestyrelser. Selv har hun sæde
i følgende bestyrelser, nævn og udvalg: Region Sjællands
Vækstforum, Ringsteds Bevillingsnævn, Bestyrelsen for Østdansk Turisme, Horestas Regionsbestyrelse
Lokalrådet i Danske Bank, Turismens Vækstråd, Styreudvalget for Interreg-program: Øresund, samt Styre- og Overvågningsudvalget for Interreg-program: South Baltic.

Marianne Laiderz (50),
tidligere medejer af Hotel
Mayfair i København, i dag indehaver af firmaet Polytan
Marianne startede sin hotelkarriere som elev hos Sonja Mathiesen
på Hotel Randers. Jydepigen var
den gang 21 år. Senere kom hun til
København og blev receptionschef
på Hotel Mayfair nær Hovedbanegården. Her blev hun både
direktør og medejer af virksomheden.
Som 40-årig forlod hun hotelbranchen for at hjælpe sin
færøske ægtemand med at sælge fodboldbaner og andre
anlæg med kunstgræs. I mellemtiden var Marianne blevet
millionær. Hvordan det? Jo, i stedet for en større direktørgage på Hotel Mayfair gik hun ind på at modtage 10 pct. af
aktierne. En dag kom nogle velbjærgede nordmænd ind og
ville købe hotellet for en god sum penge, som de lagde på
bordet. Heraf fik Marianne straks udbetalt sine 10 pct. og
blev dermed millionær:
’Jeg har altid troet på mirakler,’ siger hun med et smil. ’Ingenting kommer af sig selv.’

Mette Christensen (48),
Global Travel Manager
hos A. P. Møller-Mærsk
Det er ikke nogen bolchebutik,
Mette er chef for. Med en indkøbskonto på DKK 2 milliarder, som A. P. Møllers medarbejdere
rejser for om året, er hun Travel Manager Nr. 1 i Skandinavien.
I Karen Ellegaards interview med hende fortæller hun om
sin elevtid på Aalborg Værft og den videre vej frem til topstillingen på Esplanaden i København.
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Med Star-pilen
opad ...
Administrerende direktør Birthe Madsen, Star Tour, er ukendt i offentligheden, idet hun konsekvent lader selskabets kommunikations- og salgsdirektør,
Stig Elling, sørge for rejsegigantens
synlighed udadtil.
Til gengæld har Birthe sat sine fingeraftryk på Star Tour’s indre linjer,
først og fremmest på de økonomiske
resultater, hvilket har gjort hende til en
succesfyldt erhvervsleder.

Af Karen Fredslund Ellegaard.
Foto: News/2 og privat.

BIRTHE MADSEN (46) HAR gennem 14 år stået
i spidsen for Star Tour i Danmark som selskabets administrerende direktør. Hun er en af de absolut højst
placerede kvinder i rejsebranchen herhjemme – en
ægte elite-kvinde!
’Indenfor tre til fem år skal vi blive den største
rejseoperatør i Danmark,’ fastslår hun. ’Og vi skal
ikke kun være førende i Danmark. Den position skal
vi erhverve i alle de lande, vi opererer i. I dag er vi
nr. 1 i Sverige og nr. 2 i Danmark, Norge henholdsvis Finland.’
Så kontant udtrykker Birthe sig. Og hun mener at

have vægt bag sine ord. Siden hun 1. januar 1998
satte sig i chefstolen hos Star Tour, dengang kun 32
år gammel, har den positive virksomhedskurve kun
haft én retning – nemlig opad. Birthe har formået at
lede Star Tour på en overbevisende måde.

’En smule hjemløs’

’Hvor kan vi mon være?’ spørger Birthe, mens hun
inden interviewet i det sene efterår skridter udenom
kabler, flyttekasser, sammenrullede tæpper og
håndværkere. Rejsegiganten, som har til huse på
første sal i en af de gamle F. L. Smidth-bygninger
på Gl. Køge Landevej i Valby, har længe trængt til
en make-over. Det har betydet, at en del af medarbejderne i overgangsfasen har haft deres computere
stående hjemme og arbejdet derfra. Selv har Birthe

I 1980’erne var Birthe Madsen rejseleder for Fritidsrejser i Spanien, hvorefter hun kom hjem og
arbejdede som selskabets repræsentant i Københavns Lufthavn. Derefter gjorde hun tjeneste på
kontoret på Rådhuspladsen i København, hvor hun i 1998 udnævntes til administrerende direktør. Men hun kan stadigvæk sidde ved en bookingskærm og sælge rejser …
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været en smule hjemløs i sine kontorer, mens arbejdet har stået på:
’Men,’ som hun selv udtrykker det, ’jeg er ikke så
meget på kontoret, fordi jeg rejser meget som følge
af, at jeg er en del af ledelsen i TUI Nordic. Desuden
er jeg bestyrelsesformand i Norge og Finland. Hver
uge er jeg til møder enten i Oslo, Stockholm eller
Helsingfors.’

Udfordring

Birthe Madsen på vandcykel på Menorca. Man skal jo afprøve produkterne, så man véd, hvad
man sælger …

Birthe Madsen kunne ikke tænke sig en ferie uden at have Magnus med. Og Magnus
har da også besøgt rigtigt mange af destinationerne på Star Tour’s verdenskort.
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Af og til kan det være en udfordring for Birthe at få
kalenderen, den arbejdsmæssige og den private, til at
gå op i en højere enhed. Som erhvervsleder er mange
af døgnets timer helliget arbejde. Som privatmenneske betyder livet som alenemor til sønnen Magnus
på otte år, at hun kun sjældent går ud om aftenen:
’Fordelen ved at have været i én og samme virksomhed så længe, som jeg har, er, at arbejdstiden
bliver mere fleksibel. Som leder behøver jeg ikke at
spørge om lov. Jeg har de opgaver, som jeg nu har,
og min opgave er at levere resultater. Derfor arbejder
jeg rigtigt meget hjemme om aftenen. Sådan er min
virkelighed. Jeg kan ikke klare at levere ønskede
resultater i en arbejdstid fra kl. 9 til 16. Der er simpelthen ikke tid nok. Og for at nå det hele, tager jeg
mange aftener i brug.’
Birthes arbejdsmæssige ansvar for Danmark fylder
kun en femtedel i kalenderen. Resten udgøres af det
nordiske arbejde. Det betyder stor rejseaktivitet til
både Norge, Sverige og Finland:
’Det kræver god logistik, når man er alene med
en dreng. Derfor siger jeg også nej til mange events,
fordi jeg tidsmæssigt ikke kan deltage i dem, hvorimod mange møder kan afvikles som telefonmøder

ATLANTIC.fo
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North Atlantic
TOGETHER
ATLANTIC AIRWAYS NETWORK

Reykjavík

VI FORBINDER FÆRØERNE MED FØLGENDE DESTINATIONER:

KØBENHAVN
Flere afgange alle dage.
Flyvetid ca. 2 timer og 15 min.
BILLUND
Flere ugentlige afgange.
Flyvetid ca. 2 timer og 5 min.
REYKJAVÍK
Flere ugentlige afgange.
Flyvetid ca. 1 time og 30 min.
LONDON
Flere ugentlige afgange
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BERGEN
Flere ugentlige afgange
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Flyvetid ca. 1 time og 15 min.
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AALBORG
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London

BARCELONA
En ugentlig afgange i sommerperioden.
Flyvetid ca. 3 timer og 15 min.
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og sametime-meetings. Sådanne møder er effektive. I de nordiske lande er jeg mødeleder og styrer
dokumenterne på skærmen, ligesom deltagerne i de
øvrige lande kan se med.
Fordelen ved tele-møderne er, foruden effektivitet,
at der er meget lidt spildtid, og på disse møder er der
heller ikke så megen snik-snak. Jeg véd da udmærket, at nogle medarbejdere foretrækker møder, hvor
man sidder face-to-face, men i dag gælder det om at
være så effektiv som mulig.’

Megen energi

Rejsemæssigt er Birthe af sted et par dage hver uge.
En torsdag kan hun eksempelvis være i Stockholm,
mens fredagen tilbringes med møder i Finland.
Derefter kan rejsen meget nemt kræve, at hun skal
tilbage til Stockholm.
Lørdag og søndag er hun som regel hjemme i
Danmark, men allerede den følgende mandag må
hun ofte igen tage flyet til et af de andre nordiske
lande. At hænge i en klokkestreng mødemæssigt er
hverdagskost for hende.
Men en gang måtte Birthe alligevel gøre sig ekstra
anstrengelser. Det var, fordi sønnen Magnus blev
meget ked af, at hun ikke kunne deltage i et arrangement på hans skole, hvor han spillede med i en
skolekomedie: ’Det påvirkede mig så meget, at jeg
lavede alle mine billetter om for at få alle møderne
til at hænge sammen. Men det betød også, at jeg
måtte piske ud til lufthavnen, videre med raketfart
til mine møder og endelig hjem igen for med en fart
af 140 km/t at nå frem til skolen – heldigvis kun
med 10 minutters forsinkelse.’
Godt det samme er Birthe udstyret med stor
energi – en arv fra moderen, mener hun. For hende
er energien også en stor fordel, idet hun finder det
både givende og sjovt at have fart og tempo på i
dagligdagen.
Weekend’erne er derimod mere fredelige. Hver
anden weekend er Magnus hos sin far. Det giver
Birthe mulighed for at dyrke motion i form at en
løbetur lørdag eller søndag – eller hvad hun ellers
måtte have lyst til.

’Lille, tæt vennekreds’

Men i øvrigt er Birthes verden ikke præget af noget
rigt, socialt liv. Stort set er hun ukendt i offentligheden. Selskabets kommunikations- og salgsdirektør,
Stig Elling, sørger – med Birthes egne ord – ’på
glimrende vis for virksomhedens synlighed udadtil’.
Birthe og Stig har på det punkt haft den arbejdsopdeling gennem alle år.
’Privat har jeg en lille, tæt vennekreds, som jeg
dyrker. Disse venner er der for mig – og jeg for dem.
Og ikke andre. Derudover bor min mor i Kalundborg, men hende ser jeg desværre ikke så ofte.
I mit liv fylder mit arbejde og Magnus det meste.
Generelt mærker Magnus ikke min hektiske hverdag, fordi jeg forsøger at være mest muligt sammen
med ham. Han skal ikke præges af en mor, som
pisker rundt.’
Birthe vender ustandselig tilbage til sønnen i
samtalens løb: ’For mig er den daglige kontakt med
Magnus afgørende,’ betoner hun. ’Idet jeg er væk
mange timer i dagligdagen, vælger jeg at være hjemme om aftenen sammen med ham. Og således er det
også om aftenen, jeg kan sætte mig ved computeren
og få ro til at gøre dagens arbejde færdigt.’

To dage i felten

For nogle år siden fik Birthe idéen til, at også che-
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ferne burde møde kunden. Hun indførte en bestemmelse om, at chefer – inklusive hende selv - hvert år
skal sidde to dage i frontlinjen og have kundekontakt
sammen med Star Tour’s øvrige medarbejdere. Det
kan være i lufthavnen, i call-centret, som salgs- og
servicekonsulent i rejsebutikkerne, som stewardesse
på en flyvning eller med en af de mange opgaver,
som medarbejderne dagligt beskæftiger sig med:
’Ikke alle var i starten lige begejstret for initiativet,
men i dag indeholder tilbagemeldingerne en masse
god feed-back om dagligdagens problemer, som
cheferne aldrig ville have opdaget, hvis ikke de selv
prøvede at arbejde ’på gulvet’.
Selv fik jeg tjansen som stewardesse på en flytur
til Mallorca og tilbage igen samme dag, hvilket var
virkelig hårdt arbejde med næsten ingen fritid. Jeg
var med hele vejen lige fra check-in i København
til Mallorca og tilbage igen – en arbejdstid på ni
til10 timer. Jeg serverede i flyet, var med til salg af
taxfree varer og servicerede flypassagererne – dog
ikke angående sikkerheds-information, eftersom jeg
jo ikke er i besiddelse af kabinecertifikat.
Efter landingen på Mallorca havde vi under en
halv times pause til frokost, inden flyet igen skulle
tilbage til Danmark. Jeg fik meget stor respekt for
stewardessernes arbejde og indså, hvor vigtigt det er,
at også cheferne prøver at arbejde på samme vilkår
som øvrige medarbejdere og på den måde får indsigt
i, hvad der er af både problemer og udfordringer. Det
kan give os et fingerpeg om, hvor man kan ændre på
rutinerne for at give hverdagen et bedre indhold og
dermed en bedre kvalitet for de ansatte. Internt giver
det også credit, når vi viser respekt for medarbejderne.’

Blik for bundlinjen

Birthe Madsen har i de allerfleste år af sin karriere
– bortset fra en kort periode hos FDB – været ansat
hos Star Tour, der – via sit svenske moderselskab – i
mange år var tæt knyttet til Kooperationen i Sverige.
Det er nu 14 år siden, hun blev udnævnt til administrerende direktør for virksomheden.
I dag sidder hun i Leadership Team i TUI med stillingsbetegnelsen Executive Source Markets Director
og udgør således en del af den gruppe, der har det
overordnede ansvar for TUI-selskaberne i hele Norden. Desuden er hun landechef i Danmark.
Sin analytiske sans og skarpe blik for bundlinjen
stammer fra uddannelsen i 1990’erne på Handelshøjskolen i København, hvor hun tog en cand.merc. og
dermed blev civiløkonom:
’Jeg fik dog aldrig afleveret mit speciale,’ skynder hun sig at tilføje – måske med henvisning til
erhvervsledere, der ’for åben skærm’ er blevet grebet
i forskønnelse af deres CV.
’Jeg spurgte mig selv, hvorfor jeg skulle færdiggøre et speciale, der var et meget tørt emne og desuden
helt irrelevant i forhold til mit arbejde hos Star Tour,
der var meget mere spændende. Derfor undlod jeg at
færdiggøre det.’
At være leder har for Birthe aldrig udgjort et
mål i sig selv. Men hun kan ikke sige sig fri for at
tiltrækkes af udfordringer. Og i sin tid som chef for
Fritidsrejser/Star Tour har hun stort set kun leveret
positive resultater.
Birthe Madsen er stadigvæk fit for fight – og føler
sig godt tilpas i sit arbejde, som hun værdsætter så
højt. 

Star Tour
FRITIDSRESOR blev grundlagt i Sverige
i 1961. Konceptet hed ferielejligheder for
feriegæster.
Seks år senere lanceredes Fritidsrejser
A/S i Danmark, hvilket var et datterselskab til svenske Fritidsresor. I 1973
etableredes man i Norge, men under
navnet Star Tour. (Et eksisterende norsk
rejsebureau havde et navn tæt på Fritidsreiser.)
Omkring 1990 bliver Fritidsrejser i Danmark opkøbt af Sterling Airways, der på
den måde ville sikre sig et bredt passagerunderlag. Sterling køber herefter
dele af Falke Rejser og Sol-Rejser, som
fusioneres med Fritidsrejser. Den nye
rejse-trio døbes Team Sterling.
I september 1993 går Sterling Airways
konkurs, og den stærke mand i svenske
Fritidsresor, Bengt Bengtsson, går lynhurtigt ind og køber Team Sterling, som
han herefter kun kalder Fritidsrejser.
Navnet Team Sterling blev aldrig den
store succes, bl.a. på grund af Sterling
Airways’ konkurs. Navnet trak ned.
I 1996 blev de tidligere selskabsnavne
skrottet, og siden har man i markedsføringen koncentreret sig om navnet Star
Tour – samme navn som i Norge.

TUI Travel
TUI TRAVEL Plc er verdens største rejsekoncern med over 30 millioner kunder
om året og rejser til hele verden fra mere
end 20 lande. Sammenlagt arbejder
48.000 personer i TUI Travel Plc.
TUI Nordic, stiftet i 2007 som datterselskab til TUI Travel Plc., består af ledende
rejseoperatører som Star Tour i Danmark
henholdsvis Norge samt Fritidsresor i
Sverige og Finnmatkat i Finland.
I koncernen indgår også charterflyselskabet TUIfly Nordic, der dog kun råder over
et fåtal fly, de fleste baseret i Sverige.
På europæisk basis tæller flåden dog så
mange som 155 fly.

Luxury Accommodation
in South Iceland

Located close to the most stunning sights in South Iceland, Hótel Grímsborgir is situated at
the beautiful river Sog and surrounded by picturesque landscapes. The hotel is only a 45minute-drive from Reykjavík and a 90-minute-drive from Keflavík International Airport.
The hotel consists of 6 houses and in each house there are two apartments:
The deluxe apartment is 200 sqm (2,152 sq.ft.) big with four bedrooms, a fully equipped
kitchen, a dining area and a living room with south-facing windows and a magnificent view.
The kitchen has all modern amenities and the bathroom is fitted with both a tub and a
shower. There is also a guest bath. The deluxe apartment sleeps 7 people.
The studio apartment is 56 sqm (602,778 sq.ft.) big with two bedrooms, a living room, a
kitchen and bathroom with shower. It sleeps 4 people.
Each house is surrounded by a large patio with a gas grill and hot tub.

Right by the Golden Circle

Hótel Grímsborgir is located directly at the popular Golden Circle tourist route and therefore
very close to the most famous sights of South Iceland:
Thingvellir National Park, a site with fascinating history and tremendous natural beauty.
Gullfoss Waterfall, meaning “Golden Falls”, is a spectacular waterfall and a must-see!
Haukadalur is the geothermal valley which contains the geysers Geysir and Strokkur.

Hótel Grímsborgir | Ásborgir 30 | 801 Selfoss | Iceland
Phone: +354 555 7878 | Fax: +354 555 7877 | info@grimsborgir.com | www.grimsborgir.com

Mette Christensen er Global Travel Manager hos A. P. Møller - Mærsk, hvor hun
udsteder 300.000 flybilletter om året til en
samlet pris af DKK 2 milliarder.

’Jeg er god til at købe og sælge’
Mette Christensen er Global Travel Manager hos A. P. Møller - Mærsk, hvor hun styrer rejserne for alle Mærsk-ansatte verden
over og jonglerer med et rejsebudget på DKK 2 milliarder om året.
Af Karen Fredslund Ellegaard.
Foto: News/2
DER ER HELT SIKKERT noget afslappet og afvæbnende checket over Mette Christensen (48), da hun tager imod indenfor glasdøren i det strømlinede domicil
hos A.P. Møller - Mærsk på Esplanaden i København.
Hendes rigtige kontor er ikke beliggende på Esplanaden. Det ligger ude ved Frihavnen, men det er på
hovedkontoret, vi mødes, og herfra fører hun os til et
lokale højere oppe i bygningen. Mettes korte frakke i
sort mink har et feminint snit og virker næsten casual,
mens den flagrer løst omkring hende samtidigt med,
at hun i pænt tempo går foran i sine tårnhøje stiletter,
som var de kondisko. Sikkert og hurtigt med håndtasken i den ene hånd når hun det lille lokale, hvor en
bakke med frisk frugt, vand, kaffe og the står parat på
bordet.
Mette har et betydningsfuldt job. Siden 2006 har hun
arbejdet som Global Travel Manager hos A.P. Møller Mærsk. Jobbet er hun rigtigt glad for, fortæller hun og
røber en svag reminiscens af nordjysk i sprogtonen.
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’Jo, det er rigtigt. Jeg er opvokset i Aalborg,’ siger
hun og fortæller, hvordan hun efter sin studenter
eksamen fik arbejde som Manager Trainee på Aalborg
Værft:
’Da jeg gik i skole, vidste jeg, at jeg skulle noget med
sprog, og at jeg ville formidle. Jeg havde endda tænkt
på at blive journalist. Min morfar, som var grønthandler i Frederikshavn, havde altid sagt, at der var en god
købmand i mig. Og det kunne jeg også selv mærke. Jeg
véd, at jeg er god til at købe og sælge. Egentlig tror jeg,
at det er, fordi jeg er ærlig. Jeg siger tingene, som de er.
På nogle mennesker virker det skræmmende. Men livet
er for kort til at spille et spil.’

Opad i karrieren

På Aalborg Værft endte Mette i afdelingen for salg
og markting med bl.a. salg af skibskedler. Det var
spændende. Men hun vidste også, at hun ville videre.
Hun ville til udlandet, hvilket værftet dog ikke kunne
tilbyde hende, så hun tog i stedet næste step ad karrierestigen hos DFDS.
Allerede som 16-årig mødte hun sin kommende

mand, den fem år ældre Kenneth Rosenmeyer. De har
nu været sammen i 32 år. Han havde imidlertid ikke
samme lyst som Mette til at flytte fra Aalborg, så for
ham blev det første spring at flytte til Aarhus – nok
også den største overvindelse!
’Da jeg først fik ham ud af Aalborg, var der til
gengæld ikke mere problemer med at flytte,’ fortæller
Mette, for hvem det derefter gik slag i slag op ad på
karrierestigen. Således har hun været chef for DFDS
Seaways’ daværende rejsebureauer i London, Sverige
og Norge, Travel Manager hos konsulentvirksomheden
McKinsey og Director of Strategic Supplier Relations
hos Reed & Mackay, et rejsebureau i London City.
Derfra kom hun til erhvervsrejsebureauet Carlson
Wagonlit Travel i Danmark som Commercial Director
med ansvar for alle store leverandøraftaler. Karrieren
fortsatte for en kort bemærkning hos Sixt Biludlejning,
inden hun i 2006 blev Travel Manager i A. P. Møller Mærsk. Hendes afdeling styrer Rederiets årlige globale
rejsebudget på ca. DKK 2 milliarder, heraf omkring
DKK 400 millioner i Danmark.
Mens Mette var hos McKinsey, havde hun i en pe-
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riode så mange rejsedage, at det modsvarede omkring
200 om året. Det var hårdt – så hårdt, at hun tog et
sabbatår, flyttede til London og passede forskellige
konsulentopgaver. Samtidigt hermed slappede hun af
med at male billeder og porcelæn:
’Jeg ville gerne gøre noget med mine hænder. Jeg er
praktisk anlagt, og hjemme hos os er det mig, der er
handyman med hammer og skruetrækker. Jeg strikker
også – og heldigvis er strik igen blevet moderne,’ siger
hun.

Årets Travel Buyer

Hos A. P. Møller - Mærsk har Mette Christensen
formået at samle og centralisere de mange tusinde
flyrejser, som medarbejderne kloden rundt foretager.
Det har været et hårdt og omfattende projekt, som
nu har stået på i flere år. Hendes præstation har vakt
opmærksomhed også udenfor APM-murene, og i 2011
blev hun tildelt prisen som ’European Travel Buyer of
the Year’.
Sammen med sit team er det lykkedes at indgå aftale
med flere luftfartsselskaber om ensartet prissætning
for de omkring 50.000 rejsende i 140 lande. Traditionen med lokalt fastsatte priser blev således opgivet
uanset, hvor i verden reservationen blev foretaget.
Denne konsolidering af rejsebureau-ydelser betød,
at alle APM-medarbejdere måtte ophøre med deres
sædvanlige praksis med lokalt indkøb af billetter ude i
verden for i stedet at gøre brug af et af de otte centrale
booking-centre, der etableredes i samarbejde med
American Express Business Travel.
’Medarbejderne på verdensplan var forfærdeligt
meget imod at skifte rejsebureau og centralisere
bookingerne i store centre. Men her fik jeg stor hjælp
af vore sekretærer og finansfolk. Hvis man ikke har
dem med sig, kan man godt opgive med det samme,’
forklarer Mette.
’Forinden havde jeg derfor forhørt mig hos rigtigt
mange mennesker. Finansfolkene var de nemmeste at
få med. Med dem sætter man sig ned og forhandler.
Sekretærerne var lidt sværere, fordi de var vant til at
tale med mange mennesker. Sekretærer og det administrative personale er mere følelsesmæssigt involveret.
Ofte kommer man ud i diskussioner. Men her følte
jeg det gode ved A. P. Møller -Mærsk-ånden. Man
vil gerne arbejde på at løse problemer. Vi er et meget
handlingsorienteret firma. Folk beklager sig og siger
ganske direkte, hvad de mener. Og ud herfra finder
man en løsning.’

Sværdslag

Mette indrømmer, at det ikke var nogen let match, da
man i 2009 skulle implementere den ny rejsebureauløsning i Danmark, efter at man gennem 26 år on and
off havde benyttet samme rejsebureau.
Hun fortæller tillige, at nyordningen heller ikke skete
uden sværdslag med nogle af flyselskaberne. Hendes
krav om, at en flybillet skulle koste det samme lige meget, om den er booked i København eller i Singapore
eller – for den sags skyld – et helt tredje sted i verden,
vakte ikke umiddelbar begejstring. I Danmark havde,
så vidt vides, kun to billetudstedende bureauer, DIS
Rejser henholdsvis Kilroy, tidligere haft tilladelse til at
praktisere ensartede priser verden over uden hensyntagen til lokal prissætning. Det fik de med henvisning
til, at deres kundeklientel udelukkende udgjordes af
unge mennesker, såkaldte rygsæks-rejsende, der tog
jorden rundt på må og få og derfor var afhængige af på
forhånd at kende billetpriserne i danske kroner.

Ordningen går ud på, at der afregnes X-antal USD
pr. fløjen mile uanset strækning og uanset rute i hele
verden. Eneste ulempe er, at man går glip af eventuelle
rabatter ved lokale kampagner.
Mette fik i de fleste tilfælde sin vilje igennem,
eksempelvis hos SAS – dog godt nok efter adskillige
forhandlinger. For hendes del har argumentet selvfølgelig været, at selvom APM er en global virksomhed
med lokale selskaber i det meste af verden, så ligger
hovedkontoret i København, hvor den overordnede
styring og kontrol sker.
’Selv om vi ikke er blandt de største kunder hos
SAS, har vi et fint forhold til hinanden,’ påpeger hun.
’Hvert år udsteder vi omkring 300.000 flybilletter og
køber for DKK 2 milliarder, så nogen helt lille kunde
hos luftfartsselskaberne er vi ikke. Alligevel skal man
passe på ikke bare at læne sig tilbage og være tilfreds.’
At en sådan ’tilfredsheds-situation’ skulle indtræffe
hos APM, er der næppe nogen risiko for – hverken
generelt eller så længe Mette er Travel Manager i virksomheden. Hun følger med i selv den mindste detalje
og har altid fingeren på pulsen. Hendes overordnede
mål er, at A. P . Møller - Mærsk til enhver tid skal være
førende i verden, når det gælder Travel Management!

Fremtiden

Til stadighed arbejder, udvikler og mødes Mette med
store globale virksomheder for at sparre med dem. Og
selvfølgelig er hun i stadig dialog med luftfartselskaberne. Gennem et par år har hun siddet i bestyrelsen
for Global Business Travel Association (GBTA).
På hendes hjemlige arena kigger hun på muligheden
for yderligere konsolidering:
’I øjeblikket flytter jeg rundt på skibene. En tredjedel
af omsætningen af vore rejser er på skibene. Lige nu
sidder jeg derfor og kigger på, hvor de bedste steder
er at håndtere dem. Hvor skifter de havne? Nogle af
Mærsk Lines’ ruter er nøjagtig ligesom et busselskabs.

De har en fartplan. Hver eneste dag året rundt sejler
et skib fra Kina. Jeg véd, hvor de stopper. Ind mellem
taler jeg med kaptajnerne på skibene og hører, hvordan
det står til.
Kaptajnen på det største skib, Emma Mærsk, hedder
Kristian Johansen og er fra Færøerne. Han sender ofte
et rejsebrev til mig. En gang imellem, når han ligger i
Gøteborg, tager jeg nogle af sekretærerne med derop,
så de på deres egen krop oplever og kan forstå, hvad
der laves om bord. Sådanne besøg er meget givtige for
dem; de får et helt anderledes forhold til deres arbejde.’
En anden mærkesag for Mette er et Diversity Project
med et ’Kvinde Leadership Network’. Hensigten er at
sikre og udvikle et godt mix af mænd og kvinder ude
omkring. Hvordan får man flere kvinder i ledelsen,
og hvad skal der til for at få fx en kvinde i Indien til at
søge en ledende stilling?
Mette har mødt fascinerende og stærke kvinder i
både Indien og på Filippinerne. Før i tiden var det
danske mænd, der blev sendt ud i verden som chefer. I
dag ser man lokale mænd og kvinder i mange ledende
positioner.

Marguerite Viby-dansk

På spørgsmålet om, hvilken type arbejdsplads A.P.
Møller - Mærsk kan betegnes som, svarer Mette
promte:
’Virksomheden er ikke så konservativ, som den har
ry for at være. Det er et godt og udfordrende sted at
arbejde, og der er damp på kedlerne. Her er spændende
mennesker, som vil det bedste for firmaet og kollegerne. Vi får selvfølgelig lov til at arbejde for pengene.
Ingen sidder og fedtspiller henne i hjørnet. Selv er
jeg simpelthen så glad for at være hos A. P. Møller Mærsk. Enten kan man virkelig lide at være her – eller
også kan man ikke.’
I Mettes afdeling arbejder 30 forskellige nationaliteter:
’Selv taler jeg både engelsk, tysk, svensk og norsk
flydende og fransk til husbehov. De fleste af mine
møder foregår på engelsk. Og når jeg en sjælden gang
skriver på dansk, bliver sproget ofte sådan lidt Marguerite Viby-gammeldags,’ siger hun med et smil.
Mette er typen, der arbejder hele tiden. Hun skal
helst have alt for meget at lave; ellers sker der ingenting:
’Jeg har ikke brug for stimulanser. Jeg arbejder i
hvert fald 60 timer om ugen. Jeg har altid telefonen på
mig, selvom folk véd, at de helst skal e-maile. Også når
telefonen ringer konstant, har stress aldrig bidt på mig.
Men der kan være dage, hvor jeg er kørt helt ned.’
Om sit liv udenfor APM oplyser Mette Christensen:
’I ferier rejser min mand og jeg ud – meget ofte til
USA, men også til Frankrig og Italien. I London har vi
mange venner fra dengang, vi boede dér. Dem holder
vi meget af at besøge.’ 

karen@travelpeople.dk

Mette Christensen – i mink og høje stiletter på vej
over ’Slotspladsen’ ved A. P. Møller - Mærsk’s
hovedkvarter på Østerbro i København..
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Maleriet af fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen
var udstillet i venteværelset hos Jane Strange Nielsens
tandlæge. Hun tog det med hjem – og siden har det
hængt på væggen i Janes kontor på Sørup Herregaard.
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Fruen til
Sørup Herregaard
Jane Strange Nielsen har formået at kombinere de smukke omgivelser og bygningerne på Sørup Herregaard med hoteldrift og skabt en velsmurt konferencevirksomhed, hvor et professionelt team sørger for både stil og god stemning.

Af Karen Fredslund Ellegaard.
Foto: News/2 og Peter Olsen.
’SKULDRENE FALDER NED, når man kører
ned ad alleen til Hotel Sørup Herregaard, som er
omgivet af sø, skov og 700 tønder land,’ står der i
præsentationen af den store hotel- og konferencevirksomhed af samme navn.
Noget kan der være om snakken, fordi man reelt
dumper ned i et stort og velplejet kompleks med en
række bygninger og P-plads. Hotellet består af en
hovedbygning og fem længer. Fra hovedbygningen
er der en fantastisk udsigt over sø og voldgrav. Der
er restaurant opdelt i flere lokaler.
Udendørs findes den store terrasse med ude-køkken, hvor der grilles, når vejret tillader.
102 dobbeltværelser er fordelt i flere længer og
indrettet med bad, minibar, TV med gratis film og
Wi-Fi.
Hotellet rummer desuden en konferencebygning
med 16 lokaler, som har plads til 550 personer.
Chefen for det hele er direktør Jane Strange Nielsen (58), der dermed står i spidsen for en succesfuld
virksomhed.

lejede bygningerne på Sørup Herregaard i august
2004, er det lykkedes hende at skabe et unikt
univers i en stor hotel- og konferencevirksomhed
midt ude på landet. I sin management-business og
passende lokaliteter har hun udviklet Sørup Herregaard til at være en professionel og respekteret
spiller i konferencemarkedet med beliggenhed i et
af Midt-Sjællands smukkeste områder.
Med en høj belægningsprocent fordelt over hele
året har hun formået kunststykket at være chef for
en levende virksomhed, hvortil gæster og kursusdeltagere strømmer til på kortere eller længere
ophold for at deltage i kurser, konferencer, fester,
familiesammenkomster, bryllupper og højtider –
eller de vælger at tilbringe dagene, weekender eller
ferier, med et romantisk luksusophold i hotellets
suite, omgivet af voldgrav, park, plæner og paradisisk service, for øje.
Alt kan Jane klare. Både store og små arrangementer. Her er plads til det hele. Logistikken klap-

per, og medarbejderne viser respekt overfor chefen,
der har styr på tingene. At nå dertil har krævet sin
kvinde – en elitekvinde!

Mobilen

Ikke fordi Jane virker stresset, når man møder den
travle leder. Dog er mobiltelefonen flittigt i brug, og
beskederne gives med præcision.
Under en længere rundvisning i bygninger,
kursuslokaler og udendørs områder ringer telefonen
adskillige gange fra medarbejdere, som lige skal
have besvaret et spørgsmål eller løst et problem.
Teknikere, rengøringspersonale, køkkenet, receptionen – alle ringer til Jane, hvis de skal have svar
på et spørgsmål. Og svaret får de med det samme.
’Små og større opgaver løses nemmest her og nu,’
siger Jane – og kommer lige i tanke om, at hun for
resten havde lovet at ringe til en håndværker. Mens
hun kontakter ham, glider en stationcar op på siden
af os, og det viser sig, at håndværkeren sidder i

’Professionel og respekteret’

Siden Jane Strange Nielsen etablerede sig med
virksomheden Strange Hotel Management ApS og

Sørup Herregaard har et naturelt landskab med voldgrav,
skov og marker omkring sig. Kun fuglenes kvidren høres.

49

Elite -k vind er 2 013 · Jane S t r ange Nielsen

bilen en halv meter fra os. Men mobiltelefonen, der
hele tiden ligger i hånden og ikke i lommen, er igen
i brug. Nu vælger de i stedet at snakke face to face.
Det er trods alt nemmere:
’Når jeg på hotellet opdager ting, som jeg synes
skal være anderledes, ringer jeg med det samme til
pågældende medarbejdere. På den måde er jeg fri
for at skrive op, hvad jeg skal huske … Mit arbejde
består af strategi og markedsføring. Jeg har dygtige
medarbejdere til at udføre arbejdet, men det er
samtidig vigtigt, at jeg selv kender virksomheden
til mindste detalje.’

Uddannelse

Jane Strange Nielsen er en lille, slank kvinde med

flot, lyst hår. Hun optræder velklædt og stilsikkert
og er glad for at fortælle om sit liv lige fra dengang,
hun som ganske ung pige startede i det kolde køkken på Capri – Skanderborgs cafeteria og dansested
– i weekenden.
’Jeg har altid haft alle mulige mærkelige job, og
det i Skanderborg var både skægt og sjovt. Det var
mit første job i den branche. Efter studentereksamen tog jeg et arbejdsår og var blandt andet udsmider på jazzhus Tagskægget i Aarhus. Jeg læste også
medicin et stykke tid og tog et vagtkursus, så jeg
havde mulighed for at tjene penge ved siden af. Allerede hurtigt blev jeg klar over, at medicinstudiet
betød mange lektier. Især kemitimerne på engelsk
var for mig en smule for ’langstrakte’. Medicin var

ikke fremtiden for mig. Jeg skiftede til jurastudiet
og fik job på Hotel Scanticon i Skåde Bakker, hvor
jeg stod i baren. Det kunne jeg rigtigt godt lide.
Men på et tidspunkt fandt jeg ud af, at jeg måtte
prioritere og finde ud af mine fremtidsmuligheder
og i hvilken retning jeg skulle satse.’

Dobbelt løn

Jane fortæller videre:
’I hvert fald var det vigtigt for mig, at jeg skulle
arbejde et sted, hvor man havde det sjovt. Derfor
besluttede jeg mig for at satse på hotelbranchen.
Jeg startede på Hotel Marselis i Aarhus. Jeg var
dengang omkring 20 år og var sikker på, at jeg
både ville fremad og arbejde mig opad. Så jeg

Sørup Herregaards historie daterer sig
tilbage til 1348, hvor hovedgården omtales
første gang. Herregården har også hørt
under Kronen under skiftende ejere.
I dag består Sørup Herregaard af en
hovedbygning opført i 1909 efter en brand.
En tidligere ejer, entreprenør Ole Christiansen, begyndte i 1980’erne en nænsom
renovering og ombygning af de gamle
avlsbygninger og fik indrettet restaurant,
opholdsstuer, værelser og konference
lokaler.
Endvidere tilførtes ejendommen indendørs swimmingpool, udendørs tennisbane
samt minigolf.
Sørup Herregaard har historiske rammer
omgivet af park med voldgrave, skov og
marker, heraf 700 tønder land landbrugsjord. Landbruget drives fra en tilliggende
avlsgård.
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henvendte mig til Centralforeningen af Hotelværter
og Restauratører – det, som i dag er sammenslutningen Horesta. Her stillede jeg dem det direkte
spørgsmål: ’Hvordan bliver jeg hoteldirektør,’
fortæller Jane med en afvæbnende skraldlatter, som
hun ikke er karrig med. Der grines en del i mødet
med hende.
Jane fik at vide, at der var to muligheder: Enten
kunne hun starte med at søge arbejde på Hotel Sheraton, selvom direktørposten ikke aktuelt var ledig.
Hun kunne også søge ind på hotelskolen i Lausanne
og skulle derfor henvende sig til den legendariske
Alberto Kappenberger, der gennem mange år var
direktør for bl.a. SAS’ Royal Hotel i København.
Han kunne måske hjælpe, fik Jane at vide.
Hun valgte Royal Hotel og kom til møde hos
Alberto, som tilbød hende et job til meget lav
betaling:
’Jeg sagde til ham, at jeg ville have det dobbelte,
selv om han pointerede, at hotellet ikke var generøs
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med lønnen til nyansatte. Men jeg holdt fast på mit
krav, og så sluttede den samtale. Men efter nogle
dage ringede Kappenberger personligt til mig og
gav mig jobbet. Det viste sig dog hurtigt, at hotelskolen i Lausanne ikke var noget for mig, hvorfor
jeg søgte og fik job i receptionen på Sheraton, og
her blev jeg relativt hurtigt tilbudt en mellemlederstilling i receptionen på Sheraton i Bruxelles.’
Jane blev senere kontaktet af Hotel Scandinavia
på Amager, der dengang blev drevet af den amerikanske hotelkæde Westin, og her blev hun Tour
and Convention Manager efter at have arbejdet
halvandet år på Sheraton.

God arbejdsplads

’I mange år var jeg ansat på Hotel Scandinavia.
Jeg stod for alt det, der ’kom ind ad døren’. Det var
helt vildt spændende i et internationalt miljø, og
vi havde det sjovt. Men så skete der det, at jeg gik
lidt i panik over, at jeg måske ikke var klog nok

til opgaven. Jeg fandt, at jeg ikke havde tilegnet
mig tilstrækkelig boglig viden i skolen og under
mine første år på arbejdsmarkedet. Derfor valgte
jeg at gå på Handelshøjskolen og blev undervist
af Anders Dam (nuværende chef for Jyske Bank)
i statistik. Bagefter gik jeg i gang med at tage HD
i afsætning. Det blev de ret sure over i ledelsen. I
stedet bad de mig om at tage et brevskolekursus
hos hotelkæden Westin. Men det ville jeg ikke, og
jeg blev virkelig vred og sagde op i protest. Jeg fik
job i SAS Cargo og gik på Handelshøjskolen om
morgenen og begyndte derefter for alvor at læse
faglitteratur.
På det tidspunkt lå min arbejdsplads i kontorer på Kalvebod Brygge, mens jeg selv boede på
Christianshavn og passerede hver dag forbi Hotel
Scandinavia, som jeg savnede noget så meget.’

Nøglen til succes

Hotel Scandinavia må også have savnet Jane, for en
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Jane er i besiddelse af en sjette sans indenfor hotelbranchen. Hun kan gå ind i en restaurant og med
det samme fornemme, om maden er god. Ved en
booking kan hun høre på stemmerne, om en booking er god. Denne hendes sjette sans for hoteldrift
er måske hemmeligheden bag hendes succes.
I en mindre årrække arbejdede Jane som direktør
på Danhotel i Kastrup. Det job forlod hun i 1998,
da First Hotels overtog driften. Hun ønskede ikke
at drive hotel efter det koncept, som First Hotels
stod for.
Til gengæld markerede hun sig fagligt udadtil.
Hun var primus motor i et netværk, som 46 københavnske hoteller stod bag, og i den egenskab rettede
hun voldsom kritik mod Danmarks Turistråd, hvis
måde at arbejde på hun betegnede som amatørmæssig.
Inden Jane i 2004 kom til Sørup Herregaard,
tilbragte hun nogle år som direktør på Grand Park
i Korsør.

Selvstændighed

dag blev hun ringet op af hotellet og fik tilbudt job.
Hun måtte endda selv vælge!
’Jeg valgte at styre optimeringen af indtjeningen
på værelsessiden og blev Bookingchef, hvilket i dag
har den noget flottere betegnelse: Revenue Manager. Jeg skulle med andre ord styre bookingen i det
daglige og sørge for at hjemtage de rigtige priser.
Det var vildt spændende, og vi havde en fantastisk
god omgangstone på hotellet.’
’For mig har nøglen til succes altid været, at man
ikke spærrer for en god forretning med en dårlig
forretning,’ beretter Jane. ’Hvis man gambler
forkert – er det et helvede. Men hvis man arbejder
kontinuerligt indenfor sit fag, vil man i de fleste
tilfælde være i stand til at se et mønster og kunne
drage de rigtige beslutninger. En forkert beslutning
kan betyde tab af mange penge, men der vil altid
komme overraskelser i hotelbranchen. Selv får
jeg uro i maven, når jeg mærker, at det ikke mere
bimler.’

det er bl.a. årsagen til, at man i 2013 har placeret
afviklingen af Grand Prix i Malmø i stedet for i
Stockholm.’
På væggen i Janes kontor hænger et portrætmaleri
af Uffe Ellemann – malet af kunstneren Ingeborg
Borup. Billedet så Jane engang i venteværelset hos
sin tandlæge, hvor det var en del af en udstilling.
’Ham tager jeg med hjem,’ sagde hun til sig selv,
og da tandlægen havde afsluttet sin behandling
af Janes tænder, var Uffemanns dage på væggen i
venteværelset også overstået:
’Nu hænger han her på væggen bag mit skrivebord og kigger mig over skulderen. Og det kan jeg
faktisk rigtigt godt lide!’
karen@travelpeople.dk

Janes ønske om selvstændighed har gjort hende
stærk. Hun har indset det for hende uværdige i, at
kvinder kan være afhængige af deres ægtefælles
indkomst for eksempelvis at få råd til et par strømper. Derfor har Jane sørget for at være selvforsørgende. Og have et interessant og givende arbejde.
Begge dele er tilfældet.
For Jane har et liv uden ægtefælle ikke indebåret
noget savn:
’Jeg har sikkert ikke tilstrækkelig tålmodighed til
at betale den pris. Jeg har måske heller ikke været
forelsket nok. Når jeg kommer hjem fra arbejde,
har jeg ikke behov for at invitere venner på middag
eller til bridgeaften. Jeg har nemlig i løbet af min
dag haft det sjovt og snakket med masser af mennesker. Desuden har jeg to dejlige niecer, som jeg
holder skønne ferier sammen med.
Her på Sørup Herregaard er vi omkring 50
medarbejdere. Jeg er optaget fra tidlig morgen, til
jeg slutter min arbejdsdag,’ fortæller Jane, der ved
siden af har haft tid til en helt anden interesse –
nemlig arbejdet i Vækstforum.

Jane Strange Nielsen

Erhvervspolitik

Gentofte Hotel:
Direktør.

Politisk arbejde er det blevet til som medlem af
partiet Venstre. Jane har siddet i erhvervspolitisk
udvalg, bl.a. fordi hun tidligere var medlem af DA’s
regionale bestyrelse.
I Region Sjællands Vækstforum repræsenterer
hun både Dansk Erhverv og Horesta, og via Vækstforum Sjælland sidder hun i styregruppen og overvågningskomitéen i to af de store EU-programmer:
Øresunds- og Østersøprogrammet. Hun kalder det
’grænseoverskridende programmer’, fordi arbejdet
inddrager Sydsverige samt Østersø-regionerne i
Tyskland, Polen, og Litauen:
’Erhvervspolitik ligger mig meget på sinde.
Grænseoverskridende projekter er vigtige for
udviklingen. I udvalget ser vi på bæredygtige idéer.
Et af de projekter, vi har godkendt, arbejder med
at tiltrække internationale events til regionen, hvor
Malmö og København supplerer hinanden perfekt.
Grænseoverskridende tiltag er i mit objektiv vigtige
for fremtiden. Det vil jeg gerne bruge tid på! Og

Opvokset i Skanderborg.
Student Marselisborg Gymnasium.
Karriere
Jazzhus Tagskægget, Aarhus:
Inspektør.
Hotel Marselis:
Receptionist.
SAS Royal Hotel:
Booking-medarbejder.
Sheraton Copenhagen:
’Chef de Brigade’.
Scandinavia Copenhagen (Westin Hotels):
Tour & Convention Manager
SAS Cargo:
Sælger + Handelshøjskolen.
SAS Scandinavia:
Bookingchef/Revenue Manager.
Saxildhus Kolding:
Direktør.

Danhotel, Kastrup:
Direktør.
First Hotels:
Area Manager Danmark.
Grand Park, Korsør:
Direktør og ejer af
25 pct. af driftsselskabet.
Siden 2004, Sørup Herregaard:
Direktør og ejer af driftsselskabet.
Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen:
Vækstforum Region Sjælland.
Horesta’s regionsbestyrelse.
TV2Øst Repræsentantskab.
Turismens Vækstråd (Horesta).
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Vinden blæser ofte foran Marianne Laiderz’ kontor,
der ligger i International House ved Bella Center i København.
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Marianne’s mirakler
Marianne Laiderz har været en succesfuld hoteldirektør, som engang manglede
både selvtillid og glæde. Men en bog vendte pludseligt op og ned på hendes liv.
Den lærte hende, at positiv tænkning også skaber positive forandringer i livet.
’Et af mine mål i tilværelsen er at vise andre, at de kan få glæde i deres liv ved at
indse, at intet er tilfældigt,’ siger hun.

Af Karen Fredslund Ellegaard.
MARIANNE LAIDERZ er direktør – ikke af den
sædvanlige konservative slags, men helt ualmindelig!
Mariannes forretningsmæssige liv udspilles i det
minimalistiske byggeri International House i sidefløjen til Bella Center, Danmarks største messecenter.
Kontorerne ligger et par etager oppe med udsigt til
den eksklusive golfbane Royal Golf Center med det
nye Bella Sky Hotel som nærmeste nabo. Indenfor
er der grønne planter, malerier på væggene, en stor
ametyststen og en lille engel, en massagestol, varm
te på kanden og god stemning – men derudover ikke
særligt stort eller på anden måde eksklusivt.
’Du skal også prøve at sidde i stolen her. Den gør
underværker,’ siger Marianne og peger på den store,
sorte massagestol, som står næsten midt i rummet
foran hendes skrivebord. Stolen støder op til næste
skrivebord, hvor Mariannes voksne datter, Trine på
24 år, sidder og arbejder. Trine har placeret sine ben
i et noget mindre massage-monstrum, som masserer
både lægge og fødder og ligeledes gør underværker.
På den anden side af gangen på samme etage har
Mariannes mand, færøske Ásvald Simonsen, sit
kontor. For seks år siden begyndte hun at assistere
gemalen i hans firma, Polytan, der sælger sportsbelægning, kunstgræs til fodboldbaner. Aftagerne er
mest lande, hvor klimaet giver naturgræs svære vilkår. Norge, Færøerne, Island og Grønland er sådanne
eksempler, men også i Danmark anvendes kunstgræs
i stadig større udstrækning ved afvikling af forskellige boldspil.
Ásvald er en ekspert på kunstgræs, som han har arbejdet med i en årrække, og da markedet i Danmark
for sådanne produkter begyndte at åbne sig i 2005,
fik han brug for hjælp. Så var det, Marianne trådte til.
Kunstgræs havde kun været i spil for Mariannes
del, siden hun og Ásvald blev gift i 2003. Indtil da
havde hoteldrift udgjort en meget stor del af hendes
liv.

Frk. Poulsen og fru Mathiesen

I hotelbranchen startede Marianne helt fra bun-

den – og endte som en succesfuld hoteldirektør og
hotelejer. Som sådan var alle døgnets 24 timer altid
besat, og arbejdet er for hende altid kommet i første
række. Selv om hun blev mor i en forholdsvis ung
alder, klarede hun opgaven med både arbejde og
pasning af barnet, først og fremmest i kraft af en
særdeles forstående chef. Hun blev endda forfremmet
flere gange undervejs, hvilket var en fjer i hatten for
en kvinde med status af enlig mor.
Som barn voksede Marianne op flere steder i
landet, og de sidste skoleår boede hun i Randers.
Hun er datter af romancesanger og operettehelt Edi
Laider, der var et kendt navn i tiden fra slutningen af
1940’erne frem til sin død i 1989. Sangen skænkede
hun imidlertid ikke mange tanker som barn.
Efter studentereksamen i 1981 fra Randers Statsskole har hendes liv været præget af hotelbranchen.
I en alder af 21 år begyndte Marianne på Hotel
Randers, hvor den navnkundige ejer, Sonja Mathiesen, selv stod for ledelsen.
Kombinationen af Marianne lydhørhed overfor
Sonjas indførelse i
hotelbranchen og
hendes evne til at vise
indføling, venlighed og
løsning af opgaver i sit
arbejde, gjorde hende
til en særdeles vellidt
person på hotellet:
’Årene hos Sonja
Mathiesen kom til at
betyde meget for mig.
Sonjas ånd hvilede over
hele hotellet, og hun
har – især via receptionschefen gennem en
menneskealder, Jytte
Poulsen – lært mig en
lang række ting, som
jeg bar med videre,
da jeg fik job på The

Mayfair Hotel i København. Meget af det, som frk.
Poulsen og fru Mathiesen havde fortalt og sagt under
min uddannelse, huskede jeg og brugte i mit arbejde.’
The Mayfair Hotel på Vesterbro i København er
identisk med det tidligere missionshotel Westend. Da
det lå ikke langt fra Istedgade, var det vigtigt at holde
standarden. Jeg blev ansat som receptionist under
Kurt Vøttrup, som også var indehaver af Restaurant
Divan2 i Tivoli.’
Mariannes talent for arbejdet og gode referencer
fra Hotel Randers betød, at hun efter en kort tid blev
udnævnt til bookingchef. Senere blev hun Resident
Manager, og i 1996 udnævntes hun til administrerende direktør.
’Jeg var lige blevet bookingchef, da min far døde.
Direktøren på hotellet sørgede for, at jeg kom til en
psykiater, der skulle hjælpe mig med at kapere den
oplevelse. Hvad jeg først opdagede senere, var, at der
også var indbygget en skjult dagsorden, som gik ud
på at bygge mig op som leder!’

Rettede på jakken

Marianne elskede sit job i hotelbranchen, som kom
til at vare i 20 år:
’Jeg kunne lide gæsterne, og det var magtpåliggende for mig, at de havde det godt. Hvis en gæst
skulle ud, og hans jakke ikke sad pænt, rettede jeg på
den – med et glimt i øjet.
En dag, da en stamgæst skulle checke ud, gav han
mig et lille kort, som jeg troede var et visitkort. Det
var imidlertid ikke noget helt almindeligt visitkort,
men et kort med teksten: Dette kort giver jeg til dig
som tak for, at du har valgt at yde en service, som er

Marianne Laiderz med sin færøske ægtemand, Ásvald Simonsen,
der to gange er blevet kåret til Færøernes mest charmerende mand.
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ud over det forventelige. Tak for en god oplevelse. Du
gør en forskel!’
Det var en gestus, som varmede hos Marianne, der
i øvrigt tog idéen til sig og fik lavet tilsvarende kort i
hotellets navn, som medarbejderne og hun kunne dele
ud, når de selv blev mødt af en fantastisk god service:
’At udvise imødekommenhed ud over det forventede, giver mig selv en stor glæde, ligesom gæsterne giver noget tilbage. Det er den lille forskel, der betyder
så meget. Selv mærkede jeg tydeligt, at når jeg gav
et sådant kort, betød det meget mere for modtageren
end at få en drikkeskilling i hånden.’

Først med Internet

I kraft af sine mange idéer var Marianne en af de
første til at indføre Internet for hotellets gæster. Det
var i 1996.
’Gæsterne syntes nok, det var lidt vildt. På det
tidspunkt var man i Danmark slet ikke sikker på,
at Internet overhovedet ville slå igennem. Men jeg
havde undervejs lært som leder, at det gælder om at
profilere hotellet med de gode historier, som gør dit
hotel til noget særligt. Derfor var jeg glad hver gang,
hotellet blev omtalt i forskellige blade og aviser. Det
bekræfter jo gæstens valg af hotel, at det kommer i
medierne for noget godt. Og hotellet var da også hyggeligt indrettet med en imødekommende atmosfære,
ligesom priserne var rimelige. Og med vort motto
’Med lidt mere Smil og Stil’ var det ikke vanskeligt
at få gæsterne til at komme igen, når de først havde
været der én gang.’
Marianne bladrer i nogle af de tykke scrapbøger

med alle mulige avisudklip, billeder og kort, som
hun har samlet fra årene med de mange righoldige
oplevelser:
’Det var ikke kun gode oplevelser på hotellet, men
tillige tilfredsstillende resultater på bundlinjen,’
konstaterer hun.

Hotel i Malmø

Succes’en spredte sig til den anden side af Øresund,
hvor det historiske Hotel Tunneln i Malmø var sat til
salg.
Hotel Tunneln havde i årtier forinden været drevet
som hotel i bygninger med både kælderhvælvinger og
tykke mure, hvis historie går helt tilbage til 1300-tallet. Således boede Leonora Christine og hendes mand,
den danske ex-rigshofmester Corfitz Ulfeldt, som på
den tid blev betragtet som landsforræder, på hotellet.
Bygningerne var en gave fra den svenske konge.
’Hotellet var og er fantastisk charmerende,’ fortæller Marianne med en tilføjelse om, at det desværre
var gået konkurs flere gange.’
I forbindelse med den forestående indvielse af
Øresundsbroen fandt ejerne af Mayfair-hotellet ud af,
at der måske kunne oparbejdes nogen synergi ved at
have hotel på begge sider af Sundet:
’Vi var tre prsoner, som købte hotellet i Malmö,
idet vi fandt prisen god samtidigt med, at den sven-

ske krone var ’behagelig’. En måned før Øresundsbroen åbnede, overtog vi Hotel Tunneln midt i hjertet
af Malmø med både den lange historie og tilmed et
spøgelse!
Hotellet blev Feng-Shui harmoniseret, spøgelserne
lokaliseret og sendt til himmels. I dag er Mayfair
Hotel Tunneln et prisbelønnet hotel.’

Nye ejere

At drive hotel optog Marianne så meget, at hun
havde svært ved at holde rigtigt fri. Det medførte i
løbet af årene ofte dårlig samvittighed overfor datteren. 16 år på samme hotel – de sidste otte som leder
– krævede sin kvinde.
I det sidste års tid på Mayfair Hotel følte Marianne
sig stresset. Det skyldtes bl.a. ændringer i ejerskabet på
hotellet, som ikke passede hende. Og da hun ikke mere
kunne være ene-leder af hotellet, mente hun, at det
blev vanskeligt at tage langsigtede beslutninger, idet
hun var vant til at have helt frie hænder. Derfor fandt
hun med sig selv ud af, at tiden var inde til at stoppe.
Først solgte hun sin andel i Malmö-hotellet og
derefter sin andel af virksomheden i København,
hvorefter hun opsagde sit job og forsvandt.

Det perfekte liv

Marianne havde gennem alle år følt sig placeret på

Som andre erhvervsfolk indrykkede også Marianne annoncer i pressen
om reception i forbindelse med sin 50 års dag.

Marianne Laiderz rundede 50 år i august i
fjor og blev genstand for omtale i flere aviser.
Udklippet er fra Berlingske Tidende.

Tykke scrapbøger med udklip fra aviser og magasiner fortæller om Marianne og hendes eventyrlige liv.
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En flot ametyst med en lille engel står på reolen i Mariannes kontor. Hun har altid tæt kontakt
med sine engle.

den helt rette hylde. Hun har arbejdet i en branche,
som hun elsker. Hun havde skabt den ene succes efter
den anden på grundlag af sin dygtighed og sin store,
åbne og venlige imødekommenhed – succes’er, som
hun betegner som rene mirakler.
Den vigtigste af disse hændelser indtraf, da hun
’tilfældigt’ stødte på en lydbog på biblioteket i 1991,
hvilken ligefrem kaldte på hende med titlen ’Helbred
dit liv’ skrevet af amerikaneren Louise L. Hay:
’Bogen betød en omvæltning i mit liv. I den beskrives bl., hvordan ens tanker påvirker hele ens liv. Hvis
de er negative, bliver ens oplevelser også negative.
Men vender man tankerne om til det positive, kan
man skabe sig et godt liv. Det er helt op til dig selv.
Jeg ’læste’ bogen fra ende til anden og var i begyndelsen noget skeptisk. Men jeg gjorde, som forfatteren rådede sine læsere til at gøre.’
Marianne fortæller, at bogen tilhører den såkaldte
selvhjælpslitteratur, og at helbredelse af enhver
sygdom er mulig i Louise L. Hays univers, ligesom
det perfekte liv er muligt. Ifølge Hay kan mennesker omprogrammere sig selv til at være sunde og
raske, opnå det perfekte liv samt få ønsker til at gå i
opfyldelse.
Marianne indledte sin egen omprogrammering.
Ganske langsomt begyndte hun at bygge sig mentalt
op helt fra bunden.
Undervejs har hun været forbi healere, clairvoyanter, feng shui-eksperter og en numerolog. Bl.a.
skiftede Marianne efternavn fra Laider til Laiderz,
hvilken ændring fjernede en vedvarende hovedpine.

Budskaberne

’Ifølge bogen skulle jeg hver dag se mig selv i øjnene
og sige: Jeg elsker og værdsætter mig selv, alt er godt
i min verden. Det var virkelig svært i starten, men jeg
arbejdede positivt med projektet og genvandt glæde
samt fik overskud,’ fortæller Marianne.
Marianne har altid Louise Hays bog lige i nærheden, og den bærer præg af virkelig at blive brugt.
Denne artikels forfatter lyttede også undervejs til
talrige eksempler på, hvor forbløffende hendes liv har
ændret sig. Glæden, lykken, indtjeningen og helbre-
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det er i top, ligesom gode råd strømmer fra Mrs. Hay.
Da vi taler om et bestemt emne, slår Marianne op
et sted i bogen og henviser til nogle sætninger, som
helt sikkert vil virke positivt netop i denne forbindelse. De skal dog læses højt hver dag for give det
optimale udbytte:
’Så vil du opdage, at ting lige så stille ændrer sig
i positiv retning,’ siger hun og understreger, at man
selv skal tro på det, man siger.
Marianne taler helt naturligt om de skytsengle og
hjælpere, hun har ’deroppe’, og som hun kan bede om
hjælp:
’Efter at jeg stoppede som direktør på The Mayfair
Hotel, modtog jeg også ’en besked’ om, at jeg skulle
skrive en bog, fordi jeg har oplevet så meget,’ siger
hun, mens hun lige vender øjnene opad. Bogen med
titlen Tror du, det er tilfældigt? Skab din egen succes
udkom i 2006. I den fortæller hun om, at siden hun
indså og forstod, at man selv er ansvarlig for sit liv
og sine oplevelser, har hun haft medgang og succes
i livet.

Brudekjole

Fra at være en ung og usikker kvinde ændrede
Mariannes liv sig stille og roligt, men radikalt. Hun
udviklede sig til en kvinde omgivet med en aura af
hjælpsomhed og glæde. Næsten uforståeligt for ’os
almindelige mennesker’.
Som svar herpå smiler hun og kommer med nogle
positive vendinger, som måske kan ændre livet,
når man selv tænker positivt og følger nogle simple
regler. Herefter nævner hun nye eksempler fra sit eget
liv, hvor et problem eller en udfordring er forvandlet
til en succes. Således beretter hun om en tur hjem fra
Malmø, hvor hun på vejen kører ind til en forretning
med brudekjoler og køber en stor, flot en af slagsen.
Personalet studsede noget, da hun fortalte, at hun
hverken havde kæreste eller planer om at gifte sig.
Men selv troede hun på, at begge dele nok skulle
komme …
Løsningen mødte hun i forbindelse med sit arbejde,
da hotellet blev ringet op af en mand, der opholdt sig
lige i nærheden af hotellet og gerne ville reservere et

Marianne har gennemført grunduddannelse
som Tankefelt Terapeut, hvor man lærer at
behandle de fleste psykologiske problemer
på en hurtig måde.

par værelser. Hun fandt værelserne til ham, men da
receptionisten skulle ringe tilbage, kunne hun ikke
finde nummeret:
’Jeg smutter lige over på den anden side af gaden
og giver beskeden,’ sagde Marianne – og gik derover
for at fortælle, at værelserne nu var reserveret. ’Pludselig så jeg på manden og blev klar over, at det var
ham, jeg skulle giftes med. Nå, ser han sådan ud,’
tænkte jeg og vidste nu, at det var manden i mit liv,
som jeg ville gifte mig med af kærlighed.’
Ásvald og Marianne blev gift ved et storslået bryllup på Færøerne tirsdag 30. december 2003 med 175
gæster, sang og dans til den lyse morgen. Dog blev
hun ikke gift i sin svenske brudekjole, men købte en
ny og smuk brudekjole til dagen.

Tillidshverv

Ved siden af sin professionelle karriere har Marianne
Laiderz gennem mange år været aktivt chaptermedlem af Hundige-Ishøj Rotary Klub, bl.a. som
præsident. Hun har tillige beklædt flere tillidsposter
hos Best Western Hotels Denmark samt Horesta.
Endvidere har hun været bestyrelsesmedlem i Skålklubben og været med i et netværk i Kubus indenfor
Human Ressource (HR).
Marianne er medejer af og bestyrelsesformand i
refugiet Villa Fjordhøj i Skælskør.
I 2006 modtog hun æresbevisningen ’Årets Ingrid’,
der gives til kvindelige ’lokomotiver’ i erhvervs- og
kulturlivet. Hæderen blev uddelt i forbindelse med
udgivelsen af hendes debutbog ’Tror du, det er
tilfældigt?’.
På det helt private plan dyrker Marianne Laiderz i
dag sang. Hun har arvet noget af sin fars talent og får
nu sangundervisning hos operasangerinden Bonna
Søndberg og er medlem af et kor hos operasangerinden Dorthe Elsebet. 

karen@travelpeople.dk

Bella Sky comwell
– vi gør dit møde til en succes

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

ring på 3247 3030 eller læs mere på bellaskycomwell.dk

Christine Engen repræsenterer Trinidad &
Tobago i de skandinaviske lande og i Baltikum. Hun har den glæde at kunne konstatere, at antallet af skandinaver, der besøger
den caribiske ø-nation, er stødt stigende.
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Turistchefen
og Marius
Christine Engen repræsenterer tvillingestaten Trinidad/Tobago i Norden og
Baltikum. Christines ni-årige søn Marius følger mor på mange af hendes rejser og
medvirker dermed til at styre hendes arbejdsdag.

Af Lise Dakinah.

Flere skandinaver
SMS’ERNE TIKKER ind i lange baner.
’Jeg bliver lige 10 minutter forsinket,’ skriver Christine Engen tilbage.
Som turistchef for Trinidad & Tobago i Norden og
Baltikum har hun i den grad rigeligt med arbejde på
kontoret i Lille Strandstræde i København, nær både
Nyhavn og kulturens Kongens Nytorv, med rejseaktivitet mellem de nordiske lande, til den caribiske
ø-nation med de to hovedøer og i øvrigt til møder og
konferencer rundt omkring i verden. Og sidst, men
så absolut ikke mindst, fylder jobbet som alenemor i
København en stor del af prioriteringen.
Af samme årsag mødes vi en torsdag på en café i
Hellerup tæt på sønnen Marius’ skole, så hun på kun
to-tre minutter kan cykle over og hente ham. Marius
er ni år, og mange i rejsebranchen kender ham fra
barnevognsalderen, hvor han var med på fire hjul til
rejsemesser, pressemøder og rundt om i verden. Han
har fået rejselivet ind med modermælken – noget,
som Christine har prioriteret som et stort aktiv.
’En Caffe Latte med sojamælk, tak,’ siger Christine
til tjeneren – på dansk med en klingende norsk accent.
’Jeg har en logistik, der skal gå op i en højere enhed
med et barn, masser af arbejde og rejseaktiviteter,’
siger hun. ’Jeg bliver nødt til at disponere benhårdt,
når der skal hentes og bringes til og fra skole, og når
jeg arbejdsmæssigt ikke har hele dagen og aftenen til
disposition. Men heldigvis er der Marius’ far, farfar
ikke mindst samt en veninde, jeg kan trække på i de
tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at tage ham
med på arbejde i udlandet. På Trinbago elsker de
ham alle sammen. Jeg har en fast babysitter derovre,
når jeg sidder i møder.’
’At arbejde på den måde kræver nøje planlægning,’
erkender den 45-årige turistchef, der i samtalen tager
Marius med så meget som muligt:
’Rejserne, Marius er med på, giver ham stor
forståelse for andre folkeslag – en faktor, jeg finder
særdeles vigtig i det globale samfund, vi i dag lever
i,’ siger Christine, der svinger elegant mellem norsk,
dansk og svensk og naturligvis engelsk.

Skandinavisk baggrund

Christine er født og opvokset i Rjukan, en lille by
mellem Bergen og Oslo, der under krigen blev kendt
derved, at nazisterne dér hentede såkaldt ’tungt vand’
til brug for forskning af kernevåben.
Som student flyttede hun til Oslo, hvor hun boede i
seks år, mens hun læste antropologi, jura og statistik
samtidigt med, at hun arbejdede på Star Tour.
Gennem næsten 15 år rejste hun Asien tynd som
guide for Tema Rejser i Stockholm, afdeling af Star
Tour/Fritidsrejser, og på sidelinjen var superaktive
Christine også med til at starte et rejsebureau op
hjemme i Norge. Hun stod for alt PR-materialet,
kataloger og brochurer.
I mellemtiden var Oslo blevet lidt for provinsagtig
for Christine, som havde kig på større metropoler end
den norske hovedstad. Og pludselig kom en yngre
dansk mand, sød og charmerende, på tværs. Dermed
endte hun i København. Det var i forbindelse med
Bella Center’s rejsemesse 2002. Christine blev i den
danske hovedstad – sådan da.
Om sin nye hjemby siger hun:
’Jeg elsker København. Den er stor nok til, at man
kan sidde på café uden at møde nogen, man kender,
hvis det er det, man vil; og lille nok til at være overskuelig og gøre det nemt at komme ud af byen. Jeg
kan sagtens undvære Norge i hverdagen, men når det
begynder at trække i mig, tager Marius og jeg derop,
og så kan Marius samtidigt holde kontakten til sine
norske bedsteforældre og det norske sprog. Selv går
jeg direkte på fjeldet,’ lyder det på klingende norsk.

Sjælen i arbejdet

Inden Christine flyttede til København, var hun allerede i gang som repræsentant for Fransk Polynesien.
Hun blev spurgt, om hun ville fortsætte i København
og samtidig dække Norge og Sverige:
’Det gjorde jeg. Men for seks år siden startede jeg
for Trinidad & Tobago, først som repræsentant for
deres London-kontor, og for et år siden overtog jeg
arbejdet som selvstændig turistchef med mit eget

Da Christine Engen i 2006 startede som
repræsentant for Trinidad & Tobago, oplevede hun en peak-periode frem til 2008.
Herefter gik antallet af turister kraftigt ned,
og selv tallene for 2012 viser som helhed
en mindre tilbagegang, men dog ikke for
Skandinaviens del.
’Tilbagegangen, der i enkelte kvartaler
har udgjort omkrig tre procent, skyldes
først og fremmest færre turister fra andre
stater i det caribiske område,’ fortæller
Christine, der til gengæld kan glæde sig
over, at netop Skandinavien leverer den
største fremgang.
Således steg antallet af skandinaviske
turister til Trinidad/Tobago i 2012 med 10
pct. i forhold til året forinden. Også USA og
Storbritannien tegnede sig for en forøget
turisttrafik til Trinidad og Tobago, men dog
kun med tre procent.

firma. Spirit Company. Jeg dækker de nordiske lande
og har for nylig udvidet med Baltikum.
Derfor har jeg nu en medhjælper fra Estland, som
er fuldtidsansat, og en anden, der arbejder på freelancebasis, når det brænder på,’ fortæller Christine,
der altid har kunnet lide at have flere bolde i luften
på én gang.
Christine er tillige skandinavisk repræsentant for
hotelkæder i Caribien – Flamboyant Hotel & Villas
Grenada og Radisson Grand Lucayan Beach Resort
Bahamas:
’Min opgave er at promovere de firmaer og turistorganisationer, jeg repræsenterer, overfor skandinaviske rejsearrangører. Når man har været i branchen
i mange år, er man fortrolig med sit håndværk, og
desuden er det selvfølgelig en fordel, at ens navn er
kendt. Spirit Company, som er navnet på mit firma,
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er i dag indarbejdet i branchen. Enhver véd, at hvad
jeg siger og står for, kan man stole på. Sådant letter
arbejdet. Det åbner mange døre.’
Navnet Spirit Company valgte Christine, da hun
startede som selvstændig. Det signalerer, at hun har
sjælen med i det, hun arbejder med. Hvis hun ikke
føler, hun kan stå inde for at repræsentere et firma,
vil hun hellere være fri, selv om der kan være gode
penge at hente.
Det er her, sojamælken kommer ind. Christine har
nemlig også holdninger med kant, når det gælder
sund og bæredygtig mad: Hellere betal mere for
nogle sunde og økologisk producerede varer og have
god samvittighed både som mor og som samfundsborger!

Fremtidsvisioner

En typisk arbejdsdag for Christine starter med at

køre Marius til skolen ved otte-tiden. Derefter er
det ind til kontoret i Lille Strandstræde, hvor den
daglige kontakt med rejsearrangører og rejsebureauer
i Norden og Baltikum fylder en del. Der er løbende
workshops, som arrangeres for mediefolk og turoperatører på den ene side samt turistrepræsentanter fra
restauranter, hoteller og økoturisme fra Trinbago,
såvel som repræsentanter fra London-kontoret, på
den anden.
Besøg på rejsemesserne rundt omkring i Norden
skal også varetages, og lige nu arbejder hun hårdt for
at forhandle en direkte flyrute på plads fra Stockholm
til Trinbago.
’Fremadrettet håber jeg på at have flere ansatte, så
jeg får mere tid til at planlægge på den lange bane og
lidt mindre administrativt arbejde. Jeg fokuserer også
på kontakter til pressen i Norden og Baltikum såvel
som træning af turoperatører og agenter. Jeg bor sta-

Marius er ofte med sin mor på arbejde – som her på feriemessen i Bella Center i januar i år.
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dig i København, men mine fremtidsvisioner er, når
Marius bliver ældre, at bo halvdelen af året i udlandet
– måske Trinbago. Men det vil tiden vise.’ 

lise@travelpeople.dk
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Side 1

”Tror du det er tilfældigt?
- skab din egen succes”
Uddrag af Pete Andersen, Life Managements
anmeldelse: Marianne har skrevet en bog som er
både fængslende, inspirerende og sjov at læse.
Hun forstår at præsentere sine oplevelser i et
levende og universelt lys, så det er let for læseren
at identificere sig med budskabet. Marianne har
på enestående vis formået at forene et liv som en
aktiv succesrig erhvervskvinde (som direktør for et
dejligt hotel i København med alt, hvad det kræver
af repræsentativ korrekthed) med et afslappet liv
med visualisering, healing og feng shui m.m.
Resultatet er forfatterens store tiltro til at man får
det, man skal bruge i livet. Tingene skal nok lykkedes. Alting har et formål osv. Alt sammen stærke
holdninger, der ikke kun fungerer privat, men som
også i høj grad har gjort en positiv forskel hendes
liv som direktør med ansvaret for mange medarbejdere. Det allervigtigste i bogen er måske Mariannes sans for mennesker, netværk og service.
Læs for eksempel kapitlet »Virksomhedsledelse
- Med lidt mere Smil og Stil. Bogen er absolut værd
at læse - også mere end en gang.

leve, hvordan miraklerne i ens liv vil komme som
perler på en snor. Det er brudstykker af denne perlerække af tilsyneladende tilfældige begivenheder,
der har udviklet sig til den ene mere bemærkelsesværdige begivenhed efter den anden - ja, ind imellem er der nærmest tale om mirakler. Det er nogle
af Mariannes selvoplevede livsbaneændrende tilfældigheder, som hun beskriver i denne bog.
Da bogens formål er at hjælpe læseren til større
glæde og succes i livet, har Marianne valgt at give
læseren mulighed for selv at overveje at benytte
sig af de metoder, som de fleste føler ville udgøre
en positiv forandring i deres liv. Bogen giver således forskellige eksempler på, hvad de har hjulpet
hende til at indse og desuden henvisninger, så det
bliver let tilgængeligt for læseren.
Læs således også om nogle af Mariannes personlige oplevelser med for eksempel: Silva Metoden
- Life Management - Ayur Veda - Numerologi
- Kanalisering og tag et skridt videre mod en endnu
bedre hverdag. Bogen kan købes hos boghandlere
landet over (nogle steder må den forudbestilles).

Uddrag af bogens bagside: Marianne har igennem en længere årrække, i arbejdslivet såvel som
privat, levet ud fra visdomssætninger og bekræftelser, som Louise Hay har nedfældet i sin bog;
»Helbred Dit Liv« og hendes bånd; »Selvhelbredelse«. I slutningen af båndet fortæller Louise Hay,
at blot man følger hendes anvisninger, vil man op-
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Anne-Vibeke
rapporterer ...
Gennem mere end 15 år har Anne-Vibeke Isaksen produceret rejseprogrammer til
diverse TV-kanaler, heraf de seneste 10 år til DK4, hvor ’familien Danmark’ hver
mandag aften kan se enten ’Anne-Vibeke rejser’ eller ’Rejsemagasinet’.
Af Aage Krogsdam.
I GYMNASIETIDEN I GRINDSTED vidste den
nu 42-årige Anne-Vibeke Isaksen ikke, at hun hen
ad vejen skulle blive TV-producent med rejsestof
som speciale. Ikke desto mindre åbnede hun i
en alder af 30 år egen virksomhed med navnet
’Rejsejournalisten’, og i dag er stort set alle DR4’s
seere på fornavn med den smilende, sydjyske TVreporter, der formidler rejse-info på alle niveauer til
sine seere.
I starten af hendes TV-karriere var det mest camping, hun kastede sig over, og hun har i den grad
formået at gøre den måske lidt primitive rejseform
populær hos selv de største skeptikere. Campingferie er i Anne-Vibekes objektiv en ferieform på
lige fod med alle andre rejsemåder – ikke alene i
Danmark, men i høj grad i udlandet, ja faktisk over
hele kloden.

Privilegium

Gennem sine TV-programmer om camping på alle

årstider har Anne-Vibeke formået på en ligefrem,
charmerende og informativ måde at formidle budskabet om campinglivets glæder til sine seere, og i
de senere år er programfladen blev udvidet til også
at inkludere alle andre ferieformer som familieferie
ved Middelhavet, vandreferie på Grønland, safari
i Afrika, luksusferie i Dansk-Vestindien, autocamperferie i Alaska og Australien, krydstogtsferie i
Caribien m.v.
Via sit seneste job som rejseredaktør på DK4 har
hun skabt sig et navn blandt kanalens mange seere,
der holder af at rejse. De fleste kender hende i dag
som camping- og rejsedronningen, som nogen
kalder hende. Selv føler hun dog ikke, at hun er
dronning på nogen måde. Derimod betegner hun
det som et privilegium at kunne få lov at gøre det,
der begyndte som en hobby, til sit levebrød i dag og
endda på en meget professionel måde.

Start i 1995

Med drive, tålmodighed og vilje samt en stor
portion viden har Anne-Vibeke trodset modgange i

sit virke og sammen med sin mand, TV-fotografen
Rasmus Schønning, udviklet deres fælles virksomhed fra ingenting til i dag at omfatte landets
førende internetportaler indenfor camping i Danmark, Norge og Sverige foruden internetportalen
’Rejseavisen’ med hundredvis af rejseartikler og
TV-reportager fra det meste af kloden. Dette er sket
i skøn forening med, at hun løbende producerer
rejseprogrammerne ’Anne-Vibeke rejser’ og ’Rejsemagasinet’ på DK4.
Bogen ’ABC om campinglivets glæder’ er det
ligeledes blevet til, ligesom hun er en flittig foredragsholder på rejsemesser og i rejseforeninger over
hele landet. Når medierne kalder og skal have gode
tip om rejser og camping, bliver hun ofte benyttet.
’Jeg begyndte at producere campingrejseprogrammer til Danmarks Radio i 1995. Jeg syntes,
det var spændende at formidle mine rejseoplevelser
til andre, og seernes interesse gjorde, at jeg blev
endnu mere opsat på at få min forretning op at køre.
Allerede i 1995 begyndte jeg at få ideer til opbygning af mit firma, og da jeg mødte TV-fotografen

Jobbet som rejsende TV-reporter har bragt Anne-Vibeke
rundt i store dele af verden. På billedet, der er fra et besøg i Australien, venter hun med børnene Mathias og Mie
på kænguruens komme.
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Anne-Vibeke Isaksen på arbejde på rejsemessen Ferie og Fritid i Bella Center i København.
Til højre ses gemalen Rasmus Schønning, der både optager og siden klipper.

Rasmus Schønning, som jeg blev gift med, tog det
hele for alvor fart. Vi fandt hurtigt ud af, at vi var
og er et godt team, og vi arbejder utroligt godt sammen. Jeg var i starten både tilrettelægger, producer
og manuskriptforfatter, mens Rasmus fotograferede
og klippede programmerne i et redigeringsstudie
i vort hus. Samtidigt tog vi, da vi i begyndelsen af
2002 fik det første barn og det andet i 2004, børnene med på rejserne. De optrådte som en naturlig
del af team’et i adskillige programmer.
Netop fordi camping er en god måde for børnefamilier at rejse på, blev vore programmer, hvor vi
prøvede at anskue campinglivet set i børnehøjde,
meget populære og godt modtaget. Vi gav gode
råd og tip med vægt på børnenes behov,’ fortæller
Anne-Vibeke.
I mange af parrets programmer om camping fra
begyndelsen af det nye århundrede så man AnneVibeke med den førstefødte i barnestol på ryggen,
mens familien var på aktiv ferie, eller vi så dem
boltre sig i campingvognen. Gennem disse programmer formidlede hun friheden ved at campere
også med børn.

Familien på rejse

Som Anne-Vibeke siger, så kunne rejsereportagerne nemt forenes med familielivet, idet alle fire
stort set var sammen hele tiden om at filme og rejse.
Nu, efter at børnene er kommet i skole (Mie og
Mathias er i dag otte og 10 år), er de knap så meget
med på turene, og så træder bedsteforældrene til
som børnepassere, eller også er den ene forælder

hjemme hos dem, mens den anden er på farten.
Mathias har besøgt 45 lande og Mie 38. Nogle
af rejseprogrammerne fra de seneste 10 år sælges i
DK4-shop’en eller via ’Rejseavisen.dk’.
I 2001 og 2002 åbnede ægteparret deres campingportaler www.CampingDanmark.dk, www.
CampingNorge.no, www.CampingSverige.se.
Senere kom portalen www.RejseAvisen.dk til.
På campingportalerne kan man læse alt om campinglivet inklusiv de mindste detaljer om campingudstyr m.v.
På www.RejseAvisen.dk kan man finde rejsereportager fra mere end 70 lande i verden, og foruden
egne reportager skriver mere end 15 tilknyttede
freelance-rejsejournalister til siden.
Ønsker man at se et rejseprogram, kan de alle ses
på www.RejseAvisen.dk.
Indtil dato har der været mere end en halv millioner visninger alene via nettet.
Efter at have produceret rejseprogrammer siden
2000 for DK4 tiltrådte Anne-Vibeke som rejseredaktør for fire år siden:
’Det betød mere arbejde, men samtidigt også at
vi kunne formidle endnu mere rejsestof til DR4’s
seere,’ fortæller hun. ’At formidle rejsereportager
til seerne er et dejligt job, og det genererer megen
glæde hos både os selv og hos seerne. Det beviser
de kommentarer, vi får efter udsendelserne, og
det viser sig også, at mange seere bliver inspireret
netop til at besøge de steder, vi har fortalt om,’
siger Anne-Vibeke, der også er aktiv på Facebook,
YouTube og i rejsebloks.

Anne-Vibeke Isaksen bevæger sig selvsagt
i kredse med rejse- og turistfolk, som udgør
hendes professionelle netværk. På billedet
ses hun på Bella Center’s mingle-party under
rejsemessen Ferie & Fritid sammen med Jesper
Nygaard, turistchef i Sorø.
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Programmerne ’Rejsemagasinet’ og ’Anne-Vibeke rejser’ ses, ifølge Anne-Vibeke, af 250.000 til
300.000 seere hver gang. Ideerne til programmerne
får hun dels selv, og dels kommer mange henvendelser fra både seere og rejsebranchens aktører:
’De seneste 15 år har været en begivenhedsrejse,
hvor vi virkeligt har fået formidlet det at rejse til
danskerne med alle former for rejser, og vi finder
det herligt, at så mange har fulgt os de mange år,’
konstaterer en glad Anne-Vibeke.

Rejseprogrammerne stimulerer

’Der er ingen tvivl om, at danskerne i dag finder
inspiration fra flere forskellige kilder til at rejse så
meget, som de gør, dels gennem TV-rejseprogrammer, dels gennem artikler i dagspressen, magasiner
og også gennem vor portal www.RejseAvisen.
dk,’ fortæller Anne-Vibeke videre. ’Det er min
oplevelse, at jo mere rejsestof der er i medierne,
desto mere rejser danskerne. Og de rejser trods
økonomisk krise og andre problematikker. At rejse
prioriteres således højt, og så skæres der på andre
områder i dagligdagen. Ifølge statistikkerne er
danskerne et af de folk i verden, der rejser mest i
forhold til indbyggertal.’
’Danskerne er nysgerrige efter nye oplevelser,
og især aktiv ferie vinder mere og mere frem i
medierne. Den synergi, der er mellem omtale på
alle niveauer, er med til at inspirere også tourarrangørerne til at finde nye rejsemål og hele tiden
forbedre deres produkter. Danskerne er krævende,
når det gælder rejser, og derfor skal vi alle, både
branchen og de medier, der arbejder tæt sammen
med branchen, inspirere hinanden til at blive endnu
bedre til at udvikle rejser i takt med tiden,’ siger
Anne-Vibeke.

Anne-Vibeke på arbejde i studiet.

Forkvinde for kolleger

Trods sine mange gøremål har Anne-Vibeke også
fået tid til at arbejde med rejsejournalistikken rent
organisatorisk, idet hun for fem år siden blev valgt
til den første kvindelige formand for foreningen
Danske Rejsejournalister.
Foreningen har i dag omkring 200 medlemmer,
heraf er knap halvdelen freelance-journalister.

Af den anden halvdel er der enkelte journalister
med fast job i pressen og derudover et større antal
repræsentanter for udenlandske turistbureauer og
andre firmaer. ’Og det er ingen hemmelighed,’
siger Anne-Vibeke, ’at freelance-skribenterne har
det svært i takt med, at færre og færre medier har
deciderede rejsejournalister eller budget til indkøb
af rejsestof.’
Som forkvinde for foreningen erkender Anne-
Vibeke, at det er svære tider, og at afsætningsmulighederne er færre end tidligere, ligesom honorarerne på ingen måde kan dække de reelle udgifter,
der er for at skrive en ordentlig artikel.
’Vi har megen fokus på vore medlemmers
situation, men jeg tvivler på, at det bliver bedre i
fremtiden. Derfor skal der tænkes kreativt og innovativt. Jeg mener, at det enkelte medlem selv kan
gøre noget: Pleje sit netværk, finde på nye vinkler
og bruge nye medier – og så blive ved, ved og ved.
Selv har jeg stor respons på at blogge, hvortil vi
har lanceret nye Apps, som har været og stadig
er en succes. Nok er det hårdt ’derude’, men hvis
man vil være med i ’the game’, skal man spænde
hjelmen. Man må op på hesten hver dag og ikke
lade sig slå ud. Hver især må finde sin egen vej og
arbejde hårdt for, at man lykkes med sine ting. Så
tror jeg, at rejsejournalistikken overlever. Og så
skal man bruge foreningen til at udbygge og pleje
sit netværk,’ slutter Anne-Vibeke Isaksen. 
aage@travelpeople.dk

Mathias på arbejde med farmand. Mathias vil være
filmfotograf, når han bliver stor.
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Ferielandet Tyskland
– forsvundet og eftersøgt

45.000 besøgende til Ferie og Fritid i Bella Center var en stigning på ca. 2.000 i forhold til feriemessen i 2012.
Af Preben Jack Petersen.
FERIE OG FRITID 2013 i Bella Center i København, der blev afholdt i weekenden 18.-20. januar,
fulgte trenden med aktiv ferie og livsstil og kunne
glædeligt melde om et besøgstal på et par tusinde
mennesker flere end i 2012, hvorved man nåede op
på knapt 45.000 besøgende.
Som billedet har været i de senere år, så var udstillerlisten præget af mange mindre nichebureauer,
mens man ikke så meget til de store luftfartsselskaber, ligesom flere udenlandske turistbureauer havde

meldt fra. At Grækenland og Spanien har fået et indskrænket budget til deltagelse i messer, er forståeligt
med tanke på disse landes økonomiske situation. De
overlader til de udenlandske rejsearrangører at stå for
markedsføringen. Men at Tyskland, hvortil langt de
fleste danskere rejser individuelt i egen bil og derfor
gerne modtager gode idéer om både overnatning
og seværdigheder/attraktioner i forbindelse med
planlægning af ferien, glimrede ved sit fravær, synes
derimod højst mærkværdigt. Desuden er Tyskland
danskernes ferieland Nr. 1. Intet andet land i verden
modtager på årsbasis så mange danske turister, som

Tyrkerne markerede sig stort på årets feriemesse i Bella Center. Fatma
Zeynep Dogusoy, direktør hos Tyrkiet-eksperten Scanway, demonstrerede, at Tyrkiet har muskler til en betydelig turisme.
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Tyskland gør. Hvorfor vil Tyskland ikke tale med/
til 45.000 danskere, der alle sammen rejser på ferie?
I hvert fald var de tyske udstillere efterspurgte af
mange messebesøgende.

La Santa og Playitas

Bravo Tours deltog i lighed med i fjor i Ferie og
Fritid og var største charteroperatør på udstillerlisten. Chefen Peter Hornshøj – kendt for konsekvent
at forholde sig kritisk til ting, han skal betale for!
– erklærede sig tilfreds med messen, og ikke mindst
hilste han med tilfredshed, at et par af hans nærme-

Hakan Nart, Skandinavien-chef hos Turkish Airlines, flankeres af medarbejderne Pinar Kaygusuz og Dila Dervisoglu. Hakan var helt tilfreds med messen. Han oplyste, at spørgelysten hos de messebesøgende var betydelig.

ste konkurrenter ikke deltog. Det er også en måde at
sælge på!
Peder forudså, at Bravo Tours er at finde også på
næste års feriemesse i Bella Center.
I øvrigt var det, som nævnt, arrangører af aktiv ferie og livsstil, der dominerede billedet. Bl.a. præsenteredes en helt ny hal med diverse former for sport,
hvor publikum bl.a. mødte både Club La Santa på
Lanzarote og Kuoni’s nye Playitas på Fuerteventura.
Messen lagde i fjor op til et skift i opbygning og
struktur. Ændringen synliggjordes i endnu større
grad i år, og udstillingschef Malina Lebrecht Hye,
der er arkitekten bag nyskabelserne, konstaterer, at
fornyelsen er blevet vel modtaget af udstillerne.

Tyrkiet

Tyrkiet er gennem de senere år stormet frem på
turisme-barometeret, og al snak om, at standarden på
tyrkiske turistdestinationer ikke er lige så høj som i de
traditionelle turistlande i Syd-Europa, synes forstummet.. Bodrum har i dag position som det mest kendte
’inne-sted’ på den tyrkiske vestkyst, og her flokkes
landets egne kendisser såvel som udenlandske ditto i
de små gader og stræder, på barer og restauranter samt
på strandene. Det er som at se livet på spanske Costa
del Sol i gamle dage eller på Mallorca i de senere år.
Scanway (tidligere Tyrkiet-Eksperten), Danmarks
største udbyder af rejser til Tyrkiet, havde mange sælgere i gang i alle tre messedage, og både den tyrkiske
ambassades turismeafdeling samt Turkish Airlines
havde selvstændige stande.
Hakan Nart, chef for Turkish Airlines i Skandinavien, kunne fortælle om Tyrkiets planer om at blive
hele Europas centrum for luftfart. Dels agter Tyrkiet
at skabe sig en position som største europæiske
ferieland, dels har man, i tillæg hertil, et ønske om at
blive kærnepunktet for interkontinental luftfart, hvor
Tyrkiet ikke blot tilbyder Europas største lufthavn,
men verdens største!
Hakan oplyste, at Tyrkiet således går efter at kunne
præsentere en nybygget lufthavn i nærheden af
Istanbul i år 2017 med en kapacitet på 150 millioner
passagerer om året. Den er budgetteret til at koste
EUR 7 milliarder svarende til DKK 52 milliarder. 

Club La Santa var en af de udstillere, der havde følt sig fristet til at tage imod Bella Center’s tilbud
om at deltage i den nye sportsafdeling på feriemessen. Michael Rydgaard Jensen, salgsdirektør, og
Søren Starup, marketingchef, var ganske godt tilfredse med publikumsbesøget lørdag og søndag,
men syntes, det var noget tyndt om fredagen, hvor det ’voksne publikum’ ikke lagde vejen forbi
sportsaktiviteterne i noget større antal. Lørdag og søndag kom ungdommen til gengæld i hobetal.

Bravo Tours holdt auktion på Store Scene i Centerhallen. Peder Hornshøj, administrerende direktør hos Bravo Tours, og entertaineren Flemming Krøll skiftedes til at have rollen som auktionarius.
På 60 minutter solgte de for DKK 200.000. ’Det gør vore salgsmedarbejdere ikke, når de står i
butikken i Herning,’ sagde Peder. ’Til gengæld var startpriserne på messen helt i bund.’

preben@travelpeople.dk
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SAS-piloten Stefan Rasmussen, der 27. december 1991 nødlandede et passagerfly af typen MD-81,
hvor to af motorerne var sat ud, på en snedækket mark tæt på Arlanda-lufthavnen og dermed reddede livet for samtlige 129 ombordværende, var en af de mange besøgende på Ferie og Fritid.
Stefan blev efter den skæbnesvangre ulykke i realiteten forrådt af sine kolleger, der mente, at han
selv var skyld i ulykken. Men i fjor – 20 år efter dramaet – fik han fuld oprejsning, da den verdensomspændende TV-kanal National Geographic Channel dokumenterede, at flyets vinger ikke havde
været genstand for de-iceing på oversiden, før det gik i luften. Efter kun et halvt minuts flyvning rev
isen på vingerne sig løs og blev kastet ind i lamellerne på flyets to motorer, der på MD-typen var
placeret længst bag nær haleroret, og dermed satte ud.
Umiddelbart efter ulykken blev Stefan udråbt til helt, og han blev bl.a. hædret med Europæiskes
Rejsepris, som Foreningen af Danske Rejseskribenter overrakte ham ved rejsemessen i Bella Center.
Senere kom kritikken mod ham, og den måtte han leve med gennem 20 år, indtil han i fjor blev
renset og genvandt helterollen.
På billedet ses Stefan Rasmussen med sin grandfætter, Hans Berthelsen fra Samson Travel i
Frederikshavn.

Merete Toft informerede messegæsterne
om Scandlines’ fortræffeligheder på ruterne
Helsingør-Helsingborg, Gedser-Rostock og
Rødbyhavn-Puttgarten, hvor man netop har
introduceret et helt nyt cateringkoncept, hvilket man håber vil falde i passagerernes smag.

Sorø har ikke tidligere gjort meget væsen ud
af sig selv på hverken den ene eller anden
rejsemesse, men det har Jesper Nygaard,
Sorøs nye turistchef, nu ændret på, og han
og hans assistent, Pernille Simonsen, kunne
fortælle publikum på Ferie og Fritid om alt om
Sorø fra Absalons tid over Christian Molbech
og B. S. Ingemann til i dag.
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Israels Turistbureau i Stockholm og Felix Rejser i Fredericia var gået sammen om en stand, hvor
de slog et slag for feriebyen Eilat i den sydlige del af Israel. Tilbage i 1960’erne blev de første
turisthoteller opført i Eilat, men man skulle helt frem til 1980-tallet, før Eilat begyndte at gøre sig
gældende som et turistmekka, der tiltrak både israelere og folk fra hele verden med ønske om
en varm og solrig ferie. I november og december ankom 50.000 mennesker til Eilat med fly, og
i tillæg hertil besøgtes byen af 22 cruisefartøjer med i alt 40.000 passagerer ombord. Den store
turistinvasion betød en omsætning på mere end DKK 50 millioner.
Henrik Klitlund Nielsen, indehaver af Felix Rejser, og Göran Nilervall, PR-chef på Israels Turistbureau, så fornøjede ud.

Rejsebixen er et af de mere utraditionelle
rejsebureauer i Danmark. Indehaveren Niels
Jørgen Nielsen (billedet) sælger rejser til
hele verden, men han har ingen ansatte på
bureauet og klarer derfor alt sammen selv.
De fleste af sine indkøb foretager han dog
hos Billetkontoret samt, når det gælder NordAtlanten, hos Arctic Adventure. Bureauet
med det usædvanlige navn har eksisteret i 18
år, og Niels Jørgen er med på rejsemesserne
i Bella Center år efter år.

Bettina Lyngs, der for få år siden etablerede sig som selvstændig med
servicebureauet ’reasons2go’ i Københavns Lufthavn, har islandske
Wow-Wow som en af sine kunder, og derfor havde hun meget passende iklædt sig Wow-Wow’s stewardesseuniform. På billedet ses hun
sammen med Harald Rytz, der har opgivet sin aktive pensionist-tilværelse i Malaysia og derfor igen bor i Klampenborg nord for København.

Marokko har igangsat en betydelig kampagne på det danske marked
i et forsøg på at få flere danske turister til at besøge det nordafrikanske kongerige. Om kort tid åbner Royal Air Maroc en nonstop-rute fra
København til Casablanca. Måske bliver filmklassikeren af samme navn
med Humphrey Bogart og Ingrid Bergman fra 1942 genopført – om
ikke i biograferne, så på TV. Hassan Tamin, Marokkos turistchef i Skandinavien, tror, at mange danskere vil rejse til Marokko.
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Czech Airlines (CSA) var repræsenteret på
‘ambassadør-standene’ Around the World,
hvor Ása O’Hara, Regional Sales Manager
ved kontoret i København, informerede
om selskabets tre daglige forbindelser til
Prag med videreforbindelse til spændende
destinationer som Budapest, Bukarest, Kiev,
Odessa, Minsk, Tel Aviv, Tbilisi, Almaty og
Tashkent.

MSC Cruises, italiensk rederi, hører i dag til
blandt de største operatører på det skandinaviske marked. Ikke mindst cruises i Middelhavet går som varmt brød. Det oplyste
Claes Tamm, rederiets Skandinavien-chef,
og Torben Simonsen, salgschef ved kontoret
i København.

Lise-Lotte Edelskov, datter af afdøde turistbusvognmand Emil
Edelskov og ejer af Helsinge Rejsebureau, gik gennem hallerne med
gemalen Ole Hyldborg, der i øvrigt er bestyrelsesformand i LiseLottes rejsebureau. Parret fandt, at der var rigtigt meget at se på, og
de mødte mange gode kolleger fra branchen.

Mical Ambæk, GSA-repræsentant for Sri Lanka Airlines i Skandinavien,
fik sig en sludder med Ismail ’Smiley’ Khalid, der er Malaysias officielle
turistrepræsentant i Danmark.
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Flemming Rosén, salgschef hos Iberia i København, besøgte Store
Verden’s stand, hvor han fik en kolegial sludder med ejeren Søren
Christensen.
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Luftfartspokalen
gik til Søren Svendsen
134 LUFTFARTSFOLK – journalister med luftfart
som speciale samt forhenværende såvel som nuværende luftfartschefer, heraf flere tidligere modtagere
af Luftfartspokalen, plus enkelte eksterne gæster
med nær tilknytning til luftfart – samledes fredag 7.
december i Vilhelm Lauritsen Terminalen i Københavns Lufthavn, hvor uddeling af den Luftfartspokal,
som er den mest eftertragtede hæderspris i dansk
luftfart, fandt sted for 63. gang.
Søren Svendsen, administrerende direktør for
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Aalborg Lufthavn, blev årets modtager af Luftfartspokalen. Han har indehaft posten som lufthavnschef
i den nordjyske metropol i kun fire år, men ikke desto
mindre er det lykkedes ham på den relativt korte tid
at forøge antallet af passagerer med 50 pct., og målet
for Aalborg Lufthavn er at komme op på to millioner
passagerer senest i år 2016. Nås denne målsætning,
vil det være ensbetydende med en fordobling af passagertallet i forhold til, da Søren tiltrådte stillingen
som lufthavnschef, og samtidigt vil det udgøre en

trussel mod Billund Lufthavn, der i mange år har
haft status som Danmarks største provinslufthavn.
Den placering ønsker Søren, at Aalborg Lufthavn
skal tilkæmpe sig.
De allerede opnåede resultater i Aalborg Lufthavn
sammenholdt med de konkretiserede fremtidsplaner
gav udslaget, da Luftfartsjournalisternes jury skulle
træffe sit valg angående modtager af Luftfartspokalen 2012. Beslutningen var enstemmig. 

Søren Svendsen var glad for at være den, der modtog årets Luftfartspokal. Og ikke mindst var han glad for Luftfartsjournalisternes motivering for at tildele den til netop ham: hans ihærdige arbejde for udvikling af Aalborg Lufthavn med bl.a. gratis parkering for flypassagererne, mens de er på ferie, og ikke mindst hans klare mål om at nå op på to millioner passagerer senest i år 2016.
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Ellehammer-Prisen, der siden 1992 har været uddelt parallelt med Luftfartspokalen, gik
denne gang til ægteparret Kirsten og Jesper Rungholm, indehavere af luftfartsselskabet
DAT i Vamdrup. Parret modtog Ellehammer-Prisen som påskønnelse af deres initiativ
med hurtig etablering af rutetrafik på strækningerne Rønne-København og SønderborgKøbenhavn efter Cimber Sterling’s konkurs i maj 2012. Kirsten og Jesper tildeltes i 2003
Luftfartspokalen, så nu har de som eneste vindere hjemtaget begge hædersbevisninger.
Til højre i billedet ses Preben Kjær, næstformand hos Luftfartsjournalisterne.
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Søren Svendsen blev portrætteret i TRAVEL PEOPLE nr. 30 – således før det kom
på tale, at han skulle blive modtager af
Luftfartspokalen.

Prismodtageren Søren Svendsen fotograferet
med to af sine nøglemedarbejdere – Rikke
Mølgaard, salgs- og marketingdirektør, samt
Kim Bermann, driftsdirektør. Der var lutter
smil over hele linjen …
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Lars Thuesen har en fortid i SAS, har været ejer af handlingselskabet Novia og
var i 2006 med til at starte luftfartsselskabet Jet Time, som han i dag er hovedaktionær i og desuden bestyrelsesformand for. Tidligere har han desuden
været ejer af Krone Rejser, som han i 2004 købte af Jørgen Løye. Næste plan er
at købe eller lade bygge et lille, eksklusivt hotel på Mallorca – kvalitetsmæssigt
i stil med La Recidencia, der tidligere har været ejet af Richard Branson.

To mænd, der hver især har haft stor betydning for dansk
luftfart, er Jørgen Nielsen, søn af legendariske Cimber Airstifter Ingolf Nielsen, og Bjarne Hansen, mangeårig CEO i
Maersk Air og senere bestyrelsesformand. Jørgen og Bjarne
samarbejdede i regi af daværende Danair, og dertil har været
perioder, hvor de har konkurreret mod hinanden. Begge
har været modtagere af Luftfartspokalen – Bjarne i 1986 og
Jørgen i både 1996 og 2009. Desuden modtog Ingolf Nielsen,
Jørgens far, pokalen i 1971.

Arne Bang Mikkelsen, koncernchef hos Bella Center med
ansvar for udstillinger og messer, kongrescenter samt hotel, i samtale med Henrik P. Jørgensen, kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavne A/S, med Ejvind Olesen,
Luftfartsjournalisternes formand, som tilhører.

Frederik Heegaard underholdt sig med Kaj Juul-Pedersen, CEO for Ericsson i
Danmark samtidigt med, at Jan Stenberg var selskabets Sverige-chef. I dag er
han formand for selskabet Danmagi, mens Frederik er mest kendt for at have
grundlagt og gennem mange år stået i spidsen for Novasol. I dag koncentrerer
Frederik sig om det populære Nørrebro Bryghus, som han ejer sammen med
Lars Thuesen. ’De to glade bryggerheste’, kaldes de blandt venner.

Torben Andersen er en af veteranerne på informa
tionssiden i rejsebranchen. Da han startede i Sterling
Airways i midt-80’erne, havde dansk rejsebranche
kun to professionelle informatører, Preben Kjær fra
SAS samt Spies-koncernens navnkundige Poul Møller Taasinge. Sterling blev hurtigt det mest omtalte
luftfartsselskab i dansk presse, og Torbens talent for
at skabe omtale gentog sig, da han senere kom til
Fritidsrejser henholdsvis Premiair, nuværende Thomas Cook Airlines.
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Traditionen tro bød SAS på underholdningen ved Luftfartsjournalisternes pokal-uddeling.
Bidraget bestod i denne gang i musikalsk optræden ved de to folkekære TV2-værter Cecilie Beck og Johannes Langkilde, som selv tog deres optræden som lidt af en generalprøve
til, hvordan det skulle forsiggå ved det store gallashow Nytårsaften. ’Cecilie er pragtfuld
at arbejde sammen med,’ sagde Johannes. ’Hun er sød og nem, og vi arbejder ret ens.’
TV-parrets underholdning var et populært indslag, som vakte stort bifald. ’Vi har lovet
Ejvind Olesen at afslutte vort lille show ret præcist – i visheden om, at I er nogle meget
vigtige journalister, der hurtigt skal hjem og skrive nogle ret vigtige artikler,’ sagde Johannes med en slet skjult hentydning til, at nu var underholdningen afsluttet.

Ved ankomsten til Vilhelm Lauritsen Terminalen blev generalmajor Niels Holst-Sørensen
mødt i døren af journalist John Lindskog. Niels, der modtog Luftfartspokalen i 1972 for
sine præstationer i luften som jagerpilot og chef for Flyvevåbnet, var en af de ældste
deltagere i Luftfartsjournalisternes årlige arrangement. Kun to uger senere, helt nøjagtigt
onsdag 19. december, skulle han nemlig opnå den høje alder af 90 år. Kun få danskere
kender hans luftfartsmæssige baggrund, men husker ham bedre som topidrætsmanden,
der blev Europamester i 400 meter løb og var verdens hurtigste på 800 meter.

To luftfarts-veteraner er Gunnar Tietz med en fortid hos bade SAS
og Scanair samt derefter administrerende direktør hos indenrigsparaplyen Danair, og Kai Aagesen, Swissair-chef i København,
Manila, Birmingham henholdsvis Oslo. Kai betroede Gunnar, at han
på den forestående generalforsamling i Rejsebranchens Seniorklub
frasiger sig formandshvervet. I hans formandsperiode har klubben
præsteret en fornem udvikling med afholdelse af mange aktiviteter.
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John Uggerhøj er den virkelige ophavsmand til idéen om charterflyselskabet Jet
Time. Efter den islandske overtagelse af
Sterling i 2005 fandt han, at de mindre
rejsearrangører i Danmark manglede en
uafhængig transportør, der ikke optrådte
som konkurrent til dem. John fandt både
finansiererne (Lars Thuesen og hans
venner) og CEO’en i skikkelse af Klaus
Ren, tidligere flyvechef hos Maersk Air.
På det seneste er konkurrencen for Jet
Time’s del dog blevet skærpet, bl.a. fra
det islandsk-ejede Primera Air.

Charlotte Beder bestrider i dag et job som programvært hos
DR1, men har gennem nogle år forinden haft luftfartsstof
som et af sine arbejdsfelter hos både Berlingske Tidende
og Jyllands-Posten. På luftfartsjournalisternes arrangement
fandt hun det interessant at gense en række af de personer,
hun tidligere havde mødt på sin vej. Ejvind Olesen orienterede
hende om aktiviteterne i Luftfartsjournalisternes Klub i dag.

Arne Bang Mikkelsen, chef for Bella Center, orienterede Susanne Frank,
VIP-chef hos CPH, om den seneste udvikling omkring Bella Center,
hvad ejerforholdet angår. ’Vi er ganske nær det punkt, hvor brikkerne
falder på plads,’ oplyste Arne.

Bente Schmidt fra CPH’s VIP-departement underholdt sig med
Jørn Andersen, der har tilbragt stort set hele sit liv hos SAS, bl.a.
med udstationeringer i det meste af verden.

Finn Sand Andersen, mangeårig administrerende direktør i Bennett
Rejsebureau i Danmark og senere koncernchef hos Spies, udvekslede
gamle minder med Gunnar Tietz, administrerende direktør i det daværende paraplyselskab Danair, der dannede rammen om indenrigstrafikken hos SAS, Maersk Air og Cimber Air.

Ejvind Olesen, Luftfartsjournalisternes formand, sikrede sig, at gæsterne befandt sig vel. På billedet står han med Pernille Andersen fra
SAS’ informationsafdeling og Flemming Sonne, salgsdirektør hos Thai.

Kurt Thyregod og Jørn Eriksen havde meget at tale om. Begge har en fortid i SAS, hvor Kurt startede som elev i Karup henholdsvis Billund i
slutningen af 1960’erne samtidigt med, at Jørn gjorde tjeneste på SAS’ hovedkontor på Bromma i Stokholm. Senere kom han til Time Manager, men efter få år vendte han tilbage til luftfart, nu hos Maersk Air i Birmingham og senere som CCO ved hovedkontoret i Dragør.

Civilingeniør, dr. tech. Per V. Brüel, der ses siddende
til venstre i billedet, var med sine 97 år den ældste
deltager i Luftfartsjournalisternes pokalarrangement.
Selv modtog Per Luftfartspokalen i 1981 og har dermed siden været en selvskreven gæst ved de årlige
prisuddelinger. Under Anden Verdenskrig arbejdede
han i Sverige og var i perioden 1944-47 forstander for
Chalmers Tekniska Högskolas akustiklaboratorium i
Göteborg, og i 1947 stod han i spidsen for opbygningen af den deccakæde, der først og fremmest var
møntet på søfarten, men som også kom til at spille en
betydelig rolle i luftfartsmæssig henseende. I årene
1962-68 var han formand for Motorflyverrådet, og i
1967 valgtes han til vicepræsident i Fédèration Aéronautique Internationale. Stående ses Jesper Rungholm, indehaver af DAT i Vamdrup, og i midten sidder
Frank Holton fra CPH’s afdeling for tildeling af slots.
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Jeppe Mühlhausen

50 år

Chefen for Hotel Alexandra i København, Jeppe Mühlhausen, samlede
familien og vennerne, heraf flere branchekolleger, da han rundede det halve
sekel.

JEPPE MÜHLHAUSEN rundede de 50 år, den
’officielle’ indgang til den voksne alder, onsdag 31.
oktober. Hotel Alexandra på H. C. Andersens Boulevard, som han har været administrerende direktør
for gennem de seneste 20 år, lagde naturligt nok
lokaler til receptionen.
   Idet hotellets restaurant er forpagtet af restaurant-

firmaet Lé Lé Group med vietnamesiske ejere, var
maden, gæsterne blev budt på, selvsagt vietnamesisk
inspireret. Og tilsvarende var underholdningen på et
højt kunstnerisk plan ved en af Jeppes kusiner, operasangerinden Tessa Ranke med akkompagnement
af harmonikaspiller Ida Løvli Hidle.

Brancheflaget blafrede i form af Horestaformanden Jens Zimmer Christensens
tilstedeværelse. På billedet synes det
som, at Jens er i gang med at forklare ’et
eller andet’ for fødselaren.

Nærmeste nabo til Hotel Alexandra er
konkurrenten Hotel Ascot, hvis administrerende direktør, David Olsen, selvsagt
mødte frem for at gratulere Jeppe.

Bygningen, der rummer Hotel Alexandra, blev oprindeligt opført i 1880’erne med store herskabslejligheder. Mindre end 20 år senere
blev det, uvist af hvilken grund, indrettet som hotel og hed i mange år Turist Hotellet. I 1910 købtes det af ægteparret Käthe og Theodor Hansen, og efter deres død blev det ført videre af sønnen Preben Hansen, der efter en større renovering foranledigede navnebytte til Hotel Alexandra. Han, der drev det klassiske hotel frem til sin død i begyndelsen af 1960’erne, efterlod sig ingen arvinger,
hvorfor hotellet overgik til at være fondsejet. Næste direktør var også en Preben – med efternavnet Christiani. Han var hoteldirektør
frem til 1992, da roret blev overladt til Jeppe Mühlhausen.
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Operasangerinden Tessa Ranke, kusine til fødselaren
Jeppe, underholdt gæsterne med sang – og med akkompagnement af harmonikaspiller Ida Løvli Hidle.

Første gæst gennem indgangsdøren var Peter
Jørgensen fra Hotel Christian IV i Dronningens
Tværgade. Peter ramtes for snart to år siden af en
hjerneblødning, der gjorde ham lam i store dele af
kroppen og i benene. Ved ihærdig genoptræning
er han nu i stand til at bevæge sig rundt ved egen
hjælp, og han klarer også selv driften af hotellet
med det kongelige navn. ’Det kunne være gået
meget værre,’ sagde Peter med et smil.

Fødselaren Jeppe flankeres af
sin faster Eva og dennes datter
Trine, som altså er kusine til
Jeppe. Eva Mühlhausen har
tilbragt hele sit professionelle
liv i Sterling Airways. Gennem
de senere år har hun været en
flittig gæst i Grækenland, hvor
Trine har boet med ægtemand
og den senere tilkomne arving. Den økonomiske krise i
Grækenland har dog fået Trine
og hendes familie til at vende
tilbage til Danmark.

Birthe Becker Schultz, salgsdirektør hos
Arp-Hansen Hotel Group, har ikke færre
end 10 hoteller i porteføljen, når hun er
på salgsturné. Birthe var en af gratulanterne hos Jeppe.

Jeppe Mühlhausen i samtale med en
forretningsforbindelse, Jens Winther,
indehaver af Four Dimensions A/S.

Skuespilleren Peter Mygind deltog i
receptionen i selskab med vennen og
guitaristen Jan Rørdam. Peter er gift
med en lillesøster til Jeppe og således
svoger til denne.
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Lam Lé er administrerende direktør i familiefirmaet Lé Lé Group, der bl.a. driver Hotel
Alexandras restaurant. Han havde taget lille Vito med til receptionen. Til venstre i billedet
ses fondsbestyrelsesformand Kirsten Leth.

Claus Ibsens venskab med Jeppe stammer fra deres fælles tid som receptionister på Hotel Scandinavia på Amager
tilbage i 1980’erne. I dag har Claus sit
eget firma med navnet ’Cruise 2 go’, der
sælger krydstogter på såvel verdenshavene som på floderne ned gennem
Europa.

Med til receptionen var også Jasper Samuelsen, Jeppe Ankjær Nielsen og Edea Kovach – alle tre er medarbejdere på hotellet.

Kirsten Leth er formand i den fondsbestyrelse, der er garant overfor Erhvervsog Selskabsstyrelsen om en retmæssig
drift af hotelvirksomheden, og i den
position har hun selvsagt et tæt samarbejde med den administrerende direktør, Jeppe Mühlhausen.

Efter den succesfulde underholdning var det tid til at slappe af for Tessa og Ida i selskab
med øvrige gæster. På billedet taler de to unge kunstnere med Hasse Resenbro, medlem
af hotellet fondsbestyrelse. Tessa er kusine til Jeppe Mühlhausen.
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Jeppe Mühlhausen
har den klassiske
restaurantuddannelse – tjener og kok. Han er merkonom
i turisme og forventer at afslutte sin
Master i Oplevelsesøkonomi til marts.
Før han i 1992 kom til Hotel Alexandra,
var han Cost Controller hos Radisson
Blu og i Operahuset i Sydney, ligesom
han har bestridt stillinger som Operation Manager på Danhotel i Kastrup og
underdirektør på Palace på Københavns
Rådhusplads.

LUFTENS BEDSTE MILJØVALG

NU MED ISO 14001
Som et af få flyselskaber i verden, er vi nu
blevet ISO 14001 certificeret. Dermed har vores
miljøarbejde fået det ”blå stempel”.
Siden 1990’erne har vi arbejdet aktivt for at mindske
vores påvirkning af miljøet, hvilket har resulteret i
hele 22 % mindre CO2-udslip og 75 % mindre affald.
Få mellemlandinger, grønne flyvninger,

kildesortering og få tomme flysæder er bare nogle
af årsagerne til, at vi i dag er luftens bedste miljøvalg.
Velkommen til Thomas Cook Airlines Scandinavia.
Vi indgår i samme koncern som bl.a. Ving, Spies og
Tjæreborg Finland. Hent vores miljørapport på
www.thomascookairlines.dk og læs mere om vores
aktive og effektive miljøarbejde.

Alle vore værelser har samme
spektakulære udsigt som herover.

En rigtig “feel-good”
hoteloplevelse
Staben på Ilulissats 4-stjernede Hotel Arctic
tager hånd om både gæsterne og det sarte
grønlandske miljø.

Foto fra
Umiaq-værelse

De 4 stjerner er en stor motivation for alle vore medarbejdere, og vi kan med god samvittighed byde vore gæster velkomne til et hotel der tager ansvar - hele vejen rundt.
En “feel-good”-oplevelse både for os, vore gæster - og for
den smukke natur vi er omgivet af.
Vi tilbyder desuden alle vore gæster:
★ Fly check-in direkte fra hotellets reception.
★ Morgenkomplet fra kl. 5.00 på tidlige afrejsedage.
★ Eftermiddagskaffe/-te og kage samt avisservice.
★ Hotel-bus-service til og fra bymidte og lufthavn.
★ Trådløst netværk og gæste PCer til fri benyttelse.
Vi gør altid vort bedste, for at vore gæster skal få et fuldendt
ophold, og er stolte over den motiverende feed-back; som vi
ofte modtager.

Hotel Arctics
kokkestab

”...Ligeledes var det stærkt opmuntrende at se Hotel Arctic.
Ikke blot fordi panoramavinduet ligner forsiden på National
Geographic, men fordi hotellet viste hvad management kan
udrette. Personalet var besjælet af "the spirit", og vi så ikke
ét eksempel på tværhed, reservation eller gemmeleg; alle
var optændt af deres fælles opgave baseret på fælles værdier.
Sådan skal det gøres ...”
Vibeke Qvist,
Tandlægehøjskolen i København. Maj 2012

★★★★★

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

www.jgc-arctic.dk

The Greenland Room
Konferencer op til 150 pers.

På grund af hotellets fokus
på energibesparelser samt
det sarte miljø, er vi blevet
tildelt Grønlands Miljøog Naturpris 2011.

www.hotelarctic.com
Iflg. Tripadvisor.dk er Hotel Arctic vurderet som nr. 1 i Ilulissat, både hvad angår hotel og restauranter
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